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Розділ І
УКРАЇНСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ

КОНФУЦІЙ = ПЛАТОН? 

Валерій Бебик, професор, голова Всеукраїнської асоціації політичних наук,
головний редактор журналу «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації»
УДК 316.32+32

У статті аналізуються біографії та зміст філософських концепцій великих мислителів минулого —
китайського філософа Конфуція і скіфського філософа Аристокла (Платона). Висловлюється гіпотеза,
що, ймовірно, це могла бути одна і та ж людина, яка встигла побувати в Стародавньому Китаї
і Античній Україні. 

Ключові слова: Конфуцій, Аристокл (Платон), Стародавній Китай, Антична Україна, «китайська
мрія», «скіфський комунізм».

В статье анализируются биографии и содержание философских концепций великих мыслителей
прошлого — китайского философа Конфуция и скифского философа Аристокла (Платона).
Высказывается гипотеза, что, вероятно, это мог быть один и тот же человек, успевший побывать
в Древнем Китае и Античной Украине.

Ключевые слова: Конфуций, Аристокл (Платон), Древний Китай, Античная Украины,
«китайская мечта», «скифский коммунизм».

This article analyzes the content biographies and philosophical concepts of great thinkers of the past — the
Chinese philosopher Confucius and Aristokl Scythian philosopher (Plato). Outspoken hypothesis that perhaps it
could be one and the same person who had time to visit ancient China and ancient Ukraine.

Key words: Confucius, Aristokl (Plato), Ancient China, Ancient Ukraine, «China Dream», «Scythian
communism».

Конфуцій і «китайська мрія»

«Той, хто звертаючись до минулого, 
здатний бачити майбутнє, 
заслуговує бути вчителем».

(Конфуцій, V ст. до н.е.) 

Великий скіфський філософ Аристокл, більш відомий як Платон [1; 7; 16], вважав, що світом мають
керувати філософи. Такої ж самої думки дотримувався видатний китайський філософ Конфуцій
[9; 17], ідеї якого вже 2,5 тис. років поспіль визначають розвиток китайської цивілізації…

© В. Бебик, 2013



Освіта регіону — 2013/4 9

Валерій Бебик. Конфуцій = Платон?

Рис. 1. Кун Фу-Цзи, якого європейці називають Конфуцієм (551–479 до н.е.)

Конфуцій походив із знатного роду Кун. Його предок за вірну службу імператору отримав
у нагороду невеличке князівство Сун і відповідний аристократичний титул. Проте з часом рід збіднів
і був змушений переселитися в князівство Лу. Саме там у середині 6 ст. до н.е. і народився Конфуцій,
якого самі китайці називають Кун Фу Цзи [8; 9]. Його батьком був 63-річний чиновник князівства
Лу — Шу Лянхе, а матір’ю — 17-річна наложниця  Ян Чженцзай.

Відносини між матір’ю Конфуція і двома старшими дружинами були дуже складними. Тому після
смерті батька Конфуція його матері довелося разом з малолітнім сином повернутися на свою батьків -
щину — в місто Цюйфу, де й нині знаходиться дім Конфуція, його храм та родинне кладовище [17].

Становлення особистості 
З раннього дитинства Конфуцій був змушений багато працювати, оскільки вони з матір’ю жили

дуже бідно. Але його мати, присвячуючи молитви культу предків Конфуція, розповідала йому про
добрі справи його батька та пращурів.

Поступово у нього формується розуміння того, що треба наполегливо вчитися, щоб досягти
успіхів, достойних його славетних предків. Наполеглива праця і самоосвіта далися взнаки —
Конфуція призначають спочатку чиновником, який вів облік зерна, а потім — відповідальним за
тваринництво у князівстві Лу…

Конфуцій жив у часи руйнування патріархального суспільства і занепаду імперії Чжоу, в межах якої
спочатку піднявся, а потім збіднів рід Конфуція. Влада імператора стала номінальною, а на місце
родової знаті прийшли правителі невеличких князівств, котрі оточували себе не знатними, ма -
лоосвіченими і корумпованими чиновниками, що не мали відповідного рівня культури і знань [8; 9].

Зрозуміло, що руйнування традиційних основ патріархального суспільства, боротьба за владу,
корупція чиновників і страждання пересічних громадян не могли не хвилювати Конфуція. Будучи
чесною і порядною людиною, переконавшись, що він не може вплинути на ситуацію у своїй
державі, він залишає державну службу і вирушає разом зі своїми учнями в подорож по Китаю.

Під час свого «ходіння в народ» Конфуцій займається педагогічною діяльністю і намагається
переконати регіональних правителів розрізненого Китаю в необхідності чесного служіння громаді
і справедливого управління державою [8].

У віці 60 років Конфуцій повертається в Цюйфу, займається філософією і педагогікою, систематизує
і редагує літературну спадщину минулого: Книгу пісень (Ши-цзін) і Книгу змін (І-цзінь)… 

Обожнення філософа
Конфуцій став класиком не одразу. Напочатку його імя згадувалося поряд з іменами Лао Цзи і Мо

Цзи. За часів правління імператорської династії Хань його поступово починають називати
«некоронованим ваном» (тобто монархом). В 241 р. він закріплюється в аристократичному пантеоні,
у 739 р. (династія Тан) Конфуція офіційно іменують титулом вана. За часів династії Мін (1530 р.)
його починають називати «верховний мудрець серед вчителів минулого» [8; 17].



Суть філософської концепції Конфуція полягає в патріархальному розумінні держави, де влада
імператора («си на неба») подібна до влади батька. Конфуціанство заперечувало участь народу
в управлінні державою, проте пропагувало громадянський мир і злагоду. Через 300 років після смерті
Учителя конфуціанство стало офіційною ідеологією в Піднебесній [5; 8; 9].

Учні Конфуція (нам відомі імена 26 з них), на основі лекцій і висловлювань мислителя склали
книгу «Лунь Юй» («Бесіди і судження»), яку дуже шанують прибічники конфуціанства. 

Між іншим, за формою викладу вона дуже схожа на відомі діалоги скіфо-арійського філософа Платона!
У цій книзі окремо говориться про сина Конфуція — Бо Юй (або Лі), який похований на родин-

ному кладовищі в Цюйфу поряд з батьком. З класичних, одноосібних творів Конфуція експерти на-
зивають книгу з історії князівства Лу, яка називається «Чунь-цю» («Весна і осінь»).

Рис. 2. Настоятель Шаолінського монастиря Ші Юнгсі (справа) Валерію Бебику 
(зліва): «Кун Фу-Цзи, Лао-Цзи і Мо-Цзи — святі люди…» 

Рис. 3. Нащадок Конфуція у 75 поколінні — Кун Сянлін 
під час запису програми «Цивілізація INCOGNITA», присвяченої його великому предку

10

Українська цивілізація
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Суспільний статус Конфуція важко зрозуміти із-за меж Піднебесної.
Коли під час зйомок фільму про Конфуція (програма «Цивілізація INCOGNITA», телеканал «ТОНІС»)

ми спитали у настоятеля буддиського Шаоліньського монастиря — Ші Юнгсі [17], який суспільний статус
мають філософи Кун Фу-Цзи, Лао Цзи і Мо Цзи? — він дав однозначну відповідь: «Вони — святі люди» [17].

Святість по-китайські не має релігійно-містичного значення. На відміну від пророків і святих
в інших країнах, святість в Китаї має морально-етичний і водночас — світський характер [14]. 

Китайські філософи, зокрема, Конфуцій, були реальними і високо достойними людьми, котрих
шанують за їхнє праведне життя і мудрі думки. Хоча нам, все-таки, важко зрозуміти, чому філософу
Конфуцію поставили храми в Цюйфу, Пекіні і Шанхаї, оскільки він не є богом чи пророком...

Як пояснив нам нащадок Конфуція у 75 поколінні —  Кун Сянлін, який свого часу був директо-
ром, а після виходу на пенсію — працює дослідником у китайському Інституті Конфуція, храми
Конфуція мають світський характер і ритуали в них здійснюють не священики, а звичайні люди [17].

Конфуціанство: релігія чи ідеологія?
Перебуваючи в Китаї, ми питали у місцевих жителів: «Все-таки, конфуціанство — ідеологія чи

релігія? Чому філософу Конфуцію побудували храми, як релігійній особі?»
Відповідь була однозначною: конфуціанство — ідеологія [17]. 
В ньому немає містики, інституту церкви і немає місця теології. А конфуціанська етика не є ре-

лігійною по своїй суті.
Ідеалом конфуціанства є побудова гармонійного суспільства, в якому шанують старших за віком

і посадою. А золотим правилом етики Конфуція (яке 500 років прозвучить в християнстві) є теза:
«Не роби людині того, чого не бажаєш собі»… [15].

Після утвердження у 2 ст. до н.е. конфуціанства, як головної ідеології розбудови китайського сус-
пільства, головним принципом «китайської мрії» стала теза: «Отримати освіту і стати чиновником».
Останнє, за Конфуцієм, передбачало можливість скласти іспити державного службовця і, відповідно
до отриманих результатів, претендувати на посаду чиновника.

Ця «велика китайська мрія» і стала основою «соціальних ліфтів», завдяки яким найбільш здібна
молодь могла просунутися у своїй державній кар’єрі — не залежно від соціального походження.

Не викликає сумнівів, що державо-орієнтоване конфуціанство, модернізоване в соціальному
плані китайським соціалізмом, є одним з основних чинників сучасного «китайського економічного
чуда». І нам, з нашою «олігархічною демократією», є чому повчитися в плані будівництва соціальної
держави у наших китайських партнерів. 

Аристокл (Платон) — автор «скіфського комунізму»

«Кожен громадянин повинен грати 
свою роль у суспільстві відповідно 

до своїх особистих здібностей»
(Аристок/Платон, V ст. до н.е.)

Приблизно у 425 р. до н.е. помирає «батько історії» Геродот. А через 2 роки в аристократичній
спартанській сім’ї Аристона народжується хлопчик, який увійде в історію філософії як один із осно -
воположників європейської філософії — Платон [1; 10; 12].

При народженні він був названий Аристоклом — на честь свого діда. Зверніть увагу, що дід і батько
Аристокла носять скіфо-арійські імена і належать до спартанського роду. А спартанці і скіфи-арії
поклонялися одному богу — богу війни Аресу. Спрацьовують, напевно, і «філософські гени». Одним
із предків Аристокла/Платона був відомий еллінський законодавець Солон, що входив до «семи муд-
реців» античного світу [6; 9; 10]. 

Після смерті свого вчителя Сократа, якого афіняни «демо кратично» примусили випити от руту,
Аристокл по  кинув бать ківщину. Його шлях прямував до міста Сіракузи, де він мав намір реалізувати
свій політичний проект ідеальної держави. Проте, місцевих правителів його ідеали не зацікавили…

Ми  ж звертаємо вашу увагу на дивний збіг у географічних назвах. 
В Греції є одне місто Сіракузи. На Херсонщині таких «Сіракуз» аж двоє: Верхні і Нижні Сірогози.

Дехто може сказати, що херсонські Сірогози — значно молодші. Але, на нашу думку, це тисячолітні
скіфські географічні назви, які були відновлені лише кілька століть тому при заселенні скіфського
степу вже за часів Російської імперії.
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Між іншим, назва Сіракузи зустрічається на античних картах і на те-
риторії Східного Приазов’я, де здавна проживали скіфські племена фра-
кійців, сіндів і меотів...   

У 387 р. до н. е. Аристокл/Платон купив ділянку землі в афін ському
передмісті, названому на честь еллінського героя Академа, і заснував
там свою філософську школу — Академію, яку очолював рівно 40 років.
Академія проіснувала набагато біль ше — аж до 529 р. н. е. (усього
916 років), коли була за кри та за розпорядженням імператора Великої
Романії — Юстиніана. Імперії потрібні були неосвічені раби і солдати,
якими керувати — легше, ніж філософами…    

Платонівський корпус (Corpus Platonicum), тобто перелік його (або
приписуваних йому) творів, написаних у вигляді високохудожніх діа-
логів, формувався протягом довго часу. А сам Аристокл/Платон (чи група
скіфських філософів під цим узагальненим псевдонімом) небезпідставно
вважається автором філософської сис теми об’єктивного ідеалізму,
а подекуди — і комунізму [1; 5].

Саме Аристокл/Платон, на думку багатьох дослідників, одним із
перших окреслив предметне коло політики, створив картину ідеального
суспільства, що знайшло відображення в його працях-діалогах «Дер-
жава», «Політик», «Закони», які й донині є актуальними не тільки для
вивчення, але й для наслідування [9; 10; 11; 12].

Водночас, існує думка, що насправді автором філософських праць,
котрі приписуються Аристоклу, є флорентієць Марчелло Фічіно, який, начебто, зібрав і впорядкував фі-
лософські праці кількох скіфських мислителів (ось чому діалоги «Платона» є такими різними за рівнем
викладення), викинувши з них імена справжніх скіфських авторів. 

Достеменно ми цього не знаємо, але саме цей мешканець Священної Римської імперії у 1482 р.
видав збірку філософських праць під ім’ям «грецького» філософа Платона.

Як звернув увагу російський дослідник М.Постніков, флорентійський філософ Марчелло Фічіно
приніс у видавництво латинський рукопис «Діалогів» Аристокла/Платона, заявивши, що це — його
власний переклад з грецької мови. Проте до самої своєї смерті він так і не показав нікому «грецький»
рукопис. Не знайшли цей оригінал і його спадкоємці. 

Якимось дивним чином «римська копія» з «грецького оригіналу» знаходиться аж через 30 років.
Її приносить у венеціанське видавництво грек Марк Мазур, звісно, знову не показавши нікому
«грецького оригіналу» [13]. Можливо, тому, що цей переклад був здійснений з латинської версії
флорентійця Фічіно?.. 

Дуже підозріло, відмічає М.Постніков, що цей «грецький» текст дуже оперативно іде в друк і ба-
гато разів протягом всього XVI століття передруковується. Надто вже схоже на ретельно спрямовану
інформаційну спецоперацію, хіба ні?..

Конфуцій і Платон
Приблизно в ті ж самі часи, в які жив Стародавньому Китаї великий китайський філософ Кон-

фуцій, в Античній Україні жив і творив великий скіфський філософ Аристокл, більш відомий як
Платон.

Порівняльний аналіз біографій та змісту творів цих великих філософів проводить до приголом-
шливих збігів:

•І Конфуцій, і Платон, мають аристократичне походження і вибудовують модель ідеальної
держави на патріархальних засадах.

•Конфуцій — ідеолог міцної китайської держави, Платон — ідеолог скіфо-арійської Спарти. 
•Не знайшовши підтримки на батьківщині, обидва вирушають у подорож своєю країною, щоб

безрезультатно переконати провінційних правителів у необхідності створення «ідеальної
держави».

•Обидва у віці 60 (!) років повертаються додому і засновують свої філософські школи.
Чи не забагато збігів обставин?  Можливо, Конфуцій і Платон — це одна й та ж людина, яка

встигла побувати і в Стародавньому Китаї, і в Античній Україні?.. [16; 17] Принаймні, об’єктивний
порівняльний аналіз біографій і філософських концепцій цих двох великих мислителів робить цю
гіпотезу достатньо правдоподібною, хіба ні?..
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кого оригіналу», вивезеного,

ймовірно, з території України 
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УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ
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УДК 821. 161.2-1.09 Т. Шевченко

Схарактеризовано глибинну суть поетичного і публіцистичного Шевченкового Слова, найосновніші
національні ідеали, найголовніші цінності — Бог, Україна, Свобода. Показано, що Слово історичної
Правди Т. Шевченка освітлює сяйвом Істини, української національної ідеї, громадянського самоусві-
домлення, християнської моралі й духовності.

Ключові слова: Правда Шевченкового Слова, Україна, національна ідея, воля, незалежність, ду-
ховність, мораль.

Охарактеризовано глубинную суть поэтического и публицистического Шевченкового Слова, самые
основные национальные идеалы, главные ценности — Бог, Украина, Свобода. Показано, что Слово ис-
торической Правды Т.Шевченка освещает светом Истины, украинской национальной идеи, граждан-
ского самосознания, христианской морали и духовности.

Ключевые слова: Правда Шевченкового Слова, Украина, национальная идея, свобода, незави-
симость, духовность, мораль.

Author has characterized  the deep essence of poetry and publicism of Shevchenko Words most basic national
ideals, the most important values — God, Ukraine, Freedom. It is shown that the Shevchenko Word of historical
truth lights shining truth the Ukrainian national idea, national identity, Christian morality and spirituality.

Key words: Shevchenko’s Word of  truth, Ukraine, national idea, freedom, independence, spirituality, morality.

Ідеологічна боротьба навколо творчості Тараса Григоровича Шевченка триває досі. Спершу була
ідеологія імперської Москви, потім — комуністичної, нині, по суті, — неорадянська. Влада кожної
системи намагалася приватизувати Шевченка, зробити з поета «вжиток» на свою користь, «показати
людям велику людину так спрепарованою, в такім соусі, щоб вона була їй цілком нешкідливою» [7,
c. 116], — писав сто років тому у газеті «Наш голос» (1911,  Ч. 5) Дмитро Донцов. Далі він підкрес-
лював, що «можна, розуміється, насмикати з «Кобзаря» бажаних цитат і, уклавши їх у відповідний
спосіб, зробити з Шевченка кого хочете, але не можна сфальсифікувати духу його музи. А сей дух,
який віє з кожної сторінки його безсмертних творів, був диким, пристрасним, бурливим, могучим
за силою протестом раба проти вікових кайданів — соціальної, політичної і національної неволі,
що тяжіла над Україною»  [7, c. 116–117].

Оксана Пахльовська коротко окреслила зловісні методи інтерпретації, реінтерпретації, ретранс-
ляції творчості Шевченка  в різному часі. Московська імперська система бачила в Шевченкові особ-
ливо небезпечного бунтаря Провінції (України. — Л. В.), призначеної на культурно-національне
небуття. Якщо ця система не змогла перешкодити  Шевченкові як окремій людині писати, творити
рідною мовою, то вона вдалася до найпідступніших методів витіснення української мови з культур-
ного, історичного, інституційного буття нації (Валуєвський циркуляр, Емський указ та сотні інших
антиукраїнських актів, спрямованих на зросійщення українців).

Комуністична система діяла по-своєму навіть софістикованіше: вона ставила собі на службу
Шевченка, оголосивши його «революціонером-демократом», «другом трудящих мас», «поборником
дружби між російським і українським  народами», «ненависником українських буржуазних націо-
налістів», «революціонером-атеїстом» тощо. 
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З особливою силою спалахнула полеміка  навколо Шевченка в пострадянський період — в ос-
новному зіткнулися «традиціоналісти» та «постмодерністи». «Якщо перший підхід здебільшого пе-
ренасичений патріотичними штампами, то другий часто грішить позаконтекстуальністю,
відчуженням від сутнісних історичних реалій» [26].

Когорти  новітніх «десакраталізаторів» (Ліна Костенко) нав’язують ліберальні політичні міфи
про Шевченка, якого ми, начебто, «не знаємо», — «шамана», «міфотворця», «відьмака», «вурда-
лака», космополіта- «загальнолюда» та ін. Деякі  самозакохані постмодерні «творці» висловлюються
ще брутальніше і вульгарніше. Перекручування, фальшування Шевченкового «Я» базувалося в ми-
нулому і виростає тепер з усвідомлення того, що «він — духовний батько новітньої української нації.
Він — основний елемент новітньої української культури. Він — найголовніший критерій україн-
ськості кожного, хто претендує називатися українцем, — наголошує Петро Іванишин. — Шевченко
пропонує нам духовний імунітет  проти будь-яких лжеістин» [10]. Cаме тому Т. Шевченка не можна
приписати до якоїсь сучасної політичної партії. Він найглибшим корінням зв’язаний із своїм на-
ціональним ґрунтом. Академік Іван Дзюба слушно наголошує, що шевченкофобія є прихованою —
чи не прихованою — формою українофобії. Історію свого життя Т. Шевченко назвав частиною іс-
торії всієї України. Грузинський письменник А. Церетелі, розповідаючи про свою зустріч з Т. Шев-
ченком, відзначив, що він «вперше зрозумів із його слів, як треба любити країну і свій народ». 

Щоби по-справжньому збагнути силу Шевченкового духу, що є вищою за співчуття, вищою за
терпіння, вищою за дочасне щастя (Д. Донцов), всебічно відчути український і загальнолюдський
добротвірний «огонь в одежі слова», глибше осмислити наснажуючу націєтворчу сутність Шевчен-
кового земного буття, потрібно кожному неупереджено, з чистими, моральними помислами пере-
читувати все, що написав поет-предтеча і що написали про нього, контекстуалізувати в межах
україноцентризму та  європейських цінностей. «Проблеми ідентичності, мови, незалежності країни
були центральними в добу Романтизму не лише для України та інших слов’янських країн, а й для
всієї Європи, хоча й різною мірою,  — зазначає Оксана Пахльовська. — Без польського, італійського,
французького, німецького контексту годі збагнути  цього великого письменника, чий погляд про-
никав далеко в перспективу майбутніх віків» [26].

Тарас Шевченко жив в епоху, коли російська державно-правова доктрина утверджувала інтег-
ральний постулат про існування «триединого русского народа» (великороси, малороси і білоруси).
У популярних російських енциклопедіях писали, що «малоруссы, малороссы (иногда называемые
южноруссами), представители одной из трех восточнославянских народностей, вместе именуемых
русскими». У таку «ніч бездержавності» (Є. Маланюк) Тарас Шевченко постав як поет невидимої
країни, поневолених людей.

Ради їх,
Людей закованих моїх,
Убогих, нищих... Возвеличу
Малих отих рабов німих!
Я на сторожі коло їх
Поставлю слово.

Уже тоді для Т. Шевченка кодом порозуміння між народами був критерій свободи, рівності, вза-
ємної поваги до національної ідентичності та до людських прав. Таким духом пронизаний «Кобзар»,
який побачив світ у 1840 р. в Петербурзі. «З цього і почалася віковічна Шевченкова слава, — писав
у 1906 р. Панас Мирний. — Огненне слово його наскрізь проймало серце не тільки тих, кому близьке
було народне горе, а й тих, кому байдуже було до того. Всі дивувалися красі та силі тії простої мови,
якою  Шевченко виливав свої вірші. Увесь світ став прислухатися до його мови, а на Вкраїні вірші
його приймали як благовісне, пророче слово» [24, c. 363].

Видання першої  збірки поезій Т. Шевченка  з 8 віршів, між якими було надруковано  «Думи мої,
думи мої …», «Перебендя»,   «Катерина»,  «Тополя»,  «Іван Підкова»,  «Тарасова ніч», стало надзви-
чайною подією. У непідписаній рецензії, яку опублікувала 4 травня 1840 р. «Литературная газета»,
зазначалося, що «у віршах п. Шевченка багато вогню, багато почуття глибокого, скрізь дихає в них
гаряча любов до вітчизни. Його картини згідні з натурою і виблискують яскравими, живими бар-
вами. Взагалі в авторі цих малоросійських віршів відчувається непідробний талант».

Журнали «Сын отечества», «Библиотека для чтения» та газета «Северная пчела» у відгуках про
«Кобзар» Т. Шевченка в один голос твердили, що української  літератури немає й бути не може, бо
немає, мовляв, української мови, а існує лише простонародна українська говірка, яка незабаром має
відмерти. Саме тому рецензенти радили Т. Шевченкові писати твори не українською, а російською
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мовою. Але водночас усі вони визнавали поетичний талант автора   «Кобзаря».  Наприклад,  О. Сен-
ковський у журналі   «Библиотека для чтения» (1840, Т. 39, с. 15) підкреслював:  «Якою б мовою він
(Шевченко. — Л. В.) не писав, він — поет. Він уміє відчувати і висловлювати почуття своє хорошим
віршем; на кожному творі його лежить печать поезії, яка йде прямо до серця». 

Найреакційніший в тогочасній Росії журнал  «Маяк», який прагнув тримати під своїм ідейним
впливом українських письменників, опублікував рецензію на  «Кобзар» одного з своїх редакторів
П.О. Корсакова. В ній поряд з позитивною оцінкою поезій Т. Шевченка говориться і про природ-
ність розвитку української мови та літератури.

Російські періодичні видання загалом позитивно оцінили першу збірку поезій Т. Шевченка. Це,
як стверджує М.П. Комишанченко, заохочувало молодого поета до наполегливішої праці над ху-
дожнім словом.  Він уважно прислухався до голосу прогресивної критики [12, c. 7], а рецензентам,
які, виступаючи на сторінках журналів «Сын отечества», «Библиотека для чтения»,  газети «Север-
ная пчела», хоч і говорили про незвичайний поетичний талант  Т. Шевченка, але сповідували ім-
перську доктрину «триединого русского народа» і радили йому покинути писати твори рідною
українською мовою, Кобзар незабаром гнівно відповів у вступі до поеми  «Гайдамаки»:

Спасибi за раду.
Теплий кожух, тiлько шкода –
Не на мене шитий,
А розумне ваше слово
Брехнею пiдбите.

У багатьох літературно-критичних, художньо-публіцистичних, наукових статтях радянського пе-
ріоду стверджувалося, що В. Бєлінський, М. Добролюбов, М. Чернишевський і Т. Шевченко — щирі
друзі, однодумці, борці за соціальне і національне визволення. Згладжували, пом’якшували або за-
мовчували негативне, вороже ставлення до української справи. Приміром, М. Комишанченко про
негативну рецензію В. Бєлінського на поему  «Гайдамаки», яку надрукував журнал  «Отечественные
записки» (1842, № 5), написав, що, мовляв, В. Бєлінський не зрозумів революційної суті поеми та
справді її народного характеру [12, c. 8]. А от про листа  «неистового» Віссаріона Бєлінського  до ві-
домого російського критика й мемуариста П.  Аннєнкова, написаного у грудні 1847 р. після розгрому
Кирило-Мефодіївського товариства, арешту та заслання Т. Шевченка «під найсуворіший нагляд із
забороною писати і малювати», М. Комишанченко і  словом не згадав.

Цинізмом історичної, інтелектуальної обмеженості віє від листа В. Бєлінського: «Наводил
я справки о Шевченко и убедился окончательно, что вне религии вера есть никуда негодная вещь.
Вы помните, что верующий друг мой (М. Бакунин. — Л. В.) говорил мне, что он верит, что Шев-
ченко — человек достойный и прекрасный. Вера делает чудеса — творит людей из ослов и дубин,
стало быть, она может и из Шевченки сделать, пожалуй, мученика свободы. Но здравый смысл
в Шевченке должен видеть осла, дурака и пошлеца, а сверх того, горького пьяницу, любителя го-
релки по патриотизму хохлацкому. Этот хохлацкий радикал написал два пасквиля — один на госу-
даря императора, другой — на государыню и императрицу… Я не читал этих пасквилей, и никто из
моих знакомых не читал (что, между прочим, доказывает, что они нисколько не злы, а только плоски
и глупы), но уверен, что пасквиль на императрицу должен быть возмутительно гадок по причине,
о которой я уже говорил» [1, c. 440].

В. Бєлінський заявляв, що тільки з приєднанням Малоросії до Росії туди «хлинула цивілізація».
Але ж було відомо (та й сам  Бєлінський це, безумовно, знав), що аристократія московських за-
войовників завдала по Україні не лише фізичного удару, не тільки смертельно підтяла вольовий
елемент народної свободи, а й безпосередньо спричинилась до нищення наукової еліти, інтелекту-
альних сил, які творили українську націю, її мовний, культурний, духовний світ. 

За вказівкою Петра І у 1709 р. скорочено кількість учнів Києво-Могилянської академії з 2000 до 161.
Він змусив кращі просвітницькі сили перебратися з Києва до Москви. Протягом 1701–1762 рр. до
Москви виїхало 95 викладачів і студентів Києво-Могилянської академії. Серед численної армії куль-
турних і церковних діячів, яких з України забрали до Росії, були Інокентій Гізель, Іоанникій Га -
лятовський, Лазар Баранович, Дмитро Ростовський (Туптало), Стефан Яворський, Гавриїл
Бужинський, Феофан Прокопович, Симеон Полоцький та ін. Всі вони віді гравали чи не головну
роль у розвитку культурного й духовного життя Російської держави.

«Українці принесли з собою всю свою велику культуру, і вплив одбився на Москві на всьому
житті. Він одбився на будівлі, на малюванні, на одежі, на співах, на музиці, на звичаях, на праві, на
літературі і навіть на самій московській мові. Все життя складалося тоді так, що ставало неможливим
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прожити без українця. Вся ких ремісників доставали з України; до Москви їздили наші ковалі, гон-
чарі, шапошники, каретники, шевці, масловари, шевці рукавиць, селітровари, злотники, кахлярі
і т. п., був окремий ряд в Москві, що прозивався польським (нас часто в Москві прозивали поля-
ками)» [22, c. 75–76], — писав Іван Огієнко.

Завдяки українським ученим до Москви надійшли перші праці з граматики слов’янської мови,
словники, історичні твори та інші зразки літератури. Москва користувалася книжками, що поба-
чили світ в українських друкарнях. Низка діячів тогочасної літератури в Москві, провідників Пет-
рових реформ, походила з України або виховувалася під впливом  «київської шкільної науки».
Наприклад, Стефан Яворський став митрополитом Рязанським, «місцеблюстителем» патріяршого
престолу, президентом Святійшого Синоду; ректор Київської академії Феофан Прокопович став
заступником президента Святійшого Синоду і автором «Духовного Регламенту» —  трактату, що
узаконив владу царя над Церквою. Він був також автором й іншого трактату — «Правда воли мо-
наршей», який став своєрідним статутом  російського самодержавства.

Після зруйнування Запорізької Січі, поділу Гетьманщини на губернії у 1781 р., скасування у 1783 р.
козацьких полків як військової формації, так і адміністративно-територіальної одиниці (було за-
крито досить розвинуті українські школи, що функціонували при полках), запровадження кріпацтва
Катерина ІІ викорінювала з українців «развратное мнение, по коему поставляют себе народом от
здешняго (російського. — Л. В.) совсем отличным».

«Був я торік на  Україні — був у Межигірського Спаса. І на Хортиці був, і скрізь був, і все пла-
 кав, сплюндрували нашу Україну катової віри німота з москалями, — бодай вони переказилися»
[42, c. 34],  — писав Т.  Шевченко до майбутнього наказного отамана Азовського і Чорноморського
козацького війська Я. Кухаренка 26 листопада1844 р.

Росіяни присвоїли собі величезний український культурний спадок, починаючи ще з часів дав-
ньоукраїнської держави Русі, Київської Русі, ізолювали  Україну від Європи і світу. Навіть питомим
українським етнонімом Русь Петро І назвав Московію, яка стала  «Российским государством». «Вся
історія творення Російської держави — це водночас історія переплавлення різних ідентичностей
в одну — російсько-православну, російсько-імперську, російсько-радянську, російсько-євразійську» [42].

Витворений за часів Петра І постулат, що Російська держава — це єдине і нерозривне ціле, як
Свята Трійця, де Московія — «Бог-Отець», Україна —  «Бог-Син», а Білорусія — «Бог-Дух Святий»,
нині наполегливо нав’язує московський патріарх Кіріл.

Наголошую, що саме за царювання Катерини ІІ було висунуто ідею «национального единства»
українського і російського народів. В унісон В. Бєлінський писав, що історія Малоросії — це побічна
ріка, що впадає у велику ріку російської історії. Він стверджував, що малоросіяни завжди були пле-
менем і ніколи не були народом, а тим більше — державою. Нема, мовляв, української мови, а «есть
областное малороссийское наречие, как есть белорусское, сибирское и другие областные наречия»
[2, c. 17]. Цей голос В. Бєлінського вплітався у зловісний хор російських царів і їх вірнопідданих са-
новників, які після Переяславської угоди 1654 р. постійно принижували, цькували, фізично і ду-
ховно знищували українців.

М. Костомаров у листі до видавця  «Колокола» О. Герцена писав: «После Киевского погрома
(мова про розгром Кирило-Мефодіївського братства — В. Л.) запрещены были все сочинения  об-
виненных, и цензура и шпионство начали ужасно свирепствовать против Малороссии; не только
малороссийские книги подвергались нездозволению являться в свет, преследовали даже ученые
статьи о Малороссии; самые названия Украйна, Малороссия, Гетманщина считались предосуди-
тельными» [36]. Видавнича справа в Україні з волі Москви була спаралізована. Навіть перший «Коб-
зар» і «Гайдамаки» Т. Шевченка виходять у Росії. У 1847 році в Україні українською мовою вийшла
тільки одна книжка, в 1848 р. — три, в 1849 р. — 2, в 1850 р. — 1, в 1851 р. — 2, в 1856 р. — 5.

У шевченкознавстві потрібно максимально об’єктивно оцінювати суспільно-політичну ситуа-
цію кожної епохи, роль і місце у ній тієї чи іншої особи. Коли мовиться про російських револю-
ційних демократів, то не слід їх оцінювати гамузом, а потрібно виокремлювати особливе,
визначальне для правдивого осмислення українсько-російських стосунків. Наприклад, М. Черни-
шевський з винятковою чіткістю і ясністю визначив основоположне значення Т. Шевченка в історії
української літератури, заявивши про те, що саме він вивів її в лави передових літератур світу. Так,
у статті «Нові періодичні видання» він писав:  «Малоросійська література набула вже такого роз-
витку, що могла б обійтися і без нашого великоруського схвалення, якби могли ми не співчувати
їй. Коли у поляків з’явився Міцкевич, їм уже не потрібні стали поблажливі відгуки якихось фран-
цузьких чи німецьких критиків: не визнавати польську літературу означало б тоді тільки виявляти
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власну дикість. Маючи тепер такого поета, як Шевченко, малоросійська література також не по-
требує нічиєї ласки» [38, c. 253].

Тарас Шевченко для Миколи Чернишевського був найвизначнішим представником українського
літературного процесу, справді народним поетом, який  не тільки добре знав, а й правдиво відобра-
жав у своїх творах життя і прагнення народу до визволення від феодально-кріпосницького гніту,
соціального та національного поневолення. У статті «Національна безтактність», яка була опублі-
кована після смерті Т. Шевченка, М. Чернишевський, розповівши про тяжкі умови життя західно-
українських селян, в іронічному плані говорить про «влаштованість» і «забезпеченість» всім
необхідним українських селян, що перебувають під гнітом російського самодержавства. При цьому,
використовуючи з поеми  Т. Шевченка  «Кавказ» слово  «благоденствувати», критик з сарказмом
відзначає: «Нашим російським малоросам дано всі права й вигоди, яких тільки коли-небудь бажали
вони. Їх скривдити тепер не може ніяке плем’я. Вони благоденствують, за цілком вірним і дуже вда-
лим висловом свого любимого поета Шевченка» [39, c. 291]. 

Доречно  привернути увагу до таких думок М. Чернишевського:  «… Якщо є племена, здатні викликати
до себе симпатію більше, ніж інші племена, то саме малороси — одне з племен найсимпатичніших. Ча-
рівне поєднання наївності й тонкості розуму, лагідність стосунків у родинному житті, поетична задум-
ливість характеру непохитно наполегливого, краса, витонченість смаку, поетичні звичаї — усе поєднується
в цьому народі, щоб полонити вас, так що іноплемінник стає малоруським патріотом, коли хоч трохи по-
живе в Малоросії. (А їхнє становище! Це плем’я — переважно плем’я селян, доля яких тяжка. Їхній па-
тріотизм чистий від помислу про поневолення інших (курсив наш. — В. Л.); вони прагнуть лише того, щоб
їм самим було легше жити на вільному світі: ніяке інше плем’я не хочуть вони підкоряти собі чи кривдити
(курсив наш. — В. Л.)) . Не можна не співчувати їм» [39, c. 330]. Надто актуальними є ці  слова тепер, коли
наступ московських і промосковських сил на українство набирає нових обертів у всіх життєвих сферах. 

На мою думку, доцільно було би опублікувати нині у російських і українських виданнях рецензію
М. Добролюбова, «Кобзар»   Тараса Шевченка. Коштом Платона Семеренка». Вона побачила світ
у  журналі «Современник» (1860, Кн. 3). Це була одна з найкращих рецензій про творчість україн-
ського поета ще за його життя. Особливість цієї рецензії полягає також у тому, що в ній подана ав-
тобіографія Т. Шевченка.

Повернувшись із заслання, Т. Шевченко одразу опиняється в центрі політичного і літературного
життя столиці. Ореол несхибного, нескореного борця — жертви самодержавного деспотизму, —
слава геніального поета зробили постать Т. Шевченка надзвичайно популярною в найширших колах
громадськості царської Росії. В часи, коли по всій країні розвивалася гостра критика кріпосницької
системи, особливо повчальною могла бути  розповідь про важкий життєвий шлях геніального крі-
пацького сина. З огляду на це редактор журналу «Народное  чтение» О. Оболонський звернувся до
Т. Шевченка з проханням написати свою автобіографію.

Відгукнувшись на це прохання, Т. Шевченко і написав невеличкий автобіографічний нарис, який
був опублікований у журналі «Народное  чтения» (1860. Кн. ІІ) під назвою  «Письмо Т. Г. Шевченка
к редактору «Народного  чтения». Згодом автобіографію передрукувала газета «Санкт-Петербург -
ские ведомости». Своєрідно відгукнувся на Шевченкову  автобіографію герценівський «Колокол»,
надрукувавши у вересневому номері  того ж 1860 року «Дополнение к биографии Т. Шевченка»,
в якому повідомляв про новий арешт поета і висловлював обурення зі свавілля царських жандармів.
Повний текст шевченківської  «Автобіографії» побачив світ лише через 25 років після смерті поета —
в журналі «Киевская старина» (1885. — Кн. ХІ). 

Привертаю увагу до такого фрагмента «Автобіографії» Т. Шевченка, яку органічно поєднав
у своїй рецензії М. Добролюбов:  «Про перші літературні мої спроби скажу тільки, що вони почалися
в тому ж Літньому саду, в ясні безмісячні ночі. Українська сувора муза довго цуралася мого смаку,
знівеченого життям у школі, в поміщицькій прихожій, на постоялих дворах та в міських квартирах;
але коли подих волі повернув моїм почуттям чистоту перших літ дитинства, проведених під убогою
батьківською стріхою, вона, спасибі їй, обняла й приголубила мене на чужій стороні.  З перших
слабких моїх спроб, написаних у Літньому саду, надруковано тільки одну баладу Причинна. Як і коли
писались вірші після неї, про це тепер я не почуваю охоти говорити. Коротка історія мого життя,
накидана мною в цьому нескладному оповіданні  на догоду вам, сказати правду, обійшлася мені до-
рожче, ніж я думав. Скільки років втрачених! скільки  цвіту зів’ялого!  І що ж я купив у долі своїми
зусиллями не загинути? Мабуть, чи не одне тільки страшне розуміння свого минулого. Воно жах-
ливе, воно тим більше для мене жахливе, що мої рідні брати і сестра, про яких мені тяжко було зга-
дувати у своєму оповіданні, ще й досі —  кріпаки. Так, шановний пане, вони кріпаки і досі!» 
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Глибокий біль виривався із зраненого серця Т. Шевченка. «Так от які враження лягали на душу юнака
за межею простого життя, «під убогою батьківською стріхою»; ось що зустрів він  «у школі, в поміщицькій
прихожій, на постоялих дворах і в міських квартирах…». Подібні   враження могли б убити юну душу, зні-
вечити всі моральні сили, загубити і затоптати людину. Але, видно, багато був обдарований душевними
силами цей хлопець, що він вийшов, хоч і не зовсім, може, непошкоджений з усього цього. А коли вже
вийшов, то він не міг не звернутися до своєї України, не міг не при святити всього себе тому, що віяло на
нього святинею чистого спога ду, що освіжало й зогрівало його в найтрудніші і найтемніші хвилини
життя, — наголосив  М. Добролюбов. — І він лишився вірним своїм першим дням, вірний своїй Україні.
Він співає про її минуле життя, співає про її сучасне — не в тих колах, які втішаються плодами новітньої
російської цивіліза ції, а в тих, де збереглась безхитросна простота життя і близькість до природи. Тим-то
він такий близький до малоросійських дум та пісень, тим-то в ньому так і чути повів народності. 

І ми не маємо сумніву, що Україна із захопленням прийме «Кобзаря», давно вже їй, зрештою,
знайомого. Він близький до народної пісні, а відомо, що в пісні вилилася вся минула доля, весь
справжній характер України; пісня і дума становлять там народну святи ню, краще добро україн-
ського життя, в них горить любов до батьківщини, виблискує слава минулих подвигів; в них дихає
і чисте, ніжне почуття жіночої любові, особливо любові материнської; в них же виявляється і та
тривожна оглядка на життя, яка змушує козака, вільного від битви, «шукати свою долю» [5, c. 58–59].

М. Добролюбов відчув глибинне вболівання Т. Шевченка за долю поневоленого українського
народу. Адже головним, фундаментальним змістом Шевченкових «прозирань» (М. Жулинський)
у майбутню долю України було духовне воскресіння, національне прозріння українців, братання
в єдиній родині, гармонійне співжиття у своєму рідному домі.

Однак проімперські російські видання, які сповідували ідею «национального единства» росій-
ського і українського народів, систематично паплюжили діяльність активних учасників культурного
процесу в Україні. Особливо роздратовано нападали на «Кобзар» Т. Шевченка, намагаючись похит-
нути його авторитет серед читачів. Наприклад, журнал  «Домашняя беседа» опублікував кілька на-
клепницьких заміток та статей про Т. Шевченка. В кінці березня 1861 р. тут була надрукована
погромна рецензія священика Л. Крамаренка на виданий Т. Шевченком «Букварь южнорусскій»
і «Письмо» до редактора. Радянський дослідник М. Комишанченко акцентував лише на тому, що
«українському поетові докорялося за те, що він не прийняв сповіді перед смертю та до останніх днів
свого життя підпримував зв’язки з російськими революційними демократами» [12, c. 19].

Насправді головна причина оприлюднення погромної рецензії Л. Крамаренка зовсім інша. Зро-
сійщеного священика московського православ’я   обурило,  що Т. Шевченко уклав і видав «Букварь
южнорусскій» українською народною мовою. До Т. Шевченка букварі писали лише церковнос-
лов’янською  мовою і нею навчали українських дітей. У букварі Т. Шевченко вмістив молитви «Отче
наш …», «Вірую…», «Псалом СХХХІІ» 

Думи «Про пирятинського поповича Олексія» і «Про Марусю попівну Богуславку»  навчають
дітей високої християнської морально-духовної поведінки, вірності родині й нації. Т. Шевченко
дібрав до букваря мудрі, цікаві прислів’я, приказки.

У букварі органічно поєднані глибока релігійність Т. Шевченка і українська народна творчість.
Однак за комуністичного режиму ще зі шкільної парти, а також з допомогою преси, радіо і телеба-
чення методично й цілеспрямовано переконували, що Т. Шевченко Богоборець, атеїст, що він про-
клинав самого Бога. «До подібних сентенцій комуністів та ідеологічно заангажованих учених
радянської доби на цю тему додали немалу дещицю церковники московського православ’я, зосібно
і його зарубіжної гілки, які так познущалися над правдивою, істинною вірою Шевченка, як це могли
зробити тільки лицеміри-фарисеї, книжники часів земного життя Господа Ісуса Христа» [28], — на-
голошує професор Микола Тимошик. 

Релігійний (християнський) імператив пронизує багато  Шевченкових творів. У поемі «Неофіти»
Кобзар закликає: 

Молітесь Богові одному,
Молітесь правді на землі,
А більше на землі нікому
Не поклонітесь.

У циклі «Давидові псалми» Т. Шевченко звертається до Господа допомогти донести його Слово
до українського народу:

Молюсь, Господи, внуши їм
Уст мої глаголи.
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Слово Т. Шевченка — це ідея, задум, план, проект, закон формування української людини, тво-
рення її національної сутності, утвердження державницького мислення, суспільного демократич-
ного розвитку. Шевченкове Слово — це не просто поетичне слово — це проголошене Шевченком
Господнє Слово, яке вселяє Надію на краще, Віру у світле майбутнє, наснажує Любовю до рідної
землі, до чесної, сумлінної праці. Тоді:

Діла добрих оновляться.
Діла злих загинуть.

Тарас  Шевченко всім своїм єством стверджує:
Якби не Бог поміг мені,
То душа б живая
Во тьмі ада потонула,
Проклялась на світі.

Поет молиться «серцем одиноким» Господові в надії на повернення знедоленим, покривдженим
доброї долі, на спасіння від злотворящих, на розсіяння тьми неволі:

Колись Бог нам верне волю,
Розіб’є неволю.
Господь любить свої люди,
Любить, не оставить,
Дожидає, поки правда.
Перед ними стане.

Просвітлювачем, носієм Правди покликаний бути поет-предтеча Тарас  Шевченко. Він надхо-
дить з нашого українського майбутнього, поєднавши у собі теперішнє та минуле українського на-
роду. В його уяві Україна постає в образі Божої Матері-Марії, яка за визначенням філософа Сергія
Кримського «є зразком інтимного єднання з Богом шляхом боговтілення в людину, умовою наро -
дження, коли Слово стає плоттю, образом краси і благодаті» [15, c. 116].

Т. Шевченко благає скорбну Марію провістити про особливу місію нового Слова, яке має наро-
дитися від Правди, вселитися в людські душі, освітити їх світлом Істини і порятувати окрадений
український люд.

Скажи, що правда оживе,
Натхне, накличе, нажене
Не ветхеє, не древле слово
Розтлєнное, а слово нове
Меж людьми криком пронесе
I люд окрадений спасе...

Отже, світоглядні засади творчості  Т. Шевченка органічно вписуються в означення  «християн-
ський гуманізм», ґрунтований на тотожності прекрасного, правдивого та доброго. В автобіографічній
повісті «Художник» Т. Шевченко наголошував, що  «в божественній, безсмертній природі багато, дуже
багато прекрасного, але ж торжество й вінець безсмертної краси — це обличчя людини, напоєне щас-
тям». Т. Шевченко мовить не про відірвану від довкілля автономну людину, а про людину, що є час-
тиною Божого світу зі своїми національними особливостями. Донеччанин, учасник Острозького
клубу вільного інтелектуального спілкування молоді Сергій Стуканов підкреслює:  «Тільки шукаючи
Бога, вказуючи на Христа, людина здатна віднайти виправдання своєму життю (антроподицея) та ви-
повнити його справдешнім сенсом. Саме на цій дорозі — дорозі пошуку Бога — Т. Шевченко й при-
ходить до третього (після людини й Бога) засадничого вузла свого світовідчування — України» [29].

Слушним є твердження сучасного українського філософа Галини Дичковської, згідно з яким Бог
та Україна постають у творчості Кобзаря тотожними поняттями: Т. Шевченко «шукає Бога і знахо-
дить Україну, шукає Україну і знаходить Бога: пошук України відбувається через пошук Абсолюту,
а пошук Абсолюту (хоч в раціональній, а хоч у містичній його іпостасі) обов’язково приводить до
України» [27].  

«Нам усім, тодішнім літераторам, добре було відомо, яка лиха доля тяжіла над цим чоловіком;
талант його приваблював нас своєю оригінальністю і силою, хоч навряд чи хто з нас визнавав за
ним те величезне, мало не світове значення, якого, не вагаючись, надавали йому малороси, що жили
в Петербурзі, — читаємо у спогадах І. Тургенєва. —  Ми прийняли його з дружнім співчуттям,
з щирою гостинністю» [30, c. 335].

Російський скульптор і графік М. Микешин познайомився із Т. Шевченком у 1858 р. у Петер-
бурзі, часто з ним зустрічався:  «Рано було мені, двадцятирічному юнакові, здобути його повагу,
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а любов... але ж уся його пристрасна й могутня любов була так зосереджена на його рідній Україні,
що, мені здається, в його палкому серці ні до чого більше й не залишилося любовного запасу, та
якби й залишилось, то він ревниво зберігав би його для своїх же українських богів, — підкреслював
М. Микешин. — Ця цілісність і неподільність патріотизму, часто несправедлива, але щира і глибока,
складала в ньому рису, яка викликала в моєму юному серці не лише подив, а й заздрість. 

… Світлий образ Тараса Григоровича з його беззавітною любов’ю до народу, до своєї батьківщини,
образ людини, яка свято зберегла ці високі почуття під постійним гнітом всіляких моральних при-
нижень, на котрі таке багате наше життя, не могли не викликати до себе гарячого співчуття людей.
Цим і пояснюється той великий вплив, то щире захоплення, яке викликав Шевченко серед тодіш-
ньої молоді» [21, c. 339]. 

Письменник М. Лєсков у статті «Остання зустріч і остання розлука з Шевченком», яка опублі-
кована у петербурзькій газеті  «Русская речь» у березні 1861 р., зазначив, що «українське слово на-
було права громадянства, вперше пролунавши в формі ораторської промови над Шевченковою
труною. З дев’яти промов, виголошених над могилою поетовою, шість було українською мовою.
З інших трьох дві були виголошені російською, а одна польською, мовби на знак спільного горя
слов’ян, що прийшли віддати останню шану українському поетові-страдникові.

Український народ  має тепер, хвалити Бога, свою літературу, має своїх ораторів, своїх істориків,
та не має тепер такого лірика, яким був покійний Тарас Григорович Шевченко, що його справедливо
назвали в одній із виголошених над його труною промов «батьком рідного слова» [18, c. 96].

Характеризуючи, оцінюючи розвиток української літератури в російському темному царстві,
М. Костомаров у статті  «Малоросійська література», яка опублікована вперше в Петербурзі 1871 р.
у «Сборнике лучших поэтических произведений славянских народов в переводах русских писате-
лей», наголошував: «Такий поет, як Шевченко, є не тільки живописцем народного побуту, не тільки
співцем народних почуттів, народних діянь — він народний вождь, пробуджувач до нового життя,
пророк (курсив наш. — В. Л.). Вірші Шевченка не відходять від форми та прийомів малоросійської
народної поезії: вони глибоко малоросійські; але в той же час їх значення аж ніяк не місцеве: вони
постійно носять в собі інтереси загальнолюдські (курсив наш. — В. Л.) [13, с. 125–126, 127].

Класик татарської літератури Галімджан Ібрагімов у статті «Великий малоросійський поет Тарас
Шевченко», яка написана в Києві 1914 р. і опублікована у третій книзі «Вітчизна» за 1962 рік, ак-
центував: «Безмежна любов до рідної України й бажання бачити її вільною — ось головний, най-
відвертіше висловлений мотив його життя і творчості. Все життя він жив думкою про Україну.

Головною причиною того, що офіційна Росія не давала спокою Шевченкові, було те, що його
ім’я ввійшло в серце кожного українця.

Шевченко вважає Україну й українців єдиним душевним цілим, як самостійний народ, і служить йому.
Шевченко є основоположником нової малоросійської літератури. Він визнає українську мову

як самостійну мову і вважає, що цією мовою повинна створюватись своя рідна література, своя
преса, наука» [9, с. 460].

Болісний відгомін імперської глухоти до природніх потреб українців розмовляти своєю мовою,
розвивати її, милуватись рідним словом сконцентровано у багатьох листах Т. Шевченка до рідних,
друзів. Братові Микиті він писав так:

«Микито, рідний брате!... Та, будь ласкав, напиши до мене так як до тебе пишу, не по-москов -
ському, а по нашому...

Бо москалі чужі люди,
Тяжко з ними жити;

Немає з ким поплакати,
Ні поговорити.

Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово, нехай хоч раз поплачу веселими сльозами, бо
мені тут так стало скушно, що я всяку ніч тілько й бачу у сні, що тебе, Кирилівку, та ридаю, та
бур’яни (ті бур’яни, що колись ховався од школи). Весело стане, прокинусь, заплачу… Ще раз прошу,
напиши мені письмо, та по-своєму, будь ласкав, а не по-московському.  Оставайся здоров. 

1839, ноября 15 дня. С.-Петербург.
Не забудь же, зараз напиши письмо — та по-своєму» [42, с. 10].

«…Я твого письма не второпаю, чортзна по-якому ти його скомпонував, ні по-нашому, ні по-
московському — ні се, ні те, а я ще тебе просив, щоб ти писав по-своєму, щоб я хоч з твоїм письмом
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побалакав на чужій стороні язиком людським, — сердився Тарас Шевченко на барата Микиту у листі
від 2 березня 1840 р. — Скажи Іванові Федьорці, нехай він до мене напише письмо окроме — та тілько
не по-московському, а [то] і читать не буду. — Кланяйся йому.

Оставайся здоров — твій брат Тарас Шевченко» [42, с. 11–12].

Варфоломій Шевченко — родич Тараса Шевченка — у своїх спогадах зазначав, що «усі свої листи
до Микити Тарас писав по-українськи: я й подумав, що він пише по-українськи через те, що думає,
що ми такі дурні, що й не розуміємо по-великоруськи. 

Пам’ятаю ще, що раз Тарас, пишучи до мене, додав: «Скажи братові Микиті, що як писатиме до
мене, то нехай пише по-нашому, бо як ні, то й читати не буду...» Тоді я зрозумів, що Тарас бажає
мінятися хоч зрідка рідним словом; з того часу я раз у раз писав до нього по-нашому [41, с. 27].

На засланні Т. Шевченко радів кожній звістці рідним словом. У листі до С. Сераковського від
6 квітня 1855 р. він писав: «Мой милый, мой добрый Zyhmonte! Благодарю тебя за твое ласковое,
сердечное украинское слово, тысячу раз благодарю тебя. Рад бы я отвечать тем же сердцу милым
словом, но я так запуган, что боюся родного милого звука. Особенно в настоящее время я едва
и как-нибудь могу выражаться. О моем настоящем горе сообщаю я А. П[лещееву], и ты у него
прочитаешь эти гнусные подробности» [42, с. 113].

Високо оцінив Т. Шевченко книгу П. Куліша «Записки о Южной Руси». 22 квітня 1857 р. він
написав Я. Кухаренкові: «Прислав мені із Пітера курінний Панько Куліш книгу своєї роботи,
названу «Записки о Южной Руси», писану нашим язиком. Не знаю, чи дійшла до Чорноморії ся
дуже розумна і щира книга. Якщо не дійшла, то випиши, не будеш каяться. Такої доброї книги на
нашому язику ще не було дрюковано. Тут живо вилитий і кобзар, і гетьман, і запорожець,
і гайдамака, і вся старожитна наша Україна як на лодоні показана. Куліш тут свого нічого не додав,
а тільки записав те, що чув од сліпих кобзарів, а тим самим і книга його вийшла книга добра, щира
і розумна. Послав би тобі, друже мій єдиний, свій екземпляр, але я ще сам добре не начитався, мене,
спасибі, люде добрі книгами не забувають. Нема, нема, та й пришле хто-небудь. А журнала уже
десятий рік і в очі ні одного не бачив і не знаю, що там і діється в тій новій, чи современній,
літературі. Сам не написав нічого, бо мені було заказано писать. А тепер уже і Бог його святий знає,
чи й напишу що-небудь путнє. Я ще не дуже зостарівся, та знівечився, друже мій єдиний. А може,
дасть Господь милосердний, ще одпочину та на старість попробую писать прозу. О віршах уже нічого
й думать» [42, с. 154].

«Христос воскресе!
На самий Великдень приплила з Гур’єва до нас почта і привезла мені письмо твоє і 16 руб. грошей.

Спасибі тобі, друже мій незнаємий! Подякуй і поцілуй твоїх товаришей і земляків моїх щирих, спа-
сибі їм, що не забувають безталанного старого кобзаря. Нехай не забуде їх Господь милосердий
своєю доброю долею, — писав Т. Шевченко 22 квітня 1857 р. до А. Маркевича. — Спасибі вам, мо-
лодії брати мої, і за книги. Спасибі йому, тому Николаю М., а Куліша, як побачиш, то поцілуй його
за мене і скажи йому, що такої книги, як «Записки о Южной Руси», я ще зроду не читав. Та й не
було ще такого добра в руській литературі. Спасибі йому, він мене неначе на крилах переніс в нашу
Україну і посадив меж старими сліпими товаришами-кобзарями. Живо і просто вилита стареча мова.
А може воно тим і живо, що просто. І як не буде він продолжать своих «Записок», то його Бог святий
покарає. Так і скажи йому, друже мій, як його побачиш [40, с. 157–158].

Листи Тараса Шевченка, спогади про нього і, безперечно, твори фокусують найголовнішу сут-
ність ролі Кобзаря-Пророка для формування національної ідентичності українців. Для набуття на-
ціональної свідомості, на засадах якої розв’язуються соціальні проблеми, треба як колись, так і тепер
дізнаватись про те, «чия правда, чия кривда і чиї ми діти», необхідно знати свою правдиву історію,
яку, до речі, і нині різні табачники намагаються вбгати в рамки історії ВКП(б). 

Професор Національного університету «Києво-Могилянська академія» Володимир Панченко під-
креслює, що одним із центральних у поезії Тараса Шевченка є мотив національного відступництва.
Хто вони, оті мертві, живі і ненарожденні земляки, до яких звертається поет і яким адресовано
стільки його саркастичних слів? Відповідь очевидна: «своє» панство, українці-перевертні, «інтелек-
туали» ХІХ ст., чий потенціал реалізується на користь чужого, а не свого. Йдеться про тих, хто мав
би бути національною елітою України. Спрямовані в їх бік Шевченкові єреміїади містять болючі
докори, що межують із прокляттями. 
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Кайданами міняються,
Правдою торгують.
І Господа зневажають,
Людей запрягають
В тяжкі ярма.Орють лихо,
Лихом засівають.
А що вродить? побачите,
Які будуть жнива!

Читаючи ці слова Т. Шевченка, в голові миттєво виринають прізвища багатьох сучасних пред-
ставників квазі-еліти, ураженої вірусом національного відступництва. 

Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрость би була своя.
А то залізете на небо:
«І ми не ми, і я не я,
І все те бачив, і все знаю,
Нема ні пекла, ані раю.
Немає й Бога, тілько я!
Та куций німець узловатий,
А більш нікого!..» — «Добре, брате,
Що ж ти такеє?»:
«Нехай скаже
Німець. Ми не знаєм».
Отак-то ви навчаєтесь
У чужому краю!
Німець скаже: «Ви моголи».
«Моголи! моголи!»
Золотого Тамерлана
Онучата голі.
Німець скаже: «Ви слав’яне».
«Слав’яне! слав’яне!»
Славних прадідів великих
Правнуки погані!

І за часів Т. Шевченка, і нині квазі-еліта в Україні, безлика. «Криза ідентичності, асимільованість,
втікання від свого національного «Я» і запобігання перед чужинцями неминуче призводять до мо-
ральних хвороб, що починаються із втрати елементарної гідності, — наголошує Володимир Пан-
ченко. — Запитання «хто ви?» — фатальне для малоросійської свідомості. Відповіді на нього немає —
все залежить від того, що скаже німець (німець у Т. Шевченка — не обов’язково власне німець; це
слово він уживає в ширшому значенні, як маркер чужості, чужинності). Може, моголи. Може,
слов’яни. Одне слово — ніхто» [25].

Оце, за висловом В. Панченка, «ніхто», сповідуючи постмодернізм, який в Україні набув нині
провінційно-розхристаного вигляду та вилився у поверховість, примітивність і розхристаність сві-
тогляду, намагається зруйнувати справжній образ Т. Шевченка. Наклепницькі книжки, статті, пуб-
лічні випади спрямовані на те, щоб завадити українцям віднаходити ключ для розуміння самих себе
й усвідомлення себе у правдивій історії.

Йдучи у фарватері цинічних висловів В. Бєлінського про Т. Шевченка (гріх їх повторювати), деякі
сучасні «шевченкознавці» безпардонно паплюжать Т. Шевченка. Треба не лінуватися, а прочитати
усі спогади Шевченкових сучасників, «не минаючи ані титли, ніже тії коми», і постане Т. Шевченко —
Людина, Особистість, Християнин, Велич української нації.

«Мене обурюють розповіді про безчинства Шевченка у нетверезому стані. Я був знайомий із ним
у кращі роки його життя, коли він був здоровий і дужий, але я жодного разу не бачив його п’яним
до неподобства, — наголошував Ф. Лазаревський. — Душа його завжди знала міру» [17, с. 181].  

А. Ускова — дружина коменданта Новопетровського укріплення І. Ускова — так словесно зма-
лювала портрет Т. Шевченка: «Шевченко не був світською людиною — він не міг одразу привер-
нути вашу увагу. На зріст був середній, кремезний, трохи вайлуватий, навіть незграбний. Обличчя
відкрите, добродушне, високе чоло з великою лисиною, що надавало йому солідного вигляду; рухи
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неквапливі, голос приємний, говорив чудово, плавно, особливо добре читав уголос. Бувало, дов -
гими зимовими вечорами він принесе журнал і вибере, що йому до смаку, й починає читати; якщо
ж твір йому особливо подобається, то він одкладе книжку, підведеться, ходить, розмірковує, потім
знову візьметься за неї; а вірші, які йому дуже подобались, він завчав напам’ять і днів по три дек-
ламував.

…Ближче познайомившись із ним, я знайшла в ньому чесну, правдиву, моральну людину. …Шев-
ченко був дуже розвиненою людиною, з чудовою пам’яттю, тому теми для розмов під час прогуля-
нок були найрізноманітніші; вони виникали у зв’язку з кожним предметом чи явищем, що чимось
привертали увагу під час прогулянки. Завдяки цьому розмови з ним завжди були далекі від місцевих
пліток і давали велике задоволення [31, с. 236, 239].

К. Юнге (Толстая) — російська художниця, дочка віце-президента Академії мистецтв  Ф. Толстого —
так характеризувала Т. Шевченка: «Шевченко був дуже запальним у суперечках, але запальність
його була не злобна чи зарозуміла, а тільки палка і якась мила, як усе в ньому. Він був дуже ласкавий,
м’який і наївно довірливий у ставленні до людей; він в усіх знаходив щось хороше і захоплювався
людьми, які часто не варті були того. А сам він був якийсь чарівний, усі любили його, не виклю-
чаючи навіть і слуг.

Ніхто не був такий чутливий до краси природи, як Шевченко. Іноді він несподівано приходив
після обіду. «Серденько моє, беріть олівець, ходімо скоріше!» — «Куди це, дозвольте довідатись?» — «Та
я тут дерево знайшов, та ще яке дерево!» — «Господи, де ж це таке диво?» — «Недалеко, на Серед-
ньому проспекті. Та ходімо ж!» І ми, стоячи, замальовували в альбом дерево на Середньому про-
спекті, а потім ішли й на набережну, милувалися заходом сонця, переливами тонів, і не знаю, хто
більше захоплювався — чотирнадцятирічна дівчинка чи він, який зберіг у своїй багатостраждальній
душі стільки дитячої безпосередності. Незабутніми залишаться для мене наші поїздки у світлі пів-
нічні ночі на тоню, на узбережжя. Тут і пили, і співали, та якби Шевченко дозволив собі якусь над-
мірність чи непристойність, то це, безперечно, обурювало б і мене, і мою матір, тому що тоді були
інші погляди на виховання дівчини. Протягом двох років, коли я бачилася з Шевченком, за пооди-
нокими випадками, щодня — я жодного разу не бачила його в нетверезому стані, не чула від нього
жодного непристойного слова і не помічала, щоб він у поведінці чимось відрізнявся від інших добре
вихованих людей...

Одна хмара була на небосхилі Кобзаря: його тягло на дорогу йому Україну! Як часто говорив він
мені про свою милу батьківщину, говорив так багато, так хороше! Він змальовував і степи з їхніми
самотніми могилами, і хутірці, що потопали в черешневих садах, і старі верби, що схилялися над
тихим Дніпром, і легкі довбанки, що ковзають по його поверхні, і київські кручі, і золотоглаві мо-
настирі: «От би де нам пожити з вами, от де померти б!» І, слухаючи захоплену, поетичну мову, я по-
любила незнайомий мені край.

…Не дається, видно, особисте щастя людям, покликаним служити людству. Не далося воно й на-
шому Тарасу Григоровичу, зате пам’ять про нього лишилася жива і світла в душах його друзів і ша-
нувальників і, як живий, постане його чудовий образ перед кожним, хто коли-небудь прочитає його
жагучі й ніжні, сповнені любові творіння, що так яскраво змальовують його особистість [43, с. 281,
282, 283]. 

Тарас Шевченко — самородок, дар Божий для українського народу, всього людства. Його Слово
як українська пісня — «без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа
Слово». Велич Т. Шевченка з роками збільшується, важливість творів зростає. Шевченко залиша-
ється незмінною та актуальною опорою української ідентичності, соборності України. Правда, за
комуністичного режиму та й нині, коли Україна ще у неорадянському, совковому павутинні, часто
можна почути, що творче надбання Т. Шевченка є спільною інтелектуальною власністю україн -
ського і російського народів, бо він був співцем двох братніх народів. Безперечно, Т. Шевченко роз-
різняв росіян і російську імперську державу. Але за такою, на перший погляд, гуманістичною тезою
про «спільну інтелектуальну власність» обмежується унікальність, феноменальність Т. Шевченка,
який сформулював візію українського майбутнього, що базується на трьох найосновніших націо-
нальних ідеалах, найголовніших цінностях — Бог, Україна, Свобода» [10]. Вони визначають орієн-
тири життя як окремої людини, так і цілого народу.

Так, Шевченко написав окремі твори російською мовою. Але як він ставився до цього, можна
зрозуміти з листа до Я. Кухаренка від 30 вересня 1842 року: «Переписав оце свою «Слепую» та
й плачу над нею, який мене чорт спіткав і за який гріх, що я оце сповідаюся кацапам черствим ка-
цапським словом. Лихо, брате отамане, єй-богу, лихо. Це правда, що окроме Бога і чорта в душі
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нашій єсть ще щось таке, таке страшне, що аж холод іде по серцеві, як хоч трошки його розкриєш,
цур йому, мене тут і земляки, і не земляки зовуть дурним, воно правда, але що я маю робить, хіба
ж я винен, що я уродився не кацапом або не французом. Що нам робить, отамане-брате? Прать
против рожна чи закопаться заживо в землю — не хочеться, дуже не хочеться мені дрюковать «Сле-
пую», але вже не маю над нею волі, та цур їй, а обридла вже вона мені» [42, с. 20].  

У 1847 р. Т. Шевченко готував нове видання «Кобзаря» і написав до нього «Передмову». Однак
арешт завадив здійснити проектоване видання. Тільки у 1859 р. цензура дала дозвіл на видання но-
вого «Кобзаря», зробивши суворе застереження, щоб до книжки ввійшли лише ті твори, які вже
були опубліковані до 1847 р. «Передмова» 1847 р. і на цей раз не побачила світу. До того ж вона була
глибоко захована в архівах департаменту поліції серед паперів, відібраних у поета після арешту.
Вперше ознайомив читачів з цим блискучим твором Т. Шевченка журнал «Былое» аж у 1906 році
(книга VІІІ).

[Передмову до нездійсненого видання «Кобзаря»], як і цитований вище лист до Я. Кухаренка,
вміщено у шостому томі повного зібрання творів Т. Шевченка, видане АН УРСР у 1964 р. Однак
у радянському літературознавстві чимало важливих думок Т. Шевченка залишали поза увагою, або
перекручували на догоду комуністичному режимові. Наприклад, П. Федченко — відомий дослідник
української журналістики і публіцистики — у статті «Публіцистика Т.Г. Шевченка» зазначив, що
«передмова була своєрідною літературною декларацією поета, його естетичним кредо» [32, с. 271].
Насправді, важливі й актуальні суспільно-політичні, філософські та літературно-естетичні про-
блеми, які порушив у «Передмові» Т. Шевченко, у статті П. Федченка подані, як не прикро, обску-
баними. Привертаємо увагу до тих фрагментів «Передмови», які свідомо чи вимушено на догоду
антиукраїнській системі, П. Федченко залишив поза текстом своєї статті. 

Отже, Тарас Шевченко писав: «Великая туга осіла мою душу. Чую, а іноді і читаю: ляхи дрюкують,
чехи, серби, болгаре, чорногори, москалі — всі дрюкують, а в нас анітелень, неначе всім заціпило.
Чого се ви так, братія моя? Може, злякались нашествія іноплеменних журналістів? Не бійтесь, со-
бака лає, а вітер несе. Вони кричать, чом ми по-московській не пишемо? (курсив наш. — В. Л.).   

…Кричать о братстві, а гризуться, мов скажені собаки. Кричать о единой славянской литературе,
а не хотять і заглянуть, що робиться у слов’ян!

Чи розібрали вони хоч одну книжку польську, чеську, сербську або хоч і нашу? Бо і ми таки, слава
Богу, не німці! Не розібрали. Чом? Тим, що не тямлять. Наша книжка як попадеться у їх руки, то
вони аж репетують та хвалять те, що найпоганше. А наші патріоти-хуторяни й собі за ними.

Прочитали собі по складах «Енеїду» та потинялись коло шинку, та й думають, що от коли вже
ми розпізнали своїх мужиків. Е, ні, братики, прочитайте ви думи, пісні, послухайте, як вони спі-
вають, як вони говорять меж собою шапок не скидаючи, або на дружньому бенкеті як вони згадують
старовину і як вони плачуть, неначе справді в турецькій неволі або у польського магнатства кайдани
волочать, — то тойді і скажете, що «Енеїда» добра, а все-таки сміховина на московський шталт (курсив
наш. — В. Л.).   

Отак-то, братія моя возлюбленная. Щоб знать людей, то треба пожить з ними. А щоб їх спису-
вать, то треба самому стать чоловіком, а не марнотрателем чорнила і паперу. Отойді пишіть і дрю-
куйте, і труд ваш буде трудом чесним.

А на москалів не вважайте, нехай вони собі пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У їх народ і слово,
і у нас народ і слово. А чиє краще, нехай судять люди (курсив наш. — В. Л.). Вони здаються на Го-
голя, що він пише не по-своєму, а по-московському, або на Вальтер Скотта, що й той не по-своєму
писав. Гоголь виріс в Ніжині, а не в Малоросії — і свого язика не знає; а В[альтер] С[котт] в Едем-
борзі, а не в Шотландії — а може і ще було що-небудь, що вони себе одцурались. Не знаю. А Борнц
усе-таки поет народний і великий. І наш Сковорода таким би був, якби його не збила з пливу латинь,
а потім московщина (курсив наш. — В. Л.).   

Покойний Основ’яненко дуже добре приглядався на народ, та не прислухався до язика, бо, може
його не чув у колисці од матері, а Г[улак]-Артемовський хоть і чув, так забув, бо в пани постригся.
Горе нам! Безуміє нас обуяло отим мерзенним і богупротивним панством. Нехай би вже оті Кирпи-
гнучкошиєнки сутяги — їх Бог, за тяжкіє гріхи наші, ще до зачатія во утробі матерній, осудив киснуть
і гнить у чорнилах, а то мужі мудрі, учені. Проміняли свою добру рідну матір — на п’яницю непо-
требную, а в придаток ще і -въ додали.

Чому В.С. Карадж[ич], Шафар[ик] і іниє не постриглись у німці (їм би зручніше було), а остались
слов’янами, щирими синами матерей своїх, і славу добрую стяжали? Горе нам! Но, братія, не вдавайтесь
в тугу, а молітесь Богу і работайте разумно, во ім’я матері нашої України безталанної» [42, с. 312–315].
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В умовах мертвої московської темряви Т. Шевченко мужньо оре свій переліг — убогу ниву, сіє
українське Слово та закликає працювати в ім’я матері-України.

Ну що б, здавалося, слова...
Слова та голос — більш нічого.
А серце б’ється — ожива,
Як їх почує!.. Знать, од Бога
І голос той, і ті слова
Ідуть меж люди! ...

Ідея здійснення Слова, його проростання істиною у свідомості й душах українських людей, віра
в його місійне покликання були визначальними в творчому самозвершенні Шевченка, наголошує
М. Жулинський. Українське Слово Т. Шевченка спрямоване на те, щоби розбудити приспані не-
вольницькою долею душі, бо народ, який втрачає мову, історію, морально-духовну енергію, при-
речений на вигнанство з сім’ї світових народів. Такий стан байдужості, лінивства та безвір’я нації
Т. Шевченко вважав національною самозрадою. У наш час цинічного наступу різних зовнішніх
і внутрішніх недругів на українськість Т. Шевченко виконує функцію національного «вирівнювача
хребта» (О. Палій). На жаль, «справа українського слова, українського розвою чужа для великору -
ської суспільності, — зазначав Іван Франко. — Українській суспільності прийдеться видержувати
хронічну, довгу, але не менш важку боротьбу з російською суспільністю та крок за кроком відвойо-
вувати собі у неї право на самостійний розвій» [34, с. 279–280]. Отже, боротьба за українську мову,
культуру, духовність — це боротьба за Українську державу. Утвердивши в Україні українську мову,
національну культуру і духовність — збережемо Україну як європейську державу, піднімемо в кож-
ного українця дух національної свідомості, громадянської гідності.

Про повісті й щоденник Т. Шевченка, що написані російською мовою, треба говорити в кон-
тексті суспільно-політичної ситуації в Росії, її імперської політики на «обрусение» колонізованих
народів та життєвих умов Т. Шевченка. 

«Батальйонний командир майор Мєшков […] не любив Шевченка за незламність його характеру,
за те, що він не вмів і не хотів нікому кланятися, і наказував йому щодня разом з іншими ходити на
вчення, де Шевченко вчився марширування та рушничних прийомів, — зазначає у спогадах М. Ла-
заревський — службовець Оренбурзької прикордонної комісії. — З ласки Мєшкова Шевченко
кілька разів сидів на гауптвахті, і ось за що: якось він просидів добу за те, що надів білі замшеві ру-
кавички на вулиці, а вдруге за те, що, зустрівшись на вулиці з Мєшковим, зняв перед ним картуз
правою рукою. При цьому Мєшков підкликав його до себе і, сказавши: «Ви ще вважаєте себе за
благородну людину, а не знаєте, якою рукою треба знімати картуз перед начальством», відправив
його на добу на гауптвахту.

…В казармах Шевченко здебільшого читав, дістаючи книжки у знайомих. Як вияв особливої
ласки Шевченкові часом дозволялося відвідувати знайомих на годину або дві; але це рідко обходи-
лося без якихось прикрощів. Солдати вкрадуть, бувало, з його шафки книжку і заставлять у шинок.
Повернувшись і не знайшовши якоїсь книжки, Шевченко вже знав, де вона, і тільки допитувався,
в якому шинку й за скільки заставлено книжку, звідки й викупляв її сам [66, с. 186].

Дочка І. Ускова — коменданта Новопетровського укріплення — Н. Ускова розповідала своєму
чоловікові М. Зарянку, який записав її спогади, що «прибувши туди, він (І. Усков. — В. Л.) знайшов
Т.Г. Шевченка, який служив там рядовим, у жалюгідному стані: надто суворо поводилися з ним без-
посередні начальники.

Перше полегшення засланського життя Шевченка виявилось у тому, що комендант Усков, всту-
пивши на свою посаду, не вимагав уже від нього відбувати службу з усією суворістю, яку накладала
на рядового військова дисципліна, і просив його з’являтися в строю лише в найнеобхідніших ви-
падках, коли нехтування службою могло спричинитись до неприємностей.

Деяких офіцерів, через їх тупість, вельми шокувало перебування рядового Шевченка в їхньому
товаристві, коли він бував гостем у коменданта, явна перевага, яка інколи віддавалась йому,
і полегшення, зроблені для нього Усковим, котрі виявлялись і в тому, що Тарасові Григоровичу вже
не забороняли читати, писати й малювати, і навіть сприяли цьому. Усе це обурювало тих, хто недоб-
розичливо ставився до Шевченка, настроювало їх проти коменданта й стало причиною доносу на Ус-
кова головному начальнику краю Перовському. Проте донос не був прийнятий графом [8, с. 241–242].

Перед «полегшенням засланського життя», як зазначалося вище: зловісний донос Ісаєва спричи-
нив новий, особливо суворий арешт (1850) Т. Шевченка, допити й уже найсуворіший нагляд за «був-
шим художником». І тут перед слідчим постає питання: як розцінювати писання, наприклад, листів
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або «прошеній»… Тоді приходить уточнення: «дабы никаких возмутительных и пасквильных сочи-
нений не исходило». Тобто справа передається на розсуд начальства… Чи порушувало начальство
волю царя? Євген Сверстюк на це запитання відповів так: «Мабуть, ні. Тут треба врахувати тодішню
дещо м’якшу манеру присудів, клопотань, послаблень, порівняно з совєтськими заборонами. З ла-
герного і засланського досвіду можу сказати, що приватне спілкування з офіцером нагляду виключа-
лося. Не можна уявити, щоб совєтський капітан К. Герн переховував захалявні книжки піднаглядного,
а якийсь офіцер радів, що матиме столичного домашнього вчителя для своїх дітей…» [28].

Отже, в ті часи в далеких східних губерніях Росії багато що доручалося «на усмотрение началь-
ства». А. О. Ускова згадує, що її чоловік І. Усков (комендант Новопетровського укріплення) не міг
би дозволити Шевченкові послаблень і приятельських стосунків, якби не отримав натяку від гене-
рал-губернатора Перовського. Фактично Шевченкові від 1854 р. дозволено було писати російською
мовою — під наглядом і цензурою офіцерів. За традицією російської бюрократії заборони мали пись-
мову форму, а дозволи і послаблення — усну…

Про цей аспект творчості Т. Шевченка у ювілейних виданнях до 150-річчя з дня його народження
й натяку немає. Натомість Є. Кирилюк нав’язував думку, що «російські повісті Шевченка є яскра-
вим свідченням справжнього ставлення поета до російського народу, його передової культури, його
національної мови» [16, с. 39]. Безперечно, Т. Шевченко з великою повагою ставився до Герцена,
Лермонтова, Кольцова, Чернишевського, Некрасова, Михайлова, братів Курочкіних і братів Жем-
чужникових, Тургенєва, Аксакова, Щепіна, сім’ї Ф. М. Толстого, яка допомагала Шевченкові вир-
ватись із заслання, та багатьох інших передових людей Росії. Але високе почуття національного
обов’язку у Т. Шевченка не знало компромісу. У нього не було половинчатості, роздвоєності, не-
впевненості, коли йшлося про українську справу. 

Євген Сверстюк слушно наголошує, що «здогади» радянських шевченкознавців про причини
писання «інтимного щоденника» російською мовою йдуть від тенденції уподібнювати Шевченка
до себе. Насправді, поет ще довго після звільнення, яке теж було напівофіційним, був готовий до
чергового арешту, допитів і пояснень… Однак він не зробив жодного кроку, щоб маскувати свої
твори під офіційну кон’юнктуру. А це вже було важко зрозуміти радянським літературознавцям,..
то вони такий крок зробили за нього — «добровільним вибором» російської мови…» [28].

Публіцист Сергій Грабовський підкреслює, що «дозвіл писати був отриманий тільки тоді, коли
Шевченко добував останні роки солдатчини в Новопетровському укріпленні на Мангишлаку, —
писати тільки російською мовою (курсив наш. — В. Л.), і то — під доглядом офіцерів» [3]. Це також
був один із складників зловісної політики московської імперської влади, яка намагалася зросійщити
українців, перетворити Україну на територію без національного обличчя. Однак, на відміну від Го-
голя і Кукольника, Т. Шевченко не захотів розчинитися в імперському «російському морі», хоч міг
це зробити. І навіть, чого гріха таїти, попервах робив деякі кроки в цьому напрямі.

У листі до Г. Квітки-Основ’яненка від 8 грудня 1841 р. Т. Шевченко писав: «Ще посилаю вам ка-
цапські вірші своєї роботи. Коли доладне що, то дрюкуйте, а коли ні, то закуріть люльку, коли
люльку курите. Це, бачте, пісня з моєї драми «Невеста», що я писав до вас, трагедія «Никита Гайдай».
Я перемайстрував її в драму. Я ще одну драму майструю. Назоветься «Слепая красавица». Не знаю,
що з неї буде, боюсь, щоб не сказали москалі mauvais sujet, бо вона, бачте, з українського простого
биту. Ну, та цур їм, москалям. Посилаю вам білети на «Гайдамаки», роздай[те], будьте ласкаві, як
умієте, вони вже надрюковані. Та... єй-богу, сором сказать, нема чим викупить з дрюкарні. Малюю
вашу панну Сотниківну. Хотів кончить до Різдва, та й не знаю, бо тут тепер ні день, ні ніч, так,
чортзна-що. Прокинешся рано, тілько що заходишся малювать, дивишся, вже й ніч. Отаке-то лихо.
Тілько пензлі миєш, більш нічого. Спасибі вам і панові Артемовському за ласкаве слово. І спасибі
всім тим, хто пише по-нашому або про наше (курсив наш. — В. Л.). Покланяйтеся їм, кого знаєте і хто
чув про мене. Оставайтеся здорові, не забувайте, а вас ніколи не забуде Т. Шевченко» [43, с. 15].

Однак варто віддати належне Кобзареві, котрий умів вчасно зупинитися. «То що ж зупиняло
його? — запитує філософ Петро Кралюк і відповідає. — Здорова селянська натура, яка не сприймала
фальшивої імперської мішури і насміхалася із чванства батюшки-царя та його слуг. А ще, певно,
в Кобзаря озвалася гідність предків-козаків, які не хотіли терпіти насильства над собою» [14].

Слово Т. Шевченка — вогненний клич-маніфест, яке наснажує національною свідомістю, роз-
палює любов до свободи і рідної України. Московський режим боявся Шевченкової правди, його
пророцтв. Роздумуючи над причинами втечі Гоголя від національної самоідентифікації, І. Франко
звернув насамперед увагу на мовний аспект: «Візьміть для прикладу двох геніяльних українців —
Гоголя і Шевченка. Як безмірно корисніші були обставини, серед яких писав Гоголь, у порівнянні
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до тих, серед яких пройшло бурлацьке та невільницьке життя Шевченка! А в їх духовій діяльності
що бачимо? У Гоголя прудкий хід на недосяжні височини артизму, та на тих височинах заворот го-
лови, внутрішнє роздвоєння, чорні сумніви і упадок у дебрі містицизму; а у Шевченка рівну, ясну
дорогу все вгору та вгору, все на вищі, світліші височини, до таких гармонійних акордів гуманної
євангелії, як «Марія». Які були причини такого кінця Гоголевої кар’єри, ріжні ріжно пояснюють,
та все-таки серед тих причин важне місце займають відчуження геніального українця від рідної
мови…» [33, с. 233].

Історична несправедливість, насильство, що його виявляє один народ щодо іншого, виключає
можливість гармонізації стосунків між ними. Російський імперський режим доводив до того, що
правдою чи неправдою душа українська, ставши напочатку «двоєдушною», врешті однодушно пе-
реходила на ґрунт чужої національності. Такі явища дуже боляче били по українській нації, бо вони
нищили психологічні підстави в масах тої нації та одривали од неї найздібніші її елементи, що, за-
мість творити на свойому національному грунті, переносили свою духовну й матеріальну творчість
на ґрунт чужий, тим зменшуючи українське національне надбання [19, с. 441].

Мій Боже милий, як то мало 
Святих людей на світі стало. 
Один на другого кують 
Кайдани в серці. А словами. 
Медоточивими устами 
Цілуються і часу ждуть...

Вчитаймося у ці рядки Тараса Шевченка, задумаймося над ними, ос мислімо їх. Кожен з нас
збагне, відчує, глибоко зрозуміє суть нинішніх не лише українсько-російських взаємин, а й відносин
з іншими наддержавами, розгледить загрози для української незалежності, почує дзенькіт нових
кайданів.

Отже, якби шляхом М. Гоголя пішов Т. Шевченко, ступала вся творча еліта України, укра їнська
мова була б «де факто» зведена на рівень діалекту; а нація — позбав лена головної консолідуючої
сили — загальнонародної літературної мови, не змогла б протистояти загрозі тотального мовно-
культурного поглинання московським імперським молохом.

Росіянин М. Некрасов назвав Т. Шевченка «исключительно национальным» поетом. Чеський
письменник і перекладач Ян Гудець у статті, надрукованій в журналі « lata Praha» (1884, № 44–50), на-
голошував, що «Шевченкове поетичне сяйво піднялося вище всіх, і від цього раптом розвиднилося
на всій просторій Україні. «Кобзар» викликав захоплення на далекому Кавказі, в холодному Сибіру
і за Дунаєм. Заворушилося все живе з українського племені по далеких світах, почало зігрівати в серцях
забуте сім’я своєї народності. Для свого розкиданого на сотні й сотні миль народу Шевченко став ніби
прапором; живодайне слово поета стало запалюючою іскрою нової сили, про яку до цього не могли й ду-
мати найбільші уми серед його українських земля ків, — і цією новою силою була національна свідомість
(курсив наш. — В. Л.). Сила ця спо лучала розкиданий по всіх усюдах народ, єднала всіх його братів
і навіки утвердила українське «суть!» (тобто «живуть!», не загину ли українці)» [4, с. 390].

Однак національну, загальнолюдську суть Шевченкового Слова перекручували на догоду кому-
ністичній ідеології та політичній практиці формування так званої «нової людини», позбавленої на-
ціональної свідомості, інтернаціоналіста з московсько-комуністичним імперським мисленням.
Наприклад, Є. Шабліовський нав’язував думку, що «патріотизм Шевченка неминуче пов’язаний
з боротьбою проти націоналізму, проти будь-якої проповіді національної зашкарублості, винятко-
вості» [40, с. 419].

Як Т. Шевченко ставився до національного питання українського народу, досить чітко роз’яснив
Марко Черемшина ще у 1910 р. під час відчиту в 49 роковини смерті Кобзаря: «Питання національне
взагалі — є двояке: 1) націоналізм яко на родна індивідуальність і 2) націоналізм яко шовінізм, на-
родне самовозвишення, бажаннє відняти національність у другого народу, топлячи його у своїй на-
ціональності.

Шовінізм стоїть упоперек міжнародному братерству, не дає статися  широкій загальночоловічій коо-
перації, — що, впрочім, бачимо тепер в германізації, обрусінню, мадяризації і іншому.

Антитезою шовінізму є народна індивідуальність, свобода кождого народу розвиватися відповідно
до природи своєї рідної сторони, без насильного порушення мови й інших етнографічних відмін.

Широкий гуманізм Шевченка не допускав до себе узькоглядного шовінізму, і ніхто так безпо-
щадною критикою не осудив декотрих народних традицій і  народне житє, як сам Тарас Шевченко
Доста тільки нагадати його «Посланіє до земляків». Очевидна річ, що Шев ченка дуже сильно вра-
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жали «няньки, дядьки отечества чужого», вражали його усякі наміри відняти у народу його індиві-
дуальність, а оборона народної індивідуальності не єсть вузьким націоналізмом-шовінізмом, —
тільки вихідним пунктом усього чоловічого прогресу і конечною метою всякої культури» [37, с. 387].

«Тараса Шевченка я ставив поруч з іншими поетами-націоналістами, але жоден з них, навіть ве-
ликий з великих — Міцкевич, не виявляв своєї любові до вітчизни в такій зворушливій формі,
з такою силою, — наголошував А. Луначарський у статті «Великий народний поет (Тарас Шев-
ченко)», яку написав 1911 р. з нагоди 50-річчя з дня смерті Т. Шевченка, окремою брошурою опуб-
лікована у Львові 1912 р. Нe тільки політичне поневолення України спричинялося у Шевченка до
загострення національного почуття  — воно було в гармонійному зв’язку з іншими почуттями; не
тільки ображений громадянин протестував у ньому — цього громадянина непохитно підтримував
і художник, що жив у душі Шевченка. Шевченко закоханий у красу української мови, її словесну
розкіш, чудову співучість, невичерпний гумор, в її вільність від всякої граматичної неволі; він за -
коханий у розкішні та влучні метафори і порівняння народної твор чості, що творилися впродовж
цілих віків; він закоханий в історичні, козачі форми побуту, — а тим часом все це зневажається.
Не тільки солдатський чобіт режиму Миколи І топче молоду українську літе ратуру, а й українська
інтелігенція соромиться своєї мужицької вимови і намагається замінити свою чудову мову каліче-
ною напівросійською говіркою. Шевченко немов почував, що насильство уряду та зрада рідній
мові більшої частини української інтелігенції по збавляють його музу справжньої аудиторії, що
презирство до мови, яку він так шанував, стає на дорозі між ним і його народом. Ось че рез що
Шевченко-літератор підтримував Шевченка-громадянина в його націоналізмі!» [20, с. 400].

Підкресливши, що Шевченко — «поет української нації», що «він поет народний», який «далеко
поза Україною розкинув могутні, повні квіткових пахощів віти свого генія», А. Луначарський, як
комуністичний ідеолог, приписав Кобзареві «соціалістичний дух».

Інформаційний простір Радянського Союзу насичений був постулатами про те, що «люті вороги
українського народу — українські буржуазні націоналісти» опорочують, фальсифікують творчість
Т. Шевченка.

Насправді незаперечні факти свідчать: трубадури соціалізму і комунізму, «раби з кокардою на
лобі», «лакеї в золотій оздобі», «раби, подножки, грязь Москви», «свинопаси», «фарисеї» замовчу-
вали, що комуністична цензура скорочувала «Кобзар» на цілі твори. Наприклад, у «Кобзарі» ви-
дання 1950 року не було надруковано 18 творів, зокрема «Якби ти Богдане», «Розрита могила»,
«Великий льох», «Чигрине, Чигрине…», «Стоїть в селі Суботові», «Іржавець», «Давидові псалми»,
«Заступила чорна хмара…» та ін.

Заборона публікувати ці поезії Т. Шевченка пов’язана з тим, що комуністична імперія Радянський
Союз була спадкоємцем Російської імперії, продовжувачем колоніальної політики московських царів.

Особлива прикмета російського імперіалізму за царських, комуністичних і нинішніх часів «це —
вмілість зняти поневоленому народові голову так, щоб він цілував катові руку, і дякував за визво-
лення. Ця вмілість — один із проявів цинізму, притаманного російському імперіалізму, цинізму, що
межує із садизмом, — зазначив М. Добрянський. — Є в російському імперіалізмі — я не вагаюся
вжити цього слова — елементарно дика і заразом вишукано рафінована, люта ненависть супроти
кожного, хто прагне бути вільною людиною і не хоче в неволю до «визволителів» [6, с. 27].

У «Розритій могилі» Т. Шевченко зобразив зруйновану московськими загарбниками Україну, яка
постає в образі матері. Поет розмовляє з нею:

Світе тихий, краю милий
Моя Україно, 
За що тебе сплюндровано, 
За що, мамо, гинеш? 
Чи ти рано до схід сонця 
Богу не молилась, 
Чи ти діточок непевних 
Звичаю не вчила?

На свої перейняті стражданням, вболіванням запитання поет чує відповідь:
«Молилася, турбувалась,
День і ніч не спала,
Малих діток доглядала,
Звичаю навчала.
Виростали мої квіти,
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Мої добрі діти,
Панувала і я колись
На широкім світі,
Панувала…»

А що ж трапилось? Причина органічно випливає з Переяславської угоди 1654 р. між Українською
гетьманською державою і Московським царством. Т. Шевченко осуджує за це Богдана Хмельницького:

…Ой Богдане! 
Нерозумний сину! 
Подивись тепер на матір, 
На свою Вкраїну, 
Що, колишучи, співала 
Про свою недолю, 
Що, співаючи, ридала, 
Виглядала волю. 
Ой Богдане, Богданочку, 
Якби була знала, 
У колисці б задушила, 
Під серцем приспала.

Ставлення Т. Шевченка до діяльності Б. Хмельницького було неоднозначним. Поет оцінював його як
одного з «праведних гетьманів», «славного Богдана» («Гайдамаки»), «геніального бунтовщика» (запис
у щоденнику 22 вересня 1847 р.), визнаного ватажка національно-визвольної боротьби, «козачого батька».
Т. Шевченкові належать малюнки «Дари в Чигирині 1849 року», «Смерть Богдана Хмельницького», «Бог-
данова церква в Суботові», «Богданові руїни в Суботові». Т. Шевченко разом з тим гнівно картав Б. Хмель-
ницького за  Переяславську угоду, яку радянська історіографія завжди подавала як одвічне прагнення до
возз’єднання України з Росією, як поштовх до її економічного й культурного розвитку.

Насправді історія українського народу під Москвою — це довготривалий ланцюг поневолень,
принижень, катувань, фізичного знищення, етнопсихологічного геноциду, безнастанного переслі-
дування української мови, культури, духовності, традицій, звичаїв. 

Поетичні рядки Т. Шевченка в устах матері-України нагадують національний апокаліпсис, який,
на жаль, триває досі:

Степи мої запродані
Жидові, німоті, 
Сини мої на чужині, 
На чужій роботі. 
Дніпро, брат мій, висихає, 
Мене покидає, 
І могили мої милі 
Москаль розриває...

Т. Шевченко і у цьому вірші гнівно картає колишніх і нинішніх національних відступників:
А тим часом перевертні
Нехай підростають 
Та поможуть москалеві 
Господарювати, 
Та з матері полатану 
Сорочку знімати. 
Помагайте, недолюдки, 
Матір катувати.

Засуджуючи національну безликість, яка легко вживається з малоросійством, запроданством,
яничарством, Т. Шевченко сподівається, що «схоронений старими батьками» скарб — символ долі,
сповіданої волі — діти матері-України відшукають:

…Ех, якби-то,
Якби-то найшли те, що там схоронили, 
Не плакали б діти, мати не журилась.

У розкопаній начетверо, розритій могилі москалі так і не знайшли скарбу. Мотиви українського
національного скарбу — незалежності — пронизують містерію «Великий льох». Т. Шевченко «своє-
рідно персоніфікує відлучення Москвою української нації від історичного часоплину» (О. Забужко),
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ізоляцію України від Європи. Непрощені гріхи трьох білих пташок — трьох дівочих душ — пов’язані
з драматичними, переломовими епізодами української історії — Переяславською угодою, погромом
Батурина після Полтавської битви й тріумфальною подорожжю Катерини ІІ Україною по зруйну-
ванні Січі та повному закріпаченні краю. 

Знищення українства, національного духу цілеспрямовано тривало за радянських часів. Але через
архетиповість Т. Шевченка комуністичний режим так і не ризикнув за все своє існування викрес-
лити його з історії, як це було зроблено з сотнями інших українських видатних митців, науковців,
політиків. Тим часом відбувалося препаровування, фальсифікація ідей Т. Шевченка.

Між рабством і боротьбою Т. Шевченко незмінно обирає боротьбу — як у власному житті, так
і в суспільному ідеалі. На думку Олександра Палія, «популярність Шевченка можна пояснити двома
причинами. Перша — це, власне, надзвичайна архетиповість його творів. Образи у Шевченкових тво-
рах мають виражений національний характер і тому іноді просто не зрозумілі іноземцям. По-друге,
сила Шевченкового слова наштовхнулася на гострий запит у самому українському суспільстві [23].

Тарас Шевченко чітко оформулював головні засади української національної ідеї державотворення.
Вчитаймося у такі заповітні слова, осмислімо їх і відчуємо, як матеріалізується Слово Кобзаря-Пророка:

В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля.
Нема на світі України,
Немає другого Дніпра…

…Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь.
Бо хто матір забуває,
Того бог карає,
Того діти цураються,
В хату не пускають.
Чужі люди проганяють,
І немає злому
На всій землі безконечній
Веселого дому.
Обніміться ж, брати мої,
Молю вас, благаю!

Тарас Шевченко вірить, що його Слово — «велике» і «святе», «тихе, добре, кротке» Слово, яке
даровано йому Богом, відкриє істину незрячим і глухим для духовно-морального просвітлення, на-
ціонального самоусвідомлення. Тоді:

Встане Україна.
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить,
І помоляться на волі
Невольничі діти!..

Визначальною сутністю шевченківської філософії національної ідеї, про що замовчували «шев-
ченкознавці» в радянські часи, була й залишається ідея національної державності, показана Т. Шев-
ченком через архетипи «Дім», «Поле», «Храм». «У широкому плані символіка концепту «Дім»
позначає святе довкілля буття людини, в якому вона (як хазяїн оселі) може займати чільне місце…
Символ «Дім» характеризує антропоцентричне буття від сім’ї до національної солідарності. «Дім» —
це ніша людини в Універсумі. Так само в загальному визначенні символіка концепту «Поле» зна-
менує життєвий топос людності… Тут йдеться насамперед про «поле життя», джерело багатства,
економічний простір виживання. …Ідея «Храму» пов’язана зі святинями людини та її етносом… Він
поєднується з національною ідеєю і в цьому розумінні означає зв’язок небесного та земного, ідео-
логію софійного, освяченого мудрістю буття» [15, с. 291–292]. 

Отже, національна держава повністю і на всіх рівнях Словом і Ділом може захистити націю та її
буття, створити потрібні умови для її розвою. Тільки у власній «хаті», у своїй державі людина, народ
стає справжнім господарем своєї долі на своїй землі, не слугою, а газдою перед світом стає
(І. Франко). Тільки в Соборній Самостійній Український Державі можуть утверджуватися «правда,
і сила, і воля», може бути забезпечене національне існування.
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Ще у 1903 р. Іван Франко у статті «На роковини Т. Г. Шевченка» наголошував, що «слово великих
поетів тим, власне, велике й віковічне, що, не зупиняючися на поверхні, на шкаралупці, на тимча-
сових формах явищ, захапує їх суть, основу, те, що в них вічне і загальнолюдське, і через те воно
в душі кожного чоловіка вміє збудити відгук та співчутє і може в даній нагоді відповісти тій душі на
її найглибші, найболючіші запити та пориви, дати їй потіху в горю, вказати ясний шлях» [35, с. 339].

Свою Україну любіть,
Любіть її... Во время люте,
В остатню тяжкую минуту
За неї Господа моліть.

Тарас Шевченко вірив в особливу місію українського Слова, яке, народившись від Правди, все-
литься в людсьеі душі, освітить їх світлом Істини, національним духом, загальнолюдською любо’ю.
Тоді Господь, перейнявшись болями і тривогами української нації, дослухається до Шевченкової
молитви:

А всім нам вкупі на землі
Єдиномисліє подай
І братолюбіє пошли.
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У статті аналізуються ціннісні домінанти духовної культури українського народу: від міфу до основ
національної культури.

Ключові слова: цінності, духовна культура, український етнос, українська нація, національний
світогляд.  

В статье анализируются ценностные доминанты  духовной культуры украинского народа: от мифа
к основам национальной культуры.

Ключевые слова: ценности, духовная культура, украинский этнос, украинская нация, националь-
ное мировоззрение.

The article is analyzed to value dominants of Ukrainian culture: from myth to the basics of national culture.

Key words: values  , Ukrainian ethnic, Ukrainian nation, national world view.

Ціннісні домінанти людини і будь-якої спільноти  — це підґрунтя для визначення політичних,
морально-етичних, естетичних та інших орієнтирів, що зумовлюють особисту, національну безпеку,
характер державотворчих процесів у цілому. Світоглядні особливості народу України, а також характер
і дух нації значною мірою формують ціннісні домінанти духовної культури українського етносу. 

Аналіз наукових джерел вказує на недостатню розробленість у вітчизняній літературі ціннісних
домінант духовної культури українства, а також на відсутність комплексних досліджень,
присвячених ролі ціннісних домінант духовної культури українського етносу у формуванні духовно-
ідеологічних пріоритетів у сучасному українському суспільстві.

Разом з тим серед вітчизняних дослідників українського етносу аксіологічній тематиці
(«аксіологія» від др.-грець. — «цінність» — теорія цінностей) присвячували свої праці такі вчені, як
О. Кульчицький, М.Драгоманов, І. Франко, М. Костомаров, В. Горський, Р. Кассіан, О. Виш -
невський, І. Надольний, М. Попович, С. Возняк, П. Кононенко, Т. Кононенко, В. Кононенко,
І. Кононенко, В. Луць, В. Москалець, В. Фомін,   В. Мишанич, Л. Бабій, Б. Цимбалистий, М. Бра -
тасюк, В. Храмова, О. Пріцак,  В. Шаян, Т. Голіченко, М. Алексієвець, В. Цвіркун, Н. Кірюшко,
М. Бойко, В. Шостак, С. Соловейчик, І. Бичко, Л. Губерський, В. Андрущенко, М. Степико,
В. Кри саченко та інші. 

Важливої ролі в цьому контексті набуває розуміння самої природи цінностей. У філософських
працях можна простежити, зокрема, два основних напрями, за якими формуються уявлення про
цінності [1–4]. Перший напрям — визначення цінностей з огляду на життєві потреби людей, що
є для них важливими та мають неминуще значення в реалізації їхніх інтересів і завдань. У такому
контексті трактує цінності  український етнопсихолог О. Кульчицький: «Все те, що надається для
задоволення людських потреб, називаємо вартостями» [3, с. 124]. Проте він застерігає, що таке
тлумачення цінностей (вартостей) не визначає достатньою мірою їхнього змісту, бо не враховує
переживання їх суб’єктом. 

Згідно з іншим напрямом, цінності являють собою ідеальне, трансцендентне буття, що вище за
життєві потреби й бажання людини. 

Полярність поглядів на поняття цінностей віддзеркалює їхню природу та специфіку в системі
духовних вимірів ставлення людини до навколишнього світу. У найзагальнішім визначенні ціннос -
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ті — це особливі соціальні властивості предметів і явищ, які виявляють їхній позитивний або
негативний вплив на людину та суспільство. Тож поняття цінність наближене до поняття
значущість. У цьому контексті йдеться про роль, яку предмет чи явище можуть відігравати
в життєдіяльності людей для забезпечення їхніх потреб, інтересів тощо. Разом з тим потреби,
інтереси та цілі бувають двоякого роду: одні безпосередньо пов’язані з життєзабезпеченням,
задовільненням вітальних потреб, наприклад: їжа, здоров’я, сім’я, комфорт тощо, інші — з ду -
ховними запитами, потребами вищого порядку,  такими, як любов, свобода, краса, справедливість,
творчість тощо. Відповідно такими є й цінності, що покликані задовольняти і найперші життєві
потреби, і вищі, універсальні, надіндивідуальні, трансцендентні [1, с. 10].

Природа вищих цінностей дещо інша, ніж цінностей звичайних, які мають предметний,
утилітарний характер. Зокрема, вищі  цінності мають принципово неутилітарний характер: вони
є цінностями не тому, що слугують для чогось іншого, ніж вони самі, навпаки, все інше набуває
смислу й значення лише у світлі вищих цінностей. Останні — це сукупність емоційно-образних
узагальнень, провідних соціокультурних орієнтирів, які відображають різні за якістю, але однаково
важливі для людини сфери життя. В людській свідомості вони виступають як символи, взірці,
норми, ідеали.

Ціннісновище — це абстракції, яким у реальному житті не відповідають якісь конкретні
предмети. Цінності — явища ідеальні, духовні, носієм їх є ціннісні образи. Як зазначає Є. Зо ло -
тухіна-Аболіна, ціннісний образ — завжди певний синтез, результат специфічного узагальнення,
цілісність культурних смислів [5, с. 13]. 

Старогрецький філософ Платон свого часу зазначав, що поряд із красивими речами існує краса
як така, поряд з мужнім вчинком — мужність як така тощо. Цінності, на його думку, існують у формі
ейдосів  — ідей. Таким чином, вони є буттям, але буттям ідеальним. У своїх витоках і первинних
проявах цінності відображають реальне буття, проте у процесі своєї буттєвості набувають відносної
самостійності, втрачають безпосередній зв’язок із предметною дійсністю й існують не просто як
ідеальний, мислений образ дійсного, а як образ належного, бажаного, вимріяного, вистражданого,
як ідеал, до якого треба прагнути, як мета, до якої треба прямувати. Такими цінностями для
українського етносу є естетичні цінності, що виражені, зокрема, в його уявленнях, про прекрасне,
та етичні — такі як воля, самостійність, незалежність, які разом з естетичними знайшли своє
інтегральне втілення в національній ідеї [1]. 

Уявлення українського народу про прекрасне в усі часи були тим орієнтиром, до якого най -
більшою мірою прагнула і прагне українська людина. Прекрасне обіймає усі сфери життєдіяльності
українця, його можна застосовувати як для оцінки моральних дій людини, так і  мистецтва, будь-
якої духовної чи практичної діяльності, явищ і предметів навколишнього світу. 

Гармонійність природного світу закладена у підґрунтя життя людини, її поведінки  в спільноті,
визначає зміст її цінностей. Зароджуючись тоді, коли формуються підвалини народної ментальності,
гармонійність як виявлення прекрасного стає в процесі розвитку української культури важливою
світоглядно-ціннісною домінантою нації. 

Своєю чергою, характер етичних цінностей українського етносу  яскраво виражений в не пе -
реборному, органічному потязі до волі, що спалахував раз у раз на історичному шляху української
нації,  іманентний її духові. Можна говорити, що чіткіші форми боротьби за втілення ідеалів волі
в українське життя зафіксовані в історії визвольних змагань. Проте незалежно від конкретних виявів
воля, самостійність на всіх етапах змагань виступали саме як деяка ідеальна реальність, що
спонукала до боротьби, як мета, до якої прагнули її учасники. Тож означені цінності в очах
українського етносу набули сакрального, трансцендентного сенсу. 

Предмети і явища, взяті окремо, поза ставленням до людини, не становлять для неї цінності.
Цінними вони стають за умови включення в духовно-практичне освоєння людиною навколишнього
світу. Саме в цій сфері виникає оціночне ставлення, в межах якого виявляє себе цінність, тобто
значення предмета або його властивостей для людини. Передумовою ж такого ставлення
є пізнавальний процес, тобто теоретичне освоєння світу. 

С. Рубінштейн писав, що пізнання — це не лише знання про явища дійсності, а й ставлення до
них, в якому відображаються не лише самі явища, а й їх значення для суб’єкта [6, с. 264]. Тож істинне
пізнання й встановлення значень — єдиний процес. А звідси, як зазначає С. Анісімов, свідомо та
по-справжньому можна оцінити і використати лише те, що правильно і глибоко пізнане [7, с. 26].

Разом з тим залежність оціночного ставлення до дійсності від пізнавальної здатності містить у собі
значний методологічний смисл. Якщо осмислення значущості певного об’єкта та його властивостей
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зумовлене рівнем їхнього пізнання, то суто пізнавальний процес набуває цінності. Свого часу
Ф. Бекон висловлювався так: «Знання — це сила, а сила — це знання». Таким чином, знання ніколи
не бувають безвідносними до людини, бо вона завжди ставиться до них зацікавлено, оцінюючи їх
опосередковано своїми потребами та інтересами [1, с. 12]. Отже, з одного боку, знання — це цінність,
з іншого — вони стають  засобом ціннісного світосприйняття, формування світоглядно-ціннісних
орієнтацій та ціннісного ставлення до дійсності.

Предмети й явища, взяті окремо, поза ставленням до них людини, не є цінністю. Цінність
виступає як об’єктивна значущість речей, явищ, ідей, зумовлена потребами й інтересами людини,
здатністю задовольняти ці потреби, тому вона завжди суб’єктивно-об’єктивна, вона — усвідомлене
ставлення суб’єкта до об’єкта, або до іншого суб’єкта [5, с. 11]. Цінність виявляє себе у сприйнятті
її суб’єктом. Це поняття духовне й соціальне, воно не існує поза людиною. Проте це не означає, що
цінність позбавлена будь-якої об’єктивності й повністю залежить від суб’єкта. О. Кульчицький
зазначає, що суб’єкт — ще не міра вартості. Предмет чи явище сприймаються суб’єктом, який їх
пізнає, як цінність завдяки тому, що вони містять у собі об’єктивну можливість задовільняти його
потреби й інтереси. Сприймаючи певну вартість, — розмірковує О. Кульчицький, — водночас
відчуваємо, що її джерело має не підметовий вираз нашої суб’єктивної свідомості, а предметний.
Відчуваємо, що не ми, не наше особисте ставлення до речей, не наша індивідуальна свідомість
вкладає в щось вартість, котру знаходимо. Адже вартість насправді виявляється незалежно від того,
спостерігаємо її чи ні. Іншими словами, людина переживає у вартості її об’єктивність, предметність
[3, с. 124–125].

Для подолання суб’єктивізму й волюнтаризму в ціннісному світосприйнятті важливим
є розуміння суб’єктивно-об’єктивного характеру цінностей. У цьому контексті йдеться про штучне
насадження під виглядом цінностей того, що ними насправді не є, про підміну цінностей анти -
цінностями. 

Історія українського народу містить чимало фактів нав’язування суспільству у вигляді цінностей
антинародних ідеалів, норм життя, стереотипів тощо. Зокрема, ілюстрації радянського періоду
в історії розвитку України, коли під виглядом вищих духовних цінностей культивувались ідеї
«старшого брата», «радянського народу» як нової історичної спільності людей, класово-партійного
підходу до дослідження в галузі суспільствознавства тощо [1, с. 15].

У розумінні суб’єктивно-об’єктивного характеру цінностей важливим є протистояння не кри -
тичному ставленню до духовних цінностей Заходу, а також тих ціннісних пріоритетів, які породжені
в суспільстві ринковими відносинами та стають принадними для частини людей, особ ливо молоді. 

Таким чином, цінностями є  лише ті речі, явища, ідеї, значущість яких усвідомлена та пере жи -
вається як цінність.

Ціннісне відображення дійсності — це насамперед її переживання. Первинна, вихідна і водночас
власна форма буття. Пізнавально-ціннісне ставлення до дійсності — це емоційно-ціннісне її
сприйняття, результатом якого, як уже зазначено вище, є ціннісний образ [5, с. 12]. Він несе в собі
значне емоційно-психологічне навантаження. На противагу звичайному гносеологічному образу,
в якому домінує раціональний момент, ціннісний образ конкретно-чуттєвіший і сприймається не
стільки розумом, скільки почуттями, серцем. Він хвилює, збуджує, викликає цілу гаму емоцій
і естетичних почуттів, тому можна говорити про нерозривну єдність емоції й образу. Особливістю
ціннісного образу є його символічний характер. У свою чергу символ — це умовне позначення будь-
якого явища чи поняття іншим на підставі подібності для стислої і яскравої передачі певної ідеї
[8, с. 381]. Символ, власне, і є образ, взятий в аспекті своєї знаковості. Від предметного образу він
відрізняється прозорістю: смисл «просвічує» крізь нього як смислова глибина, смислова
перспектива [9, с. 607]. Саме оця «прозорість» предмета, явища чи ідеї властива ціннісному образу.

Будучи своєрідним смисловим узагальненням, ціннісний образ поєднує в собі загальне,
одиничне й особливе. Цим особливим є передусім форма образу, його обрамлення, зумовлені
особливостями менталітету, національною специфікою світобачення. Тож ціннісні образи органічно
пов’язані зі світоглядом, набувають для нього особливого, сакрального значення, стають святинями,
наприклад, як мати-берегиня, земля-годувальниця, рідна мова, народна пісня тощо. 

Ще від часів Київської Русі світогляд українського народу  підносить образ Софії — Премудрості
Божої. Образ матері поєднується тут з культом Богородиці–Діви Марії, заступниці України перед
Богом. Тому найголовнішим святом українського козацтва був день Покрови Божої Матері. 

Естетично-психологічний характер ціннісного образу містить у собі вагомий гуманізуючий та
виховний заряд. Образи-символи природи, видатних історичних постатей, явищ культури тощо
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безпосередньо пов’язують особистість із батьків щи -
ною, етносом, нацією і її традиціями, викликаючи
естетичне хвилювання, ціннісні образи закріп лю -
ють у пам’яті сприйняте й відобра жене міцніше
і глибше, ніж виражене засобами раціонального
пізнання. 

Важлива роль у культурі українського народу
належить духовним цінностям. Прийнято вважати,
що центром системи духовних цінностей людини
є абсолютні, вічні цінності й ідеали. Одні цінності
перебувають ближче до ідеалу, інші — далі. У цьому
контексті йдеться про відносність звичайних, кон -
кретних цінностей у шкалі значень. У свою чергу
відносність конкретних цінностей зумовлює від -
носність суджень про них і відносність, не сталість
оцінок. Будь-яке судження може бути істинним чи
хибним, то відповідно й оціночні судження можуть
бути різними — як істинними, так і помилковими.
Це залежить, насамперед, від світоглядно-ціннісних
орієнтацій, а також політичних переконань,
соціального статусу особи, її уподобань тощо. Під
впливом окремого індивідуального чи групового
інтересу, орієнтації може виявитися зрушеною або
навіть перевернутою вся ієрархія цінностей. Тоді
людина опиняється в полоні оціночних суджень,
неадекватних справжній оцінці явищ [7, с. 45]. Такі

вияви ціннісного ставлення і відображення у свідомості людей мають конкретно-історичну
зумовленість, тому їх краще розглядати саме у відповідному конкретно-історичному контексті, щоб
уникнути поспішних узагальнень і непродуманих оцінок.

В історії української суспільно-політичної думки були випадки неадекватних суджень про окремі
суспільно-політичні й ідеологічні явища. Зокрема, М. Драгоманову дорікали за те, що він не
обстоював державну незалежність України. Проте сам учений мотивував свою позицію не тим, що
не бажав народові волі й національної незалежності, а тим, що був противником держави як такої.
На формування таких поглядів М. Драгоманова вплинули, зокрема, вчення П. Прудона і М. Ба -
куніна — теоретиків анархізму. Серед суспільних цінностей вітчизняний громадсько-політичний
діяч надавав пріоритет людині та її особистій свободі. Тоді як держава, на його переконання, була
злом, причиною насильства над особистістю. Його суспільно-політичний ідеал — безначальство:
своя воля кожному й вільне громадство і товариство людей й товариств [10, с. 374]. Україну М. Дра -
гоманов хотів бачити об’єднаною у «вільні громади» у федеративному союзі всіх слов’янських народів.
Національна самостійність українського народу, на думку вченого, могла бути реалізованою на той
час на засадах  становлення федералізму з іншими народами Австрії та Росії. До такого висновку
його спонукала і тогочасна дійсність, тому М. Драгоманов відверто заявляв, що не бачить ні сил, ні
ґрунту для українського сепаратизму. Подібні погляди щодо національної незалежності України
поділяв і І. Франко. Зокрема, в рецензії на працю Ю. Бачинського «Україна irredenta» він писав, що
звісно, термін «політична самостійність» не треба розуміти зараз як цілковитий сепаратизм від Росії,
як конечність сотворення окремої української держави. Політична самостійність можлива і у зв’язку
з Росією за федерального її устрою [11, с. 482–483]. Незалежність України, на його переконання,
була тоді поза межами можливого.

Можна сказати, що ціннісні судження є обмеженими конкретними соціально-політичними
умовами. Проте сама цінність від цього не втрачає своєї буттєвості. Змінюється лише її статус,
актуальність, місце в ієрархічній системі ціннісних орієнтирів. Відтак стосовно ідеалу української
національної державності можемо стверджувати, що він має глибоке коріння в княжій добі,
у всенародній національно-визвольній боротьбі українського народу часів Хмельниччини, а також
зафіксований у зразках народної творчості, художній літературі, наприклад, Шевченків образ
«своєї хати», в якій «своя правда, і сила і воля» тощо, коли ідеал був здебільшого втіленим у вірі та
сподіваннях. 
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З початку XX ст., коли з’являються умови для його реалізації, із сподівань і мрій ідеал пе ре -
творюється на програмну вимогу «самостійної України» з боку учасників українського визвольного
руху. Ідея національної державності стає для них пріоритетною в системі ціннісних орієнтацій.

Подібні трансформації відбуваються також у ставленні до релігійних цінностей. В історії
української суспільно-політичної думки, зокрема в працях М. Драгоманова, І. Франка, М. Павлика,
є неоднозначні оцінки релігії, зокрема, християнства. Суперечливе ставлення до релігії випливало
з раціоналістично-позитивістського світорозуміння зазначених мислителів. Так, в етичній концепції
«конкордизму» В. Винниченка першим правилом індивідуальної моралі було: «В усіх галузях життя
твого звільняйся від гіпнозу релігії» [12, с. 248]. В радянські часи релігію вважали реакційним
явищем. Між тим, як засвідчує історія світової і вітчизняної культури, релігія, попри всю
суперечність її історичного шляху, містить у собі великий ціннісний потенціал і є невід’ємним
феноменом духовної культури!

Проблема пріоритетності певних цінностей є однією із суттєвих проблем аксіології. Вона
визначає, які чинники сприяють висуванню певної цінності на передній план, роблять її
домінуючою в тому разі, коли йдеться не про абсолютні, вічні цінності, а про конкретні. Це ті ж самі
чинники, про які йшлося вище: соціально-історичні умови та світоглядні орієнтації, суспільно-
політичні переконання людей. Для прикладу звернемося до І. Франка. У відповідь на критичні
зауваження Б. Грінченка щодо мови, якою писали галицькі поети, митець зазначив: «Мова, хоч
і який коштовний скарб, не є все-таки найвищим скарбом» [13, с. 175]. У цьому контексті І. Франко
не мав на меті применшити значення мови у житті народу, вважаючи її «коштовним скарбом», але
виступав проти абсолютизації мовного процесу, прикриття ним відчуження від життєвих потреб
народу. Коли в 1891 р. Каменяр писав ці рядки, він як лідер селянської радикальної партії та
прихильник соціалістичної ідеї, котра на перше місце ставить соціальні питання, надавав пріоритет
не мовній проблемі, а розв’язанню соціально-економічних і політичних питань, тому й вважав, що
«життя народу і його розвій, придбання економічні, громадські і духовні є скарби далеко важніші,
для котрих мова є тільки одним із способів» [11, с. 175]. Означені міркування І. Франка до певної
міри були реакцією на прояви формального патріотизму з боку частини української інтелігенції,
котра вважала, що досить говорити по-українськи, а надто вже писати дещицею, щоб мати право
на назву патріота, робітника на рідній ниві, чоловіка з певним переконанням і т.п. [12, с. 175],
а також на розгорнуту в Галичині «народовцями» кампанію зі збереження «національних святощів»,
зокрема, кирилівської азбуки, юліанського календаря, обрядів тощо. Своєрідний підсумок поглядів
представників революційно-демократичної орієнтації щодо мови підбив М. Драгоманов: «Мова
все-таки слуга людини, а не пан» [13, с. 363].

Як свідчать історичні факти, проблема ціннісних домінант може стати джерелом для виникнення
небезпек, зокрема, бути ареною не лише для теоретичного, але й політичного протиборства.
Прикладом цього може бути позиція, яку в 1930-х р. займав греко-католицький єпископ Г. Хо -
мишин щодо націоналізму і його провідників у Західній Україні. Зокрема, він засудив заклик «Нація
понад усе!», бо той, на його погляд, зневажив релігійні цінності. Принципу «нація понад усе»
Г. Хомишин протиставив вищість релігії та церкви над нацією тому, що на переконання єпископа,
«не інтереси Церкви мають підчинятися інтересам нації, але інтереси нації мають йти під лад
Церкви, бо тоді тільки інтереси нації будуть хосенні і позитивні» [14, с. 55]. 

Зазначимо, що ідейне протиборство в питанні пріоритетності цінностей виявляється також
і в сучасному українському суспільстві в процесі ідейної боротьби різних політичних сил навколо
таких ціннісних домінант у політичній сфері, як шляхи розбудови державності та місце в цьому
процесі національної ідеї, як національна символіка тощо.

В суспільно-політичному сенсі важливим є розуміння процесу деформації ціннісних орієнтацій.
У наукових аналітичних дослідженнях її пов’язують як з відносністю цінностей, їх мінливістю,
рухомістю, так і з мінливістю, гнучкістю індивідуальних і суспільних потреб. Як зазначав С. Ру бін -
штейн, потреба — це  відчуття людиною вади в чомусь, що лежить поза нею, в ній виявляється
зв’язок людини з оточуючим світом і залежність її від нього [15, с. 623]. Відображаючи у свідомості
брак будь-чого, що порушує рівновагу суб’єкта, потреби спонукають його до усунення виявленої
вади. Це призводить до того, що в певних умовах предмет чи явище з цінності може перетворитися
на нецінність, або антицінність. Як зазначають вітчизняні дослідники, автори праці «Духовні
цінності українського народу», — це характерно для міщанської психології з її «формулою щастя»:
гроші, автомобіль, будинок, престиж; психології споживацтва, коли інтереси споживання беруть
гору над інтересами виробництва; речовизму — примату накопичення матеріального багатства

38

Українська цивілізація



Освіта регіону — 2013/4 39

на шкоду духовних потреб тощо [1, с. 22]. Деформацію цінностей, зміну ціннісних орієнтацій
спостерігаємо нині в сучасному українському суспільстві. Причини їх полягають, насамперед,
у процесах, які супроводжені розвитком ринкових відносин, приватизацією і пов’язаним із нею
накопиченням капіталу. Наслідком таких процесів є тяжіння до збагачення й отримання
надприбутків, узагалі до накопичення значних матеріальних цінностей. Це утворює феномен, який
свого часу Г. Сковорода назвав сріблолюбством — духом наживи, користолюбства, зажерливості,
влади речей. Найстрашніше, на переконання мислителя, те, що гонитва за багатством  призводить
до духовної спустошеності [16, с. 238–240]. Власне в цьому вбачаємо причини і форми прояву
бездуховності, що охопила частину сучасного українського суспільства.

Подолання цього явища — одне з актуальних завдань духовного відродження нації. Основні
шляхи й засоби його реалізації, як зазначають вітчизняні дослідники духовних цінностей
українського народу [1], — це насамперед переорієнтація світоглядних позицій на пріоритетність
духовних цінностей, гармонізація ціннісних орієнтацій спрямована на розумне поєднання здорових
матеріальних потреб із потребами духовними; прилучення громадян до вищих духовних цінностей.
Саме тому метою гуманітарної освіти має стати розвиток духовних цінностей та естетичної культури.
Своєю чергою це зумовлює введення індивіда до світу вищих людських абсолютів і смислів,
плекання індивідуальності як такої, формування морального інтелекту та естетичного смаку
високого ґатунку. Це можливе за умов виховання в людині потреби у прекрасному. Доцільно в цьому
контексті  додати слова відомого педагога і письменника С. Соловейчика про те, що чим ближче
до нижчих сфер, до побуту, тим важче виконувати вимоги життя. Але чим вище ми піднімаємося
сходинками духу, тим легше й міцніше засвоює людина закони людей. З високого проростає
й буденне, воно присутнє у високому. Але з буденного високе не народжується. Якщо ми не дамо
дитині духовної їжі, якщо ми утримуємо її лише в буденному «зроби, сходи, підмети», то їй потрібні
будуть чималі зусилля, щоб розвинути свій дух [17, с. 266]. 

З іншого боку, важливим аспектом духовного прогресу українського суспільства є наявність
міжкультурного спілкування, його якість та визнання пріоритету загальнолюдських цінностей. Із
цього приводу Р. Кассіан зазначав, що потрібно не відкидати того, чим ми є, але трактувати цю
дійсність як вихідну точку, не відкидати впливів культур народів, з якими ми були історично
в контакті — польського і російського, німецького та інших, бо це вело б до нашого духовного
зубожіння. Творення духовних надбань великих народів мало місце тоді, коли їхня увага була
зосереджена на загальнолюдських проблемах й коли вони знаходили своєрідну відповідь у зустрічі
зі світом, мусимо оглянутися, замислитися над питаннями, висунутими західним світом у курсі
своєї історії, щоб у такий спосіб засвоїти його досвід. Слід повернутися до освіти гуманітарного
типу [18, с. 14]. Таким чином, розвиток духовності за Р. Кассіаном — це насамперед орієнтація на
загальнолюдські цінності, прилучення народу до культури  всього людства.

Гуманітарний, зокрема, освітньо-виховний контекст ціннісних домінант актуалізує питання
класифікації цінностей. Кожне суспільство, соціум, будь-яка культурна спільність визначають свою
систему ціннісних домінант. Наприклад, у морально-етичній сфері Християнство має десять Божих
заповідей. У радянській системі існував «Моральний кодекс будівника комунізму». Загалом,
прагнення до уніфікації цінностей є природним. Зокрема, О. Вишневський висловлюється про те,
що кодекс цінностей потрібен і нашій національній системі виховання [19, с. 12].   

Існують різні підходи до класифікації цінностей. Зокрема, відомий російський філософ
В. Тугаринов поділяє цінності на матеріальні, соціально-політичні та духовні [20, с. 261]. Це досить
загальний поділ, якого недостатньо для розуміння розмаїття ціннісного підходу до світу. Більшість
дослідників виділяє вищі цінності на відміну від інших. Є. Золотухіна-Аболіна розрізняє, зокрема,
такі види вищих цінностей: загальнолюдські, наприклад, світ, життя, людство; соціально-класові,
такі як цінності суспільного устрою, уявлення про соціальну справедливість, свободу, права
і обов’язки; цінності спілкування, зокрема, дружба, любов, здоров’я; культурні цінності — етнічні,
цінності стилю життя, способи світосприйняття, що усвідомлюються як цінності; цінності
діяльності — праця, творчість, пізнання істини; цінності споживання — конкретно-історичні
уявлення про те, що людина повинна споживати; цінності самозбереження — життя, здоров’я;
самоутвердження і самореалізації — соціальний статус, спектр можливостей, бажаний образ
Я; цінності, що характеризують особистісні якості — чесність, хоробрість, патріотизм, вірність,
доброта; естетичні цінності різних видів діяльності — споглядання, гра [5, с. 14]. У підґрунтя
класифікації вищих цінностей покладено види відносин і діяльності людей. Є чимало інших спроб
визначити види чи типи ціннісних домінант. Автори навчального посібника з філософії за редакцією
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І. Надольного акцентують увагу на етико-релігійній (етизм), образно-естетичній (естетизм), ути -
літарній, науково-теоретичній, політичній (етатизм) спрямованості [21, с. 528].

О. Вишневський  одним із перших зробив спробу класифікувати духовні цінності українського
етносу, при чому на підставі можливостей морально-етичної саморегуляції особи він сформулював
«Кодекс цінностей», який складено з п’яти груп ціннісних значень. Перша — це абсолютні, вічні,
що мають універсальне значення та необмежену сферу застосування і мають загальнолюдський
характер. Це — доброта, правда, любов, чесність, гідність, краса, мудрість, справедливість і т. ін.
Друга група цінностей — національні, значущі для етносу, народу і не завжди поділяються іншими
народами. Наприклад, патріотизм, почуття національної гордості тощо. Третя — громадянські
цінності, ґрунтовані на визнанні рівності людей і виявляють себе в процесі застосування у демо -
кратичних суспільствах та в житті громадян, які визнають принципи демократії. Четверта група —
сімейні цінності,  п’ята — цінності особистого життя [19, с. 12].

Запропонований О. Вишневським поділ цінностей на відповідні рівні не є бездоганним, оскільки
неоднакові логічні підстави для віднесення певних цінностей до конкретних їх рівнів. Якщо
абсолютні, тобто загальнолюдські й національні цінності, своєю підставою мають масштабність
буттєвості, то для інших — громадських, сімейних та цінностей особистого життя — такою
підставою є форми життєдіяльності. Невипадково, наприклад, мудрість потрапила і в першу, і п’яту
групи. Отже, підставою для класифікації ціннісних домінант українського народу мають бути форми
духовного життя і духовної діяльності: суспільно-політична сфера, правові відносини, мораль,
релігія, мистецтво, науково-теоретична діяльність, інші ділянки духовної культури [1, с. 27]. 

В політичній сфері такими домінантами є, зокрема, розбудова національної державності,
досягнення злагоди в суспільстві, соборність, утвердження демократичних принципів співжиття,
забезпечення реального суверенітету. Серед правових цінностей на першому плані — досягнення
гармонії прав і обов’язків громадян, поваги до закону, правове забезпечення функціонування
національної мови. Моральні домінанти українського етносу ґрунтуються на вищих цінностях —
добрі, справедливості, гідності, гуманізмі, патріотизмі, працелюбності, дружбі, любові, вірності
тощо. Естетичні домінанти пов’язані, насамперед, з уявленнями українського етносу про прекрасне
і ґрунтуються на відчутті міри та гармонії з навколишнім середовищем і з самим собою.

Кожна з домінант ціннісного світобачення українського етносу поєднує в собі елементи
загальнолюдського і національного. Зокрема, національне стосується не лише форми вияву певної
духовної цінності, воно надає унікальності змістовному її боку. Специфічний український характер
мають ідеї — соборності, національна, колективізму малих соціальних груп (громад) і культ матері.
Наприклад, соборницький компонент національної ідеї, постаючи ідентифікатором українців, сягає
тих часів, коли українські землі були соборними як природно-географічна цілісність [22, с. 77]. Ідею
соборності сповідували ще київські та галицькі князі, українські гетьмани, духовні лідери українців
Наддніпрянщини та Галичини, Слобожанщини та Закарпаття, Чернігово-Сіверщини і Буковини,
Півдня і Півночі України. Разом з тим, указує Я. Калакура, — соборність — це не лише збирання
українських етнічних земель, але і єднання душ усіх українців у планетарному вимірі [22].

Поняття «національні цінності» не протистоїть поняттю цінностей загальнолюдських, а є мо ди -
фікацією останніх, втіленням загальнолюдських цінностей в український національний світогляд.

Важливу роль у розумінні характеру і змісту ціннісних домінант українського народу відіграють
сві тоглядні  джерела,  культурно-історичні витоки їхнього формування. Аналізуючи це питання,
слід зазначити, що найважливішою ознакою людського способу буття загалом є змінюваність його
умов. У процесі історичного саморозвитку людини вони повсякчас творяться, а необхідність
творити себе й умови свого існування — є джерелом формування та постійного вдосконалення
різноманітних людських здібностей до ціннісного сприйняття дійсності. Практичне освоєння світу
долучає людину до певного виду предметної діяльності, явищ і процесів, у результаті чого
виявляється їхня значущість для кожного, фіксуються у свідомості найважливіші властивості
пізнаних об’єктів, причому виділяються найістотніші і найближчі для людського життя. У такий
спосіб поступово формується система ціннісних домінант. Спо чатку вони виявляються у звичках,
побуті, згодом — у ритуалах, обрядах, традиціях, узагалі — в культурі.

Поряд з емоційно-психологічною і раціональною сферами діяльності людини, цінності є ва -
гомим компонентом світогляду, який у свою чергу є підґрунтям активного самовизначення людини
у світі та формою її суспільної самосвідомості. Зважаючи на це, важливим є питання, що стосується
історичних форм світогляду  українського етносу. 
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Відомо, що першою такою формою була міфологія, тому можна вважати її первинною
скарбницею культурних цінностей українського народу.

Як продукт народної творчості у своєрідному антропоморфному вигляді міфологія фіксує
ціннісні уподобання людини родоплемінного суспільства. У міфах відображена душа народу, його
помисли, надії та прагнення, його уявлення про буття, природу і саме життя, моральні принципи,
естетичні ідеали й творчі задуми [23, с. 48]. Витоки духовно-ціннісного багатства на ранніх етапах
розвитку суспільства — це його міфологічний світогляд, отже, для осягнення такого багатства
необхідно долучитися до переказів і міфів, легенд й інших виявів духовно-естетичної творчості. Це
повною мірою стосується освоєння культури українського етносу. 

Дослідник української культури О. Мишанич зазначає, що сучасна духовна культура народу
України може бути повною і зрозумілою лише після з’ясування тих першопочатків, які сформовані
й утверджені ще у дохристиянський період, а після прийняття християнства дали нову якість, яка
вже століттями є душею народної культури, не дає їй загинути навіть у найжорстокіших катаклізмах
нових часів [24, с. 83]. До цих першопочатків належить українська міфологія, що становить зміст
усної народної творчості. 

Міфологічний світогляд відображає моральні, естетичні та інші уподобання наших пращурів. На
значенні української міфології як певної закодованої системи морально-етичних та естетичних
цінностей, які відтворюють глибини народної культури, наголошував М. Костомаров. Він, зокрема,
вбачав у народній поезії безпосереднє, несвідоме виявлення вроджених якостей людського духу,
первородну форму пізнання, найкоротший шлях до істини [25, с. 26]. Однак народна творчість —
не лише скарбниця духовних цінностей народу. О. Похльовська підкреслювала її націєтворче
значення: через вимушену втрату національної еліти вона бере на себе роль інтерпретатора
історичного буття народу в його суспільних, етичних, естетичних, психологічних вимірах. Фольклор
створює потужний усний літопис національного життя. На думку вченої, фольклор відтворює життя
поневоленої нації в автентичних формах; він фіксує мову, позначає етичні коди, інтерпретує
історичні події всупереч офіціозній історіографії [26, с. 67]. Таким чином, фольклор об’єктивніше
відображує духовне життя українського етносу, зокрема, його ціннісні домінанти, ніж інші засоби
фіксацій та інтерпретацій.

Аналізуючи джерела формування ціннісних домінант українського етносу, зокрема, українську
міфологію, доцільно використовувати  принцип багатовимірності світу, який пропонує синергети -
ка — наука про процеси, що саморозвиваються, самоорганізуються. 

Синергетичний підхід, зокрема, до соціальних явищ змінює уявлення про їх детермінованість,
необхідність, водночас утверджується альтернативність і нелінійність шляхів розвитку. Стосовно
світоглядних явищ і процесів, він дозволяє уникати абсолютизації їх соціально-економічної
детермінованості, характерної для марксистської методології, бачити багатофакторність зумовле -
ності духовного життя  [1, с. 30].

Являючи собою історію становлення й розвитку культури, міфологія набуває важливої куль -
туротворчої та ідеологічної значущості. Варто зазначити, що українська культура — одна
з найдавніших європейських культур з багатою міфологією, початки якої сягають щонайменше
у V–ІV тисячоліття до нашої ери. Про ще давніші витоки української культури говорить у своїх
працях вітчизняний дослідник В. Бебик. Зокрема він зазначає, що територія сучасної України
є простором, де зародилася і потужно розвивалась найдавніша на планеті хліборобська цивілізація
оріїв / аріїв (ХІІ–VІІ тис. до н.е.), яка й дала зародки міфології практично усіх сучасних народів
світу [27, с. 8]. У ній міф як антропоморфізація явищ природи тісно переплетений з обожненням
явищ навколишнього природного світу, тобто серцевину стародавньої культури становила міфо-
релігійна свідомість. 

Язичництво як система релігійних вірувань наших предків  уособлювало природу в образі
божеств, що спричинило симбіоз міфології та язичництва. Л. Бабій в цьому контексті зазначає, що
українське язичництво є нічим іншим, як іншою назвою нашої міфології, що вживалася
і вживається для позначення етнічної релігійності [28, с. 112].

Ставлення людини до природи, що є центром міфо-релігійної свідомості, від самого початку
набуло ціннісного характеру. Освоюючи природу шляхом пізнання і внаслідок практичної діяльності,
людина бачила в ній умову свого буття, тому не відділяла себе ні від роду, ні від природи. В. Шинкарук
і О. Яценко висловлюють думку, що для індивіда світ замикався світом його роду чи племені
й освоєною ними природою, причім у такий спосіб, що освоєна природа сприймалася як частина
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того ж роду чи племені, тобто відображалася в родоплемінних відносинах  [29, с. 13]. Отже, не ви падково,
що однією з форм самосвідомості індивіда первісного суспільства був тотемізм — віра у надприродні

кровні зв’язки певного роду чи племені з певним
видом рослин і тварин. Це відчуття єдності
людини і природи ще у неусвідомленій формі
відбивало ноосферну екологічну зба лан со -
ваність Людини, Природи й Космосу. Такий
принцип сформульовано в антро покос міч -
ному вченні відомого українського приро -
дознавця М. Холодного. Згідно з тео рією
антропокосмізму людина — частина Всесвіту,
котра не лише самороз ви вається за його
законами, а й сама впливає на нього силою
своєї свідомості [30, с. 27].

Дослідник І. Бичко зазначає, що своє -
рідність тієї чи іншої міфологічної системи
визначена самобутністю саме цього етносу,
його власною унікальністю і конкретно-
історичними умовами існування та розвитку.

З іншого боку, саме мі фологія теж чималою мірою зумовлює непов торність кожного на ро ду, впливає на
його психологію, мен таль ність, особливості форму вання національної духовної культури та її внутрішній
зміст і на процеси наступного духовного самовиз на чення народу в контексті всесвітньо-істо рич ного
ходу історії людства як такої [31].

Землеробський спосіб життя наших пращурів, зумовлений природними, в тому числі гео -
графічними, чинниками спричинив особливе поцінування землі-годувальниці та розвиток м’якої
естетично забарвленої рефлексійності. Колективне несвідоме, ґрунтоване на віковому збірному
досвіді та співжитті хліборобського народу із доброю ненькою землею, що співпрацює з людиною,
сприяє і її діяльності, О. Кульчицький вважає однією з важливих рис світовідчування українця [32,
с. 55]. Культ землі сформувався в доісторичні часи. Пов’язані з ним багатоманітні форми вірувань,
заклинань, звичаїв, обрядів, пройшли довгий шлях і частково збереглися й донині. Наприклад: кутя
на Різдво, паска на Великдень, освячення дарів землі  на Спаса тощо. Шанобливе ставлення до
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землі виражалося, зокрема, в тому, що її горстка вважалася оберегом від недобрих сил. На вірі
в чудодійну силу землі, її цілющі властивості ґрунтувалися окремі методи народної магії та зцілення.

З огляду на це, ставлення до землі як цінності — одна із найяскравіших рис світогляду українського
етносу, джерело багатьох ціннісних домінант українського народу — нації в цілому. Насамперед —
це працелюбність, шанування праці й людини праці, а звідси — засудження лінощів, неробства.
Мотив праці як цінності пронизує весь масив народної творчості, він провідний в українській

літературі, філософській думці. З цінністю праці на
землі пов’язаний культ української родини.

Сприятливі кліматичні умови й відповідний
характер землеробської праці призвели до існування
порівняно невеликих за чисельністю сімей, коли мо -
лода сім’я могла виділитися з батьківської родини.
Можливо, у тому є витоки колективно-групових тен -
денцій як рис української ментальності. 

В історичній ретроспективі спостерігається потяг
українця не до великих об’єднань, а, на самперед, до
так званого «малого гурту» — громад, спілок. Оче -
видно, з цим пов’язана така риса українського світо -
гляду, котру М. Костомаров відзначав як перевагу
особистості над громадськістю. Причому виникають
подібні міркування про джерела багатолітньої роз -
порошеності, розрізненості українських зусиль, роз -
брату, атомізації суспільства на велику кількість
об’єднань, про що підтверджує також відоме народне
прислів’я: де три українці, там два гетьмани.

Вітчизняні дослідники українського світогляду,
зокрема, Д. Чижевський, В. Янів, Б. Цимба ліс тий,
О. Кульчицький та інші визначають особливе місце

жінки-матері в суспільстві й родині і пов’язані з цим ціннісні значення української культури. На
думку Б. Цимбалістого, норми поведінки, характер моралі, ідеал людини, життєві настанови
українця підпорядковані нормам і ієрархії вартостей — типовим для жінки, для жіночої свідомості.
Саме тут, вважає дослідник, треба шукати витоки кордоцентричності української вдачі, тобто
емоційно-почуттєвого характеру українського ставлення до світу, переваги чуттєвого, емоційно-
психологічного комплексу над раціональним. Із провідної ролі жінки-матері та матріархального
характеру української родини випливає висока оцінка таких її рис, як доброта, добродушність,
лагідність, ніжність, м’якість, сердечність як прикмет ідеальної людини, що впливали на
формування культурно-естетичної домінанти світогляду українства. Із цим також пов’язана втеча
українця до життя в малому гурті, спаяному теплом, сердечністю взаємин [4, с. 87].

Перевага особистості над громадськістю, індивідуальної свободи над інтересами загалу, держави,
пов’язані з розвитком такої риси характеру, як волелюбність. Зокрема, готський історик VI ст.
Йордан писав про антів і волинян, що вони не люблять підкорятися вождям, живуть рівними поміж
собою. Коли треба йти на війну, вони обирають собі начальника, а коли війна закінчується, знов
продовжують жити рівними поміж рівних [4, с. 50]. М. Костомаров, Б. Цимбалістий та інші вчені
відзначають своєрідне ставлення українця до влади. Вона для нього — насильство, якому можна
коритися лише з примусу, страху, але не з власної волі. Звідси випливає природне недовір’я
й ворожість українців до влади, протест проти неї у різних формах. Б. Цимбалістий пояснює цей
феномен матріархальним характером української родини. М. Костомаров зазначає негативне
ставлення українців до насильства, вождизму, монархізму, надання переваги добровільним
об’єднанням, спілкам, федераціям. Схожу думку висловлює В. Храмова, котра вважає, що поєд -
нання індивідуалізму з ідеєю рівності та неприпустимості насильства влади над особистістю — чи
не найстійкіший варіант української душі, отже, й національного характеру впродовж усієї трагічної
історії України. За свідченням провідних істориків і культурних діячів, таких як Прокопій
Кесарійський, М. Костомаров, П. Куліш, В. Антонович, М. Грушевський та інші, від антів і волинян
VI ст. крізь княжу добу й козаччину аж до XX ст., український народ при нагоді волевиявлення
завжди був відданий демократичним формам суспільно-політичного життя і не здатний до
сприйняття поширеної тривалий час в Європі і Росії ідеї «цезарепапізму» — абсолютної монаршої
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влади одного зі своїх керманичів, що раптом мав би стати «намісником Бога на землі». Можливо,
це певною мірою й заважало створити велику державу, подібну до сусідніх [33, с. 32].

Особливості способу життя наших предків, а також їхня взаємодія із стародавніми культурами
Заходу і Сходу в масиві міфологічного світогляду зумовили формування базових ціннісних домінант
українського народу, його суспільних, морально-етичних, родинних і естетичних уподобань:
системи звичаїв, ритуалів, обрядів тощо. 

Згідно із дослідженнями О. Пріцака, українська культура зазнала впливів, а отже, творена де -
сятьма різними культурами: доіндоєвропейською, індоєвропейською, праслов’янською, балкан -
ською, іранською, алтайською, античною, германською, візантійською, західноєвропейською. Вони
різною мірою впливали на становлення і  самобутній характер української культури. Як зазначає
О. Пріцак, «злиття перших шести складників дало базу нашій культурі», чотири останні ха рак -
теризують культурні епохи, що їх пережила духовність народу України у своєму розвитку [34, с. 817].
Означені складники вплинули на формування світогляду, ціннісного ставлення до дійсності
праукраїнців. Зокрема, доіндоєвропейськими впливами О. Пріцак пояснює матріархальний характер
української родини. Вплив індоєвропейської культури спричинив до розвитку високорозвиненої,
гнучкої, флективної мови, що стала підґрунтям  майбутніх слов’янських, у тому числі й української,
мов. Антично-римське походження, на думку дослідника, мають колядки, русалії тощо.

Разом з тим необхідно зазначити, що природний розвиток української духовно-естетичної
культури на підставі міфо-язичницького світогляду зазнав певних біфуркацій з прийняттям
Київською Руссю християнства.

Ще й до сьогодні ставлення до ролі християнства в культурному житті України не однозначне.
Деякі автори вважають, що процес християнізації мав руйнівний характер щодо цінностей, які
містилися у міфології і загалом у духовній культурі наших предків. Так, І. Нечуй-Левицький у праці
«Світогляд українського народу» писав, що дуже рання візантійська християнська просвіта захопила
й спинила її [українську міфологію] в самому процесі розкриття, повернула духовне життя
українського народу на іншу стежку й занапастила багато цікавого для науки в українській міфології
[35, с. 3]. Ще категоричніший у своїх оцінках християнства один із засновників РУН Віри В. Шаян —
автор праці «Віра предків наших», надрукованої в Канаді. Він стверджує, що з прийняттям
християнства український народ утратив найбільшу свою цінність, свою героїчну літературу, а враз
із нею свої героїчні ідеали, своє усвідомлення окремішності, свій відмінний і єдиний шлях власного
розвитку, найглибшу засаду й джерело власної культури. Дослідник песимістично зауважує, що не
зачалася українська культура в 988 р., але пропала [36, с. 469–471]. Таку думку поділяють й інші
українські учені, зокрема М. Кірюшко і М. Бойко, котрі вважають, що примусова відмова від
«поганського» минулого, спричинена введенням християнства, була духовним зламом, що набув
масштабів національної трагедії. Така відмова, на їхню думку, різко змінила природний плин
української культури [37, с. 59].

Проте інші вчені — дослідники історії української культури, схиляються до думки про те, що
християнство стало могутнім рушієм духовного прогресу українського народу. Хоча, як і все нове,
що є запереченням старого, християнський світогляд заперечив язичницько-міфологічне світо -
сприйняття. Однак це було заперечення діалектичне, що поряд із відкиданням включає в себе момент
збереження, утримання того позитивного, що слугує подальшому розвитку культури. Погоджуємося
з  думкою Т. Голіченка про те, що 988 р. — початок християнізації Русі — не був кінцем розвитку
міфічної свідомості давніх слов’ян. Це була дата народження довіри — цікавого явища в історії
вітчизняної духовності, що проіснувало у східнослов’янській культурі аж до XX ст. [38, с. 4]. Те, що
відбулося, скоріше, не відкидання, а християнізація тих культурних здобутків язичництва, які
перебували на такому духовному рівні, що могли бути освоєні християнством. Це й стало засадою
формування  довіри. У цьому зв’язку правомірним є запитання  В. Шостакова про існування підстави
для висновку про проникнення у свідомість давніх слов’ян принципово нових орієнтирів і кар -
динальну зміну світогляду. Можливо, ближчим до істини буде бачення цього процесу як певної
взаємодії, підсилення, насичення або навпаки — послаблення окремих виявів стародавньої культури,
що так чи інакше ставали дотичними до основних положень християнства [39, с. 53].

Язичницько-міфологічний світогляд мав почуттєво-образну форму, де одиничне, проявлене
в уособленні природних явищ, домінувало над загальним, тому він не міг дати людині змогу
подолати безліч злих сил, внаслідок чого виникла суперечність між світобаченням і світовідчуттям:
світобачення потребувало узагальнень, а світовідчуття — конкретних уособлень, що й зумовило
кризу язичництва. Прогрес пізнавального процесу потребував подальшого абстрагування,
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опосередкованості, а не приземлення й безпосередності. Християнство відрізнялося вищим рівнем
узагальнення, ніж міфо-язичницький світогляд.

Вищезазначене відіграло важливу роль у формуванні світоглядно-ціннісних домінант давніх
народів, які населяли території сучасної України. Значною мірою політеїзм язичництва зумовлював
хаотичність у поглядах на світ, на залежність людини від тих явищ природи, які вона уособлювала
в образі богів,  що посилювало владу над нею стихійних сил. Як зазначає з цього приводу
М. Брайчевський, християнство з його вірою в єдиного Бога дало нашим  предкам ідею моніс -
тичного Всесвіту, в якому безмежна  кількість і багатоманітність конкретних проявів буття пов’язані
єдиною першопричиною. Це був великий крок в еволюції їхнього світогляду, що зна менував
початок певної упорядкованості у світобаченні людини [40, с. 265].

Разом з тим християнство до певної міри змінило ціннісне ставлення людини до природи. Вище
було наведено, що людина первісного суспільства щільно пов’язувала з нею своє буття. 
Проте залежність від сил природи, а отже — від язичницьких божеств, які були уособленням цих
сил, породжували страх перед  стихіями. Християнство, таким чином, сприяло подоланню цього
страху. Страх перед стихійними силами природи, типовий для язичництва, — зазначає Д. Ліхачов, —
в основному пройшов. З’явилася свідомість того, що природа дружня людині та служить їй.
Оточення перестало лякати людину. Вона розправила плечі [41, с. 7]. Християнство, як зазначає
А. Глушак, уніфікує сили добра та зла. Людина вручає себе волі єдиного Бога, лише він може
вирішувати, що буде з людиною після смерті, ніхто з людей вже не може втрутитися в цей процес.
Християнство допомагає людині звільнитися від невпинної і знесилюючої боротьби з безліччю злих
та підступних сил, від постійного страху перед недоброзичливцями, не лише природними, а й люд -
ськими [42, с. 16].

У становленні християнства на давньоукраїнських землях бачимо ще один важливий морально-
психологічний аспект. Язичництво не давало людині полегшення в потойбічному світі: людина
і в загробному житті залишалася зі своїми турботами про хліб насущний — для цього разом із нею
ховали знаряддя праці, якими вона користувалася у житті. Відтак християнство з його альтер нативою
раю і пекла наповнює земне існування певним сенсом, цінністю перед перспек тивою спасіння. А, як
відомо, там, де є вибір, є і свобода. Таким чином, християнство стало ге не ратором, який надав нового
змісту індивідуальному людському життю та тому світу, котрий втратив орієнтири на майбутнє.

Одним із найвагоміших впливів християнства на
моральний світ наших предків, був вплив на формування
нової морально-ціннісної парадигми. Християнство
розвернуло в діаметрально протилежному напрямку світ
колишніх цінностей, принесло з собою нові життєві,
світоглядні орієнтири [43, с. 155]. Київський митрополит
Іларіон у своїй праці «Слово про закон і благодать»  писав,
що дохристиянський світ — це світ закону, рабства,
насильства, несправедливості, несвободи; натомість новий
світ, що почався з народження Христа, — світ благодаті,
любові, милосердя, спасіння, свободи, справедливості.
Означений морально-етичний бік християнського віро -
вчення був близьким русичам, і очевидно відіграв важливу
роль у становленні й розвиткові останнього. Ряд віт чиз -
няних дослідників зазначають, що народ Київської Русі
прийняв християнство радше як моральну засаду, а не як
картину світу. Щільний зв’язок з матір’ю-природою, землею
та хліборобський спосіб життя зумовлювали гуманні
взаємини людей [1, с. 39].

Разом з тим моральний кодекс християнства, з одного
боку, підсилив ті гуманістичні норми, що склались у до -
християнський час, а з іншого — послабив і частково

відкинув ті, що їм суперечили, що сприяло гуманізації сімейних і суспільних відносин. Так,
християнство засудило кровну помсту, полігамію. Проголосивши рівність усіх перед Богом, воно
у сфері суспільних відносин висунуло принцип однаковості прав і обов’язків. 

Крім того, християнство докорінно змінило статус двох основних етичних категорій — добра
і зла. В язичницькому світогляді уявлення про них мали скоріше конкретно-чуттєвий характер: не
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робити зла, бо за нього буде відповідна помста; добро приносить користь тощо. Християнські
цінності вказували на те, що людина не повинна робити зла, бо це є зло, а має чинити добро, бо
воно є благо. Отже, християнство піднесло дихотомію добра і зла на рівень загальних принципів
моральної свідомості, вищих критеріїв моральної поведінки, надцінності.

По-новому християнство поставило проблему людини як цінності. Міфо-релігійні уявлення про
цінність і гідність людини раніше не виходили за межі чуттєво-конкретного відображення: гідність
і слава воїна, казкового героя-богатиря тощо. Християнський погляд на людину ґрунтовано на
одному з головних догматів — боговтіленні.

У дохристиянських уявленнях людина — це частина природи, Всесвіту, елемент системи. Своєю
чергою, ідея боговтілення надає людській природі надзвичайної глибини: вона здатна вмістити саме
Божество, яке не вміщує увесь Всесвіт. Макарій Єгипетський з цього приводу зазначав, що безмірно
високе достоїнство людини. Подивись, які небо і земля, сонце і місяць: і не в них благословив
успокоїтись Господь, а лише в людині. Тож людина дорожча від усіх творінь, навіть, наважуся
сказати, не тільки видимих, а й невидимих, тобто службових духів [43, с. 121]. Кожна окрема
особистість є неповторною, унікальною, незамінною.

Разом з утвердженням християнського світогляду на Русі формувалась самосвідомість окремого
індивіду. Міфологія й язичництво, що на ній ґрунтоване, були самосвідомістю родоплемінних
спільнот. У них людина, окремий індивід ще не повністю осмислювали себе як особистості: на
першому місці в їхньому світосприйнятті стояли стосунки з іншими людьми, інтереси й потреби
роду, племені, суспільства загалом. Особисте «Я» індивіда розчинялося в загальному, спільному.
Християнський принцип гріховності диктував, що у зіпсованості світу винні всі люди і кожний
окремо, винна гріховність кожної людини. Цим самим під впливом християнського віровчення
зміщується центр уваги людини із зовнішніх відносин на власне «Я», на осмислення себе в системі
людських стосунків. Це спричинює виділення людини з навколишньої природи. Людина відкриває
для себе власну духовну суть і на неї переносить свою увагу. З цього періоду починається  динамічне
усвідомлення людиною власного духовного світу, як такого. Такі світоглядні орієнтири призводять
до того, що людина у своїх діях вже не покладається на зовнішні сили, а намагається брати на себе
відповідальність за власні вчинки перед Богом і іншими людьми.

Християнський світогляд спричинив перенесення центру ваги людини з тілесності на ду -
ховність. Згідно з християнським, ученням душа — найбільша цінність. К. Ушинський зазначає,
що хрис тиянство ставить індивідуальну душу вище усього світу [44, с. 431]. Звідси очевидно бере
витоки концепція «внутрішньої людини» в українській філософській думці, а також «кор -
доцентризм» — органічно споріднена з етнічним і національним характером естетично забарвлена
«філософія серця».

Домінантами християнського світогляду є духовне самовдосконалення, зосередження на тих
цінностях, що сприяють плеканню душі, зокрема, і на цінності праці. У християнській етиці праця —
це обов’язкова умова морального здоров’я. Хто працювати не хоче — нехай той не їсть — одне
з основних правил християнської моралі. Але якщо праця стає самоціллю і не виконує своєї етичної
функції, вона знецінюється.

Важливим для християнства з моральної точки зору став принцип свободи волі. Свобода за цим
принципом — категорія етична. Це іманентна властивість людини, дана їй від Бога, тому до -
мінантним чинником формування особистості виступає самовиховання як вияв свободи волі
людини. Водночас християнська етика засудила ті породження свободи волі, що суперечать
моральності, наприклад, прагнення до накопичення матеріальних благ, до високого соціального
становища, соціального комфорту, який асоціюється насамперед з вимогами суспільного рейтингу.

Варто зазначити, що духовне самовдосконалення в православному християнстві, яке по -
ширилося на землях Київської Русі, мало не лише морально-етичний, а й естетичний вимір.
Зокрема, праці діячів у сфері релігійної філософії свідчать про принципи, згідно з якими краса
є критерієм правильності життя. Так, є особлива краса — духовна, вона невловима для логічних
форм, є водночас єдино вірний шлях до визначення, що є православно, а що ні. Православ’я
показується, а не доводиться. Теоретичне знання — філософія — є любов до мудрості. Споглядальне
видіння, яке дає аскетика, — це любов до краси. Аскетика створює людину прекрасну і характерною
особливістю святих подвижників є зовсім не їхня «доброта», що буває і у плотських людей, а краса
духовна, осліплююча краса променистої світоносної особистості [45, с. 99]. 

Вищесказане дає можливість дійти висновку про наявність ціннісних домінант культури
українського народу, пов’язаних насамперед із міфологією, тобто язичницьким світоглядом та
християнством, їх духовно-естетичних спадком.
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З прийняттям християнства на Русі культура народу набула форм діалогу дохристиянських
і християнських елементів. Така амбівалентність  була характерною рисою європейської культури
епохи Середньовіччя. В Україні вона проявилася у співіснуванні християнських і язичницьких
обрядів, включених у християнську обрядовість, елементів народних звичаїв, традицій тощо.
Своєрідна християнізація міфологічно-язичницького світогляду, і народна естетизація христи ян -
ських культів відбувалися вже на новій світоглядній парадигмі.

Християнський світогляд не лише підсилив, але й дав нове життя цінностям українського етносу,
що сформувалися в лоні його міфо-релігійної свідомості. Це дало нове бачення світу й людини
в ньому, а разом з тим й оновлені світоглядно-ціннісні домінанти. М. Алексієвець і В. Цвіркун
вважають, що християнству завдячуємо зрощенням і розвитком у нашій літературі принаймні трьох
важливих ідеологем, які глибоко проникли в народну культуру й прижилися в народній психології.
Перша — ідея соборності — етнічної, згодом національної, а тепер державної єдності громадян
України. Друга — ідея софійності, тобто діалогічності, що породила українську філософію серця —
кордоцентризм, філософію переживання, екзистенціальну за своїм характером. І нарешті, хрис -
тиянство сприяло зростанню моральної відповідальності особи перед Богом і людьми [46, с. 92].

Завдячуючи естетичному характеру народної міфології та християнському світогляду з його
потужним морально-етичним комплексом,  отримана  багатогранна і гармонійна світоглядно-
ціннісна засада, а разом з тим, і вагомий арсенал духовно-естетичних  скарбів, тому у складних
історичних умовах, що включали періоди полонізації та інших зазіхань на самобутність й іден -
тичність етносу, національна культура як провідний чинник конституювання життя народу в якості
індивідуальної іпостасі людства, змогла вистояти і зберегти свою самобутність. 

Гармонійність як естетична світоглядно-ціннісна основа українського етносу, позначена
насамперед глибокою закоріненністю в народний дух і загальнолюдські цінності, стала важливою
умовою подальшого становлення українського народу в якості рівноправного, незалежного та
демократичного суб’єкта міжнародних відносин — української нації.
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СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНЦІВ 
НА ВОЛИНІ У ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ 

(НА ОСНОВІ ДОПОВІДЕЙ ВОЄВОДИ ЗА 1939 РІК)

Андрій Вавринюк, кандидат географічних наук,
доцент кафедри країнознавства і міжнародних відносин 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки,
доцент Державної вищої школи в Холмі (Польща)
УДК 329.7

В Архіві Нових Актів збереглися звіти волинських воєвод щодо міжвоєнного періоду XX століття,
в яких влада здійснювала оцінку соціально-політичної і національної ситуації. У зв’язку з тим, що 1939 рік
є трагічним періодом в історії Польщі та Волині, було навмисно обрано звіти, що стосуються саме цього
періоду з метою висвітлення  становища українського населення, яке проживало на той час в межах
східного кордону з Річчю Посполитою, а також ставлення влади до українців. Попри непевну докумен-
тацію,  загалом можна стверджувати, що взаємини складалися цілком коректно. За винятком звіту
за січень, суспільно-політичну та національну ситуацію слід визнати доволі прийнятною.

Ключові слова: прикордонна зона, ІІ Річ Посполита, воєвода, Волинь, воєводський уряд, націо-
налісти, польська преса, українська преса, православний костел, римсько-католицький костел,
Ратне, Ковель, Рівне.

В архиве Новых Актов сохранились отчеты волынских воевод относительно межвоенного периода
XX века, в которых власть осуществляла оценку социально-политической и национальной ситуации.
В связи с тем, что  1939 год является трагическим периодом в истории Польши и Волыни, были специ-
ально избраны отчеты, касающиеся именно этого периода с целью освещения положения украинского
населения, проживающего в то время в пределах восточной границы с Речью Посполитой, а также
отношение власти к украинцам. Несмотря на неопределенную документацию, в целом можно утвер-
ждать, что отношения складывались вполне корректно. За исключением отчета за январь, общес-
твенно-политическую и национальную ситуацию следует признать достаточно приемлемой.         

Ключевые слова: пограничная зона, II Речь Посполитая, воевода, Волынь, воеводское прави-
тельство, националисты, польская пресса, украинская пресса, православный костел, римско-ка-
толический костел, Ратно, Ковель, Ровно.

In the New Act Archives the reports of Volhynian governors from the interwar period of the twentieth century
preserved. The reports focus on the evaluation of the sociocial-political and national situation prepared by the
present authorities. Due to the fact that 1939 is a tragic period in the history of Poland and Volhynia, 1939 was
chosen deliberately, to present the situation of the Ukrainian nationality living within the borders of Eastern Re-
public of Poland, and the Polish authorities’ attitude toward the Ukrainians. Despite the incomplete documentation
one may say that relations were more less correct and despite the  report for January the social - political and na-
tionality situation should be considered proper.

Key words: borderline, Second Republic of Poland, governor, Volhynia, Regional Office, nationalists,
Polish press, Ukrainian press, Orthodox Church, the Roman Catholic Church, Ratno, Kovel, Rуwne.

Відтворення історії Другої Речі Посполитої на Волині в опрацюванні матеріалів, джерелами яких
є архівні матеріали, не потребують рекомендацій. Кожна публікація на кшталт цієї є дуже істотною
та цінною, адже висвітлює історію Польщі та водночас функціонування в ній національних мен-
шин, зокрема українців. Волею випадку стаття була опублікована напередодні 75 річниці від початку
ІІ світової війни.

На цю тему бракує наукових монографій.
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У статті розглянуто ситуацію українського населення в межах Другої Речі Посполитої, зокрема —
тих його представників, які населяли Волинь. Проаналізовано звіти волинського воєводи за 1939 рік.
В архіві Нових Актів міститься лише чотири документи такого зразка. Інші — відсутні з невідомих
причин. Очевидно, їх в обраному зібранні ніколи не було, про що свідчить нумерація сторінок. На-
укове завдання полягає в нагромадженні  ґрунтовних знань на вищезгадану тему.

Воєводство волинське з резиденцією у Луцьку було засноване 4 лютого 1021 р. [18]. До його складу
ввійшло 9 повітів: Дубно, Горохів, Ковель, Кременець, Любомль, Луцьк, Острог, Рівне та Володимир-
Волинський [19]. У 1931 році у воєводстві проживало понад 2.085.600 мешканців. З них польською
мовою розмовляло 346600 осіб, українською — 1.418.300, руською — 8600, білоруською — 2400, росій-
ською — 23400, німецькою — 46900, івритом — 205500, чеською — 31000, іншими — 2800 [16].

Для оновлення адміністрації та підвищення зарплати держслужбовців на території адміністра-
тивного округу, зокрема волинського, впроваджено таблицю місцевості з поділом на класи. До най-
вищого ІІ класу ввійшли: Ковель, Луцьк, Рівне та Володимир-Волинський. Всі інші географічні
округи належали до ІІІ класу [17].

Вже 14 березня 1021 р. посаду першого волинського воєводи обійняв Саніслав Ян Краковський,
і пропрацював лише до 7 липня 1921 р. В цьому ж році змінилися ще двоє воєвод: від 7 липня до
12 серпня ним був Тадеуш Лада, а після нього — до 19 вересня — Станіслав Довнарович. Черговими
волинськими воєводами були: Тадеуш Двораковський (10.10.1921–15.03.1922); Мечислав Міцкевич
(22.02.1922–01.02.1923); Станіслав Скоровський (01.02.1913–29.08.1924); Болеслав Ольшевський
(19.08.1924–04.02.1925); Олександр Домбський (04.02.1925–28.08.1926); Владислав Мех (28.08.1926–
09.07.1928); Генрих Йозевський (09.07.1928–29.12.1929); Генрих Слезинський (13.01.1930–
05.06.1930); знову Генрих Йозевський (05.06.0930–13.04.1938) і останнім перед початком ІІ світової
війни — Олександр Ганке-Новак (13.04.1938 — вересень 1939).

На думку багатьох істориків, найбільш ліберальним і спрямованим на об’єднання усіх національ-
ностей, що населяли Волинь, був двократний воєвода Олександр Йозевський. Зі згаданих вище
12 воєвод останнім у польській адміністрації здійснював ці функції Олександр Ганке-Новак. У праці
здійснено аналіз його матеріалів. У Другій Речі Посполитій воєводи на прикордонних територіях
у тодішньому волинському воєводстві були зобов’язані складати та надсилати до Департаменту Мі-
ністерства Внутрішніх Справ [15] місячні звіти, що стосуються суспільно-політичного та національ-
ного рухів. В області, яка нас цікавить, перша така робота з грифом «таємно» біла надіслана
10 лютого 1939 р. Документ було складено в 36 екземплярах, які, окрім міністерства, отримали: воє-
води в Бресті, Любліні, Львові, Станіславі, Тернополі, Новогородку і Вільнюсі, Прокурор Апеля-
ційного суду в Любліні, Прокурори Окружних судів в Луцьку та Рівному, командуючий O.K nr II
(Sam. Ref. Inf.) в Любліні, командуючий O.K nr II (Sam. Ref. Przyg. Bezp. Woj.) w Lublinie, коман-
дуючий 13 та 27 Піхотної Дивізій в Рівному та Ковелі, командуючий полку «Здолбунів» в Рівному,
командуючий бригади «Полісся» у Ленінці, воєводський комендант у Луцьку, повітові старости во-
линського воєводства, Слідчий Відділ в Луцьку. Крім того, 2 екземпляри залишалися в резерві [14].

Вибір звітів 1939 р. не був випадковим, навіть з погляду на ІІ світову війну, яка наближалася. Звіт
був поділений на так звані відрізки — польський, український, німецький, російський, чеський,
єврейський [7], в яких розбиралася поведінка та ставлення окремих національностей.

У нашій праці розглянемо частини документа, які стосуються «відрізку українського». Звіт за сі-
чень 1939 р. містить таку інформацію: «Серед «виборної» частини української общини нас турбують
щораз сильніші націоналістські течії з сепаратистськими тенденціями. Щораз  частіше проводяться
розмови про війну, яка має початися найближчим часом, про антипольське повстання, допомогу
Гітлера у відбудуванні України. Ці розмови, часто дуже гострі, межують з образою польської держави
та Народу. В результаті хвилюючих українську спільноту настроїв у кількох населених пунктах за-
значено незадовільну сплату податків та утримання населення від оплати банківських внесків, ви-
датків та інших зобов’язань» [8].

Тим часом газета «Волинь» (№5 від 29.01.1939) у статті «Комуністична партія у відступі»  описала
причини зменшення вливів Комуністичної Партії Західної України (КПЗУ) на Волині. На думку
авторів, «діють такі причини, як наприклад, невдачі комуністів в Іспанії та Франції, а також непо-
пулярна політика Сталіна, яка проявляється у дискримінації керівних центрів КПЗУ. Проте голов-
ною причиною спадання комуністичного впливу на Волині вважається послідовна наполеглива
реалізація державних інтересів та прагнення укріпити польську державність на Волині» [10].

Іншу за змістом публікацію розмістила газета «Волинське слово» у № 1 за 1 січня 1939 р. Там
здійснюється огляд подій у світі та в Польщі. Текст завершується «зверенням до української справи».
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Причому автор переконаний, що в прийдешньому році українська справа вирішиться і бажає чи-
тачам віри у призначення народу, терпіння та розсудливості» [4].

Воєвода, характеризуючи український політичний рух, написав: «Неослабне зацікавлення в ук-
раїнській спільноті надалі пробуджує справу Закарпатської Русі та пов’язану з нею надію на вос-
кресіння Великої України. Новини з Закарпатської України, які передаються на територію Волині
(…) охоплюють щораз ширші кола, пробуджуючи ностальгію за незалежністю. Тому відчуття «особ-
ливості» українського народу та надії і плани щодо незалежності України, які з нього випливають,
а також бажання співпраці щоразу зростають. Для підтвердження можна навести занотовані ви-
падки втечі молодих українців з Волині на Русь. Також були випадки зволікання виплати державних
податків українцями, і врешті помічені в кількох місцевостях спроби нехтувати виборами до гро-
мадських рад, враховуючи те, що начебто навесні 1939 р. Гітлер в Києві оголосить про незалежність
України, яка охоплюватиме всі землі, на яких проживають українці» [6]. В іншій частині документа
записано, що серед членів «Просвітянської хати» у селі Костянець Дубенського повіту помічено та
зафіксовано сильні націоналістичні течії, у зв’язку з чим українці, які раніше визнавали польське
походження, відрікаються від того, що їхні діди колись були поляками.

Черговий місячний звіт датований 15 березня 1939 р. В його частині, що має стосунок до так
званого «українського відрізку», стверджується, що відбувся незначний спад напруги порівняно
з попереднім місяцем. Правда, особливу увагу воєвода звертав на «Просвітянські хати», які, на його
думку, продовжували посилювати націоналістичні тенденції, а також негативно ставилися до укра-
їнсько-польської взаємодії» [9]. У звітах міститься інформація щодо рухів за віросповідання. В час-
тині, яка стосується костела римо-католицького, привертає увагу нотатка, в якій йдеться про те, як
16.02.1939 в римо-католицькому костелі в Конюхах, повіт Горохів, відбувся обряд переходу в като-
лицизм 44 осіб православної віри з сіл Блудів, Копитів, Свинюхи та Коритниці. Серед них було
23 дітей. Контракції з боку православного духовенства не встановлено, за винятком Олени Левча-
новської, українки, власниці земельного помістя, що мешкала в Лінові, гміна Свинтюхи, «знаної
своїми шовіністичними переконаннями, яка здійснювала агітацію серед місцевого українського
населення проти переходу в католицизм» [11]. Є також факти, які стосуються православного храму.
Один із них датований 1 лютого 1939 р. та стосується парафії цього віросповідання в Камениці, де
місцевий приходський священик спочатку відмовився відправляти літургію в честь іменин прези-
дента, про що попросила директор місцевої школи Софія Компф, а коли дійшло до богослужіння,
священик Концевич сказав: «Бог каже молитися навіть за ворогів. Сьогодні урочистий день — іме-
нини Президента, тому молимося за нього». Завершується нотатка словами, що після проведення
слідства винні були притягнуті до відповідальності» [12].

Черговий звіт був складений 10 червня і стосувався, як і попередні, суспільно-політичного та на-
ціонального рухів. Розглядаючи «відрізок український», записано: «Українське населення у звітному
місяці не проявляло виразно хвилюючих настроїв», і відразу ж доповнено, що «українська спільнота
не сприймає зараз впливи зовні і сепаратистські настрої проявляються, перш за все, у формі силь-
ного підкреслення національної особливості, проте з уникненням яскравої форми маніфестування
цієї особливості» [13]. Варто зазначити, що «Просвітянські хати», на думку воєводи, проявили
в кількох випадках зростання українського націоналізму, що в результаті призведе до ліквідації на-
ціоналістських установ. В документі, проте, не конкретизується, про які місцевості йдеться.

10 серпня 1939 р. Воєвода Олександр Ганке-Новак прислав до Міністерства Внутрішніх Справ,
а також іншим адресатам, перелічених у першій частині тексту, черговий звіт. Його суть може проі-
люструвати одна з цитат: «Загалом населення Волині у звітному місяці може охарактеризувати спо-
кій, який випливає з відчуття міцності і сили Польської Держави. Тому різного роду новини
(звістки), які могли в іншій системі стосунків викликати депресію серед населення, не потрапили
в ціль». В іншій частині звіту записано: «Взаємини людей, які населяли Волинь, загалом не викли-
кали застережень і були досить прийнятними, незважаючи на деякі випадки незначних непорозу-
мінь, які призводили до виявлення народного антагонізму і поєднані з образою національних
почуттів окремих українців. Проте це були поодинокі випадки, які не викликали значного коли-
вання в суспільстві» [1]. Відрізок український був представлений кількома версіями, з  яких випли-
вало, що «українці в звітному місяці особливо живої діяльності не виявляли» [2]. У згаданому звіті
привертає увагу факт, що часто замість назв «українець», «український» вживали слова  «русин»,
«русинський». Наприклад, у документі за серпень бракує обговорення української преси, натомість
фігурує «преса руська» зі збереженням заголовків, які раніше обговорювалися в позиції «преси ук-
раїнської». В цій частині звіту заслуговує на увагу текст, який помістили у № 27 «Волинського

Андрій Вавринюк. Суспільно-політичне становище українців на Волині у другій Речі Посполитій [...]



Слова» за 31 липня 1939 р. У статті «Коли на ланах жнуть жито» вимагають від сільськогосподар-
ського управління, «щоб у сільськогосподарській політиці  не робили жодної різниці між поляками
та українцями, бо запровадження цього поділу не відповідає інтересам ані Волині, ані Польщі» [3].

В іншій частині документа йдеться про те, що православний священик Сергій Крашевський, дяк
з повіту Дубно, видав циркуляр, адресований православній парафії сіл Пирятин, Мала Мильча та
Пельча з розпорядженням, щоб православні священики приступили до збирання грошей у своїх
парафіях для розбудови церкви православної на Хмельниччині [5].

Висновки та перспективи для подальших досліджень. Проведений аналіз довів, що в документах,
переданих Архівом Нових Актів у Варшаві, бракує звітів за квітень, травень та липень 1939 р. Від-
повідно, наведені висновки можуть бути неповними. Опираючись на наявні звіти, можна ствер-
джувати, що ставлення адміністративної влади воєводства до українського населеня було загалом
позитивним, не враховуючи крайніх позицій з обох сторін. Також слід наголосити, що адміністрація
волинського воєводства у жодному з документів не написала, що існує загроза для Польської дер-
жави з боку українців, що мешкали на Волині. Щодо перспектив відносно проведення подальших
досліджень на цю тему: необхідно відшукати — можливо, у Воєводському Архіві в Луцьку — звіти,
яких бракує. Лише в цьому разі стане можливим доповнення цієї праці.
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ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ТРАНЗИТОЛОГІЇ 
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Національного університету «Одеська юридична академія»
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Стаття присвячена вивченню проблем транзитології як окремого сучасного науково-дослідницького
напрямку. Розглянуто актуальні проблеми сучасної транзитології, проведено аналіз причин їх виникнення
та можливих шляхів вирішення. Особлива увага приділяється перспективам теоретичного та методо-
логічного оновлення транзитології.

Ключові слова: транзитологія, транзитологічна парадигма, політичний транзит, інститут полі-
тичного транзиту, демократія.

Статья посвящена изучению проблем транзитологии как отдельного современного научно-
исследовательского направления. Рассмотрены актуальные проблемы современной транзитологии,
проведен анализ причин их возникновения и возможных путей разрешения. Особое внимание уделяется
перспективам теоретического и методологического обновления транзитологии.

Ключевые слова: транзитология, транзитологическая парадигма, политический транзит, институт
политического транзита, демократия.

The article studies the problems of modern transitology as a separate research direction. The actual problems
of modern transitology, their causes and possible ways of resolution were analyzed. Special attention was given to
the prospects of theoretical and methodological renewal of the transitology.

Key words: transitology, transition paradigm, political transition, the institution of political transition,
democracy.

Одним із напрямів дослідження в сучасній політичній науці є вивчення політичного транзиту як
процесу соціально-економічних, політичних та інституційних перетворень, пов’язаних з рухом до
більш демократичних способів організації політичної системи, суспільства та управління в державі
в цілому. Завдяки працям західних теоретиків політичного транзиту цей напрям отримав назву тран-
зитології, що як науково-дослідницька галузь існує вже понад сорок років. 

Дослідженню політичного транзиту присвячений широкий науковий доробок зарубіжних авторів,
таких як С. Хантінгтон, Д. Расcтоу, В. Гельман, Е. Гіденс, Л. Даймонд, А. Лейпхарт, О. Балаян, М. Ба-
ранов, А. Мельвіль. Значний внесок у вивчення причин та проблем політичного транзиту зробили
вітчизняні дослідники С. Вонсович, І. Мезеря, Ю. Нісневич, О. Новакова, Т. Бєльська, В. Кобильник,

Ділара Гаджиєва. Деякі проблеми сучасної транзитології та шляхи їх вирішення
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О. Радченко, Л. Бунецький. Проблеми транзитології як науки досліджували російські вчені І. Хінтба,
І. Кузнєцов, білоруська дослідниця М. Шабасова. Вивченню кризи транзитологічної парадигми при-
свячені роботи українського вченого О. Романюка. 

Разом з тим багато вчених у своїх роботах звертають увагу на кризу сучасних транзитологічних
досліджень [1], описують проблеми в застосуванні транзитологічної парадигми та пророкують по-
дальший занепад цієї наукової галузі. Але практика сучасних трансформаційних перетворень свід-
чить інше. І, оскільки в сучасному світі країни продовжують рухатись до демократії шляхом
політичного транзиту та через використання інститутів політичного транзиту, говорити про занепад
цієї наукової галузі, яка має бути теоретичним підґрунтям таких транзитів, видається неможливим.
Можна припустити, що науковий потенціал політичної транзитології аж ніяк не вичерпаний, і як
важливий аналітичний інструмент теорія транзиту не повинна бути відкинута.

Метою роботи є дослідження та аналіз проблем сучасної транзитології та описання можливих
шляхів їх вирішення. 

Для розуміння цієї наукової галузі варто підкреслити, що сама західна «транзитологія» має так
би мовити два напрямки: перший, який вивчає суто перехідний період і пов’язаний з поняттям tran-
zition, і другий, який розглядає модель перехідного періоду, тобто трансформацію політичного ре-
жиму — transformation. Але водночас такий розподіл на підгалузі не властивий вітчизняним
дослідникам політичних процесів, що повністю збігається з традиціям вивчення транзитів у всіх
пострадянських країнах, у першу чергу в Росії. Так, В. Гельман один із перших досить ґрунтовно
розробляє моделі закордонних дослідників на «російському полі» і вважає доречним вживати по-
няття tranzition і transformation як синоніми [2, 16]. При такому використанні термінів цілком при-
родно розуміння транзитології як галузі політичної науки, присвяченої вивченню трансформацій.
Виходить, що предмет цієї галузі — це різноманітні політичні процеси, що призводять до якісних
змін політичного режиму, а об’єктами ж вивчення стають політичні актори, інститути, правові ме-
ханізми та норми, що регулюють відносини між ними. 

Для того щоб перевірити обґрунтованість тверджень про кризу транзитології і намітити перспек-
тиви конструювання її оновленого варіанта, необхідно простежити еволюцію транзитологічного
знання, показати внутрішню динаміку теорії переходів і спробувати намітити потенційні напрямки
нових досліджень у цій галузі.

Становлення транзитології відбувається у 1970 році, коли була опублікована стаття Д. Растоу
«Переходи до демократії», що стала джерелом ідей для транзитології наступного покоління. У ній,
зокрема, стверджувалося, що демократія є результатом політичної боротьби еліти, що завершилася
«рішенням частини політичних лідерів прийняти існування різноманіття в єдності і інституалізувати
деякі поворотні моменти в демократичній процедурі» [3, с. 357]. Єдиною умовою, необхідною для
встановлення демократії, вважалася незаперечність державних кордонів, що зберегло актуальність
і на сьогоднішній день, оскільки конфлікти і застосування сили при їх вирішенні є несумісними
з демократичними принципами. 

Свій подальший розвиток цей підхід отримав у середині 1980-х років, коли Г. О’Доннелл
і Ф. Шміттер видали відому працю «Транзити від авторитарного правління: попередні висновки
щодо невизначених демократій» [4], що стала класикою транзитології. Крім особливої уваги до ролі
еліт, у роботі описувався процес успішного встановлення демократії як укладення пакту між цен-
тристами старого режиму і помірним крилом демократичної опозиції, що дозволяло уникнути на-
пруги в суспільстві і рятувало державу від революційних потрясінь. Емпіричної базою транзитології
стають держави Європи і Латинської Америки, де спостерігалися падіння диктатур і мирні «пере-
ходи» до демократичної форми правління.

Поява більшості робіт цього періоду була викликана усвідомленням необхідності концептуалізації
цілої хвилі переходів до демократії в Південній Європі в 1970 роки. (Португалія, Іспанія, Греція) та
Латинській Америці в 1980-х роках. (Аргентина, Бразилія, Чилі, Уругвай). На першому етапі було пе-
реважання структурного підходу до осмислення передумов і рушійних сил демократичного транзиту. 

Формується класична транзитологія. Класична теорія переходу припускає, що «транзит», який
визначався Г. О’Доннеллом і Ф. Шміттером як «проміжок (інтервал) між одним політичним режи-
мом та іншим» [4, с. 6] , розпадається на три основних стадії: лібералізацію, демократизацію і кон-
солідацію. 

Лібералізація означає ерозію несучих конструкцій (політико-ідеологічних у першу чергу) авто-
ритарного режиму. Часто вона здійснюється в умовах кризи легітимності влади, викликаної еконо-
мічними проблемами. Демократизація ж є стадією, наступною за лібералізацією, причому остання
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готує для неї основу. Основною відмінністю лібералізації від демократизації є те, що лібералізація
передбачає скорочення репресій і розширення свобод у рамках існуючого авторитарного режиму,
тоді як демократизація передбачає зміну режимів. Однак навіть настання стадії демократизації, коли
відбувається інституціоналізація демократичного режиму, не гарантує створення міцних основ ста-
більної демократії. Критичне значення в цьому сенсі набуває теоретично фінальна стадія — консо-
лідація демократії. Вона може бути визначена як складний і багатоплановий процес зміцнення
інститутів демократії, розвитку та вкорінення демократичних цінностей, поведінкових норм і ус-
тановок у свідомості індивідів і соціальних груп, що знаменує завершення транзиту та затвердження
стабільної демократичної політичної системи.

В 1990-і роки в поняття «транзитологія» стали вкладати різний зміст. Назва дисципліни пов’язу-
валась з теорією і політикою демократизації, з компаративними дослідженнями, і, врешті-решт,
транзитологія стала уособленням віри в тріумфальну перемогу політичних і культурних цінностей
західної цивілізації. І тут мова йде вже не про наукову парадигму з чітко позначеними підходами
і методами, а про світогляд та ідеології, основні положення яких приймаються як аксіома [5, с. 197]. 

Крім того, в 1990-і роки великий вплив на дослідників здійснила ідея «третьої хвилі» демокра-
тизації, що належить С. Хантінгтону [6]. Згідно з Хантінгтоном, крах радянської системи був час-
тиною світового процесу демократизації, який розпочався з португальською революції гвоздик
в 1974 р. та поширилася потім на країни Латинської Америки. Тенденція ставити країни колиш-
нього соціалістичного табору в один ряд з відомими випадками демократизації політичних режимів
неодноразово критикувалася багатьма вченими. Зокрема, зазначалося, що було б неправильно об-
межувати посткомуністичний «транзит» тільки демократизацією, оскільки колишні радянські рес-
публіки здійснили перетворення як у політичній, так і економічній сфері, а також сформували
власні національні держави [7, с. 860].

Після цього критиці стало піддаватися саме поняття «перехід». Зазвичай посткомуністичні держави
було прийнято відносити до гібридних режимів, що мають одночасно ознаки демократії та автократії
і включені в так звану «сіру зону». Гібридні режими зазвичай трактувалися як «перехідні», що перебу-
вають у стані трансформації. Однак після закінчення десяти років з часу розпаду радянської системи
у вчених стали з’являтися сумніви з приводу адекватності такого розуміння. Було очевидно, що дер-
жави «сірої зони» нікуди не «переходять», не зазнають істотних змін, а, навпаки, є досить стабільними
політичними утвореннями, до яких слабо застосовна термінологія, розроблена тарнзитологією ра-
ніше. Транзитологія, або вірніше її парадигма сприйняття історії як прогресу, що розуміється з точки
зору західних цінностей, була розкритикована та ототожнена з вестернізацією [5, с. 199]. 

Взагалі підсумки «третьої хвилі демократизації», що виразилися на пострадянському політич-
ному просторі у фактичній реставрації деяких елементів старого режиму, що йшло врозріз з про-
гностичними моделями теорії транзиту, завдали потужного удару по фундаменту політичної
транзитології. Дедалі частіше стали висловлювати думки про теоретичну неспроможність цього до-
слідницького напрямку, про ангажованість і ідеологізованість його аналітичних схем, про «ретрос-
пективність» транзитології, тобто її схильність описувати процеси постфактум, і нездатність давати
практичні рекомендації для ефективного управління та оптимізації поточних демократичних транс-
формацій. Водночас безкомпромісна критика транзитології часто ґрунтувалася на поверхневому
знанні її пояснювальних схем та аналітичних моделей.

На сучасному етапі розвитку транзитології відбулося усвідомлення, що реальний політичний
розвиток, особливо в країнах пострадянського простору, не вкладається в теоретичні транзитоло-
гічні схеми, що зумовило зростання скептицизму щодо транзитології як науки. 

Найбільшою популярністю в цьому зв’язку користується опублікована в 2002 році стаття Т. Каро-
зерса під гучною назвою «Кінець парадигми транзиту». У ній були піддані критиці концептуальні мо-
менти політичної транзитології, зокрема її жорстка телеологія, конструювання реальності під свої
теоретичні моделі і неможливість пояснити в рамках категорії «перехідна країна» існування величезної
кількості систем, що становлять «сіру зону» демократії. У підсумку американським політологом був
сформульований заклик до відмови від цього дослідницького напрямку в цілому [8, с. 6–7].

Таким чином, реальними проблемами, з якими зіштовхнулась політична транзитологія на по-
чатку ХХІ сторіччя, як зазначає І. Хінтба, є: 

– проголошувана багатьма теоретиками загальна криза картини світу поставила під сумнів ко-
рисність транзитологічного знання. На думку американського політичного філософа Дж. Грея, тео-
рія транзиту як оновлена версія «покійної» теорії модернізації, не в змозі пояснити нераціональний
світ [9, с. 14]. 
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– під серйозний сумнів була поставлена жорстка стадіальність перехідних процесів. Виявилось, що
майже всі пострадянські системи не пройшли покладених етапів, а рушили альтернативними маршру-
тами. В основному вони випробовували зрив демократичної консолідації, в результаті чого встанови-
лися різного роду авторитарні режими. Найбільш очевидний він у тих країнах, де були відсутні
необхідні структурні умови і передумови демократії. Крім контекстуальних факторів, велику роль зіг-
рали стратегії і конфігурації політичних еліт. У деяких країнах зрив консолідації призвів до формування
напівавторитарних, або псевдодемократичних режимів, які ззовні здаються застиглими перехідними
режимами (Росія, Грузія, Азербайджан). В інших — до складання класичних авторитарних режимів
(Таджикистан, Білорусь, Казахстан), часто з тоталітарною тенденцією ( Узбекистан, Туркменістан).

– відбувся крах концепції «тривалих транзитів», яка передбачала, що в результаті тривалих супе-
речностей між авторитарною елітою і опозицією у країни більше шансів прийти до стабільного демо-
кратичного режиму. За допомогою цієї теоретичної конструкції транзитологи намагалися пояснити те,
що деякі країни, замість поступального руху до демократії, демонстрували регресивні. Проте ці країни
описувалися в категоріях перехідних систем. Насправді ж у них сформувалися гібридні політичні ре-
жими, які не можна розглядати як незавершені демократії. Це повноцінні, стабільні напівавторитарні
режими, де обмежена демократична передача влади від однієї політичної сили до іншої [10]. 

У свою чергу О. Романюк зазначає, що «правильніше було б нинішній етап розвитку транзито-
логії рефлектувати як кризову стадію, на якій «панівна парадигма піддається випробуванню і пере-
гляду». Криза не означає кінець наукового напряму чи відмову від демократичних стандартів
і процедур, зміну дискурсу. Криза не зумовлює перегляд ціннісних ліберально-демократичних орі-
єнтацій транзитології. Вихід із кризи полягає у суттєвому оновленні її методології і теорії» [1, с. 9].

Здається важливим, по-перше, вдосконалення категоріального апарату транзитології з урахуван-
ням особливостей поточних політичних змін, які не настільки однозначні, як це здавалося на са-
мому початку 1990-х роках. І, по-друге, активно запроваджувати елементи якісних досліджень.

Перспективний напрям представляє дослідження консолідації демократії як однієї з можливих
траєкторій політичних змін, проходження якої, імовірно, визначається різними структурними і про-
цедурними умовами [10].

Повертаючись до слів О. Романюка про теоретичне та методологічне оновлення транзитології,
варто зазначити, що новий подих у розвиток її категоріального апарату можне привнести вивчення
концепції інститутів політичного транзиту. Матеріали міжнародної практики свідчать, що у ХХ та
ХХІ сторіччі всі трансформаційні перетворення в країнах Європи, Азії, Латинської Америки та Аф-
рики супроводжувались створенням та діяльністю особливих інститутів, які брали на себе функцію
організації та забезпечення політичного транзиту та безпосереднього втілення його в життя. Частіше
за все, такими інститутами виступали установчі збори та тимчасові уряди [11, с. 192]. Концепція ін-
ститутів політичного транзиту є вкрай актуальною для вивчення, адже допоможе синхронізувати
здобутки політичної теорії і практики, сприятиме глибшому розумінню транзитних процесів та по-
дальшому розвитку транзитології.

Підбиваючи підсумок дискусії навколо сучасного значення транзитології для політичної науки,
важко не погодитися з російським дослідником І. Кузнєцовим, який бачив у транзитології масу
позитивних можливостей. По-перше, звдяки їй можна уявити хід політичного життя як постійно
змінюваного соціального буття ідей, суспільних груп, інститутів, практик, які не фіксуються у ка -
тегоріях статики, бо сам політичний процес — це динамічне явище з безліччю можливостей і на-
прямків. По-друге, транзитологічний підхід зосереджений на виділенні і аналізі чинників
політичних змін. По-третє, саме транзитологічна парадигма дослідження політичних процесів стає
основою розгляду нестабільних, нестійких, але водночас складно організованих систем в їх най-
більш важкий період розвитку — пошуку оптимальної форми самоорганізації на основі переосмис-
лення світового досвіду і актуалізації свого історико-культурного потенціалу. І, нарешті,
по-четверте, транзитологія стала серйозним науковим напрямом, який пов’язує глобальні світові,
довгострокові тенденції розвитку (економічного, соціально-політичного, інформаційного плану)
і локальні процеси. При цьому з’явилася можливість не тільки розгляду загального процесу демо-
кратизації та його впливу на ситуацію в державах «недемократичних» або «перехідних», а й визна-
чення факторів прояву тенденцій до глобалізації економічних відносин на цьому рівні, посилення
інформаційного впливу провідних держав світу які володіють потужнішим потенціалом засобів ма-
сових комунікацій і т.д. [12, с. 50].

Таким чином, можна стверджувати, що транзитологія ще не вичерпала свого наукового потен-
ціалу і має декілька напрямів для теоретичного і методологічного розвитку та оновлення.
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ІСТОРІЯ ХХ СТОЛІТТЯ: УРОКИ І ПРОБЛЕМИ 
(історіографічний огляд)

Елеонора Кучменко, доктор історичних наук, 
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У статті висвітлюється історіографія щодо особливостей та оцінки історичної складової у ХХ сто -
літті, значення історичних процесів цього століття для наступного цивілізаційного розвитку людства.

У статті висвітлюється історіографія щодо особливостей та оцінки історичної складової у ХХ сто -
літті, значення історичних процесів цього століття для наступного цивілізаційного розвитку людства.

The article discusses the historiography of features and evaluations of historical component in the XX century,
and the value of historical processes of this century for the further civilizing development of humanity.

Початок ХХІ століття позначився новими пошуками щодо особливостей формування
історичного підгрунття для нового витка розвитку сучасної цивілізації. Це правильно, бо без знання
минулого неможливо передбачити майбутнє. Історики багатьох країн і досі підбивають підсумки
ХХ століття. Українська історична думка не є винятком. Науковці різного спрямування, пе -
реконання, різних за фахом намагаються його поставити в контекст історії людства в цілому,
розкрити неповторні риси і колорит ХХ століття.

На міжнародному Конгресі істориків, який відбувався в Осло влітку 2000 року, тема підбиття
історичних й історіографічних наслідків ХХ століття займала  фактично провідне місце. Аналіз
висновків конгресу та багато чисельної літератури, яка видана по всьому світу, дали достатньо
питань для роздумів. Для одних ХХ століття означало гігантський злет людської думки та досягнень;
для інших — це найбільш жахливе чи екстремістське століття у світовій історії. Підстави для таких
полярних і протилежних висновків дають не тільки різні позиції і погляди істориків, але перш за
все сама історія ХХ століття.

Для сучасників будь-яка подія здається більш значущою, ніж попередні. Люди, які жили у ХХ сто -
літті, сприймали його більш емоційно, ніж історію минулих епох, оскільки вони самі були
учасниками і свідками багатьох подій. У цьому сенсі суб’єктивізм істориків та представників інших
галузей знань проявляється більшою мірою, ніж у тих істориків, які вивчають стародавні часи,
середньовіччя, нову історію чи навіть сам початок ХХ століття.

В оцінці ХХ ст. дуже важливі точка відліку і головні фактори порівняння з іншими епохами. Ті
автори, які оперують даними про розвиток науки, техніки і технології, без сумніву, праві, коли вони
із захопленням говорять про ХХ століття.

Але інші автори починають підраховувати кількість убитих і загиблих, порівнюючи масштаби
репресій і ступінь насилля, то, мабуть, і вони праві, називаючи ХХ ст. «злочинним» і «негідним».

З точки зору історії ХХ століття, зокрема як і будь-яке інше, було настільки різноманітним
і багатофакторним, що можливі найрізноманітніші підходи до його вивчення, що можна про -
слідкувати за значною розмаїтістю тематики книжок, які вже побачили світ і присв’ячені йому.

В окремих працях акцентується на соціальні чи політичні фактори; інших авторів  цікавлять перш
за все проблеми економіки; вже є значна література яка присвячена історії культури, мистецтва
і духовному життю в цілому.

Протягом тривалого часу історична наука в Україні, яка входила до складу СРСР, розглядалась
у руслі тільки однієї, марксистської, теорії, що передбачало постійний пошук головної законо -
мірності і основної причини усіх багаточисельних процесів.

Дійсно марксизм з самого свого виникнення претендував на розкриття цілісності нашого світу,
на універсальне пояснення процесів і подій. Але у ті ж часи багаточисельні дослідження давали
підстави говорити про світ як поєднання не тільки багатох фактів, але і їх пояснення і тлумачень.
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Зараз уже більшість істориків нашої країни, і в тому числі тих, хто досліджує історію ХХ століття,
є прихильниками багатофакторного підходу; вони вже не вбачають в історії минулого століття тільки
зіткнення «головних суперечностей», шукати  «основне» пояснення тих чи інших явищ.

Тільки на підставі багатофакторного підходу можна реально зрозуміти і пояснити увесь той
складний і різноманітний світ подій і процесів, якими відмічено ХХ ст. 

Серед цих методів чи теоретичних побудов знаходять своє місце і теорія цивілізацій А. Тойнбі,
і різноманітні варіанти теорії модернізацій і економічного зростання, і підходи до історії М. Вебера,
і у чималій мірі ідеї і методи марксизму, і культурологічні та філософські теорії Дюркгейма,
Хайдеггера та багатьох інших.

Методологічна «єдність» зараз постає і у вітчизняній науці як єдність багатоманітності, як
сукупність плюралістичного пояснення історії. В Україні теж включилися в дискусію про роль
самого історика у розкритті і пояснення історії. Англійський історик Е. Карр колись відмітив, що
«історій стільки, скільки істориків». Зрозуміло, мабуть, що це крайнощі, які дають привід до
тотальної релятивізації історії, але те, що особистість самого історика, його ідейні установки, його
політичний і моральний вибір, його смаки, характер, уподобання впливають значною мірою на
відбір істориком фактів, на їх інтерпретацію і т.ін., — усе це тепер не викликає сумніву. Під -
твердженням цього є залучення історії до політичних дискусій як в Україні, так і в Росії.

Аналізуючи у цьому плані те, що вже зроблено в українській історичній науці щодо вивчення
історії ХХ століття (а зробити ще слід дуже й дуже багато), можна одночасно відмітити
суперечливість процесів, які відбуваються. З одного боку, можна бачити (особливо у молодого
покоління) тенденцію саме до багатофакторного розуміння і пояснення явищ і подій, а з іншого —
продовжує існувати прихильність до стереотипної періодизації, до звичних схем, які довгий час
переважали у науковій літературі та підручниках для середньої і вищої школи. Україна не виняток,
таке ж спостерігається й у російській історичній науці.

Очевидна й природна відмова від марксистських парадигм інколи призводить до того, що
втрачається інтерес до соціально-економічної історії і дуже часто ігноруються провідні причинно-
наслідкові зв’язки і детермінірованість процесів і явищ.

Нарративні методи у багатьох випадках явно превалюють над синтезом, і у цьому закладене одне
з пояснень смугастості в оцінках і судженнях, бажанні тотального перегляду попередніх оцінок
і зневага до компаративістських методів і прийомів.

З урахуванням усього вищевикладеного уявляється, що в аналізі важливих подій і явищ ХХ століття
зараз можна  розкрити і пояснити ті загальні суперечності, ті «наскрізні» фактори, які пройшли через
усе століття і були більшою чи меншою мірою характерні для різних періодів і регіонів.

Також відомо, що найбільші зміни у підході до історії виявилися за останні десятиліття при
вивченні стародавності, середньовіччя та раннього нового часу. Ці процеси наприкінці 80-х
і, особливо, у 90-ті роки проявилися і в українській історіографії

Різні підходи до висвітлення соціальної історії, які породити фактично «нову соціальну історію»,
формування інтелектуальної історії, принципово нові підходи до теми «індивід і суспільство», які
привели до нового тлумачення історичної антропології чи проблеми «людина в історії», посилення
уваги до компаративістських досліджень, гендерна проблематика, — усе це, як і багато іншого,
історіографією найбільшій мірою розробляється на матеріалі стародавності і середньовіччя.

Тому одне з важливих завдань української історичної науки полягає у тому, щоб використати ці
методи і методики при дослідженні історії ХХ століття. Така тенденція помітна і у світовій науці,
що засвідчують публікації, а також багаточисельні конференції, засідання і круглі столи.

ХХ ст. дало світу значну кількість моделей суспільного розвитку і спроб їхньої реалізації.
Найбільш чітким протистоянням стала соціалістична і ліберальна моделі у їхніх значних розмаїттях
і модифікаціях. Історики багатьох країн зараз беруть участь у дискусії про сенс цих моделей та про
їхню долю на початку ХХІ ст.

На зламі століть в Україні уже видана значна кількість дослідницьких праць і підручників з історії
ХХ ст. Більшість з них стосується історії Радянського Союзу і України. Для українських істориків
залишається обов’язковим завданням створити на принципово новій основі, з використанням
величезного масиву невідомих раніше документів, у тому числі й архівних праць, нові дослідження,
які б розкривали складний і драматичний шлях, який пройшла Україна у ХХ ст. Це стосується і країн
пострадянського простору.

Більшість цих праць починається не з 1917 р., як колись, а з самого початку століття. Для багатьох
дослідників стає дедалі очевиднішим, що реальним початком століття можна вважати Першу світову
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війну, з якою Росія і Україна, яка була її колонією, а також і увесь світ вступили у новий етап
розвитку. Але далі серед істориків виявляється значне розходження в оцінці подій 1917 р., 20–30-х
років, початкового періоду Другої світової війни, історії виникнення «холодної війни», оцінки
діяльності М. Хрущова та Ю. Андропова, процесу «перебудови» і т. ін. 

Проте не менш важливим залишається завдання включення історії України у світовий контекст,
аналіз особливостей українського розвитку не тільки на тлі, а й в обмеженому взаємозв’язку з тим,
що відбувалося у країнах Європи, у США й на інших континентах. У цьому плані українські
історики роблять спроби підготувати загальні комплексні праці, які стосуються історії ХХ ст. і місця
України в глобальних процесах. До числа таких праць можна віднести: «Україна в сучасному
геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти» [1], «Історія міжнародних відносин
першої половини ХХ ст. (історико-політичне ессе)» [2], «Україна в Європі: контекст міжнародних
відносин» [3] та ін. Автори, що брали участь у написанні цих праць, аналізують важливі проблеми,
які багато у чому визначили суть і долю ХХ ст. Важлива особливість цих праць полягає у тому, що в
них висловлені різні погляди і оцінки. Такий підхід відповідає сучасним тенденціям щодо
методології і методів досліджень. Це можна побачити на прикладі аналізу проблеми тоталітаризму
і соціальних аспектів революцій і реформ. Відомо, що в останній час у світовій  історії ведуться жваві
дискусії про суть, витоки і особливості тоталітарних режимів. Ці дискусії отримали новий імпульс
після публікації у Франції, а потім і у багатьох інших країнах «Чорної книги комунізму», яка
викликала різку критику не тільки у науковій, а й у суспільно-політичній літературі. Головною
мішенню для критики став вступ до книги С. Куртуа, в якому відомий французький історик ствер -
джував, що панування «комунізму» у ряді країн привело до більш значних жертв, ніж терористична
диктатура нацизму. Цей арифметичний аргумент, який розвивається дуже часто некоректно,
викликав заперечення більшості істориків, які закликали до більш глибокого аналізу соціальних,
історичних і економічних основ тоталітарних режимів.

Результатом цієї критики стало видання у 2000 р. у Франції нової книги — «Комунізми ХХ сто -
ліття», яка може справедливо розглядатися як відповідь групи істориків «лівого» спрямування проти
позиції Куртуа та його прихильників.

Не висвітлюючи детально аргументи різних сторін, можна відмітити лише, що обидві книжки,
які вийшли, стали як запрошення до широкої дискусії щодо питання ролі комунізму в історії ХХ ст.
та про сутність і особливості тоталітаризму. Як відомо, у світовій історіографії і політології існують
і скептичні оцінки стосовно коректності самого поняття «тоталітаризм» і його тлумачення.
Дослідник В. Дам’є [4; 5] пропонує своє розуміння проблеми. На його думку, риси тоталітаризму
належать кожній державі і статичній системі, у тому числі і ліберально-демократичним режимам.
Зрозуміло, що таке тлумачення  викличе дискусію і сумніви, але беззаперечно і те, що воно
стимулює дискусію з цієї непростої і суперечливої проблеми історії ХХ ст.

Якоюсь мірою Я. Драбкін [6–8] щодо теми революцій й реформ продовжує дискусії, які
стосуються проблем демократії і тоталітаризму, революцій і реформ. Автор робить спробу усві -
домити сутність і наслідки марксистської схеми суспільної перебудови у контексті співвідношення
соціальних революцій і реформ. Драбкін довготривалий час займався вивченням цієї моделі
розвитку і ви словлює думку про значення «Марксового суспільного проекту», про його «про»
і «контра» і при чини невдач. На його думку, світ і надалі потребуватиме «соціалістичну модель у змі -
неному, трансформованому і синтезованому вигляді».

Інша ключова проблема ХХ ст. стосується проблеми війни і миру. Слід зазначити, що жодне
з попередніх століть не мало таких руйнівних тотальних зіткнень, якими були Перша і Друга світові
війни. І справа не тільки у мільйонах жертв і руйнувань, а і в їхніх наслідках для ходу світової історії.

В останні роки історики зробили дуже багато у дослідженні причин і результатів Першої світової
війни. На сьогодні особливе значення надається органічній взаємодії війни і російської революції,
тієї самої взаємодії, яку протягом багатьох десятиліть ставили під сумнів представники радянської
історіографії.

У виданих не так давно фундаментальних працях у Росії, Україні та в інших країнах багато
з проблем історії Першої світової війни поставлені по-новому. У науковій обіг уже введені сотні
нових документів і архівних матеріалів. О. Уткін [9] якоюсь мірою  представляє читачеві деякі з тих
нових питань, які  сьогодні обговорюються у вітчизняній та світовій історіографії.

Значно більшу складність викликає історія Другої світової війни, особливо її початковий етап.
У сучасній світовій і більшою мірою у вітчизняній історіографії йдуть гострі дискусії щодо
радянської політики у 1939–1941 рр. Суперечки щодо розбіжностей часто ведуться із більшим
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загостренням, ніж цього потребують звичайні наукові розходження. І цьому є пояснення. По-
перше, події 1939–1940 рр. стали якимсь символом континуітету чи розриву з минулим, вони
перетворились у якусь міфологію, навколо якої стикаються розуміння патріотизму й інтер -
націоналізму, проблеми спадковості у зовнішній політиці. По-друге, «жару» додають книги
Суворова, які тиражуються у мільйонах екземплярів і які викликають відторгнення в історичній
науці та суспільній думці. По-третє, до проблем, які згадані, слід додати сучасну позицію наших
колег у країнах пострадянських та колишньої соціалістичної співдружності. Гострі дискусії навколо
російськомовного населення у країнах Балтії, України й жорсткі вимоги національно налаштованих
кіл у цих державах до російських учених і влади визнати факти радянської окупації, до того ж не
тільки стосовно 1939–1941 рр., а й майже до 1990 р., — усе це посилює суперечність між істориками.
І нарешті четверте, слід констатувати, що, на жаль, інколи повертається колишня ідеологічна
нетерпимість до інших поглядів і переконанням.

Дослідник О. Ржешевський [10] вивчає й інтерпретує події довоєнних років і частково військо -
вого періоду, намагаючись проаналізувати всі сторони і позиції різних країн і СРСР у цей період.
А. Чубар’ян [11], досліджуючи історію ХХ ст., по-своєму інтерпретує події 1939–1941 рр., що якоюсь
мірою уводить читача у коло тих проблем, відносно яких відбуваються суперечки й дискусії. Він
намагається підійти до висвітлення цієї історії з загальноцивілізаційних позицій. Для сучасних
дослідників ХХ ст. цікаві проблеми миру, пацифізму і ненасилля. Ця тема довгі роки була під
частковою забороною, вона засуджувалась як прояв «абстрактного» пацифізму та ін. Так, Т. Павлова
[12] у своїх дослідженнях з цієї проблеми висвітлює питання миротворчості і ненасилля, які
актуальні у сучасній історіографії.

У значній кількості праць аналізується історія окремих континентів. У полі зору  Латинська
Америка, Африка і Європа. Аналізуючи європейські проблеми, слід мати на увазі, що, незважаючи
ні на що, Європа і у ХХ ст. на багатьох континентах «замовляла музику». «Старий Світ» визначав
різні фактори світового розвитку. Соціальні процеси століття, зіткнення тоталітаризму і демократії,
світові війни і холодна війна, виникнення й крах комуністичних режимів — усе це чи визначалося
у Європі, чи було найбільшою мірою пов’язано з Європою. Стара європейська культура та її нові
віяння (модернізм, авангард, абстракціонізм) впливали на всю світову культуру.

Один із найбільш важливих наслідків ХХ ст. — крах колоніальної системи — став результатом
двох паралельних процесів: національно-визвольних рухів і кардинальних змін у європейських
метрополіях.

Не слід забувати і того, що європейська історична наука стала тим середовищем, на якому
виникли і успішно розвиваються нові тенденції у світовій історіографії. Все це змушує приділяти
значну увагу європейській історії, бачити у ній один із ключових моментів розвитку світу у ХХ ст.

Одна з особливостей світової історії полягає у взаємодії Сходу і Заходу. Л. Васильєв [13] досліджує
Схід у ХХ ст. з його неповторними цивілізаціями, культурами і релігіями. Для дослідників важливо
розкрити, які з рис сучасного Сходу були навіяні традицією й історією, а що виявилося феноменом
новітньої історії. На нашу думку, обидва ці процеси порушують питання щодо перспектив
майбутнього розвитку, про складності і суперечності, про розриви й поєднання у ХХІ ст.

Заслуговує на серйозну увагу історичний аналіз таких великих країн, як США і Росія. Їхній
розвиток у ХХ ст. був багато у чому різним і за змістом змін, і за наслідком розвитку. На між -
народному конгресі в Осло (2000 р.) на заключній дискусії один із ведучих, директор Нобелівського
інституту, поставив запитання: чи було ХХ ст. американським і якщо так, то у чому це проявилось
і які необхідні визначення критеріїв впливу тієї чи іншої країни на хід світового розвитку.
Американці без сумніву зробили найбільш потужній ривок в економіці, у технологічному розвитку,
США стали дійсно найсильнішою військовою державою століття [14–17]. Здобутки масової аме -
риканської культури заполонили різні країни і континенти. Проте, мабуть, неможливо дати
відповідь на запитання: кому належало століття, — без ретельної уваги і до інших факторів світового
розвитку: соціальних трансформацій, визвольних рухів, глибоких змін у галузі культури і мистецтва,
в способі життя, релігійних уявлень та ін. І тоді запитання — кому належало століття? — отримає
більш глибокі і неоднозначні відповіді.

У кінцевому результаті історія складається із загального  і часткового, цілого й одиничного, із
глобальних процесів і повсякденного життя, із проривів, новацій і розривів. І в цій системі
координат виходить, що для аналізу причин і наслідків потрібний синтез усіх цих факторів, а інколи
будь-яке на перший погляд одиничне явище набуває «знакових» рис, змінює соціальне життя чи
ментальність, мораль та уявлення цілих поколінь і багатьох країн і народів.
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Зрештою, остання велика тема — доля України у ХХ ст. Мабуть, ще не настав час для остаточного
висновку щодо історії нашої країни у минулому столітті. Відбувається складний процес освоєння
нових документів, перш за все архівів, але найголовніше — історики напрацьовують нові
концептуальні підходи, намагаються дати оцінку революціям 1917 р., процесам 20–30-х років,
намаганням здійснити економічні реформи у 50–60-х рр. та їхнім невдачам, еволюції і стагнації
політичної системи, сутності і наслідкам «перебудови», національно-патріотичним питанням,
ідеологічним питанням щодо заходу і сходу України, місцю України в глобальному просторі і т. ін. 

Внаслідок перехідного періоду в історіографії всесвітньої історії багато праць мають переважно
описово-фактографічний характер, створюючи основу для майбутніх аналітичних досліджень.

В цілому ця стаття не претендує на всебічний характер, має за мету привернути увагу до деяких
найбільш суттєвих проблем, окреслити теми досліджень, які ведуться зараз і будуть у майбутньому.
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У статті проаналізовано основні способи вивченя політичного ризику, визначено плюси та мінуси кожного
з них, наведено ряд ознак, які необхідно враховувати при проведенні аналізу політичних ризиків в Україні.

Ключові слова: політичний ризик, аналіз ризику.

В статье проанализированы основные способы изучения политического риска, определены плюсы
и минусы каждого из них, приведен ряд признаков, которые необходимо учитывать при проведении
анализа политических рисков в Украине.

Ключевые слова: политический риск, анализ риска.

The paper analyzes the main methods of analysis of political risk, defined pros and cons of each are given
a number of features that must be considered in the analysis of political risks in Ukraine.

Key words: political risk, risk analysis.

Невизначеність у політичній сфері часто призводить до ризику, а тому доцільно його аналізувати,
тобто надати зацікавленій стороні необхідні перевірені дані, що загалом сприятимуть прийняттю
рішень стосовно доцільності того чи іншого явища. 

Усвідомлення ризиків суспільством не завжди призводить до прийняття адекватних заходів щодо
їхнього усунення, тобто надзвичайний стан може стати нормою існування суспільства ризику. Ство-
рюється своєрідний вакуум, коли спільнота не має відповідної політико-організаційної опори та
стикається з національно-державним егоїзмом чи внутрішньопартійними суперечностями. Конку-
ренція та амбіції лідерів конфліктуючих інституцій поступово знижують вагомість безпеки на шкалі
національних пріоритетів. Парадоксом є те, що найбільш загрозливі ситуації не тільки не прорахо-
вують, а навіть не беруть до уваги. Загроза настає, але не факт, що вона обернеться превентивною
політикою подолання ризику. Одночасно з розривом між бажаним та реальним станом речей ви-
никає вакуум політичної компетентності та інституціональності. Тому дуже важливим є постійний
моніторинг внутрішньо- та зовнішньополітичної ситуації і як наслідок — проведення глибокого
аналізу можливостей настання політичних ризиків.

Політичний ризик є вірогідністю настання негативних для суб’єкта політики явищ, що мають
своїм джерелом прийняття рішень, відхилення від початкової мети чи іншу політичну діяльність.

У явищі політичного ризику можна виокремити такі основні елементи:
– можливість відхилення від припустимої політичної мети, заради якої здійснюється обрана

альтернатива політичного рішення;
– імовірність отримання бажаного результату політичної діяльності;
– невпевненість у досягненні поставленої політичної мети;
– можливість настання несприятливих наслідків (матеріальний або фізичний збиток,

захворювання, смерть тощо) при здійсненні тих чи інших політичних дій в умовах
невизначеності для суб’єкта політичної діяльності, який іде на ризик;

– матеріальні, екологічні, морально-ідеологічні та інші втрати, пов’язані із здійсненням обраної
в умовах невизначеності альтернативи;

– очікування небезпеки, невдачі внаслідок вибору альтернативи та її реалізації [8, с. 45]. Саме ці
елементи є сутністю політичного ризику.

Потрібно розуміти, що політичні ризики виникають через вплив результатів виборів, через
корупційну діяльність, певні реформи, через ставлення населення до політики уряду, до самих
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політиків тощо. У сукупності всі ці чинники створюють нестабільність в окремих напрямах
політики, а тому, як наслідок, можемо говорити про наявність певних загроз. Прикладом
уразливості можуть бути як країни, так і певні регіони, що мають відношення до політичного,
економічного та військового потенціалу суспільства. Вразливість — це вірогідність використання
слабких місць країни противником або іншим політичним актором у своїх інтересах [3, с. 192].
У цьому контексті необхідно визначити загрози як сукупність умов та чинників, що можуть стати
причиною нанесення збитків інтересам суспільства, класи ризиків, які є множиною загроз, що по-
ділені за визначеною ознакою і,звісно, способи аналізу ризиків. За таких умов останній може бути
двох видів: базовий та повний. Базовий аналіз ризиків — це аналіз ризиків, що проводиться з метою
визначення загроз або збитків. Від нього відрізняють так званий повний аналіз ризиків, який пе-
редбачає визначення цінності ресурсів, оцінку загроз та уразливих місць, а також вибір адекватних
контрзаходів [1, с. 85].

Дуже часто в науковій літературі можна зустріти твердження, в яких аналіз ризику ототожню-
ється з його оцінкою. На нашу думку, варто розмежувати ці поняття для кращого розуміння про-
блеми і запобігання виникненню суперечностей у подальших дослідженнях. Аналіз ризику — це
етап, основною метою якого є одержання потрібної інформації про структуру, властивості об’єкта
і наявні ризики. Отриманої інформації має бути достатньо для того, щоб приймати адекватні
рішення в подальшій діяльності. Аналіз починається з виявлення ризиків. Виявляючи ризики
(якісна складова), визначають усі ризики, властиві системі, що досліджується. Головне тут — не
пропустити важливих обставин і докладно описати всі істотні ризики. Оцінка — це кількісний опис
виявлених ризиків, у процесі якого визначають такі їхні характеристики, як імовірність і розмір
можливих наслідків.

Не можемо не погодитися із Н. Григор’євою [5], котра  вважає, що для максимально об’єктивного
та повного аналізу ризиків необхідне детальне вивчення цього явища, ризикового ландшафту,
а також процесу управління ризиком. Важливим також є усвідомлення того, що, аналізуючи ризики,
ми аналізуємо майбутнє, а тому варто пам’ятати про розмаїття сценаріїв майбутнього. Розпіз -
навання ступеня невизначеності також не можна відкидати, оскільки відмова від аналітичного ін-
струментарію і, у зв’язку з цим, недооцінка невизначеності можуть призвести до того, що стане
неможливим управління політичним ризиком. Попри це, необхідне глибоке розуміння різноманіт-
них рівнів невизначеності з метою пропонування відповідного стратегічного реагування і відповід-
ного використання методологічних підходів. І, звісно, безперервний обмін інформацією. Коли
виклики майбутнього набувають глобального характеру і їхній вплив виходить за «допустимі» межі,
виникає гостра необхідність у тісній взаємодії на різних рівнях.  

Український учений — ризиколог В. Кривошеїн — виділяє три основних підходи до вивчення та
аналізу ступеня ризику — якісний, кількісний та інтегративний.

Якісний аналіз ризику, на його думку, складається з двох аспектів. По-перше, він пов’язаний із
необхідністю порівняння сподіваних позитивних результатів з можливими економічними, соціаль-
ними та іншими, як сьогоднішніми, так і майбутніми наслідками. Ризик має бути обґрунтованим,
а проблеми ризику повинні розглядатися та враховуватися як під час розробки стратегій, так і в про-
цесі реалізації оперативних завдань. По-друге, якісний аналіз ризику вчений пов’язує з виявленням
впливу рішень, що приймаються за умов невизначеності, на інтереси суб’єктів діяльності. Без цього
реальні якісні перетворення у соціально-політичному житті є практично неможливими [7, с. 190].

Залежність політичного ризику від ефективності прийняття політичних рішень можна проілюс-
трувати таким чином: чим більш ефективними та прийнятними є рішення (для тих суб’єктів, інте -
ре сів яких вони торкаються), тим нижчим є ризик і навпаки (див. рис. 1).

Кількісний аналіз ризику має обмежену сферу застосування і може використовуватися в ситуа-
ціях ризику, у процесі здійснення яких якісні характеристики не мають принципового значення.
Цей підхід до оцінки ризику країни дозволяє порівнювати різні держави та регіони за ступенем ри-
зику, використовуючи єдиний числовий чинник ризику. Це, у свою чергу, підсумовує відносний
вплив певної кількості соціально-політичних чинників за допомогою різних політичних і соціаль-
них індикаторів. Недоліком В.Кривошеїн тут вважає сконцентрованість аналізу на обмеженій кіль-
кості підвидів ризику та у вузькому розумінні останнього [7, с. 190].

Інтегративний аналіз поєднує в собі методи кількісного та якісного. Його найчастіше викорис-
товують різноманітні фірми та організації для більшої повноти дослідження ризику та для його мі-
німізації. Однак практика показує, що постійна орієнтація в управлінській, соціально-економічній,
політичній діяльності на мінімальний ризик зазвичай призводить до значних витрат [7, с. 193].
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Рис. 1. Взаємозалежність між рівнем ризику та ефективністю прийнятих політичних рішень

Професор Норвезького університету науки та техніки Д. Якобсен вважає, що, аналізуючи полі-
тичний ризик ХХІ ст., варто звертати увагу на те, що він є досить багатомірним феноменом, тому
слід зважати на особливості його джерел, якими можуть бути надмірне втручання урядів у справи
зовнішньої економіки, інвестицій, капіталовкладень і т.п. та соціально-політична нестабільність
у всіх своїх проявах [12].

Аналіз політичного ризику використовується, перш за все, на стадії прийняття рішення, проте
останнім часом він застосовується і при реалізації рішення. Це найбільш повно відображено у від-
повідній цілеспрямованій діяльності — управлінні ризиком. Управління ризиком найпростіше
здійснювати тоді, коли нам відомі закономірності, що характеризують взаємозв’язок рівня полі-
тичного ризику та основних факторів, які його визначають. Цей процес передбачає безперервну
оцінку існуючих ризиків та прогнозування можливих загроз. Управління політичними ризиками —
це можливість управлінської діяльності використовувати різноманітні підходи, процеси та заходи
для зведення до мінімуму або ж повної нейтралізації негативних наслідків політичних подій, які
прогнозувалися або вже настали [11, с. 57].

Мета проведення моніторингу політичного ризику є досить визначеною: у ході проведення ана-
лізу політичний ризик виводиться із стабільності та спрямованості політики уряду конкретної
країни. Це, у свою чергу, сприяє залученню закордонних інвесторів.

Сьогодні в Україні відсутня система моніторингу, оцінки та аналізу політичних ризиків тих чи
інших факторів, які впливають на внутрішнє становище в державі, зовнішні відносини та на місце
в міжнародних рейтингових системах загалом. Відсутність чіткого механізму аналізу ризиків зали-
шає нашій державі тільки позицію об’єкта досліджень політичних ризиків. На нашу думку, за інших
умов, коли б в Україні було вироблено та напрацьовано базу для чіткого і якісного інструментарію
дослідження ризиків, ми отримали б можливість стати суб’єктом, який самостійно здатний управ-
ляти як внутрішньодержавними, так і регіональними політичними ризиками.

На початку 2013 р. моніторингова компанія Maplecroft випустила так званий «Атлас політичних
ризиків» (Political Risk Atlas) [13]. В цьому атласі відображені динамічні короткострокові ризики —
верховенство права, політичне насильство, тероризм, макроекономічне середовище, експропріації,
ресурсний націоналізм і стабільність режимів. Крім цього, аналітики врахували для бізнесменів струк-
турні довгострокові ризики — диверсифікація економіки, безпека ресурсів, готовність інфраструктури
й права людини. Серед європейських країн позначкою «високий політичний ризик»  відзначено
Росію, Україну, Білорусь. Російська держава посідає 17-у сходинку серед рейтингу ризикованих країн,
українці та білоруси — 68-ме та 64-те відповідно. Це говорить лише про одне — в Україні необхідно
якомога швидше напрацьовувати ефективні механізми аналізу та оцінки політичних ризиків для по-
дальшого їх моніторингу, уникнення та прогнозування, інакше про підвищення рейтингу на «атласі
ризиків» та про покращення іміджу на світовій політико-інвестиційній арені мову заводити марно.

Сучасні умови розвитку суспільства та політичної системи, вихід на світову арену нових полі-
тичних акторів зумовлює проведення аналізу політичних ризиків в більш об’єктивних та конкретних
рамках. Перш за все вагомим фактором аналізу є якість інформації. Параметри, які її характери-
зують, повинні відповідати таким вимогам [10]: 

Ризик

0 Ефективність прийнятих політичних рішень

Мар’яна Староста, Оксана Шурко. Методологія аналізу політичних ризиків в Україні 



– вірогідність (коректність) інформації — міра наближеності інформації до першоджерела або
точність передачі інформації; 

– об’єктивність інформації — міра відображення інформацією реальності;
– однозначність; 
– порядок інформації — кількість передатних ланок між першоджерелом і кінцевим корис тувачем;
– повнота інформації — відображення вичерпного характеру відповідності отриманих даних

цілям збору; 
– релевантність — ступінь наближеності інформації до суті питання чи ступінь відповідності

поставленому завданню; 
– актуальність інформації (значущість) — важливість інформації для оцінки ризику; 
– вартість інформації. 
Установимо взаємозв’язок між ризиком і якістю інформації, за допомогою якої аналізують та

оцінюють ризик, виходячи з припущення, що ймовірність ухвалення рішення, яке призводить до
погіршення ситуації, залежить від якості та обсягу використаної інформації. 

Це припущення будується на неокласичній теорії ризику, відповідно до якої за наявності де -
кількох варіантів ухвалення рішення вибирається рішення, за якого ймовірність ризику найменша.
Якщо припустити, що за наявності декількох варіантів з однаковими наслідками вибирається
рішення, яке базується на більш якісній інформації, то й можна припустити, що існує зв’язок між
ризиком та інформацією [2]. Тоді можлива залежність імовірності ризику ухвалення неякісного
рішення від об’єму/якості інформації буде мати такий вигляд (див. рис. 2). 

Таким чином, більша ймовірність виникнення ризику відповідає мінімумові якісної інформації [6]
і навпаки.

Збір інформації у ході проведення аналізу ризику в Україні є чи не найвищою ланкою у процесі
дослідження політичного ризику загалом. Ми пов’язуємо це з особливостями політичного та тери-
торіального поділу держави, з економічним та культурним розвитком кожного з них, кількістю ін-
весторів, підприємств, розміром державної допомоги. Хочемо наголосити на необхідності введення
як спільних індикаторів (у разі базового аналізу ризику), так і індивідуальних — для кожного окре-
мого регіону (в рамках повного аналізу). Залежно від наявності тих чи інших чинників ситуація
в кожному окремому районі може бути іншою. 

Рис. 2. Залежність ризику від інформації

До закінчення 70-х років ХХ ст. більшість міжнародних фірм обмежувала свій аналіз політичного
клімату в державі якісними оцінками, які проводилися з використанням методів «old hands» («старих
знайомств») і «grand tours» («великих турів»). Аналіз проводився не регулярно, а тільки тоді, коли
вирішувалося питання нових інвестицій. Якщо політичний ризик був надто високим, інвестиції або
взагалі не здійснювалися, або ж до вартості проекту додавали  т.зв. «премію за ризик» для врахування
високої вірогідності втрат. Поки у країні, в яку інвестувались кошти, не відбувалося якоїсь «великої
катастрофи», політичний рейтинг держави не переоцінювався.
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Аналіз політичного ризику за методом «old hands» можна подати у вигляді традиційних звітів,
які складають спеціалісти, що володіють знаннями про конкретну країну і підтримують контакти
з впливовими та добре поінформованими особами в цій країні. Головним недоліком цього методу
є те, що компанії переважно змушені покладатися на судження аутсайдерів. 

Так, в України могли б виникнути проблеми з підписанням угоди про Асоціацію з ЄС внаслідок
нещодавнього конфлікту між «Міжнародними Авіалініями України» та міжнародною компанією
Swissport international. Предметом спору було питання продажу/приватизації контрольного пакету
акцій спільного підприємства, однак це не завадило цій справі набути резонансного характеру. При-
чина — звернення представників  Swissport international до Єврокомісії з просьбою вплинути на ук-
раїнський уряд, суд, економічні та ін. інстанції. Проблема тут полягає не стільки у самому факті
такого роду звернення, а у часових рамках — в період ведення переговорів про підписання Україною
угоди про Асоціацію, суперечок навколо членства у Митному союзі з Росією. Ми вважаємо, що такі
заяви підривають довіру до українських компаній як надійних партнерів у веденні міжнародного
бізнесу та можуть мати значний вплив на думки закордонних експертів щодо стабільності соці-
ально-економічної та політичної ситуації в Україні. Логічно, що на порядку денному може постати
питання про некомпетентність українських судів та судової системи загалом, що також є перепоною
для підписання угоди про Асоціацію, а підставою є вимога ЄС удосконалити систему судочинства
та привести її у відповідність до євростандартів.

Метод «grand tour» передбачає відвідання групою експертів країни, яка досліджується і налагод-
ження там контактів з місцевими лідерами, урядовими чиновниками та бізнесменами. Негативною
рисою цього методу є «прикрашання» тієї інформації, яка збирається, а також надмірно оптиміс-
тичний прогноз [9]. На нашу думку, для сучасних українських реалій, коли існує певна поляризація
між регіонами, політичними силами, окремими політиками цей метод аналізу може себе не виправ-
дати, оскільки група експертів оцінюватиме ситуацію з точки зору сторони, яка їх запросила, чи
через обмежене коло спілкування, недостатність інформування.

Одним із найбільш систематизованих методів є метод Delphi, відповідно до якого на першому
етапі аналітики компанії розробляють систему змінних для конкретного випадку, а згодом залучають
широке коло експертів, які визначають показник кожної змінної для країни, що розглядається.

Метод Дельфі є таким методом експертних оцінок, за яким експерти самостійно відповідають
на запропоновані запитання, надаючи свої відповіді на папері. Крім експертів, у дослідницькому
процесі бере участь спеціальна організаційна група, що займається розробкою опитувальників, об-
робкою одержуваних відповідей, а також забезпеченням експертів необхідною інформацією.

Використовуючи метод Дельфі в першій половині 1980-х років, професори Сиракузького уні-
верситету Вільям Коплін і Майкл О’Лірі запропонували для визначення політичного ризику систему
оцінок, що ґрунтується на з’ясуванні напрямів політики з того чи іншого питання на базі аналізу
позицій дійових осіб. Свою модель вони назвали Рrince model. Вона базується на чотирьох крите-
ріях: орієнтація або позиція діячів у тій чи іншій сфері; жорсткість своєї позиції; влада і вплив окре-
мих осіб; важливість відповідного питання для конкретної особи. Кожен учасник може займати
з того чи іншого питання позитивну (+), негативну (–) або нейтральну (0) позиції, надаючи оцінки
(за п’ятибальною шкалою) кожному критерію. Ці оцінки перемножуються, підсумовуються по всіх
учасниках. При цьому максимальне число балів становить +/– 25. Вірогідність здійснення тієї чи
іншої події визначається часткою (%) позитивних балів в їхній загальній кількості. Prince model
є одним із прикладів кількісного методу аналізу й оцінки політичного ризику. Саме на основі ме-
тодики Prince model формуються рейтинги аналітичного агентства «Political Risk Services Group»:
модель Political Risk Services (PRS) і модель International Country Risk Guide (ICRG).

Хочемо зазначити, що Prince model є однією з найпростіших моделей аналізу політичних ризиків
і водночас — дуже актуальною в Україні. Це зумовлено українською політичною традицією, недос-
татнім розвитком політичних інститутів, непередбаченістю подальших векторів  соціально-еконо-
мічного розвитку, що сумарно призводить до підвищення ролі окремих суб’єктів, діяльність яких
потрібно дослідити, щоб отримати реальну картину ризиків.

Висновки. Як бачимо, сьогодні існує досить багато методик аналізу політичних ризиків. Кожна
з них має як свої плюси, так і мінуси. В Україні аналіз ризику є необхідним, оскільки допоможе уни-
кати різноманітних ситуацій ризику, попередити настання небажаних наслідків тих чи інших полі-
тичних рішень і факторів. Зрозуміло, що ідеальної моделі для проведення такого роду досліджень не
існує — у кожному окремому випадку потрібен свій методологічний апарат та відповідні індикатори.
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Для якісного аналізу політичних ризиків в Україні досліднику варто брати до уваги таке: 1) в Ук-
раїні має місце неоднорідність суспільно-політичного середовища, суспільних настроїв та соціаль-
них груп; 2) можемо спостерігати відсутність загальнонаціональної системи моніторингу ризиків;
3) досить складною є регіональна специфіка України; 4) наявність внутрішніх та зовнішніх кон-
фліктів та боргів; 5) Україна досі залишається транзитною державою (країною перехідного типу),
а тому ризики є невід’ємним атрибутом  політичної системи. 
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Стаття присвячена з’ясуванню впливу політичної ідентичності Дніпропетровська на формування
загальнонаціональної політичної еліти. Доведено, що складові дніпропетровської політичної ідентич-
ності дозволили її носіям успішно претендувати на центральні посади в державі. Серед основних із них
виявлені такі: технічно-прагматичний склад мислення, державний масштаб бачення нагальних соці-
альних та економічних проблем, прихильність патерналістській моделі владних взаємовідносин, етнічна,
релігійна, культурна терпимість та ідеологічний релятивізм, прагнення до домінування над реальністю
через демонстрацію стійкості в складних кризових умовах

Ключові слова: Дніпропетровськ, влада, політична ідентичність, дніпропетровські політики,
Л. Кучма, П. Лазаренко, Ю. Тимошенко.

Статья посвящена определению влияния политической идентичности Днепропетровска на форми-
рование общенациональной политической элиты. Доказано, что составляющие днепропетровской по-
литической идентичности позволили ее носителям успешно претендовать на центральные посты
в государстве. Среди основных из таких составляющих выявлены следующие: технически прагматичес-
кий склад мышления, государственный масштаб видения насущных социальных и экономических про-
блем, приверженность патерналистской модели властных отношений, этническая, религиозная,
культурная терпимость и идеологический релятивизм, стремление к доминированию над реальностью
через демонстрацию устойчивости в сложных кризисных условиях.

Ключевые слова: Днепропетровск, власть, политическая идентичность, днепропетровские по-
литики, Л. Кучма, П. Лазаренко, Ю. Тимошенко.

The article is devoted to revealing the influence of the Dnіpropetrovsk political identity on the formation of
a national political elite. It is proved that the components of the Dnіpropetrovsk political identity have allowed its
carriers to claim successfully for the central positions in the state. Among the main components are: technically
pragmatic mindset, national scale vision of resolving social and economic problems, the commitment to the pater-
nalistic model of power relations, ethnic, religious, cultural tolerance and ideological relativism, the desire to
dominate over reality by showing resilience in difficult times of crisis.
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Політична ідентичність — феномен, що багато в чому визначає владні стратегії індивідуальних
та колективних політичних суб’єктів, ідейно-світоглядні позиції, мотиви, ідеали та норми сус-
пільно-політичної діяльності та, відповідно, обумовлює специфіку їх результатів у відстоюванні та
ухваленні державних рішень. Крім того, політична ідентичність форматує процес політичної кому-
нікації, сприяє солідаризації між її носіями, забезпечує легітимність політичної суб’єктності. Як
стверджує І. Семененко, «політична ідентичність являє собою комплекс ідейно-політичних орієн-
тацій та переваг, якими суб’єкти політичного процесу наділяють себе та один іншого в процесі ко-
мунікації, та передбачає ототожнення носія політичної ідентичності з тим чи іншим політичним
співтовариством» [17, c. 71]. Проте, слід додати, що політична ідентичність багато в чому не стільки
феномен раціонально-свідомого оцінювання політичної реальності, скільки результат ірраціональ-
ного політичного світовідчуття, коли на основі раціонально осмислених спільних рис походження
формується презумпція спільних політичних інтересів.

Політична ідентичність Дніпропетровська відігравала та продовжує відігравати значну роль у ви-
значенні історичної долі України, оскільки вихідці з цього регіону, займаючи ключові позиції в дер-
жаві, мали можливість реалізовувати свої уявлення про пріоритети суспільного розвитку та про
належне в політиці. І тут виникає питання: яким чином, якою мірою та в чому саме політична іден-
тичність Дніпропетровська справила вплив на формування загальнонаціональної політичної еліти?
Відповідь на це питання дозволить, по-перше, більш рельєфно окреслити обличчя вищезгаданої
еліти, по-друге, виокремити ті засади політичної ідентичності Дніпропетровська, які забезпечили
успіхи вихідців з міста на політичній арені.  

Виходячи з вищенаведеного, метою статті стало з’ясування впливу політичної ідентичності Дніп-
ропетровська на формування загальнонаціональної політичної еліти. 

До перебудовчих процесів у СРСР понад 53% усіх політичних лідерів у Києві мали дніпропетровські
корені. На 1996 р. 80% українських політиків починали свою кар’єру в Дніпропетровську [5, c. 15; 21,
p. 88]. Ще з 1964 р. Дніпропетровськ утверджується в СРСР як «кузня кадрів». Саме в цей час Л. Бреж-
нєв стає Першим секретарем ЦК КПРС (з 1966 р. — Генеральним секретарем), завдяки якому до ви-
щого державного керівництва потрапляють політики з Дніпропетровська. Серед них були перший
секретар ЦК КПУ В. Щербицький, голова Ради міністрів СРСР М.О.Тихонов, міністр внутрішніх
справ СРСР М. Щолоков, голова Ради міністрів УРСР О. Ватченко. З Дніпропетровськом була
пов’язана кар’єра Першого секретаря ЦК КПУ, члена Політбюро ЦК КПРС, голови Верховної Ради
УРСР В. Івашко, який у свою чергу надавав підтримку Л. Кучмі в кар’єрному зростанні. 

Можна стверджувати, що Л. Брежнєв став засновником «дніпропетровського клану». Завдяки
Л. Бреж нєву не лише дніпропетровські політики, а й місто відчувало особливе ставлення та прояви
заступництва. Так, метро в Дніпропетровську почало будуватися після приїзду до міста Леоніда Іл-
ліча у 1979 р. Сьогодні Л. Брежнєв, як, втім, Л. Кучма та В. Щербицький, став офіційним символом
Дніпропетровська, а його барельєф прикрашає площу імені 80-річчя Дніпропетровської області
в центральній частині міста.

Гідним продовжувачем справи Л. Брежнєва із формування «дніпропетровського клану», але в не-
залежній Україні, по праву можна вважати Л. Кучму. Разом з тим другий Президент Української не-
залежної держави був і залишається яскравим носієм дніпропетровської політичної ідентичності.
З 1955 р. Л. Кучма постійно жив у Дніпропетровську [9, c. 10]. Можна з упевненістю стверджувати,
що саме дніпропетровська соціокультурна реальність певним чином вплинула на формування його
особистості та багато в чому передбачила майбутнє президентство.

Поведінку дніпропетровців, що мали політичні амбіції, визначала ідея, що Дніпропетровськ завжди
мав особливу, одну із провідних ролей у політиці держави, до якої належав. Так, ще у жовтні 1786 р.
головний ініціатор заснування міста Г. Потьомкін у своєму «Начертании города Екатеринослава» ви-
значив його як третю, південну столицю Російської імперії, центр управління колонізаційними про-
цесами на Півдні Росії [13]. З брежнєвської доби Дніпропетровськ стає кузнею вищих керівних кадрів
для СРСР. Тоді ж стає популярним жартівне висловлювання, що деяким чином    вказує на особливу
роль міста та виступає символом існування деякої месіанської ідеології Дніпропетровська: «Історія
Росії поділяється на три періоди: допетровський, післяпетровський та дніпропетровський». У цей же
період за Дніпропетровськом закріплюється неформальне звання столиці космічного ракетобуду-
вання завдяки Південному машинобудівному заводу та його ролі у зміцненні воєнної могутності
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СРСР. Невипадково, що саме керівником цього великого заводу (гендиректор у 1986–1992 рр.), що
іноді називали «державою в держави», був майбутній другий Президент України. В першій половині
1990-х рр. популярною серед керівників Дніпропетровська фраза: «Дніпропетровськ — не перше місто
в Україні, але й не друге». Виникнення та спроби реалізації ідеї зробити Дніпропетровськ діловою сто-
лицею України пов’язують з часом губернаторства Ю. Єханурова [16]. На 80-річчя Дніпропетровської
області 2012 р. завдяки губернатору О. Вілкулу береться на озброєння гасло: «Дніпропетровщина —
регіон-лідер». Під час святкування цієї дати чинний Президент України В. Янукович заявив, що Дніп-
ропетровська область є лідером серед регіонів з модернізації [4].

Все це свідчить про те, що з самого свого заснування та до сьогодення Дніпропетровськ зайняв
символічну нішу міста, що виборює першість в офіційних державних столиць, тим самим мимоволі
прищеплював своїм суспільно та політично активним жителям мислення державних масштабів,
впевненість, що проблеми держави здатні та гідні вирішувати дніпропетровці. 

Крім того, важливою рисою дніпропетровської політичної ідентичності, яка дозволила багатьом
її носіям зайняти високі владні позиції, став високий ступінь етнічної, релігійної, культурної тер-
пимості, ідеологічний релятивізм, готовність на догоду державним чи політико-владним інтересам
до національно-культурної та ідеологічної мімікрії. Американський науковець П.Д’Аньєрі, аналі-
зуючи поведінку українських політиків та виділяючи серед них «донецьких» та «дніпропетров-
ських», останнім приписував схильність до ідеологічної мімікрії та вміння маніпулювати групами
з різними етнічними та культурними ідентичностями [20, p. VI]. Україно-американський дослідник,
колишній мешканець Дніпропетровська С. Жук, характеризує пострадянських українських полі-
тиків із цього міста як людей з ідеологічною та культурною невизначеністю, а також схильністю до
морального та ідеологічного цинізму, вбачаючи причину цього у впливі на них гнітючої атмосфери
Дніпропетровська як «закритого» міста [7, c. 69]. Проте, на нашу думку, визначальними рисами
дніпропетровських політиків були все ж таки стихійний мультикультуралізм як спосіб повсякден-
ного виживання у поліетнічному місті та ідеологічний релятивізм як наслідок техніко-прагматич-
ного стилю мислення та необхідна умова оптимального вирішення питань державного масштабу.

Етнічна, релігійна, культурна терпимість та ідеологічний релятивізм є важливими основами
дніпропетровської політичної ідентичності. Справа в тому, що Дніпропетровськ, як і Одеса, виник на
стику різних культур. З дня свого заснування він (тоді ще Катеринослав) складався з трьох основних
громад — російської, єврейської та української. Наприкінці ХІХ ст. (перепис 1897 р.) росіяни становили
41,8 % (47200 осіб), євреї — 35,4 % (39979 осіб), українці — 15,8 % (17787 осіб), поляки — 3 % (3418 осіб),
німці — 1,3 % (1438 осіб), білоруси — 1,2 % (1383 осіб), татари — 0,6 % (726 осіб) [14, c. 74–75].

За віросповіданням більшість населення була православною 57,8 % (65196 осіб), далі йшли іудеї —
36,3 % (40971 осіб), римо-католики — 3,5 % (3986 осіб), лютерани — 1,1 % (1290 осіб), мусульмани —
0,6 % (664 осіб) [14, c. 76–77]. 

Сьогодні українці, росіяни та євреї також займають перші місця серед іншого населення за своєю
чисельністю. Так, за переписом 2001 р. українці становили — 72,55 %, росіяни — 23,51%, а євреї —
0,98 % [12, c. 47, 82].

Що стосується віросповідання, то сьогодні більшість віруючих у Дніпропетровську також
належить до православ’я. Дніпропетровськ є центром єпархії Української православної церкви
Московського патріархату і резиденцією митрополита Дніпропетровського і Павлоградського
(з 1993 р.) Іринея (Івана Середнього). Також у місті розташована резиденція митрополита Дніпро -
петровського і Криворізького Української православної церкви Київського патріархату Адріана
(Старини). Доволі показово, що у 2013 р. Дніпропетровська міська рада присвоїла мит ро политу
Іринею звання «Почесний громадян Дніпропетровська». Крім нього, жодний з релігійних діячів
цього звання не отримував за роки незалежності. На другому місці за чисельністю в сучасному
Дніпропетровську є іудеї, яких нараховується близько 6 тисяч. 

Отже, як бачимо, для дніпропетровських політичних лідерів стала природною стратегія
терпимості, стихійна прихильність принципам мультикультуралізму.

Ідеологічний релятивізм1 або, краще сказати, нехтування ідеологічними відмінностями для
дніпропетровських політиків швидше було технологією, за термінологією У. Ліпмана, створення

1Ідеологічний релятивізм — принцип, відповідно до якого політика чи політична діяльність має будуватися не
на основі певної ідеології, а на пошуку «балансу інтересів»; ухвалюванні  рішення мають задовольняти інтереси
прихильників різних ідеологічних течій та груп.
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спільної волі, ніж продовженням стратегії загальної толерантності до представників різних ідейно-
політичних течій. Дійсно, в Україні політику завжди можна було розраховувати на більшу кількість
прихильників, якщо оминати ідеологічних розбіжностей та демонструвати раціональних підхід
у вирішенні державних проблем. Значною мірою це було зроблено Л. Кучмою в 1993–1994 рр., щоб
отримати достатню підтримку при висуванні на пости голови уряду та президента.

Ідеологічний релятивізм дніпропетровських політиків має коріння в історичному минулому
міста. Так, відомим є факт, що 15 листопада 1915 р. у Катеринославі організації РСДРП(б) та УСДРП
об’єдналися «у поточній загальнопартійній роботі» [8, c. 333]. Звичайно, коли інформація про це
дійшла до принципових більшовицьких ідеологів, ЦК РСДРП(б) скасував укладену між ка те -
ринославськими соціал-демократами угоду [2, c. 14]. 

Серед основ успішності дніпропетровських політичних лідерів як на всеукраїнському, так
і регіональному рівнях, була значна міра авторитарності, чітка орієнтація на патерналістські настрої
в суспільстві, прагнення вибудовувати владні відносини за клієнтарно-патронажними принципами.
Симптоматично, але своєрідним владним кодом дніпропетровської політичної еліти став вираз
«беру відповідальність на себе». Ці «магічні слова» (звичайно, в певних варіаціях) допомогли
Л. Кучмі спочатку стати прем’єр-міністром, потім Президентом [3, c. 22–24], актуальними вони
залишалися й напередодні його другого президентського терміну [10].

Своєрідний маніфест патерналізму дніпропетровських політичних лідерів яскраво був викла -
дений Павлом Лазаренком у 1994 р. у зверненні до жителів області з приводу його балотування на
пост голови Дніпропетровської обласної ради під характерною назвою «Беру відповідальність на
себе» [11]. Цілком не випадково, що і майбутній мер Дніпропетровська М. Швець у 1994 р.
позиціонувався як людина, що «бере відповідальність на себе» на тлі свого суперника, який
подавався лише як «шанувальник підприємництва» [19].

Детально розглянемо маніфест патерналізму П. Лазаренка, дух та принципи якого згодом
знайшли втілення й у політичній практиці Ю. Тимошенко. Основними максимами цього маніфесту
були: 1) виводити своє право на владу з волі трудових колективів, «десятків тисяч людей»; 2) усіляко
наголошувати на соціальних та економічних труднощах, поточних тяготах як унікальності ситуації,
що вимагає особистості, яка не побоїться повести інших на їх подолання; 3) репрезентувати свою
унікальність, стійкість та моральну силу сміливістю брати максимальну відповідальність у важкий
час; 4) давати надію на подолання труднощів та влаштування «нормального, гідного людини життя»;
5) апелювати до всіх представників суспільства шляхом подяки за довіру та підтримку з пере -
рахуванням колективів конкретних великих підприємств; 6) наголошувати на єдності з електоратом
через спільне походження, спільні проблеми, спільну працю, спільні помилки, спільні результати;
7) через зас тосування займенника «ми» вербально «очолювати» спільну діяльність та приписувати
своє авторство спільним успіхам; 8) наголошувати на орієнтації в соціально-економічній політиці
на найбільш незахищені шари населення; 9) наводити конкретні приклади різноманітного
піклування про інтереси людей від безкоштовних обідів, стримування цін та безробіття; 10) де мон -
струвати державне мислення через постановку загальнодержавних завдань, зокрема, у сфері регу -
ляторної, податкової, бюджетної, митної політики; 11) наголошувати на важливості найбільш
значущих для суспільства цінностей: відстоювання прав та свобод, забезпечення соціального
захисту населення, створення робочих місць, розвиток нових ринкових структур в економіці; 12) ви -
ражати свою унікальність через «живі форми» комунікації з виборцями та демонстрацію конкретних
досягнень у боротьбі з труднощами [11].

Очевидно, що криза, соціальні та економічні труднощі дуже часто виступали сприятливим
ґрунтом для таких дніпропетровських політиків як Л. Кучма, П. Лазаренко та Ю. Тимошенко.
Сміливість, стійкість та моральна сила брати максимальну відповідальність у будь-яких складних
умовах надавали їм неперевершені переваги серед інших на обіймання вищих владних позицій. 

З технологічних позицій, патерналістський маніфест П. Лазаренко був нічим іншим як прак -
тичним посібником з формування політичного іміджу «спасителя». Імідж спасителя є різновидом
загального позитивного образу «найбільш сильного», який, коли майстерно подається виборцям,
викликає у них міцні мотиви підтримки політика. За теорією моделі домінуючого стереотипу
(архетипу), глибоко у підсвідомості кожної людини є уявлення про те, яким має бути лідер, котрому
можна довірити свою долю та долю своєї країни [15]. Звичайно, найбільш затребуваним архетипом
політика в Україні внаслідок патерналістських настроїв більшості громадян, які вони успадкували
від радянської дійсності, традиційно залишається образ «найбільш сильного», від кого виборці
очікують вирішення усіх своїх проблем.
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Для значної частини дніпропетровських політиків, зокрема Л. Кучми та П. Лазаренка, був властивий
технічний склад мислення. Він, перш за все, виявився в орієнтації на матеріальність, практичну
відчутність результатів, фізичний простір влади та у негативному ставленні до будь-яких проявів
символічної реальності, символічного простору влади. Для Ю. Тимошенко символічна реальність та її
ресурси в здобутті влади стають більш важливими, ніж практичні, матеріальні результати. Наприклад,
Л. Кучма на засіданні Верховної Ради, на якому він був затверджений головою уряду, зазначав: «Власна
валюта необхідна Україні не як самоціль або символ державності, а як засіб реалізації економічних
реформ» [18]. Також показовим було нерозуміння Л. Кучмою корисності формування національної ідеї
для побудови держави: «спроба побудови держави лише на голій національній ідеї зазнала фіаско… треба
будувати нормальне, цивілізаційне суспільство для всіх, а не для якоїсь однієї нації» [6]. У П. Лазаренка
також находимо певні ознаки технічного складу мислення, зокрема, неприйняття передвиборчої агітації
у вигляді символічних засобів впливу, як-от листівки та рекламні ролики [11].

Одним із проявів технічного мислення Л. Кучми було розуміння питання україно-російських
відносин. Для нього налагодження нормальних відносин з Росією було питанням швидше
економічним, технічно-необхідним для виживання української промисловості, ніж ідеологічним
та символічно-романтичним. Це, до речі, попри те, що він прийшов до влади як проросійський
політик, дозволило йому користуватися лояльністю з боку політиків із західних регіонів України.

Завдяки Президенту Л. Кучмі, до вищих ешелонів влади з Дніпропетровська потрапляють люди
здебільшого з технічно-прагматичним складом мислення. У самому Дніпропетровську також керівні
позиції в органах місцевої влади в основному посідали з технічними та прагматичними підходами
до вирішення нагальних проблем міста. Одним із важливих наслідків та ознакою таких підходів
стала ситуація з перейменуванням вулиць. На відмінну від інших міст України, де активно йшов
процес зміни старих топонімів (наприклад, в Одесі в 1994 р. усім вулицям та провулкам центральної
частини повернули старі, дореволюційні назви), у Дніпропетровську «топонімічної революції» не
відбулося. У 1990-х не перейменували жодної вулиці, офіційно був перейменований у 1992 р. лише
парк імені Чкалова в парк імені Лазаря Глоби — українського козацького осавула, завдяки якому
в Дніпропетровську і з’явилися найбільші парки. 

Одним із перших, хто завдяки Л. Кучмі увійшов до уряду України, був В. Пустовойтенко. У 1990-
1994 рр. він був депутатом від Дніпропетровська у Верховній Раді, у 1991-1993 рр. одночасно обіймав
посаду голови Дніпропетровської міськради та міськвиконкому, у квітні-вересні 1993 р. працював
Міністром Кабінету міністрів в уряді Л. Кучми. Завдяки позитивному ставленню до нього
Президента Л. Кучми з липня 1994 р. по липень 1997 р. в чотирьох урядах (В. Масола, Є. Марчука,
П. Лазаренка, В. Дурдинця) обіймав посаду міністра Кабінету Міністрів, з липня 1997 р. по грудень
1999 р. — прем’єр-міністра, з грудня 2000 р. по червень 2001 р. — радника Президента, з червня 2001 р.
по квітень 2002 р. — міністра транспорту. В. Пустовойтенко у 1975 р. закінчив Дніпропетровський
інженерно-будівельний інститут (нині — Придніпровська державна академія будівництва та
архітектури) за спеціальністю інженер-механік та, як і Л. Кучма, мав, безсумнівно, технічний склад
мислення. Показово, що серед дніпропетровських керівників значна частина була випускниками
Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту. Так, цей навчальний заклад закінчили всі
демократично обрані мери Дніпропетровська (М. Швець (1994–1999 рр.), І. Куліченко (з 1999 р.))
та частина їхніх заступників. Це дає підстави говорити про наявність окремого клану серед
керівників Дніпропетровська — клану «будівельників». З «будівельниками» конкурували в боротьбі
за владу представники не менш потужного клану — «південмашівців». 

Одним із перших «південмашівців» до «владної обійми» Л.Кучми потрапив В. Горбулін, який
у 1962–1967 рр. працював з ним у КБ «Південне», у подальшому курирував ракетно-космічну галузь
вапараті ЦК КПУ та потім в апараті Кабміну, а з березня 1992 р. працював гендиректором
Національного космічного агентства України. З 5 серпня 1994 р. В. Горбулін обійняв посаду секретаря
Ради Нацбезпеки (згодом — РНБОУ). За чотири дні, 9 серпня того ж року, першим заступником
призначеного Верховною Радою голови Служби безпеки України В. Малікова Л. Кучма зробив
фізтехівця та «південмашівця» Л. Деркача (на «Південмаші» працював у 1970–1972 рр.). Як відомо,
Л. Деркач став однією із ключових фігур «кучмівського» режиму:  з липня 1995 р. по квітень 1998 р.
він очолював Державну митну службу України, а з квітня 1998 р. по лютий 2001 р. — СБУ. Ще одним
«південмашівцем» у команді Л. Кучми був А. Бєляєв, що з 18 листопада 1994 р. по 18 лютого 1998 р.
був заступником голови СБУ.

Серед інших дніпропетровців, які були покликані до роботи в центральних органах влади, слід
назвати О. Турчинова (з 1993 р. — радника прем’єр-міністра Л. Кучми з економічних питань),
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В. Петренка (з грудня 1994 р. — голову Національної ради України з питань телебачення і радіо -
мовлення), В. Бойка (з грудня 1994 р. — голову Верховного суду України), В.Тимофєєва (з січня
1995 р. — заступника міністра внутрішніх справ), А. Сердюка (з жовтня 1994 р. — першого зас -
тупника міністра охорони здоров’я, а з вересня 1996 р. — вже міністра). З призначенням П. Ла за -
ренка у вересні 1995 р. віце-прем’єром України починається друга хвиля поповнення центральних
владних структур вихідцями з Дніпропетровська. Так, міністром соціального захисту населення
України у серпні 1996 р. було призначено голову управління соціального захисту населення
виконкому Дніпропетровської обласної держадміністрації П. Овчаренка, міністром сільського
господарства та продовольства України у липні 1996 р. — начальника управління сільського
господарства та продовольства Дніпропетровської обласної держадміністрації А. Хоришка,
начальником Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України у вересні 1996 р. —
заступника директора державного архіву Дніпропетровської області Н. Киструську, віце-прем’єром
з питань економіки у квітні 1997 р. — голову правління «Приватбанку» та позаштатного радника
Президента Л. Кучми з грошової політики С. Тігіпка.

Серед дніпропетровців пізніх кучмівських призовів слід назвати Ю. Тимошенко (з грудня 1999 р. —
віце-прем’єра з тепло-енергетичного комплексу), Б. Холода (з 1999 р. — заступника міністра освіти і науки,
з 2000 р. — голови Нацради України з питань телебачення і радіомовлення), Є. Суліму (з 2002 р. —
керівника служби віце-прем’єра, з 2003 р. — начальника управління секретаріату Кабінету Міністрів
України).

Ясна річ, що це далеко не повний список дніпропетровців, що потрапили до центральних владних
структур. Проте багато хто з названих персоналій став символом певних політичних практик,
демонструючи на практиці тим самим ті чи інші специфічні риси дніпропетровської політичної
ідентичності. Що стосується Л. Кучми, то він фактично вивів на державний рівень систему правил
та норм владних взаємовідносин, що були загальноприйняті в межах дніпро петровського політико-
адміністративного співтовариства. Йдеться про те, що звичні для дніпро петровців в їхньому
середовищі принципи та підходи взаємодії між собою стали передумовою формування Л. Кучмою
системи клієнтарно-патронажних відносин, що будувалися, по-перше, на регіональних та сімейно-
родинних зв’язках, по-друге, на роздачі державних посад та нагород «своїм» людям в обмін на
лояльність та підтримку з їхнього боку. Серед таких принципів та підходів, що практикувалися
дніпропетровською управлінською елітою, слід відмітити, по-перше, жорстке додержання ієрархії,
субординації та демонстрацію чиношанування, по-друге, підтримку та поручительство за «своїх»
людей; по-третє, піклування про молодших управлінців як гідну зміну старим. На ці риси, зокрема,
вказує К. Бондаренко, коли характеризує дніпропетровський клан [1, c. 29].

Той факт, що саме дніпропетровські політики в 1990-х роках були на перших ролях у визначенні
політичного курсу України — не випадково. Прагнення до домінування, до влади над реальністю —
природної, соціальної, політичної — було закладено в підсвідомість дніпропетровців ще з часів
заснування міста, якому відводилася особлива роль у керівництві процесами освоєння нових
територій Російською імперією. Крім того, нинішня назва міста — Дніпропетровськ — особливим
чином задає масштаб вчинків та політичних амбіцій його мешканців. Справа в тому, що
Г. Петровський, на честь якого у 1926 р. було назване місто, є еталонним прикладом здійснення
дніпропетровської політичної мрії — піднятися від простого робітника та революціонера до
всеукраїнського старости. Брежнєвська доба, у свою чергу, також стимулювала владні прагнення
дніпропетровців. Видатну роль у прагненні до підпорядкування навколишнього світу — будь-то
природний чи політичний — відіграв «Південмаш» як своєрідний символ завоювання космосу.
У цьому зв’язку не випадково, що другим Президентом став саме гендиректор цього підприємства. 

Висновки. Дніпропетровська політична ідентичність стала однією із головних передумов того,
що вихідці з цього міста мали визначальний вплив на державну політику незалежної України з 1993
по 2004 рр. Основними специфічними рисами дніпропетровської політичної ідентичності, що
дозволили її носіям успішно претендувати на центральні посади в державі, стали: технічно-
прагматичний склад мислення, державний масштаб бачення нагальних соціальних та економічних
проблем, прихильність патерналістській моделі владних взаємовідносин, етнічна, релігійна,
культурна терпимість та ідеологічний релятивізм, а також прагнення до домінування над
реальністю, зокрема, через демонстрацію стійкості в складних кризових умовах. Більш того, криза
представниками дніпропетровської еліти практично завжди розглядалася як сприятлива можливість
здобути владу та довести свої унікальні здібності владарювати на практиці.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ЕТНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В НАЦІОТВОРЕННІ

Тетяна Бойко, доцент кафедри суспільно-політичних наук, 
глобалістики та соціальних комунікацій Університету  «Україна»
УДК 323.1 

Проаналізовано особливості поєднання етнічних процесів (консолідації, асиміляції, міжетнічної
інтеграції) та формування громадянського суспільства в ході творення нації. Виділено тенденцію
зростання залежності об’єднання етногруп та налагодження внутрішніх суспільних та громадянських
взаємозв’язків. Важливим для національних інтеграційних процесів стає спільне розуміння демо -
кратичних цінностей: свободи, рівноправності, асоціативної діяльності.

Ключові слова: етнічні процеси, етнічні групи, нація, націотворення, громадянське суспільство.

Проанализованы особенности объединения этничных процесов (консолидация, асимиляция, ме-
жэтническойинтеграции) и формирование гражданского общества в процесе образования нации. Вы-
делена тенденция роста зависимостиоъединения этногруп и налаживание внутренних общественнных
и гражданских взаимосвязей. Важным для национальных интеграционных процесовстановится общее
пониманиедемократических ценностей: свободы,равноправия,ассоциативной деятельности.

Ключевые слова: этнические процессы, этнические групы, нация, гражданское общество.

The features of the combination of ethnic processes (consolidation, assimilation, ethnic integration) and the
formation of civil society in the process of the nation creation are analyzed in the article. Highlight upward trend
dependence union of ethnic groups and establishing internal social and civic relationships. Important for national
integration process is a common understanding of democratic values: freedom , equality, association activities.

Key words: ethnic processes, ethnic group, nation, nation-building, civil society.

Здатність людей тривалий час жити в одній спільноті, творити соціум та боротися за політичний
простір засвідчує синергетичну властивість націй зберігати власний світ, репрезентувати автентичні
риси. Гаряча тема українського націотворення викликає постійний інтерес до етнічних, культурних,
соціальних, громадянських, державних засад, які формують тіло інтегрованого організму. А оскільки
процеси консолідації чергуються з розчаруваннями, то й тема національної єдності часто стає
підставою  для внутрішніх сумнівів чи зовнішніх дискусій.

Чи не тому важливо зрозуміти основні шляхи кристалізації тіла нації, виявити процеси, які
формують її внутрішню структуру, визначити роль суспільного середовища, де активність, взаємодія
та асоціативна діяльність кожного здатні виявляти та відстоювати її інтереси. Зважаючи на тяжіння
української нації до тенденцій розвитку західного світу є підстави проаналізувати особливості
об’єднавчих процесів цього регіону.

Поєднання традиційного багажу та модерної динамічності, спільнотного та суспільно-полі -
тичного рівнів забезпечує цьому утворенню чи не найбільшу увагу в колі науковців різних спе -
ціальностей.

Вагоме підґрунтя при з’ясуванні проблем націогенези склали роботи таких відомих науковців як
О. Бауер, Д. Мілль, Е. Ренан. Особливості українських національних процесів висвітлені в дослід -
женнях О. Бочковського, С. Дністрянського, Л. Ребета, В. Старосольського. Окремі грані проблеми
взаємозв’язку між процесом становлення нації, її ознак та формуванням громадянського суспільства
проаналізовано в роботах Ю. Габермаса, Е. Геллнера, Є. Домраша, М. Кеннеді, Д. Кіна, Е. Шилза
та В. Лісового, А. Карася, А. Колодій, І. Паська, М. Рябчука, В. Степаненка. З огляду на потребу
осмислення спільного житєвого простору індивідів через виявлення свободи доречно згадати роботи
представників комунікативного підходу К. Апеля,  М. Ріделя, Ю. Габермаса, К. Ясперса.
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У розвитку таких складних суспільно-політичних систем, як нації, варто виділяти окремі
процеси, які, мозаїчно поєднуючись, творять індивідуальні риси конкретної спільноти. Важливого
значення в умовах загальноцивілізаційних змін — модернізації, інтеграції, глобалізації — набуває
етнічна складова нації як сукупний з об’єднавчими наднаціональними процесами чинник
ренаціоналізації. З одного боку, етнічне виступає специфічною властивістю спільноти формувати
особливе світосприйняття, сильний духовний зв’язок між її членами, що витворені на основі
об’єктивно зумовлених «спадкових» ознак в результаті тривалого колективного співжиття. З іншого,
можна погодитися із П. Брасом, який, аналізуючи суспільне життя людини,  вбачає в етнічних
зв’язках основу для «соціальних та політичних об’єднань людей,... для яких ці прив’язаності ніколи
не втрачають своєї важливості» [1, с. 478]. Такими глибинними почуттями в значній мірі можна
пояснити активізацію етнічності у суспільствах з доволі налагодженою соціально-економічною
діяльністю.

Етнічні процеси настільки ж давні, як і сам етнос. Вони конструюють її етнічну насиченість.
Процес внутрішньоетнічної консолідації має своєю кінцевою метою витворення етнічного ядра
нації, довкола якого об’єднуються менш впливові групи. Такий поступовий перехід етногенезу
в націогенез характеризує найчастіше формування етнічної нації і може сприяти появі одно -
національних (з переважаючою кількістю населення одного етнічного походження) держав. До
таких часто зачисляють Португалію, Ірландію, Данію, Швецію, Норвегію. 

Разом з тим в умовах багатонаціонального і полікультурного існування сучасного громадянського
суспільства етнічна складова помножує і загострює різні суперечності. Етап націоналізму, на думку
Е. Геллнера, проходять майже всі громадянські суспільства Сходу і Заходу. Етнічний націоналізм,
що означає приналежність до нації, виходячи з чинників походження, мови, може бути сумісним
або несумісним з громадянським суспільством. Щоб вберегтися від етнократичних та імпе -
ріалістичних тенденцій зріла нація повинна чітко виділити сфери підтримки власної етнічності
(внутрішньоетнічна консолідація) та забезпечувати права етнічних та інших меншин, вплітати їх
у свою структуру (громадянська інтеграція).

Зростання в одну націю неминуче без міжетнічних процесів. Нація, оформлена в державу, має
можливості і засоби для активізації об’єднувальних тенденцій. Насамперед, спільне творення
політичного, економічного життя, консолідація правничих і освітніх інститутів, вироблення
зовнішньої політики уже спрямовує етногрупи до взаємодії. Складніше питання постає з куль тур -
ною єдністю. Cуперечність між національною державою і етнічною неоднорідністю часто
зустрічається на Заході. Протягом ХІХ і першої половини ХХ століття воно вирішувалося шляхом
уніфікації і культурної асиміляції. Хоча нація опирається на політичну єдність, але вона прагне, як
вдало сформулював Р. Брубайкер, культурної асиміляції як вираження політичної єдності [2, с. 44].

Як зазначають деякі дослідники, більшість громадянських націй, які творилися у державних
формах, постали завдяки асиміляції — як от Франція, яка не дала розвинутися Британі в націю,
борючись за етнокультурну однорідність. Зрештою, як вважає О.Бочковський, доки нація не
сформувалась і не самовизначилась, легко й швидко асимілюються деякі її пласти [3]. Під час
націогенезу етнічна асиміляція стає дедалі більше обмеженою, адже надаються переваги процесу
вростання в суспільство, створення умов для громадянської спільноти, яка, поряд із національними
традиціями, закладає основи громадянських цінностей.

Громадянське суспільство також може бути задіяним в асиміляційний процес через структурну
та громадянську асиміляції. Під першою розуміється включення іммігрантів у соціальну структуру
як щодо працевлаштування, так і на рівні неформального спілкування (клуби, суспільні організації).
Друга передбачає визнання своїх прав і обов’язків, пов’язаних із членством у конкретному
суспільно-політичному утворенні. Характерною відмінністю цих процесів від етнічної асиміляції
стає принцип добровільного включення особи в діяльність чужого етно соціального організму. При
цьому проблеми етнічних груп у громадянському суспільстві вирі шуються, лише активізуючись
особистою волею їх членів, не очікуючи благодіяння, що зумовлено пануванням приватного
інтересу. Внаслідок цього, реалізація принципів свободи об’єднань і представництва різних
інтересів, ініційованих ними, сприяла організації боротьби проти асиміляції. Більшість країн
визнала наявні в них окремі національні спільності і підтримала концепцію культурного плюралізму,
збереження культурних (етнічних) особливостей окремих груп. У США держава змушена була
визнати невиправданою політику англоконформізму (уподібнення англосаксам), а згодом
«плавильного казана» (витворення із різнорідних етнічних груп вищого типу спільноти). Процес
конструювання радянського народу, заснований на асиміляції, теж зазнав краху. Демократизувавшись,
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Іспанія змушена визнати автономістські тенденції ряду регіонів — Каталонії і Басконії. Італія
пройшла процес усвідомлення, що вона однонаціональна, але не етнічно гомогенна держава.
Практика розвитку громадянського суспільства у Франції та Великобританії, поряд із регіональним
визнанням права на підтримку етнічної ідентичності, в кінцевому результаті, призвела до
закріплення формальної рівності всіх громадян через прийняття антидискримінаційних законів та
формування структур по їх запровадженню.

Особливо чітко результати антиасиміляційних процесів простежуються у задоволенні гро -
мадянських прав на місцевому рівні, особливостей місцевого самоуправління, врегулюванні мовних
питань, права на власну пресу, організації. Причиною потужності етнонаціональних партій, а отже,
зусиль по підтримці спільності етнічної групи виступає зростання середнього класу в ре гіонах [4,
с. 156]. Ці характеристики засвідчують взаємозалежність локалізації етнонаціональної одиниці як
самостійного суб’єкта відносин та становлення громадянського суспільства в сучасній нації.

Ще одним міжетнічним процесом, який здебільшого характерний для сформованих етносів чи
етнічних груп і вирізняється не стільки етнічним об’єднанням, як політичним, економічним та
соціальним, внаслідок творення багатокультурних та багатомовних спільнот, є міжетнічна інтеграція.

Політичне суспільство може вимагати, як пишуть М. Вальцер і Ю. Габермас, від своїх громадян
політичної лояльності, і в жодному разі некультурної асиміляції. Держава просто надає їм право на
встановлення політичних рамок, в яких громадянське суспільство може розробляти свої правила.
На ґрунті культурної нейтральності держави може сформуватися громадянське суспільство, яке
бачить позитив в етнічній толерантності. Таким чином і виробилося у Швейцарії і США
усвідомлення спільноти. Тому спільна участь етногруп у творенні громадянського суспільства
надзвичайно важлива для інтеграційних процесів. Зазвичай, вона передбачає інституціоналізацію
усіх сфер діяльності людини, пожвавлення внутрішньо і міжгрупових субсидіарних стосунків, адже
саме життя відбувається через зв’язок, самовизначення і взаємодію.

Західний світ робить акцент на залежності етносуспільного буття від формування особистості як
етнічної індивідуальності, від цінності для неї етнічного, від її самореалізації у цій сфері. Разом з тим
можна відмітити високий рівень контактності особи поза межами етногрупи, що зумовлена
свободою вибору і є засадою західного суспільства. Взаємодія на цьому рівні пояснюється
процесами соціального і символічного інтеракціонізму (взаємодії). З одного боку, забезпечується
взаємодія між представниками різних етнічних утворень на особистому і груповому рівні, що
виникають у процесі виробництва й суспільного життя, а з іншого — взаємодія у досягненні певної
цілі, в якій більшу роль відіграють уже спільно напрацьовані культурні символи.

Аналіз впливу етнонаціональних процесів на суспільство здійснюється на основі врахування
психологічних, емоційних та соціальних проявів етнічності в повсякденному житті. Однак
вичерпним його не можна назвати без осмислення цих ознак у контексті національного феномену,
що постає як культурно-громадянська та політична реальність.

Насамперед, інтегруюче значення для нації виявляє національна ідентичність як чинник
культурної та психологічної єдності. Вона озброює членів нації міцним почуттям приналежності,
заснованим на потрібності, впевненості в собі, власної гідності, не боячись, що їхнє «я» буде ними
втрачене. Ці риси, наголошує Д. Кін, визначають культурну цілісність, що цілком належить
громадянському суспільству, а не державі [5, с. 104].

Безумовно, національну єдність неможливо розглядати без властивих рис громадянського
суспільства — розгортання індивідуальної свободи та раціональних форм комунікації. Осмислена
та раціональна підтримка нації в культурному чи політичному контексті визначає формування
національної самосвідомості. Вона дає можливість індивіду формулювати свою позицію та
трансформувати дійсність як щодо власних потреб, так і щодо національного існування. 

Поряд з тим цілком справедливо дослідники визнають обумовленість цих процесів культурними
цінностями, традиціями та уявленнями, що відрізняються у різних спільнот та створюють наявний
«комунікативний простір спілкування». Важливо відмітити, що існування певного соціокультурно -
го контексту має за основу спільність традиційних цінностей, моральних норм та символів
спілкування. Різноманітність їх поєднання створює специфіку кожної спільноти, що дає можливість
говорити про певний культурний код та взаєморозуміння індивідів у межах національного
середовища як у минулому, так і на сучасному етапі. Зокрема, К. Реннер розглядає націю як
«зібрання людей, що однаково мислять і розмовляють однією мовою, тобто як особистий
(персональний) союз..., систему асоціацій». При цьому національні справи, на відміну від
політичних, вирішуються організаціями, якими опікується суспільство [6, с. 18]. Такий підхід цілком
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логічний, адже культура, одна мова наближають людей одне до одного. Вони виступають засобом
взаєморозуміння та національним підґрунтям.

На зв’язок культурної традиції та соціалізації наголошують Т. Парсонс та Ю. Габермас. Завдяки
культурі учасники комунікації знаходять один з одним порозуміння, забезпечуються засобами
тлумачень, а завдяки суспільству регулюють належність до певних соціальних груп і забезпечують
спільність [7, с. 318].

Ю. Габермас вбачає символічно-смисловий зв’язок культури та суспільства у «спільному кодові
мови спілкування». Важливу роль мови у суспільному житті можна розглядати крізь призму
традиційно-ціннісного елемента культури як чинника національних інтеграційних процесів та як
спільне розуміння демократичних цінностей. Цими надбаннями, на думку прихильників кому -
нікативного підходу, стають універсальні символи та традиції, що формуються довкола здійснення
свободи і рівноправності. При цьому втілення відносин взаємного визнання і поваги до
індивідуальності, до відмінностей культур не веде за собою абстрактного універсалізму, нездатного
побачити в несхожості її власні позитивні риси.

Разом з тим на етапі формування засад громадянського суспільства в умовах сильного впливу
культурних традицій виникають ситуації неузгодженості різних етичних орієнтацій, на що звертає
увагу К. Апель. Науковець вбачає проблему у конкретній сумісності усталених традиційних цінностей
певної спільноти, її етноетики та універсалістської етики рівних прав і обов’язків усіх індивідів і усіх
локальних спільнот [7, с. 365]. Такі проблеми характеризують як міру успадкування нацією етнічних
особливостей, так і її відносини з системою традиційних цінностей та норм окремих етнічних груп.

Для вирішення цієї проблеми Ю. Габермас, Д. Коген, Е. Арато пропонують модернізувати
традиціоналістський підхід до самої традиції у визначенні нею внутрішньогрупової «механістичної»
солідарності, підкореної колективному світоглядові. Зокрема, це сприяє виникненню добровільних
асоціацій, вільних від усіх патріархальних обмежень [8, с. 559].

Значні дискусії між лібералами та комунітаристами викликала проблема узгодження процесу
творення суверенної національної держави, з її орієнтацією на право всієї нації загалом та
громадянського суспільства, зорієнтованого на права кожного індивіда. У вирішенні цього питання
цілком обґрунтованим визначається підхід комунітаристів (зокрема Ю. Габермаса, Ч. Тейлора та
інших) щодо взаємодоповнення недеспотичного вільного політичного режиму та процесів
самоуправління через співучасть членів суспільства, що стає вираженням свободи. При цьому
єдність та самоорганізація вільного суспільства, як і національного утворення, розглядається
науковцями через зв’язок особи із співучасниками, що ґрунтується на почутті спільної долі, де сам
процес добровільної участі є цінністю. Така ідентифікація себе з іншими в окремій загальній справі,
політичній реальності, коли діяльність є спільною, проте основа залишається індивідуальною,
науковці визначають поняттям «патріотизм» [9, с. 553–559]. 

Єдність нації — це не лише співіснування, а й постійне вироблення та втілення спільної мети,
завдань, пропущених через сітку громадськості та приватності, через конкуренцію ідей та поглядів
на її місце в процесі функціонування. На зв’язок національних факторів із громадськими вказував
ще Дж. Міль: «Серед людей, яким бракує почуття солідарності, особливо якщо вони читають та
розмовляють різними мовами, не може існувати і спільна громадська думка, необхідна для
діяльності представницького врядування». Виводячи користь національної єдності для гро ма -
дянського суспільства, мислитель водночас відзначав і небезпеку посилення державного тиску при
врегулюванні національних суперечностей: «В кожній із цих частин будуть більше остерігатися
шкідливих щодо себе дій з боку іншої національності, аніж з боку сильного арбітра — держави» [10,
с. 79]. Таким чином, дослідник визнає пріоритетність суспільної інтеграції, етичних спонук до
взаємодії між людьми відносно держави, яка, без урахування  індивідуальних і національних
прагнень, не в силі стати ні демократичною, ні національною. 

Однак об’єднатися різні за політичними та етнокультурними орієнтаціями групи в один
національний організм можуть лише через творення спільного соціального простору, що надає
можливості розвитку та доступу до прийняття рішень для кожної з них — сама соціальна основа
національного життя лежить у сфері громадянських взаємовідносин, приватності і публічності.
Формування громадянського суспільства забезпечує утвердження вартостей соціальної взаємодії
(взаємодовіри, солідарності, толерантності, партнерства), що обумовлені гарантіями свободи та
гідності кожного індивіда, і цим скріплює націю.

Без сумніву, процес поєднання громадянських і культурних зв’язків повинен пройти етап
соціального сприйняття суспільства групами, що дають згоду на його функціонування. Тому однією
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із значних проблем інтеграції є регуляція лояльностей членів суспільства щодо нього самого.
Суспільство являє собою складну сітку взаємопроникаючих колективів і колективних лояльностей,
систему, для якої характерна диференціація — сім’я, фірма, церква, котрі відділені одне від одного
(диференційовані). Разом з тим представники етнонаціональних меншин слабше прив’язані до
держави, ніж члени домінуючої групи (підхід «двох лояльностей»). Тому для націотворення
важливим є, щоб висока лояльність до суспільства поєднувалась з національною ідентичністю та
ідею єдиної правової держави. 

Консолідуючим механізмом націотворчого процесу стає реалізація загальногромадянського
статусу індивідів у державах. При зрівнянні у правах усіх громадян, функціонування національної
держави визначається мірою становлення демократичних процедур та громадянською спро мож -
ністю відстоювати свої права. Водночас, як вдало зауважує А. Карась, аналізуючи філо софські
погляди Г. Гегеля, сутність національної держави в такій автентичній організації, що тяжіє до
невідчужуваного характеру від добровільних ініціатив народу [11, с. 220]. Таким чином, опорою для
здійснення суверенітету стає концентрування дій від громадських утворень аж до політичних
угруповань. 

Найважливішим із відносно аморфних зв’язків нації є її зв’язок з громадянським суспільством.
Нації не мають регулярних структур, які притаманні релігійним громадам, немає у нації також
особливого корпоративного органу, який би повністю відповідав за національну єдність. Вони
завжди збудовані лише як соціальна структура певної кількості індивідуальностей, які усвідомлюють
себе «єдиною нацією». Вони — члени численних асоціацій і згромаджень, майже всі з яких діють
на засадах добровільності [12, с. 34]. Таким чином, громадянське суспільство стає основою для нації,
тим практичним матеріалом, який забезпечує її функціонування, тією системою взаємозв’язків,
яка створює горизонтальні стосунки, наповнюючи її щоденними проблемами.

Громадянські процеси, такі як громадянська динамічність (активізація населення на досягнення
певних цілей), боротьба за громадянські права, самовизначення та волевиявлення, налагодження
публічних взаємовідносин через цілу мережу організацій і товариств, трансформують етнічний
субстрат у модерну націю. Навіть при виході за межі національної одиниці суб’єкти взаємовідносин
регіонального характеру при раціональній оцінці глобальних процесів звертаються до механізмів
діяльності і цінностей, які пропонує громадянське суспільство. Така апеляція стає цілком зро -
зумілою, якщо розглянути коріння цих процесів.

На думку У. Альтерматта, французьке розуміння нації спрямоване на асиміляцію (запровадження
офіційної мови, поширення освіти, розвиток транспорту і комунікацій), а національна  свідомість
громадян базується не на етнокультурних, а на політичних категоріях.

Північноамериканський досвід — це шлях становлення громадянських і політичних цінностей.
Поставлені в умови самовиживання, переселенці змушені були покладатися на власні
організаторські здібності, самоврядні структури своїх громад. «Житель Нової Англії... цікавиться її
справами, бо бере участь у її керівництві, — зауважує А. Токвіль, — він втручається у найдрібнішу
подію в житті своєї громади, бо в цій сфері діяльності навчається керувати суспільством, він починає
розуміти гармонійну структуру влади й отримує, нарешті, ясне й реальне уявлення про природу
своїх обов’язків та обсяг своїх прав» [13, с. 70].

Об’єднуючим чинником для емігрантських спільнот стало окреме політичне функціонування,
тобто унезалежнення. Так, англійські колонії в Америці належали до того самого кола культури, що
й їхній материк, і тільки спільні, спрямовані проти своєї давньої батьківщини політичні змагання
створили з них окрему прагматичну спільноту, яка тільки з часом перетворилася на окрему націю.
Спільними для всіх стали ідеали братерства, рівності, свободи і народоправства. Вони сформували
ту ідею, на якій виникла політична нація.

Підгрунтям нації, заснованої переважно на раціональних, договірних стосунках, часто є дер жав -
ний стан. У ній, окрім прагнення до самовизначення й політичного співіснування, додається «тиха
робота держав» і «вікове зростання».

В Західній Європі здебільшого абсолютна держава відіграла роль консолідуючого політичного
фактора і територіальної стабілізації. Вона посилила доцентрові тенденції та культурну уніфікацію.
Ця внутрішньо інтеграційна дія вже існувала в «донаціональних державах» Великої Британії,
Франції, Іспанії, Швеції і Росії, тоді як у Німеччині та Італії сформована тільки в другій половині
ХІХ ст., а в Східній і Південній Європі — взагалі у першій половині ХХ ст. Так, національна держава
в Німеччині поставала через політичну розпорошеність та трансформацію імперського образу до
модерного витвору.
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Дещо відмінною виявляється роль політичного чинника у конструюванні наднаціональних
структур. Ставлення до інституцій міждержавного характеру та делегування їм частини функцій
у національних державах відрізняється внаслідок різних традицій політичного структурування. На
етапах європейської інтеграції найочевидніше антиінтеграційні тенденції «державного» рівня
проявилися в країнах, де ідея культурної єдності (Франція), культурної унікальності (Велико бри -
танія) традиційно була пов’язана з ідеєю держави в її національній формі. Відсутність у національно-
державній ідеї функцій культурної інтеграції соціуму передбачає менш хворобливу реакцію на
наднаціональні інтеграційні процеси, як, наприклад, у невеликих країнах Європи, а також у Ні -
меччині та Італії [14, с. 49].

Отже, згуртування окремих складових нації — це багаторівневий процес узгодження
етнооб’єднавчих механізмів (консолідація, асиміляція, міжетнічна інтеграція), вироблення як
національної, так і демократичної культурної єдності, формування соціальної та громадянської
мережі взаємодії та взаємодоповнення. Нація стає довершеною, поєднавши культурну та політичну
сутність, залучивши більшість представників до громадянського самовираження, і це формує її
життєздатність. Визначено, що західноєвропейські нації пройшли шлях від домінування політичних
чинників у визначенні культурної єдності до свідомого самовизначення та механізмів
громадянського суспільства. Основою таких відносин стає формування простору свободи, боротьба
проти асиміляції, дискримінації та внутрішньої колонізації, що уможливлюється завдяки активній
позиції по виявленню специфіки та єдності самих етногруп.
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У статті розглянуто деякі можливі шляхи щодо оптимізації функціонування інституту політичного
впливу в умовах демократичного режиму. Оцінено ризики та перспективи запровадження інтернет-
петицій у систему політичної влади. Проаналізовано можливості вирішення проблеми нерівності ста-
тусів, ступенів інституалізації та обсягів суспільно-політичних повноважень різних суб’єктів
політичного впливу.

Ключові слова: політичний вплив, демократичний процес, петиції, суб’єкти політичного впливу. 

В статье рассмотрены некоторые возможные пути оптимизации функционирования института
политического влияния в условиях демократического режима. Оценены риски и перспективы внедрения
интернет-петиций в систему политической власти. Проанализированы возможности решения про-
блемы неравенства статусов, степени институализации и объемов общественно-политических полно-
мочий разных субъектов политического влияния.

Ключевые слова: политическое влияние, демократический процесс, петиции, субъекты полити-
ческого влияния.

In the article some possible ways of optimization of functioning of political influence institute in conditions of
the democratic regime are considered. Risks and prospects of introduction of online-petitions in the system of po-
litical power are appraised. Possibilities of decision of problem of inequality in statuses, degrees of institutional-
ization and volumes of social and political plenary powers of different subjects of political influence are analysed.

Key words: political influence, democratic process, petitions, subjects of political influence .

Є загальновизнаним, що сучасні політичні процеси характеризуються надзвичайною складністю.
Водночас можна констатувати, що їхня складність є похідною від наявного стану суспільства та сус-
пільних відносин. Певним змістовним та організаційним стрижнем взаємодії політичних процесів
та суспільного життя представляється феномен, завдяки якому та в межах якого й здійснюється
такий перенос дії з політики на суспільство та у зворотному напрямку — саме політичний вплив.
З огляду на зазначене, всебічне наукове вивчення феномену політичного впливу стає вкрай акту-
альною проблемою. На нашу думку, одним із першочергових завдань у межах цього вивчення має
бути визначення тих напрямів, в яких слід просувати зміни інституту політичного впливу з метою
вдосконалення сучасного демократичного процесу.

Відповідні проблеми досліджувались побічно в багатьох роботах, присвячених аналізу або окре-
мих аспектів політичного впливу, або ж теорії політичного впливу в цілому. Серед їх авторів як кла-
сики політичної думки — Г. Гегель, М. Вебер, Т. Парсонс, Х. Арендт та ін., так і сучасні зарубіжні та
вітчизняні вчені — Дж. Пфеффер, Д. Виговський, Г. Осика, Т. Джига, В. Петренко. О. Шерман та ін.

Як відомо, на сьогодні існує безліч проблем, які пов’язані із розвитком інституту політичного
впливу в Україні. Вочевидь, ці проблеми пов’язані із багатьма чинниками та їх взаємним впливом.
Але серед найбільш важливих та таких, що найбільше впливають на дію інституту політичного
впливу, слід, на нашу думку, виділити такі, як нерозвиненість форм прояву народної ініціативи та
значний перекіс у співвідношенні статусів, ступенів інституалізації й обсягах суспільно-політичних
повноважень різних суб’єктів політичного впливу.
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Метою цієї статті є аналіз можливих кроків щодо коригування саме цих чинників на шляху вдос-
коналення інституту політичного впливу в сучасній Україні. 

Можливості прояву народної ініціативи з давніх часів турбували мислителів, а ступінь їх вико-
ристання в урядуванні прямо чи опосередковано пов’язувався з рівнем демократичності управлін -
ня в державі. 

На сьогодні спостерігається зневіра людей у їхню здатність власними силами впливати на при-
йняття рішень. Свідченням зневіри є соціологічне опитування, проведене в Білорусі, Україні та
Росії, яке зафіксувало, що число громадян, які вважають, що від їхніх особистих зусиль залежить
хід політичних процесів у країні, не перевищує 10% [1, 78]. Така тенденція свідчить про укорінення
переконань громадян щодо безрезультатності таких спроб, поширення аполітичних настроїв серед
населення та, насамкінець, сприяє збереженню вихованих у радянські часи патерналістських на-
строїв у суспільстві.

Підтвердженням зменшення інтересу українців до політичного життя держави є й дані Центру
соціальних і маркетингових досліджень «Соціс», відповідно до яких, у 1994 р. політичним життям
країни цікавились лише 11% населення, у 2005 р. ця цифра сягала 15%, а в 2010 р. таких людей було
не більше 9% [2]. Їхня активність підвищується лише в періоди проведення виборів президента Ук-
раїни та депутатів Верховної Ради. 

Водночас у разі появи проблем, які турбують чи певним чином стосуються великої кількості гро-
мадян, ситуація виглядає не настільки безнадійною. Саме у цьому випадку ми стикаємось з необхід-
ністю прояву народної ініціативи. Найчастіше у зв’язку із народною ініціативою як чинником
політичного впливу згадуються референдуми. Дійсно, це втілення ідеї прямої демократії має досить
давню історію. Водночас давно визнано, що такий прояв народного вибору, як референдум, реалі-
зуючи певний важіль політичного впливу, водночас досить часто слугує фактично частиною того
чи іншого маніпулятивного сценарію. Такий стан речей пов’язаний з тим, що, як правило, по-
перше, законодавство дозволяє сильно ускладнити ініціативу підготовки та проведення референ-
думу саме за бажаннями громадян, а по-друге, формулювання питань референдуму також можуть
бути використані, і часто це так і відбувається, з метою маніпуляції суспільною думкою. Можна
стверджувати, що обсяги очікуваних свідомих чи позасвідомих маніпуляцій під час підготовки та
проведення референдуму чи не напряму пов’язані із кількістю населення, яке має право брати
участь у референдумі. Тут прослідковується майже лінійний зворотний зв’язок: чим більше насе-
лення — тим більша загроза та вірогідність маніпуляційного характеру референдуму. І навпаки —
чим менша кількість населення, тим більш продуктивним є референдум. Наприклад, широко ві-
домо, що референдуми з приводу багатьох законодавчих актів є досить частими у Швейцарії. По-
дібна можливість була надана також громадянам Іспанії та Австрії за конституціями 1920 р.

На нашу думку, до власне народної ініціативи та, відповідно, впливу в рамках референдуму слід
віднести стадію його початку — власне ініціювання. Отже, дією, більш близькою до впливу за до-
помогою саме народної ініціативи, є підготовка, складання та доведення до влади народних петицій.
Взагалі народні петиції — відносно молодий вид політичного впливу. 

Розвиток інституту народних петицій у сучасному світі пов’язується або з давніми традиціями
прямої демократії, або ж із надзвичайними кризовими обставинами (економічними чи політич-
ними), які примушують населення таким чином впливати на політичні еліти, як це було в Ісландії
в 2010 та 2012 рр., в Єгипті в 2013 р. тощо.

Новою, перспективною формою організації впливу народної ініціативи можна вважати інтер-
нет-петиції. Чи не найпершою країною, де було запроваджено механізм інтернет-петицій, спочатку
на регіональному рівні, стала Великобританія. В 1999 році щойно відновлений парламент Шотландії
дав старт порталу «E-petitioner» [3], на якому майже вперше у світі можна було надіслати через елек-
тронну форму свою пропозицію депутатам. Трохи згодом, у 2006 р., механізм інтернет-петицій з до-
сить лояльними правилами було запроваджено на загальнодержавному рівні Великобританії. Але
внаслідок громадянського «тролінгу» портал невдовзі було закрито. В 2011 р. уряд Великобританії
відкрив новий урядовий портал петицій з більш логічно і детально прописаними правилами по-
дання петицій, їх підтримання громадянами та реагування влади на них [4]. Якщо Інтернет-петиція
після її оприлюднення отримає підтримку більше 100 тис. осіб, вона має бути винесена на слухання
Парламенту, де вона або буде втілена в певні законодавчі кроки, або ж буде відхилена [5]. 

На сьогодні портали інтернет-петицій із певним закріпленим законодавчо статусом працюють
у США, Великобританії, Німеччині, Фінляндії тощо. Крім того, портал петицій створено в Росій-
ській Федерації.
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Про масштаби їхнього функціонування свідчить, наприклад, що за два роки існування порталу
«We the People» в США на ньому було зареєстровано більше 5 млн. підписантів, які розмістили та/або
підписали понад 200 тис. різноманітних петицій. Серед цих петицій були як такі, що представляли
собою скоріше дотепні розіграші, так і такі, що порушували серйозні суспільні проблеми [6]. 

Незважаючи на певну недемократичність сучасної Російської Федерації, слід відзначити, що там
улітку 2013 р. створено подібний портал [7]. Слід зазначити, що поки що не накопичено значних
позитивних результатів роботи цієї системи петицій.

Водночас у суворо авторитарних країнах на кшталт Білорусі будь-які петиції вважаються нелегі-
тимними та, відтак, не розглядаються органами влади. У цьому зв’язку доречно пригадати, як знач-
ного розголосу набула ситуація зі збиранням у 2012 р. понад 160 тис. «паперових» підписів під
петицією проти смертної кари двом обвинуваченим у проведенні терористичних актів в Білорусі:
представники влади відмовились навіть розглядати цю петицію, оскільки, мовляв, «підписи зби-
рались за непевною процедурою».

Таким чином, практика застосування паперових та, головне, інтернет-петицій дозволяє ствер-
джувати, що цей інструмент демократизації політичного впливу відповідає самій сутності демокра-
тії. Серед позитивних рис впливу систем інтернет-петицій на зміст інституту політичного впливу
слід вказати на таке.

Запровадження урядом будь-якого варіанта такої системи дозволяє йому проявити нечувані в до-
інтернетну епоху властивості прозорості своєї діяльності та оберненості до громадян. Така система
надає громадянам потенційну можливість діалогу з урядовою владою, примушує уряд проявляти
зразки порядності, оскільки в умовах відкритості петицій та відповідей на них будь-які бюрокра-
тичні «відписки» та намагання грати у «футбол» автоматично суттєво понижають рейтинг уряду та,
відтак, виключаються із політико-управлінської практики. Водночас і громадяни виховуються при-
кладом уряду певної порядності у веденні справ із державою [6]. 

Цінність будь-яких новацій у політичному процесі завжди є величиною відносною, але не ви-
кликає сумнівів, що запровадження відкритої, налаштованої на добропорядне здійснення, взаємодії
правлячої еліти з громадянами викликатиме серйозні зрушення у всій системі політичного процесу.
Інтернет-петиції додають фактично третій інституалізований важіль впливу громадян на уряд: якщо
до сьогодні безумовними способами такого впливу були лише вибори та референдуми (до засобів
не зовсім прямого впливу, як ми вже вказували раніше, можна додати опитування громадської думки
та різноманітні акції, які проводять ЗМІ, власне, вони і виступають у цьому разі посередником між
громадянами та владою), то тепер до них додається ще один засіб відкритого та майже прямого ви-
раження політичних уподобань та бажань. Цей спосіб відрізняє від виборів те, що петиції акценту-
ють увагу на проблемах, а не на особах. Крім того, петиції не прив’язані до конкретних термінів та,
отже, можуть бути застосовані будь-коли. На відміну від референдумів та звичайних опитувань, Ін-
тернет-петиції розпочинаються лише за вимогою громадян та дозволяють їм власноруч визначати,
які питання та ідеї заслуговують на публічне обговорення.

За оцінкою П. Юргенса, донедавна петиції «…відігравали незначну роль у демократіях, оскільки
вкрай рідко призводили до політичних змін. Але останнім часом їх значущість помітно зросла зав-
дяки ЗМІ та, в першу чергу, Інтернет» [8]. П. Юргенс відмічає також, що інтернет-петиції відкри-
вають також поле для впливу великих організацій, які таким чином можуть привернути увагу
громадян та уряду до актуальних проблем. Власне, в умовах, наприклад, Німеччини, великі органі-
зації можуть через цей інструмент політичного впливу починати або, навпаки, закінчувати певні
політичні процеси, оскільки петицію, підписану більше ніж 100 тис. осіб, німецький уряд уже не
залишить без уваги [8].

Наступним, майже парадигмальним, зрушенням у політичному процесі, який розпочався зав-
дяки запровадженню інтернет-петицій, слід вважати певний відхід від утаємниченості індивідуаль-
ного політичного вибору громадянина. Дійсно, важливим досягненням демократії вважається
таємне голосування, яке, за влучним висловом М. Шадсона, за свого запровадження перетворило
голосування із публічного у приватний акт, перенесло центр політичного тяжіння з партії на виборця
та «підвищило окремого, освіченого та розумного виборця до рівня зразкового громадянина» [6]. Тобто
таємне голосування, незважаючи на всі свої переваги, надало значній частці політичної активності
громадян ауру певної утаємниченості та захисної поведінки — мовляв, мій голос — моя особиста
справа. Досвід життя за радянської влади в СРСР лише закріпив подібну утаємниченість політичних
уподобань громадян. Інтернет-петиції у свою чергу є кроком до зміни подібної індивідуалістично-
втаємниченої парадигми, оскільки повертають громадян до можливості та необхідності прямого
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висловлення владі своїх вимог та уподобань, одночасного заручення підтримкою співгромадян (під-
писами під петицією), де саме публічність звернення та підтримки робить необхідним реагування
влади на нього та, одночасно, вкрай ускладнює (за демократичного режиму) переслідування інди-
віда за висловлені уподобання або вимоги.

Отже, запровадження інтернет-петицій у сутнісному плані повертає сучасну демократію до реа-
лізації справжнього представницького методу впливу громадян на владу.

Насамкінець, ще одним цікавим наслідком запровадження такого інструменту впливу, як інтер-
нет-петиції, слід вважати не лише значне збільшення звернень громадян до влади (завдяки значному
полегшенню цього процесу), а й залучення до процесів політичного впливу осіб, які зазвичай не
беруть участі у політичному житті. Для позначення цього феномену навіть з’явився новий термін —
слайктивіст, що походить від поєднання слів «slacker» (ледарь, нероба) та «activist» [9]. Роберт Даль ко-
лись цілком справедливо стверджував, що «…сучасні технології комунікацій посилюють можливість
контактів в одному напрямку — від лідерів до громадян…», що дає лідерам «додаткові можливості
контролювати громадян, однак не забезпечує контроль громадян за лідерами» [10]. В сучасних умовах
можна сподіватися, що цей вислів поступово втрачає актуальність та навіть перетворюється у свою
протилежність, оскільки завдяки новітнім технологіям можуть розвиватися досить ефективні тех-
нології впливу саме громадян на еліти.

Ще одним із важливих кроків щодо підвищення рівня інституту народної ініціативи, певним
чином пов’язаним із розвитком петицій, представляється розвиток системи круглих столів різного
рівня — від місцевих до регіональних та загальнонаціональних. На нашу думку, діяльність таких за-
ходів, незважаючи на їхню зовнішню подібність до наукових конференцій, не повинна вичерпува-
тись лише науковим аналізом ситуації та/чи наданням певних рекомендацій. Головним чинником,
з точки зору вдосконалення інституту політичного впливу, вбачаємо в такій діяльності налагодження
ще одного каналу такого впливу. Причому, на відміну від інтернет-петицій, цей канал може бути
використаний з обопільною користю як громадянами, так і представниками політичної еліти, які
можуть формувати відповідні уявлення в громадській свідомості.

Ще однією проблемою у розвитку інституту політичного впливу виступає незбалансованість за-
конодавчо та політико-практично закріплених статусів та ролей серед сучасних політичних акторів.
Така незбалансованість позначається, в першу чергу, у відсутності рівних можливостей для всіх ак-
торів, навіть коли йдеться лише тільки про політичну еліту. Дійсно, наявність різних можливостей
впливу для правлячої та позиційної еліти проявляється як у масштабах їхнього доступу до засобів
масової інформації, так і в доступі до важелів політичної влади. 

Безсумнівним кроком назад слід вважати фактичну відміну конституційної реформи в 2010 р.,
побічним результатом чого стало вилучення з Регламенту Верхової Ради України всіх норм, що міс-
тять поняття «парламентська опозиція». Результатом цього стала фактична втрата парламентською
опозицією всіх законодавчо закріплених прав та гарантій і, відповідно, різке звуження легалізованих
засобів політичного впливу.

Єдиним шляхом подолання вказаної проблеми розбалансування можливостей впливу правлячої
та опозиційної еліти нам видається законодавче закріплення статусу та можливостей щодо полі-
тичного впливу опозиції. Це можливо або шляхом повернення до регламенту Верховної Ради статей
відносно опозиції, або ж шляхом ухвалення окремого закону України «Про опозицію». Проект та-
кого закону був ухвалений у першому читанні Верховною Радою в 2007 р., відправлений на доробку
і більше до нього не повертались.

Але проблема нерівності можливостей політичного впливу не вичерпується порушенням нор-
мального співвідношення правлячої та опозиційної еліти. Значно більшу та неоднозначну проблему
являє собою суттєва нерівномірність розподілу засобів політичного впливу, наявних у політичної
еліти в цілому, з одного боку, та у громадянського суспільства — з іншого. Адже саме мінімізація
такої нерівномірності є запорукою існування справжнього демократичного режиму. Очевидно, що
вирішення цієї проблеми неможливо досягти простим ухваленням закону, що й доводить сучасна
політична практика України.

На нашу думку, не існує однокрокової стратегії, яка може привести до вирівнювання можливос-
тей політичного впливу громадянського суспільства та політичної еліти, а також різних прошарків
в еліті. Водночас можна намітити ті орієнтири, кроки до яких потенційно можуть наблизити Україну
до більш зваженого стану інституту політичного впливу. До них, на нашу думку, слід віднести таке:

1. Здійснення політико-правових кроків щодо інституалізації усіх суб’єктів політичного впливу.
В тому числі мова має йти й про законодавче закріплення статусу опозиції. Доречним являється
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також вироблення певних законодавчих чи підзаконних актів, які б дозволили інституалізувати тим-
часові, ситуативні громадські рухи, що з’являються у відповідь на раптові суспільно-політичні стани
та намагаються вирішити лише відповідні локальні проблеми, але намагаються користуватися при
цьому засобами політичного впливу з метою коригування діяльності вищих політичних кіл (нещо-
давнім прикладом цього може бути «врадіївський бунт» та наступна хода «врадіївців» до Києва). 

2. Крім цього, повинна накопичуватись певна традиція опозиційної діяльності за відповідним
законодавством, певна практика дій із метою політичного впливу громадських організацій, полі-
тичних партій та тимчасових (ситуативних) громадських рухів. На цьому шляху важливу, хоча й не
вирішальну, частку матиме організація взаємодії цих суб’єктів політичного впливу з органами дер-
жавної влади. Отже, державна влада повинна дбати про накопичення подібного досвіду, оскільки
він становить відповідну частку процесу інституалізації вказаних суб’єктів.

3. Треба орієнтуватися на поступове вирівнювання соціально-політичних статусів відносно по-
літичного впливу, по-перше, представників усіх груп політичної еліти, та, по-друге, громадських
організацій і політичних партій.

4. Насамкінець, слід запровадити систему постійного моніторингу ефективності заходів полі-
тичного впливу як у цілому по країні, так і для кожної із потенційно великих груп політичних ак-
торів — правлячої еліти, опозиційної, громадських організацій та приватної громадської ініціативи.

Отже, ми визначили певні шляхи вирішення проблеми вдосконалення інституту політичного
впливу в сучасній Україні. Пропоновані орієнтири для вироблення стратегії вдосконалення інсти-
туту політичного впливу та відповідні кроки до них повинні мати на меті не тільки і не стільки під-
вищення статусу та можливостей для окремих, бодай і обмежених у сучасних умовах, політичних
чи громадських груп, скільки оптимізацію функціонування інституту політичного впливу в цілому,
як важливого інституту демократичного політичного режиму. Саме це й є предметом для подальших
досліджень у цьому напрямі.
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Стаття присвячена процесуальній характеристиці громадського моніторингу за виборами на прикладі
виборів Президента України в 2010 році. В статті подано визначення громадського моніторингу за ви-
борами, підкреслено процесуальний характер процедури виборів, розглянуто особливості здійснення гро-
мадського моніторингу за виборами. Обґрунтовано висновок щодо необхідності здійснення громадського
моніторингу за виборчим процесом на всіх етапах його здійснення, а також у  міжелекторальний період.

Ключові слова: виборчий процес, громадський моніторинг за виборами, спостереження, етапи
виборчого процесу, голосування, довготерміновий спостерігач, короткотерміновий спостерігач.

Статья посвящена процессуальной характеристике общественного мониторинга за выборами на
примере выборов Президента Украины в 2010 году. В статье подано определение общественного
мониторинга за выборами, подчеркнут процессуальный характер процедуры выборов, рассмотрены
особенности осуществления общественного мониторинга за выборами. Обоснован вывод необходимости
осуществления общественного мониторинга за избирательным процессом на всех его этапах, а также
в межэлекторальный период.

Ключевые слова: избирательный процесс, общественный мониторинг за выборами, наблюдения,
этапы избирательного процесса, голосование, долгосрочный наблюдатель, краткосрочный наблюдатель.

The article is devoted to the process characteristic of the electoral process public monitoring on the material of
the Presidential elections in Ukraine in 2010. In the article the electoral process public monitoring is defined, the
process characteristic of electoral process is underlined, the peculiarities of electoral process public monitoring
are considered. The conclusion that electoral process public monitoring must be realized on different stages in-
cluding between-electoral is made.

Key words: еlectoral process, elections public monitoring, observing, stages of electoral process, voting,
long-term observer, short-term observer.

Сутність демократії полягає в здатності громадян замінити один уряд на інший і тим самим за-
хистити себе від ризику перетворення політиків у незмінну силу. Демократія є механізмом, який
дозволяє виразити прагнення простих людей, залишаючи здійснення політики в руках тих, хто во-
лодіє необхідним досвідом та кваліфікацією. 

В демократичній політичній системі громадяни беруть участь у виборах, здійснюючи своє пряме
волевиявлення, а уряд усвідомлює необхідність проведення чесних і прозорих виборів як підтвер-
дження легітимності своєї влади. 

Демократичні засади проведення виборів закріплені в Основному Законі та виборчому законо-
давстві країни. Так, вибори Президента України 2010 року здійснювалися відповідно до Конституції
України (прийнятій у 1996 році з поправками, внесеними у 2004 році) та Закону України «Про ви-
бори Президента України» (ухваленого у 2004 році з поправками, внесеними у 2009 році). Основне
законодавство доповнено Законом України «Про Центральну виборчу комісію», Законом України
«Про Державний реєстр виборців», Законом України «Про політичні партії» та деякими положен-
нями Кодексу адміністративного судочинства та Кримінального кодексу України [1].
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Виборчий процес під час президентських виборів 2010 року включав декілька етапів.
Згідно з календарними планами, затвердженими постановами Центральної виборчої комісії від

30 вересня 2009 року № 141 [2] та від 26 січня 2010 року № 147 [3], основні організаційні заходи з під-
готовки та проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року та з підготовки та проведення
повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого 2010 року включали такі блоки.

1. Заходи, що передували виборчому процесу.
2. Заходи, що безпосередньо становили зміст виборчого процесу і почали відбуватися, з першого

дня виборчого процесу — 19 жовтня 2009 року — зокрема ті, що стосувалися організаційного забез-
печення здійснення моніторингової діяльності офіційними спостерігачами, причому як україн-
ськими, так і представниками інших держав та міжнародних організацій.

3. Проведення голосування — з 8 до 20 години 17 січня 2010 року, встановлення результатів го-
лосування у день виборів Президента України, складання відповідного протоколу, офіційне оголо-
шення результатів виборів Президента України, інші заходи, здійснення яких передбачено чинним
виборчим законодавством.

4. Підготовчі заходи для проведення повторного голосування, починаючи з прийняття рішення
про проведення повторного голосування з виборів Президента України та включення до виборчого
бюлетеня для повторного голосування з виборів Президента України кандидатів на пост Президента
України, які у підсумку голосування в день виборів Президента України 17 січня 2010 року одержали
найбільшу кількість голосів виборців.

5. Проведення повторного голосування — з 8 до 20 години 7 лютого 2010 року, встановлення та
оголошення результатів повторного голосування з виборів Президента України, організаційні за-
ходи післявиборного періоду, передбачені чинним законодавством.

6. Вступ на пост новообраного Президента України (не пізніш як через 30 днів після офіційного
оголошення результатів виборів).

На президентських виборах 2010 року окружні виборчі комісії зареєстрували приблизно 160000
спостерігачів від кандидатів та партій. Центральна виборча комісія акредитувала 3449 спостерігачів
від міжнародних урядових та неурядових організацій та від окремих країн, що здійснювали громад-
ський моніторинг за виборчим процесом.

Громадський моніторинг за виборчим процесом — це процес, що включає спостереження за ви-
борами спостерігачами (окремими громадянами або представниками громадських організацій)
з метою визначення, чи відповідають вибори демократичним засадам, які існують загрози щодо
прозорості, неупередженості, об’єктивності виборів, які можна надати рекомендації для усунення
цих загроз та загалом вдосконалення виборчого процесу в майбутньому.

Відповідно до розширеного тлумачення, виборчий процес можна визначити як технологічну ін-
фраструктуру і форму реалізації конституційних принципів організації виборів та забезпечення ви-
борчих прав людини і громадянина у межах, передбаченого законом комплексу виборчих дій та
процедур, що забезпечують реалізацію політичного права громадян обирати і бути обраними до ор-
ганів державної влади та місцевого самоврядування [4].

Цікавою є думка (і її варто взяти до уваги), згідно з якою виборчий процес може охоплювати про-
міжок часу між попередніми і наступними виборами. При такому підході умовно його можна роз-
ділити на декілька фаз — преелекторальну, електоральну, постелекторальну і міжелекторальну.

Преелекторальна фаза — це період, що починається з початком підготовчих заходів до прове-
дення наступних виборів і закінчується із завершенням виборчої кампанії.

Електоральна фаза триває один день (або декілька днів в окремих країнах) і включає всі заходи,
що стосуються голосування. Вона закінчується із закриттям виборчих дільниць.

Постелекторальна фаза — це період між закриттям виборчих дільниць (закінченням процесу го-
лосування) і оголошенням остаточних результатів вибору (після узгодження всіх можливих кон-
фліктів і вирішення проблемних ситуацій).

Міжелекторальна фаза — це фаза між виборами, під час якої у політичному полі та інших сферах
життя країни відбуваються зміни, пов’язані з виборами.

Слід відзначити, що розподіл виборчого процесу на фази — втім, як і на етапи, стадії тощо — за-
лежить від мети такого розподілу, а також від особливостей національного законодавства країни,
виборчий процес якої аналізується. Крім того, досить часто демаркаційна лінія між окремими ета-
пами є дуже тонкою. Це зумовлено тим, що заходи, які включає один етап процесу, можуть бути
тісно пов’язані із заходами, передбаченими іншим етапом, або перетікати з одного етапу в інший.
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Щоб громадський моніторинг за виборчим процесом успішно здійснювався він має охоплювати
всі його етапи, передбачені чинним законодавством, адже, як було зазначено раніше, вибори — це
процес, а не окрема подія. І  моніторинг за виборчим процесом стосується всіх процесів, пов’язаних
із виборами. 

Як і виборчий процес, моніторинг за виборами не обмежується лише безпосередньо днем вибо-
рів. Його об’єктом може бути правова база щодо виборів, політичне середовище, рівень співпраці
між усіма учасниками виборчого процесу тощо.

Моніторинг за виборчим процесом включає і моніторинг за діями, що передують голосуванню
і відбуваються після голосування, і впливають на результат виборів.

Дії, які передують голосуванню, включають розмежування виборчих округів, висування канди-
датів, реєстрацію виборців, поширення різного роду матеріалів, навчання працівників, що працю-
ватимуть на виборах і т.д.

Після голосування відбувається підрахунок голосів, отримання та оголошення результатів.
Якщо ці заходи проводяться ретельно, з дотриманням чинного законодавства, неупереджено,

незалежно від інтересів партій, кандидатів тощо, то вибори розглядаються як такі, що заслуговують
довіри, вільні і справедливі, дійсно демократичні.

Таким чином, моніторинг за виборами в ідеалі має здійснюватися впродовж усього виборчого
процесу. Однак такий підхід передбачає залучення величезних ресурсів — і дуже часто спостерігачі
зосереджуються на окремому дні — дні голосування — сприймаючи його як відображення всього
виборчого процесу, що, звичайно, суттєво впливає на висновки спостерігачів.

Серед громадських організацій, що відповідно до чинного законодавства здійснювали моніто-
ринг виборчого процесу під час виборів Президента України у 2010 році, була незалежна, неурядова,
позапартійна всеукраїнська організація — Громадянська мережа ОПОРА.

Об’єктом громадського моніторингу на різних етапах став як виборчий процес у цілому, так і його
учасники, а предметом — події, що відбувалися під час виборчого процесу, діяльність суб’єктів ви-
борчого процесу, дії органів влади та місцевого самоврядування, що безпосередньо стосувалися ви-
борів, тощо в контексті їх відповідності чи невідповідності стандартам демократичних виборів
(дотримання принципів: загального виборчого права, рівного виборчого права, прямого виборчого
права, вільних виборів, регулярних (періодичних) виборів, таємного голосування, поваги до фун-
даментальних прав і свобод людини, стабільності виборчого законодавства, організації виборів без-
стороннім органом; характеристики здійснення спостереження за виборами, ефективність системи
вирішення виборчих спорів та ін.).

Організація громадського моніторингу за виборами відповідала логіці виборчого процесу і вклю-
чала такі фази.

1. Діяльність до офіційного початку виборчого процесу.
2. Громадський моніторинг за виборчим процесом — преелекторальна фаза (з моменту офіцій-

ного початку виборчого процесу і до дня голосування).
3. Спостереження безпосередньо в день виборів — електоральна фаза (17 січня та 7 лютого).
4. Громадський моніторинг за виборчим процесом — постелекторальна фаза (з дня голосування

і до офіційного завершення виборчого процесу).
5. Спостереження за діяльністю політичних сил, що прийшли до влади в результаті виборів, після

офіційного оголошення результатів виборів і завершення виборчого процесу.
Першу та п’яту з вищезазначених фаз можна віднести до міжелекторального етапу здійснення

моніторингу за виборчим процесом.
Моніторингові кампанії, а також та, організатором якої виступила Громадянська мережа ОПОРА,

включала низку обов’язкових організаційних заходів (створення мережі, навчання, підготовка спос-
терігачів, матеріально-технічне забезпечення тощо). 

Безпосередньо для моніторингу за виборчим процесом було створено мережу спостерігачів із
числа постійно діючих членів громадянської мережі і новоприйнятих членів організації, що діяли
на всій території України, матеріально-технічну базу для їхньої діяльності, здійснено інші органі-
заційні заходи.

Громадський моніторинг здійснювався на різних рівнях за рахунок попереднього створення і за-
безпечення ефективного функціонування територіальних (обласних) організацій, що утворили ме-
режу здійснення громадського моніторингу по всій території країни на регіональному та місцевому
рівнях із центром у м. Київ.
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Порядок залучення до проведення моніторингу територіальних центрів, їхня взаємодія та кому-
нікації були суворо регламентовані (формалізовані звіти, чітко визначена періодичність подання
інформації, жорсткі вимоги щодо якості, надійності і репрезентативності інформації).

Спостерігачі, які здійснювали моніторинг за виборчим процесом, утворили дві великі групи —
довготермінові спостерігачі (розпочали свою діяльність до початку виборчого процесу, діяли впро-
довж преелекторальної і постелекторальної фаз, безпосередньо в день виборів) і короткотермінові
спостерігачі (здійснювали свою діяльність безпосередньо в день виборів — під час електораль -
ної фази).

Кампанія довготермінового спостереження за виборчим процесом як специфічна форма участі
громадської організації у виборах з метою сприяння в організації та проведенні чесних і демокра-
тичних виборів передбачала реалізацію кількох завдань, серед яких зокрема:

– первинний збір інформації про стан підготовки і проведення виборів;
– спостереження за роботою органів адміністрування виборів (виборчих комісій);
– збір фактів про випадки грубого порушення виборчого законодавства кандидатами на пост

Президента та їх штабами;
– узагальнення та систематизація усієї зібраної інформації;
– підготовка рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення виборчих процедур;
– оприлюднення періодичних звітів з метою донесення результатів до громадськості;
– аналіз урахування суб’єктами виборчого процесу висловлених пропозицій та рівня резонансу

в суспільстві та ЗМІ;
– інші завдання, що відповідали основній меті моніторингової діяльності. Громадський моніто-

ринг, здійснюваний Громадянською мережею ОПОРА, був спрямований на незаангажовану оцінку
процесу підготовки та проведення виборів, а також на запобігання порушенням через всеохопний
громадський контроль.

Об’єктами моніторингової діяльності довготермінових спостерігачів виступили: виборчі комісії
різних рівнів, органи ведення Державного реєстру виборців, органи влади, відповідальні за підго-
товку і забезпечення проведення виборчого процесу, кандидати в Президенти України та їхні штаби,
засоби масової інформації.

Система короткотермінового спостереження передбачала спостереження безпосередньо за про-
цесом голосування (під час президентських виборів електоральних етапів власне було 2–17 січня
та 7 лютого, зважаючи на необхідність проведення повторного голосування). Основним завданням
короткотермінового спостерігача була фіксація порушень виборчого законодавства, а також отри-
мання і передача до центру для узагальнення інформації щодо явки та результатів голосування,
якості організації виборчого процесу тощо.

Особливістю моніторингової діяльності ГМ ОПОРА стало використання методики швидкісного
статистичного підрахунку голосів під час першого та другого турів виборів Президента України
2010 року на 1003 дільницях, що були обрані з усіх дільниць в Україні (враховуючи спеціальні) про-
порційно до кількості виборчих дільниць в кожній області методом випадкової вибірки [5].

Результати проведення підрахунку дозволили підтвердити результати довготермінового спосте-
реження і засвідчили об’єктивність і, в цілому, демократичність, президентських виборів в Україні.

Загалом завдяки здійсненню громадського моніторингу за президентськими виборами у 2010 ро -
ці було досягнуто низку важливих цілей.

Перш за все було в цілому підтверджено легітимність результатів виборів. Що не менш важ-
ливо — було виявлено недоліки, які стосувалися організації виборчого процесу, діяльності вибор-
чих комісій, відділів ведення Державного реєстру виборців, органів влади. Крім того, було
виявлено (а часто — і попереджено) порушення виборчого законодавства з боку суб’єктів вибор-
чого процесу.

В результаті здійснення моніторингової діяльності звіти за її результатами було оприлюднено,
а також вироблено рекомендації щодо вдосконалення виборчого процесу в Україні в майбутньому.

Висновки. Аналіз наукової літератури, вітчизняного законодавства і матеріалів, що стосуються
здійснення громадського моніторингу за виборчим процесом під час виборів Президента України
у 2010 році, показав, що в контексті здійснення громадського моніторингу за виборчим процесом
його варто розглядати як такий, що складається з чотирьох етапів: преелекторального, електораль-
ного (голосування), постелекторального, міжелекторального (що включає період між виборами,
під час якого відбуваються зміни політичного поля, зумовлені виборчими процесами).

90

Політичні інститути і процеси



Освіта регіону — 2013/4 91

Перспективними напрямами подальших наукових розробок, що стосуються громадського мо-
ніторингу за виборчим процесом, можна визначити: вивчення особливостей моніторингової діяль-
ності в міжелекторальний період, особливості співпраці національних та міжнародних
спостерігачів, роль держави у розвитку системи громадського спостереження за виборами.
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ІНСТИТУЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕЛІТИ 
В КОНТЕКСТІ ПОЛІТОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Василь Дунець, аспірант кафедри політології та державного управління 
Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова
УДК 323.39: [3.03.442.3:32]

В статті автор дослідив концептуальні підходи до визначення еліти, проаналізував ґенезу її походження
та сформулював категоріально-понятійний апарат еліти в контексті трактування політологічної науки.

Ключові слова: еліта — контреліта, елітарність, інституціональність, класифікація, організована
меншість, теорії еліт, цінності.

В статье автор исследовал концептуальные подходы к определению элиты, проанализировал генезис
ее происхождения и сформулировал категориально-понятийный аппарат элиты в контексте трак -
товки политологической науки.

Ключевые слова: элита–контрэлита, элитарность, институциональность, классификация,
организованное меньшинство, теории элит, ценности.

In this article the author researched the conceptual approaches to the definition of elite, also analyzed the gen-
esis of elite, and formulated a categorical and conceptual framework of the elite in the context of political science.

Key words: the elite–the counter-elite, elitism, institutional aspects, classification, organized minority,
elite theory’s, values.

Інтенсивні глобалізаційні та інтеграційні процеси у світі, системна трансформація суспільства,
відкривають нові можливості для діяльності еліти. Зрозуміло, цей факт значно розширює базу для
наукових досліджень, що спонукає вчених до комплексного та всебічного вивчення еліти через при-
зму інституціалізму. Це актуалізує, по-перше, дослідження концептуальних основ сутності еліти.
По-друге, вивчення її довготривалої ґенези, включаючи первісний етап виникнення та подальший
процес функціонування як особливої суспільної інституції. По-третє, цей підхід дозволяє розгля-
нути процес становлення класичних елітистських концепцій. Вказані обумовлення особливо
актуалізуються в контексті розгляду політологічної науки, де інституціоналізм еліти виступає спе-
цифічним об’єктом дослідження. 

Мета публікації полягає у дослідженні політологічних концепцій походження еліти з сформу-
ванням її поняття, враховуючи особливості суспільно-політичного розвитку ХХІ ст.

Проблема еліти вивчається вже не одним поколінням учених з різних країн і напрямів суспільних
наук. Зазначений факт підтверджує складність багатоаспектність цієї наукової проблеми. Початкові
спроби дослідити еліту віднаходимо у вченнях Конфуція, Платона. Одним із перших, хто обґрунтував
політичні процеси на основі власного досвіду, в тому числі відносини між меншістю та більшістю, був
Н. Макіавеллі, послідовників учення якого назвали макіавеллістами. В подальшому традицію дослі -
дження цієї соціальної групи, особливостей її формування та функціонування продовжили такі вчені,
як В. Парето, Г. Моска, Р. Міхельс (всі троє вважаються батьками-засновниками), М. Вебер, Ф. Ніцше,
Х. Ортега-і-Гассет, А. Тойнбі, Ч. Мілльс, Р. Даль, Дж. Сарторі, Я. Штум ські, М. Жиромські, Г. Ашин
та багато інших. Проблематиці еліти свої роботи присвятили і українські вчені, а саме В. Липинський,
Д. Донцов, а серед сучасників — В. Бебик, В. Кремень, О. Крюков, Б. Кухта, Л. Мандзій, О. Моць,
М. Пірен, М. Попович та інші. Проте, незважаючи на такий значний доробок, можна констатувати
відкритість цієї проблеми, оскільки з плином часу еліта завжди розглядається під новим кутом зору
і щодо неї ставляться зовсім інші вимоги, хоч природа її походження залишається такою самою.

Вище перелічені науковці досліджували еліту в різних аспектах (соціологічному, політологічному,
історичному тощо), проте однозначного підходу, як і визначення, не було опрацьовано. Виходячи із
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цієї констатації, М. Жиромський стверджує, що відсутність однієї стислої дефініції є не тільки вадою,
але і певною перевагою поняття «еліта», оскільки уможливлює його застосування до різних типів сус-
пільства і до різних періодів їхнього історичного розвитку [5, c. 20–21]. Вважаємо, що «гнучкість» науки,
тобто здатність адаптовувати її результати дослідження до умов конкретного середовища, є вимогою
стрімкого цивілізаційного розвитку, адже інноваційні процеси проходять дуже швидко, змінюючи за
собою технології, суспільні цінності та умови праці. Тому вивчення еліти, як влучно зауважив Г. Ашин,
завжди пов’язано з гострими дискусіями навколо двох головних проблем: з визначенням поняття та
законністю його використання, а також співвідношенням еліти з іншими категоріями, які розкривають
соціальну структуру суспільства — маса, класи, страти, лідерство [6, c. 117]. Стверджуємо, що Г. Ашин
цілком обґрунтовано поставив це питання в контексті досліджень політологічної науки, адже правиль-
ність розуміння і використання перелічених ним понять сприятиме, на нашу думку, вирішенню ос-
новної проблеми — формування еліти відповідно до вимог конкретного суспільно-політичного
середовища. Виходячи з цього, дослідження природи походження еліти, її сутності та місця в суспільстві
є передумовою вивчення процесу елітотворення, яке потребує вже окремого опрацювання.

Аналіз еліти слід розпочинати із використанням історичного методу, оскільки такий підхід сис-
тематизує існуючі наукові надбання та показує шлях розвитку і становлення досліджуваного явища.
Термін «еліта» походить від латинського eligere — вибирати та французького йlite — кращий,
добірний. Спочатку, як пише Девід Бойд, це слово використовувалося для позначення рідкісних та
найвищої якості товарів [1, c. 15]. У французькій мові термін «еліта» ввійшов до використання на
поч. XIV ст., а в XV ст. Ж. Фруассар застосував його для позначення кращих із кращих (meilleurs de
meilleurs). У свою чергу першим, хто використав цей термін в англійській мові, був Лорд Байрон
у своїй поетичній роботі «Дон Жуан». Натомість у науковий обіг термін «еліта» був уведений
італійським соціологом В. Парето у праці «Трактат про загальну соціологію» (1916). Загалом такий
короткий виклад подій дозволяє стверджувати, що наука про еліту є відносно молодою, проте
колосальний обсяг робіт, присвячених цій тематиці, свідчить про особливий інтерес до неї як з боку
наукового середовища, так і з боку суспільства.

Існування еліти обумовлено поділом суспільства за соціальною нерівністю людей, а саме на активну
меншість та пасивну більшість. Такий підхід представляє концепція елітаризму. В ен ци к лопедії
віднаходимо, що «елітаризм — це підхід до розуміння політики та історії, згідно з най красивішими
положеннями якого вважають, що в суспільстві завжди домінує меншість (еліта), яка приймає
основоположні рішення в рамках суспільства і зосереджує владу у своїх руках» [8, c. 122]. Елітаризм, як
пише М. Мачеєвський, означає щось значно більше, ніж тільки «вибір» (етимологічне значення слова
«еліта»), а саме сформована політична доктрина [3, c. 81]. Звідси обґрунтування елітаризму, як і природи
походження самої еліти, варто розглядати через призму теорій, які утвердилися в політологічній думці.
Проте їхня значна чисельність вимагає класифікації з ура хуванням періоду, в якому жив автор. 

Вважаємо за доцільне звернутися до класифікації, яку використовують Л. Мандзій та О. Да ща -
ківська, оскільки в її основу закладено історичний критерій. Отже, виділяється чотири етапи, а саме:
кінець ХІХ — поч. ХХ ст.: творчість батьків засновників елітизму; друга пол. 20-х років — перша
пол. 40-х років: формуються фашистський, ліберальний і консервативно-аристократичний варіант
теорій; друга пол. 40-х років — 70-ті роки: теорія елітного плюралізму, радикально-демократичний
варіант елітизму; 70-ті роки — поч. ХХ ст.: неоелітизм [14, c. 23–24]. Представлену класифікацію,
на нашу думку, слід доповнити періодом, який власне передував виникненню основоположних
елітистських концепцій, тобто від Стародавнього світу і до ХІХ ст. Проте, зважаючи на обмеженість
нашої публікації, ми застосуємо якісний, а не кількісний критерій в аналізі теорій еліт, дослідивши
ті праці, які достатньо розкривають сутність та місце еліти в суспільстві. 

Починаючи із Стародавнього світу, китайський філософ Конфуцій поділяв суспільство на
«благородних людей» (еліту) — правителів та «низьких людей» (масу) — ті, які повинні підкорятися
останнім, в основі якого було ставлення людей до моральних принципів, під якими розумів
гуманність, почуття обов’язку і справедливість. Одночасно допускалася та існувала реальна
можливість переходу з нижчої верстви у вищу, адже «ті, які володіють вродженими знаннями —
стоять найвище…. А ті, хто зустрівся з труднощами, але не вчаться — стоять найнижче» [10, c. 65–71].
Значить, людські здібності та прагнення навчатися були однією з основних умов соціальної
мобільності в китайському суспільстві того часу.

Давньогрецький мислитель Платон, розглядаючи ідеальну державу та поділяючи її на три стани,
вважав, що правителями повинні бути філософи (інтелектуальна еліта), а людей, які не володіють
належними здібностями, пропонував усувати від здійснення управлінських функцій [18, c. 147–149]. 

Василь Дунець. Інституційні особливості еліти в контексті політологічного аналізу



На відміну від філософів Стародавнього світу, Н. Макіавеллі як представник епохи Відродження,
наголошує на тому, що неорганізованою більшістю може керувати організована меншість, яка,
здійснюючи свою владу, використовує силу (леви) та хитрість (лисиці). При цьому, на його думку,
лідер повинен мати авторитет та підтримувати стосунки з народом, зі своїми прихильниками, саме
тоді буде значно легше ними управляти [13]. Класичні концепції еліт виникли щойно на рубежі
ХІХ–ХХ ст., коли В. Парето, Г. Моска та Р. Міхельс сформулювали теорії еліт, тим самим сфор -
мувавши новий науковий напрямок — елітизм.

Теорія В. Парето базувалася на неминучості поділу суспільства на еліту та масу. Сутність еліти В. Парето
пояснював у двоякому значенні. В широкому — до еліти належать ті особи, які мають найбільш високі
показники (індекси) у своїй сфері діяльності [17, c. 308]. Значить, до неї належать видатні військові,
композитори, спортсмени, літератори, політики і т.д. Вузьке значення В. Парето сконцентроване
винятково на правлячій еліті, до якої належать ті, хто прямо (дійсна, актуальна еліта) чи опосередковано
(потенційна еліта) відіграють важливу роль у політичному житті. Проте, окрім правлячої, він виділяє і не
правлячу еліту — контреліту, до якої належать всі інші представники еліти [17, c. 309]. 

Ще одним з авторів теорії еліт був італійський соціолог Гаетано Моска. Своє вчення він побудував
відповідно до поділу суспільства на два класи людей: правлячих та керованих. Клас правлячих —
менш чисельний, натомість саме він виконує політичні функції, монополізує владу. У свою чергу
клас керованих людей підпорядковується правлячому, забезпечуючи йому необхідні засоби для
існування та життєдіяльності політичного організму. Г. Моска використав на той час нове поняття —
«політичний клас», характеризуючи тих людей, хто має певне відношення до влади, адже правління,
на його думку, є завжди пріоритетом невеликої групи [15, c. 8–21].

До грона авторів класичної теорії еліт належить також німецько-італійський соціолог Р. Міхельс,
наукове вчення якого пов’язують із «залізним законом олігархічних тенденцій». Як вважають
аналітики і дослідники його наукових вчень, він зробив висновок, що сама організація суспільства
вимагає елітарності та закономірно її відтворює [7, c. 15]. У контексті цього твердження варто
повернутися до згаданого «залізного закону олігархічних тенденцій», у якому соціолог зазначав, що
дієвість демократії обмежена необхідністю існування організацій, які спираються на «активну
меншість» — «еліту» [11, c. 14]. 

Черговим дослідником еліти був іспанець Х. Ортега-і-Гассет. У своїй праці «Повстання мас», яку
він писав протягом чотирьох років, наголошує, що суспільство — це динамічне поєднання двох
факторів, а саме меншості та маси, яким дає й характеристику. Людина маси завжди задоволена
собою, натомість людина еліти висуває до себе строгі вимоги, відчуває потребу звертатися до
авторитету чи принципу, якому вона добровільно служить, а також їй притаманне почуття
відповідальності [16].

У вітчизняній науковій спадщині також були дослідники, які розглядали еліту. Однією із знаних
науці постатей був В. Липинський. Його наукове вчення присвячено національній еліті, яку він
називав «національна аристократія». Така еліта має володіти матеріальною силою та моральним
авторитетом [12, c. 103], адже саме вона «…повинна об’єднувати і організовувати свою націю, щоб
остання мала якнайкращі матеріальні та моральні умови для перемоги у боротьбі за виживання»
[12, c. 102]. В еліті В. Липинський розглядав не тільки вождів, але і представників суспільства, які
повинні працювати на користь національної ідеї.

Отже, представлений генезис концептуальних основ існування еліти є фундаментом полі -
тологічної науки, який варто підсумувати таким чином. По-перше, різні наукові школи звертали
увагу на інституціональну особливість еліти, адже характеризували її як важливий соціальний
інститут. По-друге, розглядувані теорії формують бачення про еліту як відокремлену групу
суспільства, яка у свою чергу може ділитися на підгрупи. Це твердження суттєво підкреслює
інституційне трактування еліти, в якому фіксуються структуральні рівні цього соціального
утворення. По-третє, ґенеза становлення та розвитку еліти розкриває співвідношення еліти і маси —
двох протилежних, проте і взаємодоповнюючих верств суспільства, стосунки між якими можуть
будуватися як на приязні, так і ворожості. Проте еліта необхідна суспільству, без якої останнє
існувати не в змозі. Саме тому перелічені нами теоретики вкладали в її зміст певні цінності, або
статус, якими вона має наділятися. Так, у політологічній науці сформувалися підходи до розуміння
еліти, які дозволяють показати її сутність через призму інституційної характеристики, де найбільш
виразно розкривається специфіка політологічної науки.

Розкриваючи всебічний та комплексний характер цієї інституції як активного суспільно-
політичного суб’єкта, вчені-політологи виділяють ціннісний та структурно-функціональний
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підходи. Згідно з ціннісним підходом до еліти належать ті особи, яким притаманні ціннісні
ознаками, а саме: високі здібності та навички, моральність, організаційність (В. Парето, Х. Ортега-
і-Гассет, В. Липинський). Звичайно, люди як біологічні істоти відрізняються своїми фізичними та
інтелектуальними можливостями, що однозначно впливає на їхній статус у суспільстві. Структурно-
функціональний підхід під елітою розглядає тих осіб, які наділені певними адміністративно-
управлінськими функціями, тобто владою та впливом на прийняття рішень, а тому їхнє вміння та
здібності не мають жодного значення (Г. Моска). Ці напрями є діаметрально протилежними, тому
й застосовуються до еліти різних сфер. Так, наприклад, для розуміння культурної, інтелектуальної,
наукової еліти використовується ціннісний підхід, натомість для політичної, військової —
структурно-функціональний. Беручи до уваги викладений матеріал, підтверджуємо наші гіпотези,
що єдиного підходу в дослідженні еліти немає, а вибір того чи іншого напряму залежить від багатьох
чинників та середовища функціонування останньої.

Виходячи із аналізу теорій еліт, можна нарешті дослідити саме поняття «еліти», адже, як влучно
зауважив польський науковець Я. Мацала, «від способу дефініювання еліт залежить великою мірою,
сфера розуміння цього поняття, типологія еліт, а також напрям та методи дослідження» [2, c. 15].
Отже, еліта — це особи, які мають інтелектуальну та моральну перевагу над масою безвідносно до
свого статусу (Ж. Боден); еліта — це особи, які отримали найвищий індекс у галузі їхньої діяльності
(В. Парето); еліті притаманні виняткові інтелектуальні здібності та найвище відчуття відпо ві -
дальності (Х. Ортега-і-Гассет); еліта як творча меншість суспільства на противагу нетворчій
більшості (А. Тойнбі); еліта як своєрідна категорія людей успіху, яка становить частину суспільства
(Я. Штумський); еліта — це невелика група людей, яка управляє, тобто безпосередньо ініціює (чи
накладає вето) рішення, які стосуються того, хто і що отримує, а також коли і як (М. Роскін); еліта —
це вища група свого класу, свого стану, своєї професійної спільноти, яка вирізняється своєю
освітою, професійною та загальною культурою чи життєвим досвідом, впливом на масу своєї
суспільної групи (М. Попович). 

Не випадково було одночасно процитовано визначення зарубіжних науковців, у тому числі аме-
риканських, польських, французьких тощо, а також українських, у послідовності, що відповідає іс-
торичному періоду їх творчості. Такий виклад матеріалу відображає закономірності цивілізаційного
розвитку та його впливу на зміни терміна «еліта». На нашу думку, еліті приписують ті риси, яких їй
або не вистачає, або вони чітко виражені в реальній дійсності. 

Значить, еліта — це широке поняття, яке характеризує всіх, хто підпадає під визначені ознаки.
Однак у суспільстві виділяють еліти різних соціальних інститутів. Так, К. Мангайм веде мову про
політичні, організаторські, інтелектуальні, мистецькі, моральні і релігійні еліти [4, c. 120]. У свою
чергу В. Журавський використовує поняття «еліта» в трьох значеннях, а саме в як еліту життєдіяль-
них сфер суспільства (політичну, економічну, духовну), як еліту соціальних структур суспільства (ет-
нічну, партійну, владну), як еліту відповідного соціального простору та часу (українську еліту, еліту
центру та регіонів) [9, c. 8]. Натомість М. Попович говорить про робітничу еліту, селянську еліту,
фінансову еліту, релігійну еліту, політичні еліти і так далі [19, c. 10]. 

Аналізуючи названі типології, слід підкреслити, що перелічені нами науковці в кожному випадку
виділяють політичну еліту як вищу привілейовану групу, яка володіє безпосередніми важелями
впливу на прийняття рішень та яка підлягає особливому дослідженню в контексті політологічної
науки. Цю тезу можна підтвердити думкою М. Жиромського, який вважає, що дефініювання еліти
прямує в одному з двох напрямів: або вказує на найкращі особистості в будь-якій галузі суспільного
життя, або відбувається чітке ототожнення прояву еліти із явищем політичної влади [5, c. 21]. Зга-
даймо Г. Моску, який також прирівнював еліту з політичним класом. Натомість, на наш погляд, по-
літологічна наука повинна сконцентровуватися не тільки на ній, але також брати до уваги еліту
в цілому. Оскільки, з огляду на сучасну українську політичну еліту, спостерігаємо, що більшість її
представників — це «вихідці» з інших сфер суспільної діяльності. Тому процес формування еліти не
обмежується тільки професійними політиками, а є широкомасштабним. 

Ми не намагаємося вказати на позитивні чи негативні сторони того чи іншого визначення, ти-
пології еліт, адже їх наукової критики існує достатньо в науковій літературі. Проте, спираючись на
наші попередні роздуми, необхідно сформулювати визначення еліти, яке розкриватиме її інститу-
ційність, зміст та характер.  

Висновки. Підсумовуючи проведене дослідження та враховуючи особливості суспільно-політич-
ного розвитку ХХІ ст., еліта — це соціально-інституційне утворення активних та мобільних людей,
які залежно від сфери діяльності, володіють відповідними високими здібностями, креативністю,
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моральністю та досвідченістю, що загалом дає їм можливість безпосередньо чи опосередковано
впливати на прийняття стратегічно-важливих рішень для суспільства. 

Таким чином, інституціоналізм еліти розкривається в такий спосіб:
– беззаперечним фактом є поділ суспільства на організовану меншість (еліту) як інституційне

утворення та хаотичну більшість (масу), навіть тоді, коли глобалізаційний простір усуває гра-
ниці між багатьма явищами, а до фундаментальних принципів демократії належить рівність
прав кожної людини;

– інституційна характеристика еліти розкривається через притаманні їй ознаки, до яких нале-
жать: високі інтелектуальні, психологічні та фізичні можливості, що загалом визначають її
особливе місце в суспільній ієрархії та відрізняють від інших класів;

– особливий інтерес політологічної науки зосереджений на дослідженні сутності політичної еліти
як найбільш впливової та рушійної групи, проте не слід забувати про еліту інших соціальних
верств, адже вона в цілому розглядається як суспільний інститут;

– з огляду на вище сказане та на наш погляд, в основі сучасного процесу формування еліти,
зокрема політичної, повинен бути закладений ціннісний (аксіологічний) підхід, оскільки
врахування інтелекту, обдарованості, моральності та організаторської здатності людини
потенційно сприятиме формуванню еліти з достатньо високим рівнем розумінням явищ, які
відбуваються в суспільстві та вмінням правильно і справедливо приймати рішення, що
впливатимуть на хід історичних подій. 
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
ЯК ЦЕНТР ВЛАДНИХ РІШЕНЬ У 2007–2012 РР.
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У статті розглянуто особливості парламенту як центру владних рішень, визначено особливості
фракційної структури Верховної Ради в 2007–2012 рр., проаналізовано суб’єктів законодавчої
ініціативи. Зроблено висновок про зменшення ефективності та впливовості парламенту як центру
прийняття владних рішень. 

Ключові слова: владне рішення, центр владного рішення, парламент, Верховна Рада України,
суб’єкти законодавчої ініціативи, фракційна структура.

В статье рассмотрены особенности парламента как центра властных решений, определены
особенности фракционной структуры Верховной Рады в 2007–2012 гг., проанализированы субъекты
законодательной инициативы. Сделан вывод об уменьшении эффективности и влияния парламента как
центра принятия властных решений.

Ключевые слова: властное решение, центр властного решения, парламент, Верховная Рада
Украины, Кабинет Министров, субъекты законодательной инициативы, фракционная структура.

The article discusses the features of the Parliament as a center of authoritative decision-making, peculiarities
of factional structure of the Parliament in 2007–2012 y., analyzed the subjects of legislative initiative. It is con-
cluded about the effectiveness and reduce the influence of the Parliament as the center of decision-making.

Key words: authoritative decision, center of the authoritative decision, the parliament, the Verkhovna
Rada of Ukraine, the subjects of legislative initiative, the factional structure.

Владне рішення є комплексним процесом кооперативної взаємодії інституційного центру, де
готується та приймається політичне рішення з центрами, які впроваджують у життя узаконене
рішення, з контролюючими це рішення центрами, а також громадянами, від імені яких це рішення
приймається. Сьогодні парламент є одним із основних владних у демократичних політичних
системах. Рішення, прийняті ним, як центром владних рішень, мають найбільшу вагу, силу та
є вирішальними для подальшого розвитку всієї системи суспільства. Тому, на нашу думку, доцільно
розглянути, яким чином структура парламенту та розподіл політичних сил у ньому впливають на
прийняття політичних рішень.

До парламенту увага дослідників прикута давно. Зокрема, Х. Лінц досліджував особливості
інститутів парламенту та президента в перехідних суспільствах. Під пильною увагою українських
дослідників та експертів і Верховна Рада України. Так, С. Наумкіна та Ю. Ломжець розглядають
шляхи підвищення ефективності парламентаризму, експерти центру політико-правових реформ
у контексті становлення в Україні публічного права вивчаються відносини між основними по -
літичними інститутами (зокрема, Президент та Верховна Рада), експерти Лабораторії Законодавчих
ініціатив  проводять постійний моніторинг за роботою парламенту. 

У цій статті ставимо за мету проаналізувати особливості Верховної Ради України як центру
владних рішень у період 2007–2012 рр., визначити особливості законодавчої ініціативи, проа на -
лізувати ефективність роботи Верховної Ради. 

Парламент — найвищий виборний (повністю або частково) орган державної законодавчої влади,
в якому здійснюється представництво основних політично активних груп населення країни.
Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади, що уповноважений ухвалювати
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закони в Україні. Повноваження Верховної Ради України реалізуються спільною діяльністю
народних депутатів України на засіданнях Верховної Ради України під час її сесій.

Наявність у структурі парламенту протилежних політичних сил часто блокує роботу всього
органу. Як правило, депутати конкуруючих політичних сил, потрапляючи до парламенту України,
не прагнуть до співпраці, а намагаються відстоювати власні інтереси та дбають про свій рейтинг на
наступних виборах. Все це можна прослідкувати і в роботі парламенту, який був обраний у 2007 році
в Україні.

Результати парламентських виборів в Україні у 2007 році були досить прогнозованими для
фахівців та експертів. Причин цьому є декілька. Одна із головних — та, що на будь-яких дострокових
виборах, які є відносно обмеженими в часових рамках, реалізувати новий політичний проект дуже
складно. Тому існує дуже низька ймовірність проходження «третіх» (тобто альтернативних
традиційним парламентським) політичних сил до парламенту країни. Окрім того, чергові
парламентські вибори в Україні відбувалися у 2006 році. За рік, що пройшов, динаміка політичних
симпатій населення, навіть враховуючи високі ризики, зумовлені трансформаційними процесами
та загальною нестабільністю політичної, економічної та соціальної системи, не могла радикально
змінитися. Тому вибори 2007 р. лише підтвердили тенденції, продемонстровані попередніми ви -
борчими кампаніями, в першу чергу 2006 р. [2].

Серед таких тенденцій можна виокремити: зростання популярності БЮТ, падіння рейтингу
більшості лівих політичних партій, відсутність однієї чи кількох партнерських провідних політичних
сил, які б користувалися довірою більшості громадян України. Лідером виборчих перегонів, як
і прогнозували більшість дослідників, стала Партія регіонів.

Після парламентських виборів в Україні у 2007 році, структура парламенту України виглядає так:

Таблиця 1. — Фракційна структура Верховної Ради України після виборів 2007р. 

В такому складі розпочав у 2007 році свою роботу парламент. Верховною Радою України з лютого
2010 року по січень 2011 року було ухвалено 224 закони. Найбільше ухвалених законів стосувалося
галузевої, економічної та правової політики; найменше — політики культури й освіти.   

Як і під час попередніх сесій, найбільш продуктивним суб’єктом законодавчої ініціативи
виявилися народні депутати України, які ініціювали 116 законів. Найбільш активно право
законодавчої ініціативи реалізовували представники фракції Партії регіонів. Крім того, було
ухвалено 17 законів, самостійно ініційованих представниками фракції БЮТ. 12 законів були
самостійно ініційованих депутатами від фракції НУНС. Найменше реалізували своє право
законодавчої ініціативи представники фракцій КПУ (по одному закону у сфері соціальної,
економічної та правової політики) та Блоку Литвина (Народної партії) — 2 галузевих закони: один
соціальний і один економічний. Значна кількість ухвалених депутатських законопроектів була
ініційована міжфракційними депутатськими групами найрізноманітніших комбінацій [4].

98

П
ер

іо
д 

Ф
ра

кц
ія

 
П

ар
ті

ї р
ег

іо
ні

в

Ф
ра

кц
ія

 «
Б

Ю
Т

»-
«Б

ат
ьк

ів
щ

ин
а»

Ф
ра

кц
ія

 Б
ло

ку
«Н

У
-Н

С
»

Ф
ра

кц
ія

 К
П

У

Ф
ра

кц
ія

 Н
П

У

Гр
уп

а 
«Р

еф
ор

м
и 

за
ра

ди
 

м
ай

бу
тн

ьо
го

»

П
оз

аф
ра

кц
ій

ні

01.2012 192 102 65 25 20 21 25

10. 2011 193 103 66 25 20 20 23

07. 2011 192 105 67 25 20 20 21

05.2011 190 105 68 25 20 20 21

03.2011 189 105 68 25 20 20 23

02.2011 181 106 69 25 20 20 29

01.2011 180 113 71 25 20 – 41

10.2010 180 121 71 26 20 – 32

02.2010 172 153 72 27 20 – 6

12.2007 175 156 72 27 20 – –

Політичні інститути і процеси



Освіта регіону — 2013/4 99

Принципово змінили структуру парламенту зміни до регламенту ВРУ, відповідно до яких
коаліція повинна складатись з депутатів, а не з фракцій. Це призвело до першої хвилі переходу
депутатів у провладну парламентську коаліцію (фракції, що орієнтувались на президента і його
партію). Друга хвиля відбулася у вересні 2010 року, коли було оголошено про виключення з фракції
БЮТ 28 народних депутатів, які раніше підтримували коаліцію під час голосувань. На 23 вересня
2010 року кількість членів фракції БЮТ налічувала вже 124 депутати. Це у свою чергу значно
вплинуло на одностайність голосувань фракції БЮТ [1].

Другий період, що розпочався у 2010 р. з перемогою В. Януковича на президентських виборах,
характеризується суттєвими відмінностями у відносинах між вето-гравцями. Передовсім, це
пов’язано зі зміною Конституції України — визнанням незаконним зміни до Конституції, що були
ухвалені у грудні 2004 р. Відповідно змінився статус Президента, роль парламенту, зокрема,
Президент подає склад уряду та кандидатуру Прем’єр-міністра, не має потреби формування коаліції
у Верховній Раді тощо. 

Аналіз діяльності глави держави В. Януковича вже з перших днів на посаді Президента дає
підстави говорити про посилення політичного впливу В. Януковича у всіх гілках влади до
встановлення свого контролю як у законодавчій, так і в судовій гілках влади. Так, весною 2010 р.
спостерігається вдале використання Президентом України слабкості Конституції України з метою
посилення своєї ролі у владному механізмі. Заради досягнення політичного впливу в Парламенті,
а саме формуванням пропрезидентської парламентської більшості, змінюється тлумачення
конституційних положень щодо формування коаліції депутатських фракцій. Відтепер ми маємо
коаліцію народних депутатів України без внесення будь-яких змін до Конституції України, а шляхом
нового розуміння конституційних положень владою, яке фіксується, в кінцевому рахунку, у Рішенні
Конституційного Суду України, шляхом зміни своїх попередніх правових позицій з цього питання.

Нову пропрезидентську коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України «Реформи
і стабільність» було створено 11 березня 2010 р. шляхом об’єднання як депутатських фракцій Партії
регіонів, Комуністичної партії та Блоку Литвина, так і окремих народних депутатів України із
фракцій «Нашої України», Блоку Юлії Тимошенко та позафракційних. Незважаючи на сумнівність
конституційності такого створення парламентської більшості з огляду на конституційні положення
щодо створення урядової коаліції лише парламентськими фракціями та аналогічну правову позицію
Конституційного Суду з цього питання, парламентська більшість ініціює процес формування
нового Уряду. Для цього за звичною практикою Парламенту змінюються положення Регламенту
Верховної Ради України та за підтримки Президента ініційований процес створення Уряду вдало
закінчується. Рішенням Конституційного Суду лише 6 квітня 2010 р. було підтверджено відпо -
відність Конституції України створення урядової коаліції як парламентськими фракціями, так
й окремими народними депутатами незалежно від їхньої фракційної приналежності.

Аналогічна ситуація відбувається і у відносинах між Президентом та Парламентом. Політично
вигідні законопроекти для Партії регіонів швидко проходять законодавчу процедуру та стають
законами. При цьому Президент України не використовує своє право вето у випадках порушення
законодавчої процедури ухвалення законів Парламентом. Так, спостерігається злагодженість дій
парламентської більшості та Президента України при ухваленні політично вигідних владі
законодавчих змін із порушенням законодавчої процедури, встановленої в Законі України «Про
затвердження Регламенту Верховної Ради України». Наприклад, у разі ухвалення Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо недопущення зловживання правом на
оскарження» від 13 травня 2010 р. № 2181. при процедурі ухвалення законів Парламентом.

Важливою подією, яка характеризує зміни у відносинах Президент — Парламент є Угода між
Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської
Федерації на території України, її укладання та ратифікація. Незважаючи на суперечність Угоди
Конституції України (частина сьома ст. 17 Конституції України не допускає на її території розташування
іноземних військових баз), порушення законодавчої процедури при ухваленні Закону України «Про
ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського
флоту Російської Федерації на території України» від 27 квітня 2010 р. № 2153-VI, злагоджені дії
Президента, Уряду та парламентської більшості призвели до укладення неконституційної угоди.

Парламент зберігає за собою роль важливого центру владного рішення, хоча більшість рішень,
які голосуються з ініціативи (переважно, це неформальна ініціатива). І хоча рішення не
є одностайними (із 224 ухвалених протягом 2010-го року законів лише 17 були підтримані всіма
парламентськими фракціями; у 2010-му році представники фракції «Наша Україна — Народна
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самооборона» виступили «проти» 195 ухвалених у цілому законопроектів — цей найвищий
відповідний показник серед фракцій. Представники фракції БЮТ також виявили свою незгоду зі
значною кількістю законопроектів (156 голосувань «проти» ухвалених у цілому законопроектів) [1]),
у цілому парламент на цьому етапі підтримує Президента і сприяє посиленню президентської влади.
Принципово змінили структуру парламенту зміни до регламенту ВРУ, відповідно до яких коаліція
повинна складатись із депутатів, а не з фракцій. Це призвело до першої хвилі переходу депутатів
у провладну парламентську коаліцію (фракції, що орієнтувались на президента і його партію). Друга
хвиля відбулася у вересні 2010 р., коли було оголошено про виключення з фракції БЮТ 28 народних
депутатів, які раніше підтримували коаліцію під час голосувань. На 23 вересня 2010 р. кількість
членів фракції БЮТ налічувала вже 124 депутати. Це у свою чергу значно вплинуло на одностайність
голосувань фракції БЮТ [3].

У зв’язку з тим, що система рішень, прийнятих парламентом, не змогла зняти домінуючих
проблем у суспільстві, рівень довіри населення до цього органу різко знизився. За період з вересня
2010 р. по лютий 2011 р. рівень довіри до Верховної Ради України скоротився на 2,7%.

Структура Верховної Ради сьомого скликання, обраної в результатів виборів 2012 р., змінилася.
Зміни сталися через зміни електоральних симпатій виборів, а також через зміну виборчого
законодавства (вибори відбувалися за пропорційно-мажоритарною виборчою системою, у 2007 р.
вибори до Верховної Ради відбулися на пропорційній основі). У результаті, фракційна структура
Верховної Ради виглядає так (табл.2). 

Таблиця 2. — Фракційний склад Верховної Ради України після виборів 2012 р. 

Як бачимо, у Верховній Раді з’явилися дві нові політичні сили: партія «УДАР» та «Свобода». Вони
зайняли місце в опозиції парламенту, однак займають власну нішу та навіть демонструють власні
спроби формування та впливу на порядок денний: Свобода — питання історичного минулого,
УДАР — персональне голосування у Верховній Раді. Однак фактично центрами прийняття владних
рішень є Фракція Партії регіонів, яка представлена 208 депутатами, для голосування потрібного
рішення вони можуть «залучати» голоси КПУ або ж позафракційних депутатів, і цього буде досить
для прийняття рішення. 

Парламент поступово також втрачає роль вето-гравця, оскільки виступає на боці президента.
Після виборів у 2012 р. роль вето-гравців взяли на себе представники політичної опозиції. Однак
дії, коли вони вдаються до блокування та неприйняття рішень, які не прописані в Конституції,
блокують роботу сесії Верховної Ради. Отже, парламент перетворюється на неефективний центр
прийняття рішень: за першу сесію депутати працювали лише 17 днів, всі інші — тривало блокування. 

Загалом можна говорити про те, що рішення, які були ухвалені Верховною Радою, стосувались
тих питань, вирішення яких сприятиме підвищенню авторитету провладних партій. Гострі суспільні
проблеми не вирішувались. Навпаки, ухвалення закону про прийняття нового податкового кодексу
викликали хвилю незадоволення у певних прошарках суспільства. Така робота парламенту у свою
чергу може призвести до зміни у структурі цього органу. Останні політичні кризи, постійне
блокування трибуни Верховної Ради, а також виїзне засідання — все це призводить до втрати
авторитету парламенту. Таким чином, діючий парламент не є стабільним, що впливає і на загальний
стан функціонування політичної системи суспільства. 

Згідно з Конституцією України суб’єктами законодавчої ініціативи є: Президент, депутати, уряд.
Власне такий вибір центрів впливу на найвищі правові норми є способом збалансувати політичні

100

Назва депутатської фракції чи групи Кількісний склад Дата створення

Фракція Партії регіонів 208 12.12.2012

Фракція Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» 99 12.12.2012

Фракція Політичної партії «УДАР (Український 
Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»

42 12.12.2012

Фракція Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 36 12.12.2012

Фракція Комуністичної партії України 32 12.12.2012

Народні депутати, які не входять 
до складу жодної фракції чи групи

28 12.12.2012

Політичні інститути і процеси
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та управлінські рішення — політичні рішення, приватні та соціальні інтереси представлені через
політичні партії та особи депутатів, управлінські — через уряд та Президента. 

З відкритих джерел на сайті Верховної Ради України ми проаналізували порядок денний рішень
2-ї сесії шостого скликання та останній сесії цього ж скликання та 2-ї сесії сьомого скликання та
останньої сесії цього ж скликання. Порядок денний — це проекти рішень, які плануються
розглянути на засіданні Ради, саме з порядку денного видно, які центри прийняття владних рішень
активно беруть участь у цьому. 

Так, на другій сесії шостого скликання було заплановано розглянути 922 рішення. З них най -
більша кількість законопроектів підготовані депутатами (84,2%). Уряд значно менше мав потребу
у законодавчій діяльності, з ініціативи уряду парламент включив у порядок денний  124 рішення
(13,4%). Президент В. Ющенко, як суб’єкт законодавчої ініціативи на цій сесії парламенту виступив
лише двічі (0,2%). Також ініціативу виявляв Національний банк, з його ініціативи до порядку
денного парламенту було включено 4 проекти рішення 

Депутати спільно з Президентом подали 13 законопроектів, уряд та Президент — 3 зако но проекти.
В аналогічний період — 2-га сесія сьомого скликання депутатів Верховної Ради — центри

подання та прийняття владних рішень дещо змінилися (див. рис. 3.3). Загалом кількість
законопроектів зменшилися з 922 до 329, однак частка депутатських законопроекті зросла (з 84,2
до 87,8%). Кількість законопроектів з ініціативи уряду у відсотках зменшилася з 13,4 до 6,7%, хоча
в абсолютних величинах відрізняється суттєво (22 законопроекти у 2012 р. порівняно зі 124 зако -
нопроектами у 2007 р.)

Так, на другій сесії сьомого скликання було заплановано розглянути 329 рішень. З них найбільша
кількість законопроектів підготовані депутатами (87,8%). Другий показник іде з суттєвим відривом,
і становить лише 6,7% і належить уряду, ще 1% рішень уряд підготував та подавав спільно
з Президентом. 3,3% рішень були підготовані депутатами разом з Президентом. Президент виступив
суб’єктом законодавчої ініціативи лише для 0,9% рішень. 

Ситуація щодо внесення законопроектів різними центрами політичних рішень до парламенту
суттєво не змінюється протягом інших сесій Верховної Ради. Частка законодавчої ініціативи з боку
ствновить 12%. Частка законодавчих ініціатив з боку парламенту — становить 80%, приблизно 3%
порядку денного формулюють депутати з президентом. 

З огляду на аналіз порядку денного засідань сесій Верховної Ради, робимо висновок, що парламент
як інститут владних рішень має значну частку власне політичних рішень — 80%, і близько 15% — рішень
управлінських, які подані управлінським центрами рішень (уряд, президент). Однак такий аналіз
необхідно здійснювати з урахуваннм контексту функціонування парламенту. Парламент 2007–2012 років
існував в умовах політичної конкуренції, уряд очолювала Ю. Ти мошенко, Президент — В. Ющенко,
голова Верховної Ради — В. Литвин. При цьому, в парламенті існувало декілька центрів впливу, однак
Партія регіонів та КПУ мали фактичну більшість. Ю. Ти мошенко для підтримки легітимності уряду, для
управління державою необхідно було працювати з парламентом, тому рівень участі уряду у формуванні
порядку денного парламенту становив близько 13%. Як відзначають дослідники Н. Александрова,
І. Коліушко, період перебування при владі Кабінету Міністрів на чолі з Ю. Тимошенко спостерігається
«сплеск» законодавчої ініціативи від урядовців. Ці ж дослідники відзначають позитивні зміни і щодо
рішення Уряду про розподіл між членами Кабміну відповідальності за забезпечення взаємодії Кабінету
Міністрів з комітетами і Верховною Радою та обов’язок міністрів призначати одного із своїх заступників
відповідальним за координацію законотворчої роботи у міністерстві [5].

З приходом до влади Президента В. Януковича та після парламентських виборів 2012 р. Партія
регіонів фактично очолила базові інститути державної влади: Президент, Кабінет Міністрів та
Верховну Раду. Оскільки це досить монолітна сила, ані уряду, ані Президенту немає потреби
формально вносити законопроекти до порядку денного, це з його неформальної подачі можуть
зробити підконтрольні депутати. Тому вже на другій сесії ми бачимо, що частка законодавчої
ініціативи уряду та Президента зменшується з 15 до 7% (майже вдвічі), хоча неформально порядок
денний роботи парламенту формується винятково інститутом Президента. З огляду на зміни
Конституції, Президент має повноваження формувати виконавчу гілку влади, має право
законодавчої ініціативи і може накладати вето на рішення парламенту. За особою В. Януковича та
його команди, Президент стає надзвичайно важливим політичним інститутом, центром владних
рішень, що включає в себе і політичні, і управлінські функції. 

На думку дослідника Х. Лінца, посилення ролі президента може спричинювати ряд недоліків та
позитивів. Зокрема, щодо прийняття владних рішень, то президентська модель реалізації влади
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призводить до зниження партійної дисципліни, тривалості існування політичних урядів, хоча при
цьому зменшується ймовірність появи сильних, незалежно мислячих членів уряду. У суспільствах,
що є неоднорідними, не мають стійкої традиції спільних цінностей президентська модель полі -
тичної влади може бути небезпечною і призводити до розколів [3]. 

Протягом двадцятирічної діяльності парламенту актуальною залишається проблема підвищення
якості законотворчої діяльності парламенту. Загальновідомо, що за кількісними показниками
ухвалених законів ми досягли європейського рівня. А от щодо якості... 90% — це зміни та
доповнення до вже діючих (у тому числі й нових) законів та закони про ратифікацію міжнародних
договорів. У такій ситуації необхідно застосовувати «пакетний» («системний») підхід до зако -
нотворення. По суті, у більшості сфер економічної діяльності відсутні логічна завершеність,
системність законодавчого забезпечення. Одним із негативних факторів законотворення є невра -
хування всіх реалій соціально-економічної ситуації в державі при розробленні та ухваленнні законів,
суперечність їх Конституції та раніше ухваленим законам. Передусім необхідне запровадження засад
плановості у діяльність Верховної Ради.

Суттєвим недоліком законодавчої сфери є те, що наявні нормативні фрагменти регулювання
суспільних відносин або не мають внутрішнього органічного зв’язку, або застаріли. Необхідним
є ефективне виконання законів, що неможливо без посилення парламентського контролю за діяль -
ністю уряду (особливо міністерств та інших центральних органів виконавчої влади) і без співпраці
уряду і парламенту.

Таким чином, діючий парламент не є стабільним, що впливає і на загальний стан функ ціо -
нування політичної системи суспільства. У зв’язку з тим, що система рішень, прийнятих пар -
ламентом, не змогла зняти домінуючих проблем у суспільстві, рівень довіри населення до цього
органу різко знизився. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОАЛІЦІЙНИХ УРЯДІВ
ПОЛЬЩІ ТА ОЦІНКА ЇХНЬОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

Мар’ян Лопата, Львівський національний університет імені Івана Франка
УДК 328.132.4

Надано класифікацію польських урядів від 1989 до 2013 рр. і визначено, що переважаючим типом
коаліційних урядів є мінімально-переможний уряд. Проаналізовано особливості формування польських
урядів. Вивчено коаліційні уряди з домінуючою партією і уряди, які мають урівноважений характер.
Визначено вплив ідеологічного і прагматичного чинників у формуванні коаліційних урядів Польщі.
Розраховано індекс урядової стабільності коаліційних урядів. 

Ключові слова: коаліційний уряд, мінімально-переможна коаліція, уряд меншості, домінуюча
партія, політична партія, індекс урядової стабільності, коаліційні переговори.

Предоставлена классификация польских правительств с 1989 до 2013 гг. и определенно, что  пре об -
ладающим типом коалиционных правительств является минимально-выигрышное правительство.
Проанализированы особенности формирования польских правительств. Изучено коалиционные пра -
вительства с доминирующей партией и правительства, которые носят уравновешенный характер.
Определено влияние идеологического и прагматического факторов на формирование коалиционных
правительств Польши. Рассчитан индекс правительственной стабильности коалиционных правительств.

Ключевые слова: коалиционное правительство, минимально-выигрышная коалиция, прави -
тельство меньшинства, политическая партия, доминирующая партия, индекс прави тельственной
стабильности, коалиционные переговоры.

This article focuses on the peculiarities of formation of coalition governments, which were in power during the
era of the independent Poland. The question we ask is whether we can generally identify any prevailing type of cab-
inets. Our conclusion is that there were mostly minimal winning coalitions based on cooperation of ideologically
distant political parties. This version didn’t provide government stability.

Key words: coalition government, minimum-winning coalition, minority government, dominant party, po-
litical party, index of government stability, coalition bargaining.

Порозуміння круглого столу започаткували системні зміни від лібералізованої соціалістичної системи
кінця 80-их років до парламентської демократії. Перехідною фазою тої зміни була «контрактова» де -
мократія. Нові процеси зумовили необхідність аналізу чинників і особливостей формування нових
урядів та їхньої стабільності, як одного з індикаторів розвитку всієї політичної системи Польщі.

Стаття має на меті: 1) надати класифікацію польських урядів від 1989 до 2013 рр. і визначити
переважаючий тип кабінетів; 2) визначити особливості формування урядів у Польщі; 3) визначити
основні чинники та індекс урядової стабільності польських урядів.

Питанню польських урядів і їхньої стабільності зокрема приділяли увагу такі польські дослідники
як А. Антошевський [4; 5], В. Єднака [7], Я. Раціборскі [9] та інші. К. Лещинська досліджувала
правові і організаційні аспекти формування та функціонування польських урядів. Т. Годлевський[6]
та Я. Раціборські приділяли особливу увагу взаємозв’язкам між партіями до формування урядів.
В. Єднака опрацювала всі коаліційні уряди Польщі починаючи від 1989 р. і закінчуючи 2004 р. [7].

У Польщі, як і в решті країнах Європи, кабінети переважно формуються не одною партією,
а коаліцією парламентських партій.

Існують однопартійні уряди більшості і меншості та коаліційні уряди більшості і меншості.
Коаліційний уряд більшості постає у двох формах — мінімально-переможної коаліції та над лиш -
кової коаліції [1, c. 235–236].

А. Антошевський підкреслює важливість програмної спорідненості партій, які входять до складу
уряду. Як вважає А. Антошевський, партії, орієнтовані на досягнення політичних цілей (забез пе чен ня
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впливу на зміст і напрям політики держави), можуть створювати коаліційні союзи: згідно з програмною
схожістю до потенційних партнерів, бажанням виключення з гри противника, «історичними»
мотивами (існування або відсутність традиції співпраці) чи теж прагненням увійти до складу уряду «за
будь-яку ціну». У першому випадку (програмні подібності) маємо справу з гомогенними коаліціями;
у другому випадку — з синкретичними коаліціями, що керуються іншими ніж програма цілями [4,
c. 38]. Стабільним є той уряд, який діє під керівництвом одного і того ж прем’єр-міністра в межах
незмінної конфігурації політичних сил і спирається на підтримку більшості у парламенті, або
принаймні здатен уникати вотуму недовіри максимальний час [2, c. 213].

Термін тривалості урядового кабінету охоплює період від формального призначення, або
офіційного затвердження до припинення терміну повноважень кабінету, незалежно від того, сталося
це в результаті проведення чергових (планових) виборів, позачергових виборів чи внаслідок
дострокового розпуску парламенту, чи відставки кабінету.

Щоб визначити, чи мала місце у кожному конкретному випадку коаліція більшості чи меншості,
треба визначити більшість депутатів від 460 мандатів, з яких складається польський Сейм.
Парламент Польщі є двопалатним і обирається на чотирирічний термін. Провідну роль у фор -
муванні уряду відіграє нижня палата — Сейм [2].

Коаліційні уряди формуються з домінуванням однієї партії або з приблизно рівних за силою
суб’єктів. Домінуюча партія формує коаліцію з допомогою доповнюючих партій, які входять до
складу урядової коаліції на правах «молодшого партнера», оскільки контролюють у парламенті
меншу кількість мандатів порівняно з т. зв. «старшим» партнером по коаліції — партією-ініціатором [3].

Президент на початку трансформації, до прийняття Малої Конституції, мав досить значні по-
вноваження, і період 1990–1992 р.р. характеризується існуванням президентсько-парламентської
системи з сильною позицією президента. Внаслідок прийняття Малої Конституції у 1992 р., а потім
і Конституції Польщі 1997 р., повноваження президента були значно обмежені і він не відігравав
настільки значної ролі, як на самому початку 90-х [9, c. 82].

Від виникнення незалежної Польщі у 1989 р. до дати написання цієї статті (серпень 2013 р.) змі-
нилося одинадцять кабінетів (13 глав урядів) та пройшло сім парламентських виборів (табл. 4). 

Політична ситуація у Польщі у 1989 р., коли ще не відбулися вільні вибори, дозволила
сформувати перші непартійні уряди з безпартійних на той час політиків. У вересні 1989 р.,
внаслідок домовленостей «Круглого столу» і початку трансформації політичної системи, був
сформований коаліційний кабінет прем’єр-міністра Т. Мазовецького, який мав статус надлиш -
кового, до якого увійшли всі парламентські фракції, тобто громадянська парламентська група
«Солідарність», Польська об’єднана робітнича партія, Об’єднана Народна партія, Демократична
партія, які були по суті партіями посткомуністичними [16]. Сформування «широкої коаліції» було
результатом то го часної політичної ситуації в Польщі, що передбачало співпрацю всіх
парламентських фракцій для впровадження реформ [11 с. 38]. Уряд Мазовецького користувався
небаченою парламентською підтримкою [9, c. 102]. У 1990 р. склад Сейму змінився завдяки розколу
у двох найбільших пар ламент ських фракціях. ПОРП поділився на дві фракції: фракцію
демократичної лівиці, до якої увійшла більшість членів колишнього об’єднання та фракція Соціал-
демо кратичного союзу [7, c. 173]. Також у 1990 р. через протиборство Л. Валенси і Т. Мазовецького
відбувся поділ «Солідарності», з якої вийшли прихильники прем’єра, сформувавши Демокра -
тичний Союз. У «Солідарності» продовжу вався подальший поділ партії, пов’язаний з виходом з неї
Порозуміння Центр. Коаліцію почали покидати партії, які її сформували внаслідок пере -
форматування в інші партії або внаслідок незгоди з політикою уряду. Відбувся і внутрішній поділ
«Солідарності» на прихильників Т. Мазовецького і на прибічників Л. Валенси. Т. Мазо вецький
подав у відставку у зв’язку з поразкою на президентських виборах, які відбулися у кінці 1990 р.
і обранням на цей пост Л. Валенси з Солідарності [7, c. 192]. Більшість міністерств в уряді Мазо -
вецького отримав громадянський комітет «Солідарність», решта учасників отримали по кілька
міністерств [15, c. 173].

У грудні 1990 р., коли Т. Мазовецький подав у відставку, президент Л. Валенса доручив представ -
нику Ліберально-Демократичного Конгресу Я. Білецькому сформувати уряд, який отримав вотум
довіри Сейму у січні 1991 р. Більшість складу уряду становили представники Ліберально-Демо -
кратичного Конгресу, Демократична партія і Порозуміння Центр отримали тільки 1 і 2 мі ніс терства
відповідно. Уряд Білецького був по суті урядом президента, оскільки не мав тривалої підтримки в
Сеймі, а своєму існуванню завдячував президентові. Однак запропоновані урядом закони Сеймом
ухвалювалися. Уряд Білецького  потривав до кінця «контрактового Сейму», і після виборів у жовтні
1991 р. подав у відставку перед новообраним парламентом [10, c. 83].
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Таблиця 1. — Склад кабінетів і парламентської коаліції від 1989 до 2012 рр. в Польщі

*Джерело: Розрахунок здійснено на підставі Європейської виборчої бази даних http://www.nsd.uib.no/euro -
pean_election_database; Jednaka W. Gabinety koalicyjne w III RP, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc awskiego, Wroc aw
2004. с.341; Polska scena polityczna. K. Sobolewska-My lik, A. Hess, K. Kowalczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellon-
skiego Krakуw 2010, c. 130; Партії і вибори у Європі. http://www.parties-and-elections.eu; Ресурс про вибори.
http://www.electionresources.org

*ПСЛ не входила до урядової коаліції але надало зовнішню підтримку у парламенті коаліційному урядові
Я. Ольшевського.

**Після виходу Союзу Праці (СП) з кабінету Є. Бузека в уряді залишилися представники АВС з пар ла ментською
підтримкою у 201 мандат.

Коаліція Л. Міллера СЛД-СП+ПСЛ мала тільки 258 мандатів, а уряд отримав вотум довіри у 308 депутатів Сейму.
Після відходу ПСЛ, коаліція стала коаліцією меншості у складі СЛД-СП (216 мандатів).

***Самооборона РП та ЛПР офіційно приєдналися до коаліції та увійшли в уряд ПіС у квітні 2006 р., хоча вони
з самого початку виражали зовнішню підтримку кабінету К. Марцінкевича.

**** У серпні 2007 р. коаліція розвалилася, але уряд продовжував виконувати функції до листопада 2007 р.
Список партійних скорочень: ГП — Громадянська Платформа, ПСЛ — Польська Народна партія, СЛД — Союз

демократичних лівих, ПіС — Право і Справедливість, ЛПР — Ліга Польських Родин, ХНС — Християнсько-
Народний союз, ДС — Демократичний Союз, ХДС — Християнсько-Демократична партія, ЛДК — Ліберально-
Демократичний Конгрес, НП — Народне Порозуміння, ХНО — Християнсько-Народне об’єднання, ППЗ —
Польська партія зелених, ПЦ — Порозуміння Центр, ППГ– Польська Економічна Програма, СП — Союз Праці.

Політики, будучи міністрами сформованих у цей період двох урядів, ще не представляли по -
літичних партій у формальному сенсі. Тільки в ході виборчих перегонів 1991 р. можна говорити про
впровадження механізмів конкуренції у виборах і звідси випливає можливість аналізу демо кра -
тичних правил, пов’язаних з коаліційними переговорами [15, c. 184].

Прем’єр-міністр і період урядування
Партійний склад 

і кількість мандатів
Статус кабінету

Т. Мазовецький 
(серпень 1989 – січень 1991)

Непартійний кабінет Надлишкова коаліція

Й. К. Білецький 
(січень – грудень 1991)

Непартійний кабінет Кабінет Л. Валенси

Й. Ольшевський 
(грудень 1991 – червень 1992)

ХНО–ПЦ–СЛД–НП–
ХДС(114) *

Коаліція меншості

Г. Сухоцька 
(липень 1992 – жовтень 1993)

СД–ХНС–ХДС–ЛДК-НП-
ППЗ-ППГ(194) 

Коаліція меншості

В. Павлак 
(жовтень 1993 – березень 1995)

СЛД–ПСЛ(303) Мінімально-переможна коаліція
Я. Олекси 
(березень 1995 – лютий 1996)

В. Цімошевич 
(лютий 1996 – жовтень 1997)

Є. Бузек 
(жовтень 1997 – жовтень 2001) 

АВС–СП(261)
Мінімально-переможна коаліція,
однопартійний уряд меншості**

Л. Міллер 
(жовтень 2001 – травень 2004)

СЛД–СП+ПСЛ(308)
Мінімально-переможний уряд, 

коаліція меншості *

М. Бєлка
(травень 2004 – жовтень 2005)

СЛД(188)* Однопартійний уряд меншості

К.Марцінкевич
(жовтень 2005 – липень 2006)*** ПіС–Самооборона–

ЛПР(245) ***
Однопартійний уряд меншості, 

мінімально-переможна коаліція ***Я. Качинський
(липень 2006 – листопад 2007) ****

Д. Туск 
(листопад 2007 – листопад 2011)

ГП–ПСЛ(240) Мінімально-переможна коаліція

Д. Туск (листопад 2011 – до сьогодні) ГП–ПСЛ(235) Мінімально-переможна коаліція
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Власне тоді, у Сеймі І каденції (1991 –1993), було створено уряди, учасниками яких стали партії,
що пройшли до парламенту завдяки вільним виборам. Але ці уряди були урядами меншості і пред -
ставляли менше половини депутатів парламенту, хоча до них увійшли представники багатьох партій.
Після проведення виборів у 1991 р. був сформований уряд Яна Ольшевського, у якому брали участь
4 партії: Порозуміння Центр (ПЦ), Християнсько-Демократична партія (ХДС), Польська Народна
партія-Народне Порозуміння (ПСЛ-НП), Християнсько-Народна партія (ХНП). Також в кабінеті
було 10 безпартійних міністрів [11, c. 109]. У ході голосування вотуму довіри 235 депутатів виразили
підтримку уряду Ольшевського Сейму [12, c. 72]. Додатково підтримали кабінет інші малі партії, які
не брали у формуванні уряду участі. Частину міністерств обійняло ПЦ, але половина міністрів була
позапартійною, а ХНП отримало два міністерства [15, c. 189]. В урядовій коаліції тривала гостре
протистояння між ПЦ і ПСЛ-ПЛ, яке досить швидко перейшло до опозиції. Учасники урядової
коаліції контролювали лишень 25% депутатських мандатів у нижній палаті парламенту [7, c. 144].

Падіння уряду Я. Ольшевського призвело до найдовшої урядової кризи у ІІІ РП. Призначений
президентом на пост прем’єра Вальдемар Павлак здобув вотум довіри, але не зміг сформувати уряду
і пішов у відставку. Тоді у липні 1992 р. утворилася нова коаліція і лівоцентристський уряд під
керівництвом Г. Сухоцької, до складу якого увійшло 7 партій: Демократичний Союз (ДС), Хрис -
тиянсько-Народне об’єднання (ХНО), Ліберально-Демократичний Конгрес (ЛДК), Польська
Народна партія-Народне Порозуміння (ПСЛ-НП, відмінна від посткомуністичної ПСЛ), Хрис -
тиянсько-Демократична партія (ХДС), Польська Економічна Програма (ППГ) і Християнська-
Народно партія (ХНС). У голосуванні вотуму довіри, уряд здобув підтримку 226 депутатів.
Коаліційні перемовини з ПСЛ і ПЦ зазнали провалу. Коаліція була ідеологічно розрізненою
і особливо велика дистанція була між Ліберально-Демократичним Конгресом (ЛДК), Християн -
сько-Народним Об’єднанням (ХНО) та Демократичним Союзом (ДС). Уряд, сформований під
гаслом «народної згоди», виявився внутрішньо поділеним і неспроможним уникнути долі уряду
меншості. Урядова коаліція контролювала близько 40% депутатських мандатів [18]. Коаліційний
уряд мав врівноважений характер, оскільки жодна з партій, навіть СД, з якого походила прем’єр,
не мала домінуючого становища, а міністерські місця були розподілені між численними партіями.
Падіння уряду було спричинене виходом з коаліції спочатку Народного Порозуміння, а невдовзі
фракції Солідарності, яка ініціювала прийняття вотуму недовіри уряду, який був підтриманий
парламентською більшістю. Президент Валенса використав свої повноваження і розпустив
парламент замість того щоб прийняти відставку уряду [11, c. 48].

Все-таки, у майже всі випадках, крім уряду К. Марцінкевича, починаючи від 1993 р. у Польщі
уряди формувалися як мінімально-переможні коаліції. Після виборів 1993 р. була утворена
лівоцентристська коаліція СЛД-ПСЛ, яка проіснувала цілу парламентську каденцію, незважаючи
на дворазову зміну глави уряду і значних змін у кабінеті. Коаліція СЛД і ПСЛ сформувала уряд,
прем’єр-міністром якого став лідер народної партії Вальдемар Павлак [15, c. 194]. Внаслідок
значного загострення стосунків у коаліції (частково поглиблені Президентом Л. Валенсою, який
призначав трьох міністрів) відбулася зміна на посту прем’єр-міністра у березні 1995 року. Але
завдяки порозумінню СЛД і ПСЛ вдалося прийняти конструктивний вотум недовіри для прем’єра
В. Павлака, що унеможливило розпуск парламенту і призначення позачергових виборів Прези ден -
том [9. c. 108]. Новим прем’єром став Йозеф Олекси з СЛД, але чергова зміна глави уряду відбулася
вже у 1996 році, коли звинувачений у зв’язках з радянською а потім і російською агентурою
Й. Олекси подав у відставку, а новим прем’єр-міністром став Влодзімєж Цімошевіч.  

Від початку коаліція СЛД-ПСЛ володіла сильною більшістю у 303 депутатські мандати і в її
конструкції не відбулося істотних змін, крім змін на посаді глави уряду. У голосуваннях у Сеймі
уряд кожного разу спирався на підтримку необхідної абсолютної більшості голосів і проштовхував
потрібні для нього рішення. Розподіл посад в уряді між СЛД і ПСЛ залишався пропорційним
з виразною перевагою на користь СЛД, особливо в уряді Я. Олекси [9, c. 109]. 

Незважаючи на велику перевагу парламентської більшості, у коаліції були ідеологічні та
персональні конфлікти, а також поділ щодо різних конституційних проектів. В перші два роки
життя урядової коаліції значних клопотів завдавали троє міністрів, які були призначені президентом
Лехом Валенсою [10, c. 114].

Більшість політичних сил правого спрямування на виборах 1997 року об’єдналася в Акцію
Виборчу Солідарність (АВС). Цей утвір був певною мірою протиставленням СЛД, який об’єднав
представників широких політичних кіл і був коаліцією різних політичних партій, які володіли
високим рівнем автономії в рамках виборчої коаліції [7, c. 223].
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Після виграних виборів була створена правоцентристська коаліція АВС-СВ (1997–2000) на чолі
з Є. Бузеком, яка контролювала 261 мандат у Сеймі. Значну перевагу в Кабінеті отримала АВС,
представники якої охопили 17 міністерств, тоді як Союз Свободи отримав тільки п’ять відомств.
Дуже швидко виникли конфлікти всередині коаліції. Істотною причиною ерозії урядової коаліції
було внутрішнє суперництво в АВС та між АВС та СВ. Рішення важко було узгодити в коаліції.
Коаліція розпалася після виходу СВ. Останню третину часу парламентської каденції існував
однопартійний уряд меншості Єжи Бузька [6, c. 125].

У результаті парламентських виборів 2001 р. перемогу отримала СЛД і була сформована ліва
коаліція з трьох партій СЛД-СП і ПСЛ. Її основу становив виборчий союз СЛД-СП, який долучив
народників ПСЛ [7, c. 227]. У новій коаліції СЛД стала гегемоном, а народники повинні були тільки
забезпечити здобуття парламентської більшості. Новим прем’єр-міністром став представник СЛД
Лешек Міллер. В уряді Л. Міллера, представники СЛД отримали 12 міністерств, ПСЛ — 2, а Союз
Праці тільки одне міністерство. Кожний член коаліції додатково отримував посаду віце-прем’єра,
що часто бувало при утворенні коаліційних урядів у 90-х роках [9, c. 112]. Однак в ПСЛ проявилася
сильна опозиція відносно коаліції. Розпад коаліції відбувся на почату 2003 р., коли Л. Міллер
відправив у відставку членів уряду з ПСЛ [11, c. 72].

Відтоді існував уряд меншості СЛД-СП, главою якого надалі залишався Л. Міллер. Урядова
коаліція здобувала у важливих для неї голосуваннях підтримку більшості, завдячуючи невеликим
парламентським фракціям і роздробленості опозиції. Після відходу народників із коаліції уряд
Міллера міг розраховувати на понад 200 мандатів СЛД-СП, а  політична структура нижньої палати
парламенту дозволяла укладати тимчасові союзи (передусім з Самообороною РП і фракцією
Ягеллонського), у результаті чого, уряд меншості Л. Міллера отримав вотум довіри від більшості
у 236 депутатів у червні 2003 р. Незабаром розпочався розпад фракції СЛД-СП і вихід із Союзу Праці
групи депутатів, які створили нову фракцію. Після вступу Польщі до Європейського Союзу
Л. Міллер подав у відставку. Після відставки уряду СЛД-СП у травні 2004 р. новий кабінет на чолі
з представником СЛД М. Бєлкою надалі опирався на підтримку СЛД-СП і неформалізовану
парламентську коаліцію з іншими меншими угрупованнями та безпартійними депутатами. Цей уряд
отримав вотум довіри від 236 депутатів Сейму і потривав до виборів 2005 р. як коаліційний уряд
меншості [14, c. 114–115].

Після виборів до парламенту у 2005 р. новий уряд меншості сформувала Право і Справедливість
у результаті безуспішних переговорів з потенційним партнером Громадянською Платформою і при
зовнішній підтримці Ліги Польських Родин і Самооборони. Новим прем’єр-міністром став Казимир
Марцінкевіч з ПіС. У квітні 2006 р. Право і Справедливість підписала коаліційну угоду з Само -
обороною і Лігою Польських Родин, відповідно до якої Самооборона отримала три міністерства,
а ЛПР два. У коаліції спостерігалося домінування однієї політичної сили — ПіС. Після перемоги
Л. Качинського на президентських виборах ПіС змінив прем’єра на Я. Качинського, за якого
проголосувало 240 депутатів Сейму з ПіС, Самооборони і ЛПР [13, c. 86–87]. Отже, мінімально-
переможна коаліція, сформована ще у час керування урядом К. Марцінкевича, продовжувала
функціонувати. Але у 2006 і 2007 роках відбулася низка криз усередині коаліції і лідер Самооборони
А. Леппер був відправлений главою уряду у відставку. Пізніше Леппер повернувся на свою посаду,
але Самооборона в Сеймі практично стала опозиційною до уряду фракцією. У липні 2007 р.
президент знову відправив у відставку А. Леппера у зв’язку з корупційною аферою. ЛПР і Само -
оборона вирішили сформувати спільну фракцію «Ліга і Самооборона» (ЛіС), щоб збільшити вплив
на ПіС. Але ПіС розірвав коаліційну угоду, і президент розпустив парламент, в результаті чого
відбулися позачергові вибори до парламенту [12, c. 289].

Після виборів у жовтні 2007 р. було сформовано нову мінімально-переможну коаліцію між
Громадянською Платформою і ПСЛ на чолі з Д. Туском із підтримкою 238 депутатів нижньої палати
парламенту [19]. У новій коаліції ГП стала гегемоном, а народники повинні були тільки забез -
печити більшість у парламенті, хоча отримали три міністерства. Коаліційний уряд протримався
без значних скандалів до кінця парламентської каденції. У результаті виборів 2011 р. мінімально-
переможна коаліція ГП-ПСЛ знову здобула більшість [21], а уряд продовжив функціонувати у тому
самому складі. 

Якщо у Сеймі І каденції коло потенційних учасників коаліції становило близько десяти партій,
то у Сеймах ІІ, ІІІ і V каденцій воно звузилося до 5–6 угруповань, причому коаліційним потенціалом
володіло дещо менше з них. У ІІ каденції Сейму коаліція СЛД-ПСЛ була безальтернативним
варіантом, хоча СЛД від початку намагався втягнути в ліву коаліцію Союз Праці та Ліберально-
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Демократичний Союз. Але упередження ЛДС відносно  походження СЛД і переваги для ЛДС
ціннісного критерію не дозволило розширити коаліції СЛД-ПСЛ. Союз Праці теж відмовився брати
участь у формуванні коаліції [12, c. 221].

Урядові коаліції у 1991–1993, 1997–2001, 2001–2003 та у 2005–2007 рр. розпадалися і втрачали
більшість у парламенті. Уряди меншості утримувалися завдяки пошуку додаткової підтримки
у парламенті для тих проектів і діяльності, які були важливими для уряду або уможливлювали
подальше його існування. Тому урядові коаліції були вужчими, ніж парламентські коаліції [5, c. 132].
Кореляції між ними були змінними, що впливало на нестабільність урядів.

Ні разу через вихід якогось учасника коаліції уряд не пішов у відставку. Прем’єр Т. Мазовецький
подав у відставку не внаслідок виходу ПСЛ з коаліції, а через поразку на президентських виборах.
Я. Ольшевський був відкликаний з посади глави уряду з ініціативи президента. Прем’єр-міністр
Г. Сухоцька, незважаючи на проблеми всередині коаліції, була відправлена у відставку Сеймом, тоді
як Є. Бузек, коаліційний уряд якого покинув Союз Праці, став першим прем’єр-міністром, який
пробув до кінця парламентської каденції. Прем’єр Л. Міллер, незважаючи на те, що його кабінет
від березня 2003 р. до травня 2004 р. характеризувався статусом уряду меншості, міг ефективно
керувати, завдячуючи підтримці деяких депутатських груп. Хоча від 1993 р. коаліції у Польщі
є мінімально-переможними, у разі виходу одного з учасників уряд, як правило, продовжує свою
діяльність, перетворюючись в однопартійний або коаліційний уряд меншості. Цьому посприяв
частково глибокий поділ польського політикуму. В 90-их і на початку ХХІ ст. його виникнення
можна пояснити походженням політичних сил, оскільки генетичний критерій визначає «граничну
лінію» формування коаліції, що спричинило тривалий поділ на угруповання посткомуністичні та
групи, що беруть свій початок з Солідарності [7, c. 324]. Партії з обох таборів не укладали між собою
на парламентському рівні урядових коаліцій, у зв’язку з чим урядові коаліції формувалися в межах
одного з двох таборів. Ці політичні табори не були цілком ідеологічно сумісними, що ускладнило
будівництво тривалої та ідеологічно-сумісної урядової коаліції. Оскільки до сьогодні жодній партії
чи виборчому комітетові не вдалося отримати абсолютної більшості в нижній палаті парламенту,
завжди виникала необхідність формування коаліційного кабінету. Аж до виборів 2007 р. і утворення
коаліції ГП-ПСЛ не було коаліцій між посткомуністичними партіями та силами, що походять із
Солідарності.

З 14 фракцій, які брали участь у коаліційних кабінетах у 1991—2013 роках (кабінети сформовані
після перших вільних демократичних виборів у 1991 р.), більшість проводила свою політику
у синкретичних кабінетах (несумісних  ідеологічно і програмно). Тільки партії-учасники кабінету
Я. Ольшевського можна визначити як програмно близькі. Це були партії народно-християнсько-
національної орієнтації, тобто партії правого або правоцентристського спрямування. Кабінети, які
формувалися пізніше, починаючи від уряду Г. Сухоцької до уряду Д. Туска включно, були
аксіологічно і програмно несумісними. У кабінеті Г. Сухоцької були представлені два напрямки:
ліберальний (СД, ЛДК, ППГ)  і християнсько-демократичний (ХНО, ХДС, НП). Однак між ХДС
та СД проявилися найбільші ідеологічні розбіжності, типові для національно-католицького та
ліберального напрямів, тоді як пізніша коаліція СЛД-ПСЛ є конструкцією, що складається з соціал-
лібералізму і народно-аграрного напрямів, які не були програмно сумісними між собою [9, c. 122].
У 1997 р. була сформована коаліція з АВС-СП, яка об’єднала у собі християнські, національні,
консервативні (з сильним домінування професійних союзів) і ліберальні складові. Коаліція ПіС-
ЛПР-Самооборона була союзом консервативно-національно-християнським (ПіС, ЛПР) та націо -
на лістично-популістським (Самооборона РП). Також утворена у 2007 р. коаліція ГП-ПСЛ не являє со бою
програмно-спорідненої коаліції з огляду на присутність ліберального та аграрного начал [12, c. 328].

При оцінюванні досвіду в утворенні безальтернативних коаліцій в 90-х і початку минулого
десятиліття на підставі ідеологічного критерію А. Антошевський робить висновок, що у Польщі
програмні коаліції поки що неможливі в умовах системної трансформації [4, c. 203].

Також важко провести лінію між мотивами реалізації програмних цілей та здобуттям посад,
якими керуються політики та партії при входженні в склад кабінету. Для кожної партії важливі
обидва питання, але головним є отримання посад. Найкращим тому прикладом може служити
Польська Народна партія(ПНП), яка свого часу підтримувала кабінет Я. Ольшевського, отримала
міністерства в рамках коаліції з СЛД 1993–1997 рр., з СЛД–СП в 2001–2003 рр., і в коаліції з Гро -
ма дянською Платформою від 2007 та 2011 років. 

Таким чином, Польщі властиві мінімально-переможні уряди з домінуючою партією, де головна
партія отримує більшість посад, а додаткові партії тільки частину. Так було і в коаліції СЛД-ПСЛ
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1993–1997 рр., коли В. Павлак, будучи прем’єр-міністром, але лідером слабшої ПСЛ, був змушений
поступитись своєю посадою домінуючій партії СЛД.

Таблиця  2. — Індекс урядової стабільності в 1989–2011 рр. у Польщі

Джерело: обрахунок зроблено на підставі Європейської виборчої бази даних: http://www.nsd.uib.no/euro -
pean_election_database; Jednaka W. Gabinety koalicyjne w III RP, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc awskiego, Wroc aw
2004. с.341; Polska scena polityczna. K. Sobolewska-My lik, A. Hess, K. Kowalczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-
lonskiego Krakуw 2010,  c. 130.

З вище поданої табл. 2 видно, що найбільш стабільними і тривалими є мінімально-переможна
урядова коаліція Д. Туска і мінімально-переможний уряд Є. Бузка з індексом урядової стабільності
100%. На підставі аналізу стабільності кабінетів, що функціонували в Польщі від вересня 1989 р.,
можна зробити висновок, що урядові коаліції у Польщі не є стабільними і тривалими за винятком
останніх двох урядів Д. Туска.

Від 1993 р. до 1997 р., і від 2007 р. до сьогодні коаліції існують у незмінному складі. В обох ви -
падках вони були мінімально-переможними з найвищим індексом урядової стабільності. Найменш
стабільними виявилися коаліційні уряди меншості Я. Ольшевського і Г. Сухоцької 1991–1993 рр.
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«ПАРТІЇ ВЛАДИ» ТА ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ ЯК ЧИННИКИ
ПРЕЗИДЕНЦІАЛІЗАЦІЇ ВИЩОГО Й ЦЕНТРАЛЬНОГО РІВНІВ

СИСТЕМ ІНСТИТУТІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 
У БІЛОРУСІ ТА КАЗАХСТАНІ 

Ігор Осадчук, аспірант кафедри політології
Львівського національного університету ім. І. Франка
УДК 328.183:342.516(476+574)

Проаналізовано поняття «президенціалізація», «система інститутів виконавчої влади», «прези -
денціалізація вищого і центрального рівнів системи інститутів виконавчої влади», «партія влади»,
«індекс ефективної кількості парламентських партій». Визначено особливості організації та фун кці -
онування «партій влади» та партійних систем у контексті президенціалізації вищого і центрального
рівнів систем інститутів виконавчої влади у Білорусі та Казахстані. 

Ключові слова: система інститутів виконавчої влади, президенціалізація вищого й центрального
рівнів системи інститутів виконавчої влади, партія влади, партійна система, індекс ефективної
кількості парламентських партій.

Проанализированы понятия «президенциализация», «система институтов исполнительной власти»,
«президенциализация высшего и центрального уровней системы институтов исполнительной власти»,
«партия власти», «индекс эффективного количества парламентских партий». Определены особенности
организации и функционирования «партий власти» и партийных систем в контексте президен циа ли зации
высшего и центрального уровней систем институтов исполнительной власти в Беларуси и Ка захстане.

Ключевые слова: система институтов исполнительной власти, президенциализация высшего
и центрального уровней системы институтов исполнительной власти, партия власти, партийная
система, индекс эффективного количества парламентских партий.

Concepts of presidentialization, system of executive power institutions, presidentialization of higher and central levels
of the system of executive power institutions, party of power,  index of the effective number of party seats are analysed.
Features of organization and functioning of the «parties of power» and party systems in the context of presidentialization
of  higher and central levels of the system of executive power institutions in Belarus and Kazakhstan are determined.

Key words: system of executive power institutions, presidentialization of  higher and central levels of the system
of executive power institutions, party of power, party system, index of the effective number of party seats.

Провідною тенденцією функціонування систем правління Білорусі та Казахстану є посилення пре -
зидентських рис при послабленні парламентських складових. «Партії влади» у цих країнах розглядаються
цілим рядом дослідників як інструменти обслуговування та вираження інтересів президента/виконавчої
влади. Саме тому важливим, на нашу думку, є аналіз й акцентування уваги на тих аспектах організації та
функціонування «партій влади» та партійних систем, які сприяли президенціалізації вищого й цен -
трального рівнів систем інститутів виконавчої влади (далі — СІВВ) у Білорусі та Казахстані.

Об’єкт дослідження —  «партії влади» та партійні системи у Білорусі та Казахстані. Предмет —
«партії влади» та партійні системи як чинники президенціалізації вищого й центрального рівнів
СІВВ у цих країнах. Метою дослідження є визначення особливостей організації та функціонування
«партій влади» та партійних систем в контексті президенціалізації вищого й центрального рівнів
СІВВ у Білорусі та Казахстані.  

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять праці П. Вебба [43], О. Зазнаєва [7; 8; 9],
Дж. Кейсона [33], М. Коппеджа [35], М. Лааксо [40], С. Мейнверінга [41], Т. Дж.Пауера [33], Т. По -
гюнтке [43], Т. Скаллі [41], Р. Таагепери [40]. 
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Зазначимо, що система інститутів виконавчої влади — сукупність, у якій усі складові частини
(окремі інститути та їхні структурні підрозділи) є взаємопов’язаними, творять цілісність та водночас
є са мостійними підсистемами, що мають своє спеціальне призначення (здійснення діяльності
виконавчого та розпорядчого характеру), організаційну структуру і певну компетенцію для
вирішення завдань й однорідних за своєю природою управлінських функцій. CІВВ у Білорусі та
Казахстані мають таку структуру: вищий рівень інститутів (президент, уряд та кабінет міністрів),
центральний  (міністерства, державні комітети та інші відомства), місцеві інститути виконавчої
влади (місцеві адміністрації).

Опираючись на праці О.Зазнаєва [7; 8; 9] (використовує поняття  «президенціалізація» стосовно
напівпрезидентських та парламентських систем), Дж. Кейсона та Т.Дж. Пауера [33](аналізують
президенціалізацію в контексті президентських систем), президенціалізацію (англ. presidentialization)
визначаємо як процес, за якого системи правління (президентські, парламентські та напів пре зи -
дентські)  стають більш президентськими на практиці, але при цьому не змінюється їхня формальна
структура (формально залишаються президентськими, парламентськими, напівпрезидентськими).
У свою чергу, президенціалізація вищого і центрального рівнів СІВВ — процес, що передбачає
збільшення обсягу контрольованих президентом як «реальним» главою виконавчої влади ресурсів,
підвищення ступеня його автономії, посилення інституційної спроможності «реального» глави
виконавчої влади долати опір інших політичних акторів, закритість правлячої еліти та зменшення
ролі партій у політичному процесі, зокрема при фактичному формуванні уряду.

Для того щоб визначити фактичну президенціалізацію на вищому й центральному рівнях СІВВ (див.
табл.1) у системах правління Білорусі та Казахстану, використовуємо методику О. Зазнаєва1.  

Таблиця 1. — Показники індексу форми правління/фактичної президенціалізації вищого й центрального рівнів
СІВВ у Білорусі та Казахстані

Партійні системи Білорусі та Казахстану в контексті президенціалізації вищого і центрального
рівнів СІВВ ми аналізуватимемо за такими параметрами:

1) правова основа діяльності та реєстрація політичних партій; встановлення залежності між
кількістю офіційно зареєстрованих партій та фактичною президенціалізацією вищого й централь -
ного рівнів СІВВ;
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1На основі методики нідерландського вченого А. Кроувела [39], О. Зазнаєв розробив «індекс форми правління»
(ІФП), що дозволяє виміряти наявність чи відсутність президенціалізації. В результаті індек сування здійснюється
за 10 змінними: 1) вибори президента; 2) носій виконавчої влади; 3) призначення прем’єр-міністра; 4) призначення
інших членів уряду; 5) формування нового кабінету; 6) вотум недовіри; 7) законодавча ініціатива президента; 8) вето
президента; 9) розпуск парламенту; 10) сумісність депутатського мандата з урядовою посадою. Максимальне
значення показника за кожним критерієм — «1», мінімальне — «0». У методиці О. Зазнаєва є проміжний варіант —
«0,5». Максимальне значення для президентського індексу та для парламентського індексу становить «10»,
а мінімальне — «0» [7, c. 149–152]. Для періодизації ми брали за основу рік прийняття/зміни конституції [13; 15;
16; 17; 18]. Підрахунок за кожним індикатором ми здійснювали на підставі політичної практики. Методика
О.Зазнаєва дозволяє умовно ранжувати країни по групах: «парламентаризовані напівпрезидентські системи» (ІФП
від –7 до –3,5), «збалансовані напівпрези дентські системи» (ІФП від –3 до +3) і «президенціалізовані напів -
президентські системи» (ІФП від +3,5 до +9). При цьому, якщо ІФП > +9 — країни відносять до президентських
систем [7, c. 154]. Коли ІФП < — 7 — до парламентських систем. Індекс форми правління/фактичну президен -
ціалізацію (ФПр) вищого і центрального рівнів СІВВ розраховуємо як різницю президентського та парламентського
індексів: ІФП = ПрІ — ПарІ.

Країна ІФП/ФПр (рр.)

Білорусь
+7 (1994–1996)

+8 (1996–2013)

Казахстан

+7 (1993–1995)

+8 (1995–2007)

+10 (2007–2013)
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2) ефективна кількість парламентських партій та типологія партійних систем; встановлення
залежності між індексом ефективної кількості парламентських партій/типом партійної системи та
фактичною президенціалізацією вищого і центрального рівнів СІВВ;

3) місце і роль непартійних/незалежних депутатів у партійних системах; встановлення залежності
між кількістю непартійних/незалежних депутатів та фактичною президенціалізацією вищого
і центрального рівнів СІВВ;

4) роль «партій влади» у партійних системах.
Важливу роль у становленні партійної системи в Білорусі відіграли президентські вибори 1994 р.

У період передвиборної кампанії різко зросла активність політичних партій. У президентських
виборах брало участь шість партій. Білоруський народний фронт (БНФ), Аграрна партія, Партія
народної згоди і Партія комуністів Білорусі висунули своїх кандидатів, відповідно — Зенона
Позняка, Олександра Дубка, Геннадія Карпенка та Василя Новікова. Білоруська соціал-демо кра -
тична Грамада і Об’єднана демократична партія підтримали незалежного кандидата Станіслава
Шушкевича [23].

У жовтні 1994 р. Верховна Рада Республіки Білорусь ухвалила Закон «Про політичні партії» [12].
Право на об’єднання в політичні партії отримали тільки громадяни Республіки Білорусь, у той час
як членами громадських об’єднань могли бути громадяни республіки, іноземні громадяни та особи
без громадянства, які постійно проживали в Республіці Білорусь. На підставі Закону мінімальну
кількість членів, необхідну для реєстрації політичної партії, було збільшено зі 100 до 500 чоловік [12].

Після вступу Закону «Про політичні партії» (1994 р.) в силу була проведена перереєстрація, яку
пройшли всі 24 політичні партії, що існували в той час [23]. На розвиток партійної системи в Білорусі
значний вплив мали вибори депутатів Верховної Ради у 1995 р. Підкреслимо, що у парламент країни
своїх представників провели 16 партій. За результатами виборів у Верховній Раді оформилися
5 парламентських фракцій: «Згода», аграрії, Партія комуністів Білорусі, «Грома дян ська дія» і Соціал-
демократичний «Союз праці» [23]. Зауважимо, що «Згода» позиціонувала себе як пропрезидентська,
всі інші як опозиційні. В цілому партійні фракції включали 2/3 депутатського корпусу, і на першій
сесії парламенту його керівні органи були сформовані на основі міжфракційної пакетної угоди.

Згодом лідери чотирьох опозиційних фракцій вступили в конфронтацію з президентом О. Лу -
кашенком, вносячи розкол в роботу парламенту. Виходом із кризи між гілками влади став
референдум 26 листопада 1996 р. Аграрії та комуністи запропонували свій проект Конституції, згідно
з яким  посаду президента повинні були взагалі ліквідувати [20].

На процес формування партійної системи в Білорусі значний вплив мав Декрет Президента від
26 січня 1999 р. «Про деякі заходи щодо впорядкування діяльності політичних партій, професійних
спілок та громадських об’єднань» [5]. Декрет збільшив мінімальну кількість членів партій, яка не -
обхідна для реєстрації, з 500 до 1000 від більшості областей республіки та м. Мінська. В результаті з 28,
що існували на момент видання Декрету політичних партій, пройшли перереєстрацію лише 17 [5].

У листопаді 1999 р. Національні збори Республіки Білорусь внесли зміни до Закону «Про
політичні партії». Відповідно до нього в назві політичної партії не допускається використання слів
національний, народний у будь-яких відмінках [23]. Після розколу Партії БНФ і набуття чинності
нової редакції Закону «Про політичні партії» були зареєстровані Консервативно-Християнська
партія — БНФ і Партія БНФ. 

Після 2001 р. влада почала новий наступ на структури політичних партій, прикриваючись
юридичними та псевдоюридичними аргументами: попередження, ліквідація місцевих представ -
ництв через позбавлення юридичних адрес, необґрунтована відмова в реєстрації нових партій.
У червні 2003 р. до Закону «Про політичні партії» були внесені доповнення, що дозволили при -
пиняти діяльність партій через Верховний суд навіть за умов одноразового порушення закону про
масові заходи, що надалі обмежило активність партій в організації мітингів і демонстрацій. Зокрема,
в серпні 2004 р. за пропозицією Міністерства юстиції Верховний суд ухвалив рішення про ліквідацію
Білоруської партії праці, а в 2007 р. Білоруської екологічної партії зелених «БЕЗ» і Білоруської партії
жінок «Надзея» [22, 23].

У 2005 р. до Закону «Про політичні партії» також були внесені зміни, які заборонили діяльність
незареєстрованих партій. Згідно з новою редакцією закону, Мін’юст отримав величезні контрольні
і каральні повноваження, зокрема, право призупиняти (через подачу заяви до Верховного суду)
діяльність партій на термін від 1 до 6 місяців у разі відсутності необхідної реакції партії на
попередження про порушення законодавства. Наслідком всього вищевказаного стало закриття
діючих партій та відмова в реєстрації нових.

Ігор Осадчук. «Партії влади» та партійні системи як чинники президенціалізації вищого й центрального рівнів [...]



2 липня 1996 р. у Казахстані було ухвалено Закон «Про політичні партії». Згідно із п. 4 ст. 10 цього
Закону для державної реєстрації політичних партій в їхньому складі мало бути не менше трьох тисяч
громадян, що представляли більше половини областей Республіки Казахстан [10]. 

У липні 2002 р. парламент ухвалив новий Закон «Про політичні партії». Новим законом було
введено 50-тисячний бар’єр для формування політичної партії. Відповідно до п. 6 ст. 10 Закону «Про
політичні партії» для державної реєстрації політичної партії в її складі мало бути не менше
п’ятдесяти тисяч членів партії, що представляли структурні підрозділи (філії та представництва)
партії, чисельністю не менше семисот членів партії в кожній області, місті республіканського
значення та столиці [11]. Після ухвалення нового Закону «Про політичні партії» в липні 2002 року
діючі на той момент політичні партії повинні були протягом шести місяців пройти перереєстрацію.

Крім цього, закон установив статтю, що регламентує розпуск партії за рішенням суду у разі, якщо
партія двічі не зареєструє свою участь на виборах. Закон був критично сприйнятий як місцевими,
так і міжнародними спостерігачами, які стверджували, що він призведе до обмеження доступу
партій до виборчого процесу та до звуження політичного плюралізму. Такі застереження були
підтверджені політичною практикою: якщо у 2002 р. у Казахстані було зареєстровано 19 партій, то
вже напередодні парламентських виборів 2004 р. — 12 партій (див. табл. 2).

Таблиця 2 . — Правова основа діяльності та кількість зареєстрованих політичних партій у Білорусі та Казахстані*

Примітки: .*таблицю складено на підставі даних міністерств юстиції і ЦВК Білорусі та Казахстану [19; 24; 26].

Через високий членський мінімум до січня 2003 р. з 19 партій, зареєстрованих у 2002 р., заявки на
перереєстрацію відповідно до нового закону подали тільки 11. З них сім були перереєстровані:
Республіканська політична партія «Отан», Демократична партія «Ак жол», Громадянська партія
Казахстану, Аграрна партія Казахстану, Комуністична партія Казахстану, Партія патріотів Казахстану,
Соціал-демократична партія Казахстану «Ауил». Перереєстрацію не пройшли Респуб лі канська
демократична партія «Єл дана» (колишня Демократична партія жінок Казахстану), «Алаш»,
«Співвітчизник» і Партія відродження Казахстану [26]. Першим трьом було відмовлено на підставі
п. 2  ст. 7 Закону «Про політичні партії», яка забороняє використовувати у найменуванні партії вказівку
на етнічні, релігійні чи гендерні ознаки. Республіканська народна партія Казахстану і демократична
партія «Азамат» бойкотували перереєстрацію на знак протесту проти нового законодавства. Ще
чотири партії (Народний конгрес Казахстану, Соціалістична партія, Партія справедливості та Партія
національної єдності «Казак єлі») не подавали заявок на перереєстрацію [26].

У 2009 р. до Закону «Про політичні партії» були внесені зміни, відповідно до яких для державної
реєстрації партії в її складі має бути не менше сорока тисяч членів, що представляють структурні
підрозділи (філії та представництва) партії чисельністю не менше шестисот членів партії в кожній
області, місті республіканського значення та столиці.

Як видно з табл. 2, скорочення кількості офіційно зареєстрованих партій у Білорусі (після 1998 р.)
і Казахстані (після 2002 р.) внаслідок внесення відповідних змін до партійного законодавства з іні -
ціативи глав держав та їхніх адміністрацій, сприяло фактичній президенціалізації вищого і цен -
трального рівнів СІВВ у цих країнах.
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Країна Нормативно-правовий акт
Дата ухвалення/внесення

змін та доповнень (рр.)
Кількість партій/рр.

Білорусь
Закон 

«Про політичні партії»

5.10.1994 – 
ухвалено закон/

зміни та доповнення
(1999; 2001; 2003;
2005; 2007; 2008;
2009; 2010; 2011)

24 (1994)
34 (1995)
41 (1998)
17 (1999)
15 (2009)
15 (2013)

Казахстан
Закон 

«Про політичні партії»

2.07.1996 – 
ухвалено закон

15.07.2002 – 
ухвалено новий закон/ 
зміни та доповнення

(2005; 2007; 2009; 2012)

7 (1995)
19 (2002)
12 (2004)
10 (2007)
9 (2013)
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З метою визначення місця і ролі партій в межах конкретної партійної системи в 1979 р. М. Лааксо
і Р. Таагеперою був запропонований індекс «ефективної кількості партій» [40]. Формула, яку вони
запропонували, була наступною: N = , де Σ— сума від 1до n; n — кількість партій; pi

2 — частка місць
(чи голосів виборців), отриманих і-тою партією. Згодом дослідники-компаративісти вирішили
підрахувати «ефективну кількість партій» стосовно виборчого процесу та розподілу місць
у парламенті. Для цього були запропоновані індекси ефективної кількості електоральних партій
(effective number of party votes — ENPV) та ефективної кількості парламентських партій (effective
number of party seats — ENPS). 

Індекс ефективної кількості електоральних партій визначається за формулою: ENPV =  , де Σ— сума
від 1до n; n — кількість партій; vi — частка голосів виборців, отриманих і-тою партією. У свою чергу, індекс
ефективної кількості парламентських партій визначається за формулою: ENPS =  , де Σ — сума від 1
до n; n — кількість партій; si — частка місць у парламенті, отриманих і-тою партією [25, c. 367].

Для визначення типів партійних систем на певних етапах функціонування політичних систем
Білорусі та Казахстану, ми використовуємо індекс ефективної кількості парламентських партій
(див. табл. 3).

Таблиця 3. — Показники індексу ефективної кількості парламентських партій для Білорусі та Казахстану*

Примітки: *При розрахунках для Білорусі ми брали до уваги непартійних кандидатів. Водночас при
розрахунках для Казахстану ми не враховували непартійних кандидатів (на виборах 1994, 1995, 1999, 2004 рр.),
а також кандидатів від «державного списку» на парламентських виборах 1994 р. 

У  випадку Білорусі умовні позначення: 1 — парламентські вибори 1995 р. [28];  2 — 2000 р. [32]; 3 — 2004
р. [30]; 4 — 2008 р. [29]; 5 — 2012 р. [31]. У випадку Казахстану умовні позначення: 1 — парламентські вибори
1994 р. [37]; 2 — 1995 р. [36]; 3 — 1999 р. [38]; 4 — 2004 р. [3]; 5 — 2007 р.[2]; 6 — 2012 р. [1].

Визначення типу партійної системи за індексом ефективної кількості парламентських партій
знаходимо у дослідженнях Ф. Коена [34], С. Мейнверінга [41], Т. Скаллі [41] і М. Коппеджа [35]
(див. табл. 4). 

Таблиця 4. — Типологія партійних систем за показниками індексу ефективної кількості парламентських партій

Як видно з табл. 5, партійна система Білорусі еволюціонувала: 1) за типологією Ф. Коена від
багатопартійної до домінантної; 2) за типологією  С. Мейнверінга і Т. Скаллі — від багатопартійної
крайнього плюралізму до  домінантної; 3) за типологією М. Коппеджа —  від поміркованої бага то -
партійної до домінантної. У свою чергу партійна система Казахстану: 1) за типологією Ф. Коена —
від багатопартійної до домінантної; 2) за типологією  С. Мейнверінга і Т. Скаллі — від багато -
партійної крайнього плюралізму до багатопартійної обмеженого плюралізму; від багатопартійної
обмеженого плюралізму до двопартійної;  від двопартійної до  домінантної; 3) за типологією
М. Коп педжа — від поміркованої багатопартійної до домінантної.

Країна/вибори 1 2 3 4 5 6

Білорусь 4,70 1,26 1,26 1,14 1,10 –

Казахстан 3,92 3,96 3,49 1,87 1,00 1,37

Автор Співвідношення типу партійної системи з індексом ефективної кількості парламентських партій

Ф.Коен
Домінантна Двопартійна Багатопартійна

<2 2–2,9 >2,9

С.Мейнверінг
і Т.Скаллі

Домінантна Двопартійна Дво-і-півпартійна
Обмежений
плюралізм

Крайній 
плюралізм

<1,8 1,8–2,4 2,5–2,9 3–3,9 >3,9

М. Коппедж
Домінантна Двопартійна

Поміркована 
багатопартійність

Крайня 
багатопартійність

<2 2–2,9 3–5 >5
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Таблиця 5. — Типологія партійних систем Білорусі та Казахстану за показниками індексу ефективної кількості
парламентських партій

Примітки: *У  випадку Білорусі умовні позначення: 1 — парламентські вибори 1995 р. [28];  2 — 2000 р.[32];
3 —2004 р.[30]; 4 — 2008 р.[29]; 5 — 2012 р. [31]. 

У випадку Казахстану умовні позначення: 1 — парламентські вибори 1994 р. [37]; 2 — 1995 р. [36]; 3 — 1999 р.
[38]; 4 — 2004 р. [3]; 5 — 2007 р. [2]; 6 — 2012 р. [1].

Отже, еволюція партійних систем Білорусі та Казахстану від багатопартійних до домінантних
сприяла фактичній президенціалізації вищого й центрального рівнів СІВВ. У цьому контексті
звертаємо увагу на феномен «партії влади». На підставі досліджень  цілого ряду вчених [4; 6; 21; 27]
«партію влади» визначаємо як політичну силу, створену президентською/виконавчою владою для
обслуговування її інтересів. Зауважимо, що формально у Білорусі «партія влади» неінсти -
туціоналізована. При цьому роль домінантної політичної сили фактично належить непартійним
депутатам (т.зв. «список Лукашенка»), яких ми і визначаємо умовно як «партію влади». 

А. Шишоріна сучасну партійну систему в Білорусі за параметрами, запропонованими Дж. Сар -
торі [42] відносить до неконкурентних партійних систем, а саме до партійної системи з партією-
гегемоном [27].

Специфікою такої партійної системи, на думку російської дослідниці, є те, що відсутнє
формальне закріплення самої партії-гегемона (власне, як політичної партії в традиційному
розумінні). «Партією-гегемоном», як зазначає А. Шишоріна, неформально є «список Лукашенка»
[27]. Підкреслимо, що «список Лукашенка» — фракція непартійних депутатів Палати представників
(нижня палата парламенту), яка фактично з 2000 р. (відбулись парламентські вибори) становить
абсолютну більшість, спираючись на політику президента Білорусі О. Лукашенка та контролюючись
адміністрацією глави держави. У Ка захстані функції «партії влади» виконує Народно-демократична
партія «Нур Отан» (НДП «Нур Отан»). Лідер партії, діючий президент Н. Назарбаєв, одноосібно
визначає політику і склад керівництва партії.

У Білорусі  із збільшенням кількості непартійних/незалежних депутатів у парламенті відбулося
зростання показників фактичної президенціалізації вищого і центрального  рівнів СІВВ. Якщо за
результатами виборів 1995 р. (див. табл. 6) вони займали 36,54 % місць у парламенті; 2000 р. — 85,45 %,
то за підсумками виборів 2012 р. — 94,55 %.

У Казахстані, на відміну від Білорусі, адміністрація Н. Назарбаєва у 1990-х роках ставила на
непартійних депутатів як на допоміжну складову, а не як на основу пропрезидентської більшості.
Тому, на нашу думку, тут не спостерігається прямої залежності між кількістю непартійних депутатів
та фактичною президенціалізацією вищого й центрального  рівнів СІВВ.

Метою влади було створення пропрезидентської партії/партії влади, яка б самостійно (без будь-
яких партнерів) формувала таку більшість. Цією партією стала НДП «Нур Отан» — пропре зи -
дентська партія Казахстану, заснована в 1999 р. з ініціативи чинного президента Н.Назарбаєва як
партія «Отан» (cтворена шляхом об’єднання Партії Народної єдності Казахстану, Демократичної
партії Казахстану, Ліберального руху Казахстану, а також Партії справедливості, Народно-
кооперативної партії Казахстану, Республіканської політичної партії праці). Нагадаємо, що
22 грудня 2006 р. Громадянська та Аграрна партії Казахстану приєдналися до партії «Отан», яку було
перейменовано в НДП «Нур Отан». Лідером партії є Н.Назарбаєв [14].
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Білорусь

Вибори* 1 2 3 4 5 6

Автор/ІЕКПП 4,70 1,26 1,26 1,14 1,10 –

Ф.Коен БП Д Д Д Д –

С.Мейнверінг і Т.Скаллі БПКП Д Д Д Д –

М.Коппедж ПБП Д Д Д Д –

Казахстан

Вибори 1 2 3 4 5 6

Автор/ІЕКПП 3,92 3,96 3,49 1,87 1,00 1,37

Ф.Коен БП БП БП Д Д Д

С.Мейнверінг і Т.Скаллі БПКП БПКП БПОП 2П Д Д

М.Коппедж ПБП ПБП ПБП Д Д Д

Політичні інститути і процеси
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Таблиця 6 — Показники підтримки непартійних/незалежних кандидатів у Білорусі  та Казахстані на основі
результатів парламентських виборів, %

Примітки: *У  випадку Білорусі умовні позначення: 1 — парламентські вибори 1995 р. [28];  2 — 2000 р. [32];
3 — 2004 р. [30]; 4- 2008 р. [29]; 5 — 2012 р. [31]. У випадку Казахстану умовні позначення: 1 — парламентські
вибори 1994 р. [37]; 2 — 1995 р. [36]; 3 — 1999 р. [38]; 4 — 2004 р. [3]; 5 — 2007 р.[2]; 6 — 2012 р. [1].

Таким чином, визначивши особливості організації та функціонування «партій влади» та
партійних систем у Білорусі та Казахстані, ми встановили, що фактичній президенціалізації вищого
і центрального  рівнів СІВВ цих країн сприяли: 1) скорочення кількості офіційно зареєстрованих
партій у Білорусі (після 1998 р.) і Казахстані (після 2002 р.) внаслідок внесення відповідних змін до
партійного законодавства з ініціативи глав держав та їх адміністрацій; 2) еволюція партійних систем
Білорусі та Казахстану від багатопартійних до домінантних.  У Білорусі  із збільшенням кількості
непартійних/незалежних депутатів у парламенті відбулося зростання фактичної президенціалізації
вищого і центрального  рівнів СІВВ. У свою чергу у Казахстані не спостерігається прямої залежності
між кількістю непартійних депутатів та фактичною президенціалізацією вищого і центрального
рівнів СІВВ. У подальших дослідженнях основною метою буде конкретизація етапів та рівнів,
визначення інших основних чинників та інституційно-функціональних наслідків президенціалізації
СІВВ у Білорусі та Казахстані.
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УПРАВЛІННЯ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИМИ ТА КЛАСОВИМИ
КОНФЛІКТАМИ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Богдан Тимоць, аспірант кафедри політичних наук 
Державний заклад «Південно-український національний 
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Статтю присвячено дослідженню політичних конфліктів. Визначено сутність таких видів політич-
них конфліктів, як етнонаціональні та класові конфлікти. Відзначено особливості управління етнона-
ціональними та класовими конфліктами в умовах модернізації. 

Ключові слова: конфлікти, політичні конфлікти, етнонаціональні конфлікти, класові конфлікти,
управління політичними конфліктами, модернізація.

Статья посвящена исследованию политических конфликтов. Определена сущность таких видов по-
литических конфликтов, как этнонациональные и классовые конфликты. Отмечены особенности управ -
ления этнонациональными и классовыми конфликтами в условиях модернизации.

Ключевые слова: конфликты, политические конфликты, этнонациональные конфликты, клас-
совые конфликты, управление политическими конфликтами, модернизация.

The article studies the political conflicts. The essence of these kinds of political conflicts, as ethnic-national
and class conflicts. Marked peculiarities of ethnic or national and class conflict in terms of modernization.

Key words: conflicts, political conflicts, ethnic conflicts, class conflicts, managing political conflicts, modernization.

В умовах модернізації суспільства зростає рівень конфліктності, що обумовлено пошуком опти-
мального шляху політичного та економічного розвитку, соціальним розшаруванням, конкуренцією
між індивідами, групами, класами та спільнотами. 

Політична модернізація обумовлює динамічний розвиток суспільства, політичний плюралізм, зрос-
тання ліній перехресних взаємодій, формування нової політичної еліти та демократичного політичного
простору. Саме у процесі модернізації суспільства набувають розвитку раціональні механізми вирішення
політичних конфліктів. Однією із умов переходу до демократії можна вважати здатність політичного класу
реально оцінити специфічні конфлікти та виробити надійні демократичні механізми їх вирішення.

Відомий український дослідник М. Головатий дає таке визначення політичного конфлікту: «Конфлікт
політичний — надмірне загострення взаємовідносин сторін у політиці або їх зіткнення, пов’язане з від -
мін ностями їх становища в суспільстві. Сутність політичного конфлікту — це зіткнення проблемних або
таких, що не збігаються, інтересів, дій, поглядів окремих особистостей, представників політичних партій
і громадських організацій, об’єднань, етнічних, соціальних груп, держав та їх органів. Найважливіші
складові конфлікту: сторони, що конфліктують; зона роз біжностей між конфліктуючими сторонами;
мотиви конфлікту; дії. Конфлікти розрізняють за суб’єктами рівнем конфліктних відносин; об’єктом.
Конфлікти можуть виникати навмисно (з чиєїсь ініціативи) і на основі існуючих суперечностей. Роз -
різняють такі види суперечностей: що сформувалися в результаті соціально-економічного і мате ріально-
побутового становища людей; зумовлені неприйняттям політики тих, хто реально має владу» [1, с. 412]. 

Загальновизнаним стало усвідомлення того, що конфлікт може сприяти модернізації та демо-
кратизації, а може зруйнувати суспільний консенсус, призвести до анархії або тоталітаризму. 

Актуальність дослідження управління конфліктами обумовлена суспільною необхідністю вироб-
лення механізмів вирішення внутрішньополітичних та зовнішньополітичних  конфліктів з метою за-
безпечення сталого розвитку. В іншому випадку гору бере руйнівний потенціал, що міститься
у конфліктній ситуації, який здатний  призвести до сплесків насильства, дестабілізації та руйнування
політичної системи, а у міжнародних відносинах — перейти у військову фазу з людськими жертвами. 
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До позитивів політичного конфлікту можна віднести необхідність вирішення соціально-економічних,
політичних і правових проблем в інтересах етнічних спільностей та їх представників, інтеграцію і політичну
мобілізацію представників етнічної спільноти, що забезпечує її перетворення на політичного актора,
удосконалення етнонаціональної політики держави, розвиток культури міжнаціонального спілкування та ін.

Демократія як конкретний тип політичного режиму передбачає вироблення дієвих запобіжників
насильству та сваволі, дотримання принципів свободи та рівності, урахування різних думок і вимог.
Подоланню політичних конфліктів сприяє обмеження правління (що проявляється у принципі
поділу влади), гарантуванні прав опозиції, зворотний зв’язок між владою та суспільством.  Процес
політичної конкуренції виступає одним із визначальних принципів демократії, який сприяє
діяльності груп, класів та етнонаціональних спільнот щодо участі у політиці з метою підвищення
власного статусу, представництва в органах державної влади. 

Конфліктна ситуація виступає однією зі складових вирішення суперечок, формою суспільних
відносин та засобом саморегуляції політичної взаємодії. У процесі розгортання конфліктної ситуації
суспільні групи формулюють, артикулюють та презентуюють у загальнонаціональному політичному
дискурсі власні інтереси, утворюють дієві механізми їхнього захисту та реалізації. 

На різних етапах еволюції наукової думки конфлікти досліджувались із позицій філософії, со-
ціології, психології, економіки, права та політології. 

У контексті цієї статті на особливу увагу заслуговують візії конфліктів таких дослідників, як
Н. Макіавеллі, Ф. Бекон, Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, А. де Токвіль, А. Сміт, І. Кант, Г. Гегель, К. Клаузе-
віц, Г. Спенсер, Г. Зіммель, В. Парето, Г. Моска, Ж. Сорель, Ф. Оппенгаймер, А. Бентлі, Дж. Блон-
дел, Г. Арендт, Й. Шумпетер, Д. Істон, С. Ліпсет, Д. Сандерс, Дж. Ротшильд, Т. Парсонс, П. Сорокін,
Л. Козер, Р. Арон, Р. Дарендорф, К. Боулдинг та ін. 

Серед вітчизняних авторів, які досліджують конфліктну взаємодію в умовах модернізації та демо-
кратизації посткомуністичного суспільства слід відзначити праці В. Бебика, Т. Білецької, В. Вілкова,
М. Головатого, Є. Головахи, О. Картунова, А. Колодій, В. Котигоренка, І. Кресіної, О. Кривицької,
С. Наумкіної, О. Новакової, М. Пірен, Г. Перепелиці, С. Ростецької, Ю. Шайгородського та ін. 

Політичний конфлікт виступає особливою формою взаємодії особистостей, політичних партій,
груп, громадських об’єднань, класів, держав з приводу відносин влади. Конфлікти поділяються на
такі, що «стосуються всього політичного простору (наприклад, між гілками влади), і на конфлікти
усередині владних структур, коли сторони воюють за перерозподіл влади або розширення владних
повноважень. Джерелом політичного конфлікту є конкуренція, суперництво, антагонізм, ворожість
у сферах економіки, політики, політичних інтересів. Незалежно від характеру всі політичні
конфлікти тією чи іншою мірою стосуються влади, владних інтересів. Одним із показників
можливого політичного конфлікту, а то й політичної кризи, є політична напруженість. Для неї
властиве поширення серед широких верств населення настроїв невдоволення існуючим ста -
новищем у певних сферах життя або існуючим соціальним устроєм загалом» [1, с. 412]. 

Виділяють три основних типи політичних конфліктів: інтересів; цінностей; ідентифікації. У про -
цесі розвитку політичний конфлікт проходить такі стадії, як утворення передконфліктної ситуації,
початкова стадія конфлікту (інцидент, що призводить до появи конфлікту), ескалація, кульмінація
та завершення конфлікту. 

Управління політичними конфліктами потребує глибокого розуміння передумов та причин  їхнього
виникнення. Серед основних причин виникнення класових та етнополітичних конфліктів  слід відзна-
чити: економічні причини, обмеженість ресурсів та дефіцит цінностей та благ різних класів, груп та
спільнот, екологічні причини, історичні причини (окупація, поневолення, геноцид),  релігійні причини,
нерівний доступ представників різних класів та етнічних груп до наявних у сус пільстві економічних,
політичних та інформаційних ресурсів, етнічний та класовий поділ праці і соціальних статусів
у суспільстві, міграція населення, культурна дискримінація, порушення політичних прав і обмеження
громадянських свобод представників певних класів та етно на ціональних спільнот, міжконфесійні
суперечності, територіальні спори, активність націоналістично орієнтованих політичних акторів. 

Окремо слід відзначити конфлікти, які виникають у процесі групової боротьби за власні інтереси та
панування, реалізації ідеологічних доктрин, партійних програм, лідерських амбіцій політичних акторів.

На думку П. Єрмакова, «Конфлікт — це соціальна взаємодія, учасники якої (індивіди, групи, ор-
ганізації) свідомо і відкрито протистоять одне одному через реальну чи удавану несумісність їхніх
інтересів, прагнень, поглядів. Таке протистояння — не патологія суспільного життя, а спосіб існу-
вання соціуму. Утопічними є ідеї про безконфліктний розвиток суспільства» [2]. 

Основними елементами класових та етнонаціональних конфліктів виступають суб’єкти кон-
флікту, предмет конфлікту, об’єкт конфлікту, конфліктна поведінка. 
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Для розв’язання політичних конфліктів необхідно, аби учасники конфлікту дотримувались таких
вимог, як взаємна зацікавленість у вирішенні конфліктної ситуації, відмова від силових методів
розв’язання конфлікту, урахування взаємних інтересів, аргументованість у обґрунтуванні позицій
конфліктуючих сторін та ін.

Класові та етнонаціональні конфлікти відносять до основних типів внутрішньополітичних кон-
фліктів. При цьому класові конфлікти мають антагоністичний характер. В умовах модернізації етно-
національні конфлікти також набувають чітко вираженого політичного змісту. Вони виникають
у процесі перетину інтересів різних етнічних груп, які намагаються зберегти власну ідентичність, куль-
туру, історію, встояти перед викликами глобалізації та експансії інших етнічних та національних груп.  

Етнонаціональний конфлікт являє собою ситуацію «протиборства і конфронтації в системі
стосунків між двома або кількома етнічними спільнотами, належними до них групами та
індивідами, що зумовлена несумісністю об’єктивних або суб’єктивних (іноді позірних) інтересів,
цілей і цінностей та виникає на різних рівнях суспільного і політичного життя, здійснюється із
застосуванням будь-яких доступних і прийнятих для сторін засобів і способів» [3, с. 410]. 

При тому, що у етнонаціональних конфліктах присутня ідеологічна та моральна складова, все
ж слід особливо наголосити на соціально-психологічних механізмах сприйняття себе та інших на
основі протиставлення «Ми» (свої) і «Вони» (чужі). Саме тому етнополітичні конфлікти — це
багатопланове, багатофункціональне, історично рухливе явище, яке виступає однією із причин
суспільного розвитку. Головна небезпека етнополітичних конфліктів полягає в їхньому переході
у крайню форму, а саме — етнічні чистки та геноцид. 

Етнополітичний конфлікт спричиняє комбінація факторів, серед яких передумови, конкретні
причини конфлікту, ініціатори (індивіальні чи колективні актори), безпосередні учасники,
зацікавлені сторони тощо. 

У процесі власного розвитку етнополітичний конфлікт проходить такі стадії. По-перше,
зародження та визрівання конфліктної ситуації (на цій стадії відбувається усвідомлення цілей
конфлікту, їхнього оформлення у вигляді вимог). По-друге, власне стадія конфлікту, яка
супроводжується активними діями сторін, які  спрямовані на досягнення публічно репрезентованих
цілей. По-третє, стадія розв’язання (вирішення) конфлікту, яка характеризується або досягненням
мети конфліктної взаємодії, або шляхом взаємних поступок та примирення сторін. 

Виникнення етнополітичних конфліктів обумовлює не лише усвідомлення етнічною групою
власних інтересів, а перехід до активних дій з метою тиску на органи державної влади для прийняття
ними необхідного для реалізації цих інтересів рішення або шляхом використання політико-
правових інститутів і засобів легітимного (законного) і нелегітимного насильства в інтересах однієї
із сторін міжетнічного протиборства.

На думку М. Головатого, у етнополітичних конфліктах  «вирізняють мікрорівень — міжособис -
тісні відносини, взаємини між етнічними меншинами в державі, з державою і її органами, а також
макрорівень, тобто національний, що охоплює життєдіяльність національної більшості в межах
території держави або в міждержавних відносинах. Сфери міжетнічних конфліктних відносин не
менш різноманітні — це вирішення побутових проблем, а також геополітичних і цивілізаційних. За
ступенями посилення емоційної напруженості у взаєминах сторін етнічного конфлікту зазвичай
виокремлюють етнічне дистанціювання, неприязнь, ворожість, конфронтацію» [3, с. 411]. 

Масштабні політичні трансформації останніх десятиріч, пов’язані із демократизацією постко-
муністичного простору, обумовили послаблення авторитарних тенденцій у публічному управлінні,
розвиток політичного плюралізму та демократичних політичних цінностей. 

При цьому плюралізм груп, класів та спільнот має бути пом’якшений консенсусом та потребує
відповідного нормативно-правового реґулювання. Боротьба класових та етнонаціональних інтересів
мають відбуватися у певних процедурних рамках, на підставі суспільного визнання леґальних правил
політичної гри. В іншому разі плюралізм стає джерелом конфліктності та політичної дестабілізації.

Управління політичними конфліктами в умовах модернізації ускладнюється через те, що кон-
фліктна ситуація поступово поширюється на все суспільство, починає захоплювати всі сфери сус-
пільного життя. Саме до такого типу конфліктів можна віднести класові конфлікти. На думку
К. Байме, «теорію класової боротьби багато хто розглядав як єдину справжню теорію конфлікту,
яка не вела до поспішної гармонізації суперечностей... Суспільство за умов капіталізму завжди оз-
начало класове суспільство, і протистояння класів є зародком майбутнього падіння цього сус -
пільства» [4, с. 334]. Саме таку позицію поділяли представники марксизму відносно класового
конфлікту, виходячи із учення К. Маркса щодо класової свідомості та класової боротьби. Антагонізм
класів у марксистській теорії пояснюється не лише з позицій економічної нерівності, а через по-
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няття «класової свідомості»: «Проста відмінність у доходах [згідно з Марксом] у жодному разі не
створює класів. «Тотожність рент і джерел ренти» він не визнавав як класовий критерій, оскільки
у такому випадку лікарі і службовці мусили б утворювати особливий клас. Також проста відмінність
бідних від багатих не могла б пояснити антагонізм двох класів. У діалектиці класового протистояння
«кількість бідності» лише дуже рідко обертається на нову якість революційних настроїв, адже у та-
кому випадку люмпен-пролетаріат, найбідніша верства, ставав би найреволюційнішим» [4, с. 336]. 

Розвиток теорії класової боротьби пов’язується із такими підходами: 
– теорія конфлікту класів як частина класового вчення у комуністичній ідеології (К. Маркс,

Ф. Енгельс, В. Ленін, М. Бухарін та ін.). У вченні К. Маркса йдеться про те, що конфлікти між
класами ведуть до диктатури пролетаріату, яка забезпечує перехід до безкласового суспільства;

– критична теорія конфлікту (Г. Маркузе, Г. Горкгаймер, Ю. Габермас та ін.). Вона харак те ризується
відмовою від антагоністичного підходу у взаємодії класів та ортодоксального марксизму. Так, Ю. Габермас
вважає, що конфлікт класів, який існував у ранньоіндустріальному суспільстві, вдалось подолати завдяки
правильній організації системи панування, яка слугує господарській стабілізації і забезпеченню
політичної лояльності мас. «Розподілом соціальних винагород можна управляти таким чином, що
класовий конфлікт, який загрожує системі, залишатиметься найімо вірніше латентним». Для Г. Маркузе
та інших неомарксистів «робітнича аристократія», яка нерідко не відчуває своєї несвободи, має тенденцію
охопити собою всіх робітників (можливо, за винятком допоміжних або іноземних робітників)» [4, с. 341];

– теорія панівного класу як дихотомічної класової теорії (Г. Моска, Р. Міхельс, В. Парето та ін.).
Теоретики панівного класу обґрунтовували твердження щодо правління елітних верств, які
змінюються протягом історичного розвитку. Зокрема, вони стверджували, що місце аристократії
у ХХ ст. посяде не пролетаріат, а інша елітна група;

– теорії соціальної мобільності, у яких головне питання приділяється вертикальній мобільності
та формуванню панівного класу у сучасних суспільствах (Р. Дарендорф, Й. Шумпетер, В. Ворнер,
Т. Веблен та ін.). У цих теоріях можна використати емпіричні дослідження «вищого класу» В. Вор -
нера та «класу дозвілля» Т. Веблена. В цілому, у цих теоріях відбувається відхід від економічного
детермінізму  у формуванні класів. 

Щодо управління політичними конфліктами в умовах модернізації, то варто погодитись із
українською дослідницею Т. Білецькою у тому, що «Розв’язання сучасних конфліктів не може
відбуватися автоматично, вони не регулюються самі по собі, необхідним є активне втручання
соціальних акторів не лише із боку суспільства, ціннісно-нормативної його основи, але і з боку
держави та владних інститутів... В розвинених демократичних системах можна визначити такі
основні напрями досягнення згоди: переговорний процес, оформлення компромісу, суспільний
консенсус. Завдяки останнім вдається забезпечити нормальний розвиток суспільства з утвер джен -
ням у ньому таких базових цінностей, як свобода, рівність, добробут, взаємодопомога, співпраця.
Одним із способів мирного регулювання соціально-політичних конфліктів є компроміс, адже він
орієнтується на виключення силових форм, зниження інтенсивності конфліктного протистояння.
Більш того, він фіксує істотні поступки у позиціях конфліктуючих сторін [5]. 

Таким чином, в умовах модернізації особливу суспільну небезпеку несуть декілька типів
конфліктів, серед яких можна відзначити класовий та етнонаціональний. Саме від здатності основих
політичних акторів та широких суспільних груп знаходити дієві механізми управління конфліктом
залежить успіх країни на шляху модернізації та демократизації. 
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«…Кожен анархіст — неодмінно соціаліст, 
але не кожен соціаліст обов’язково анархіст»

Адольф Фішер

У статті йдеться про зародження та особливості розвитку анархізму у світі та в Україні, його
визначення, напрями, теоретиків, представників, критиків і дослідників.

Ключові слова: анархізм, анархо-індивідуалізм, анархо-мютееслізм, анархо-колективізм, анархо-ко -
мунізм, анрхо-синдикалізм, анархо-фемінізм, анархо-екологізм, анархо-містицизм, анархо-махновщина.

В статье речь идет о зарождении и особенностях развития анархизма в мире и в Украине, его
определения, направлениях, теоретиках, представителях, критиках и исследователях.

Ключевые слова: анархизм, анархо-индивидуализм, анархо-мютееслизм, анархо-коллективизм,
анархо-коммунизм, анрхо-синдикализм, анархо-феминизм, анархо-экологизм, анархо-мистицизм,
анархо-махновщина.

Speech goes in the article about an origin and features of development of anarchism in the world and in Ukraine,
his determination, direction, theorists, agents, critics and researchers.

Key words: anarchism, anarkho-individualism, anarkho-myuteeslizm, anarkho-collectivism, anarkho-
communism, anrkho-syndicalism, anarkho-feminism, anarkho-ekologizm, anarkho-mysticism, anarkho-
makhnovschina.

Анархізм разом із комунізмом, соціалізмом і соціал-демократією створює чотирикутник лівих
ідеологій. Мабуть, уже на початках виникнення й існування інституту держави у частини давнього
суспільства продукувались ідеї істотного обмеження її влади, а то й повного — знищення. Одними
з перших стверджували, що суспільство повинно організовуватись без примусової влади держави,
старокитайський мислитель Лао-цзи (IV ст. до н.е.) та давньогрецький мудрець Зенон (IV–III ст.до н.е.).
Так, другий закликав будувати суспільний устрій з вільних общин без уряду, а людей — об’єднуватись
у космос без кордонів, законів, судів, храмів, грошей, щоб обмінюватися послугами, жити згідно
з природою, бажати того, що прагнуть Боги, відмовитись від сім’ї, шлюбу. З вершини сьогодення
анархістський сегмент можна зауважити у поглядах і діях вірменських раціоналістів (ІХ ст.), гуситів
(ХV ст.), Рабле, єпіскопа Альбського, анабтистів (XVI ст.), Фенелона (XVII ст.), Дідро (XVIII ст.).

Однак сам термін анархізм, ідеологічна та організаційна завершеність цієї соціально-політичної
течії, датуються ХІХ — початком ХХ сторіччя. Переважно його теоретики також жили і творили у цей
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період. Згадаємо найвідоміших з них у середовищі анархістів та поза ним: Вільям Годвін (1764–1836),
Макс Штірнер (Каспар Йоган Шмідт — 1800–1856), П’єр Жозеф Прудон (1809–1865), Міхаил
Бакунін (1814–1876), Пьотр Кропоткін (1842–1921), Елізе Реклю (1830–1905), Джеймс Гільйон
(1841–1916), Єнрико Матеста (1854–1932), Йоган Мост (1846–1906), Жорж Сорель (1847–1922) та інші.

Анархізм, як і інші ліві ідеології, виник на противагу передусім лібералізму. Головний камінь
спотикання між ними — це соціально-економічна політика, а ще точніше — власність. Ліберали
вважають приватну власність священною і недоторканною, анархісти заперечують її існування
повністю або визнають частково. 

Також анархізм виник і розвивався як антитеза державному комуністичному авторитаризму.
У цьому контексті перед тим, як розпочати аналіз відносно усталених поглядів на походження
анархізму, варто звернути увагу на статтю Георгія Щокіна «Витоки комуністичної ідеології». У ній
він згадує таємну секту ілюмінатів (від лат. illuminatio — освітлювати, світити), створену 1 травня
1776 року у Баварії євреєм-езуїтом Адамом Вейсгауптом (1748–1830). «Насамперед, за Вейсгауптом, —
підкреслює автор, — ліквідовувалися мистецтво, наука та освіта. Потім релігія та всі соціальні
зв’язки людини, особливо національні, тобто родини та держави припиняють своє існування.
Особливо ненависним для Вейсгаупта був патріотизм, якому він протиставляв інтернаціоналізм»
[1, с. 44]. А тепер згадаймо, що складовою комуністичної ідеології був утопічний соціалізм,
засновники, якого Томас Мор і Томмазо Кампанелла також заперечували необхідність шлюбно-
сімейного інституту.

Однак знову повернімося до сюжетної лінії анархізм-власність. Анархізм у сучасному розумінні
цього слова, по суті, практично і розпочався із теоретичних праць, у назві яких було слово власність.
Поштовхом до заперечення ліберальних уявлень про власність стала книга англійського філософа-
есеїста В. Годвіна «Дослідження стосовно політичної правди та її вплив на загальну моральність
і щастя» (1793 р.), яка через півтори сотні літ вийшла у російському перекладі під назвою
«О собственности» («Про власність». — І. Б.). Її автор стверджував, що суспільство є наслідком
прагнення людей до спільного співжиття, а держава — результат пристрастей і суперечностей
людському благові, яка до того ж ґрунтується лише на його придушенні. Як зазначав П. Кропоткін,
В.Годвін не вживав слова «анархія, але викладав її основні положення, зокрема доводив необхідність
скасування держави, а також судів, після чого буде досягнуто справжнє правосуддя, вимагав
комуністичного підходу до вирішення проблеми власності… зрозумів і висловив основну анархічну
думку, що для звершення революції люди повинні, перш за все, відмовитися від своєї віри в закон,
владу, порядок, власність та інші марновірства, успадковані ними від рабського минулого» [2, с. 284]

Наступну підвалину анархізму заклав німецький нігіліст Макс Штірнер у праці «Єдиний і його
власність», в якій він найбільше уваги приділив необхідності пошуку особою не соціальної, а власної
свободи між усіма членами суспільства. Вважаючи, що індивід все-таки повинен бути власником,
він гостро критикував комунізм, який, позбавляючи людину власності, принижує її. М. Штірнер
на перше місце ставив власне Я людини, майже абсолютний егоїзм індивіда, який завжди може
діяти на власний розсуд, незважаючи на Бога, державу, моральні принципи. Тому дослідники
вважають його засновником течії анархо-індивідуалізму. Дещо поміркованішими її представниками
були американські анархісти ХІХ століття Джошуа Воррен, Лісандер Спунер і Бенджамін Такер.

Як стверджував П. Кропоткін, «після революції 1848 р. у Європі ідеал анархізму не міг більше
бути особистісним, як у Штірнера: він стає ідеалом суспільним» [2, с. 322] Зробити його таким ще
до весни народів» взявся власне автор поняття «анархізм» П’єр Прудон. Хоча запівстоліття до нього
один із лідерів жирондистів у Великій французькій революції Ж.П. Брідо анархістами називав тих,
хто захищав трудовий плебс і вимагав не лише політичної, а й економічної рівності [3, с. 7]  Так,
у праці «Що таке власність?» П. Прудон запропонував створити суспільство дрібних власників, де
всі його члени мали б рівні частки власності. Синтез спільності і власності, на його думку, мав би
стати третього формою суспільства (не капіталізмом і не комунізмом) — анархізмом. Він вважав,
що кожна людина повинна володіти засобами виробництва одноосібно або колективно, але
винагороду має отримувати тільки за свою працю. Обмін продуктами, товарами, послугами
відбувається на основі етичних домовленостей. Пошук П. Прудоном золотої середини між
індивідуалізмом та колективізмом одержав назву анархічного мютуалізму (мютеелізму)*.
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У розвиток анархістської політичної течії вагомий внесок зробив Міхаіл Бакунін працею «Держава
і анархія». На відміну від М. Штірнера і П. Прудона, він заперечував право на приватну власність
узагалі. Якщо П. Прудон пропонував державу замінити асоціаціями дрібних власників — трударів,
та М. Бакунін — «федеральними організаціями» — добровільними об’єднаннями общин, областей,
народів із правом повного самоуправління і вільного виходу з об’єднання.  Прихильність україн -
ського читача до М. Бакуніна може викликати ознайомлення з його «Відозвою до слов’ян» (1848 р.),
в якій він намагається знайти відповідь на питання щодо визволення пригноблених європейських
націй. До гнобителів він зачисляє Прусію, Австрійську, Турецьку і Російську імперії. В останній поруч
з багатьма невеликими народами проживає «три різні крупні слов’янські нації: великороси, малороси
(українці. — І.Б.) і польська нація, всі три мають зовсім різне походження, особливу історію, рівно
наділені всіма необхідними умовами для самостійного існування…» [4, с. 246]. Єдине, з чим можна
тут посперечатись: чи є «великороси» слов’янською нацією? Також варто анонсувати, що його
ідейний побратим і українець з походження П. Кропоткін через сім десятиліть за схожих обставин
долю українського народу бачив дещо по-іншому — як суб’єкта Російської Федерації. 

Основною метою всього національно-визвольного руху Бакунін вважав створення загальної
федерації європейських республік. Допускав лише певні елементи державної організації, наприклад,
у боротьбі зі стихійним лихом. Будь-які політично-правові інститути розцінював як засіб гноблення
пролетаріату привілевійованими класами. Якщо П. Прудон не закликав до соціальної боротьби,
а висував ідею класового примирення, то М. Бакунін проповідував насильницьку та стихійну
революцію. Також він виступав проти марксистської ідеї диктатури пролетаріату, необхідності
самостійної пролетарської партії. Він вважав, що організовані групи працівників мали би
експропріювати весь капітал і одержати змогу управляти своїми засобами виробництва. Колектив
мав приймати остаточні рішення про розподіл прибутків пропорційно до праці кожного працівника.
Запропонований М. Бакуніним колективізм став панівною течією в анархістському русі. Дотепер
залишаються слушними, скажімо, такі його думки: представники народу, котрі стали правителями,
репрезентують уже не народ, а себе, свої інтереси, свої права на управління ним (переконлива ілюст-
рація — нинішні українські політичні реалії); свобода без соціалізму — це несправедливість, а со-
ціалізм без свободи — це рабство (історія СРСР підтвердження цьому). І зовсім усезагальне і на всі
часи: «Пригноблення одного народу або навіть окремої особистості є пригнобленням усіх, і не
можна порушити свободи одного, не порушивши свободи кожного»  [4, с. 245].

Наступною течією цього політичного руху був анархо-комунізм. Вона представлена, зокрема,
Петром Кропоткіним, Елізе Реклю, Енріке Малатестою, які заперечували твердження марксистів
про те, що комунізм може існувати лише в авторитарній державі. Вони переконували, що властива
людині природна солідарність поступово стиратиме відмінності, зумовлені власністю, а члени анар-
хічного суспільства користуватимуться спільними ресурсами відповідно до своїх потреб, і працю-
ватимуть без будь-яких матеріальних стимулів. А відсутність приватної власності призведе до різкого
падіння правопорушень, а відтак відпаде потреба в існуванні апарату примусової законності. Чи-
мало науковців розглядають анархо-комунізм як різновид утопізму. До такої оцінки спонукає і трак-
тування анархо-комунізму головним його ідеологом П. Кропоткіним — це «комунізм без уряду,
комунізм вільних людей. Це — синтез, тобто поєднання в одному двох цілей людства у всі часи: сво-
бода економічна і свобода політична» [2, с. 52]. Справді, такі цілі перед собою ставитиме ще не одне
покоління. Наразі вони за обрієм.

На початку ХХ століття з’являється анархо-синдакалізм, теоретики якого Ж. Сорель, Г. Лагар,
Е. Пуже абсолютизували роль профспілок, замість централізованої держави пропонували її децент-
ралізацію й економічний федералізм. Найпомітнішим виразником цієї течії був Жорж Сорель, який
у праці «Роздуми про насильство» відкидав буржуазну державу, її парламентаризм, демократію, со-
лідаризм, висловлювався за терор, екстремізм, революцію, початком якої мав би стати страйк, ор-
ганізований синдикатами (профспілками). Його ідеї знайшли відгук серед профспілок Франції,
Іспанії, Італії, Англії, Німеччини, США, деяких країн Латинської Америки. 

У 1922 р. частина анархо-синдикалістів об’єдналася в Міжнародну асоціацію трудящих, з про-
грамою «лібертадного» синдикалізму — ближчого до прудонівських ідей. Так, вона передбачала від-
мову від бунту, насильства і революцій і поступовий перехід від капіталізму до свободи без
буржуазної держави, диктатури пролетаріату. Виконання виробничих, суспільних функцій покла-
далось на синдикати [5, с. 19–20]. 

Після Першої світової війни, революцій у Російській імперії, у багатьох країнах Європи, Азії
були встановлені тоталітарні та авторитарні режими. Вони ж, як відомо, не терплять проявів
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будь-якого вільнодумства, а тим паче, анархічного заперечення інституту держави та її осі — влади.
У США у період тривалої економічної депресії, їх участі у війні з нацистського Німеччиною та її са-
телітами, американцям було не до анархізму. А по Другій світовій війні розпочалася Третя — хо-
лодна. У тих же США ліві будь-якого відтінку були поставлені практично поза законом, а в країнах
соціалістичного табору дозволялось діяти лише ортодоксальним марксистам — ленінцям.

Тому цілком логічно, що анархізм майже чотири десятиліття ледь жеврів на ідеологічній мапі За-
ходу і повністю зник з неї на сім десятиліть у новітній російській імперії під назвою СРСР і до кінця
80-х років ХХ ст. був відсутній у його союзників у політичній практиці. На подив, з друком анархіч-
ної літератури все було гаразд. Про це дещо нижче.

На межі 50-х — 60-х років минулого століття стався крах колоніальної системи, який спричинив
відновлення анархічного руху у світі. Географічно він розширив свій вплив на країни Латинської
і Північної Америки. Подальшим поштовхом до розвитку анархізму стали — «студентські революції»
1968 р. Цікаво і знаково, що для повсталих студентів Сорбонни символом необмеженої свободи,
боротьби проти будь-якої влади стало ім’я Нестора Махно, який помер у столиці Франції за 33 роки
до того. Французькі махновці зводили барикади у Латинському кварталі Парижа, а їхні лідери за-
кликали «перетворити Париж у Гуляй-Поле»  [6, с. 414].

Анархізмом були позначені і погляди європейських «нових лівих» 50–70- х. років минулого століття.
Вони не мали конкретної політичної програми, критикували «існуючий соціалізм» країн Східної Єв-
ропи, відмежовувались від комуністичних партій Заходу, ставили під сумнів учення Маркса про невід-
воротність економічного краху капіталізму, акцентували увагу на міжособистісних стосунках.

Якщо названі та інші різновиди цієї політичної течії об’єднати терміном неоанархізм то серед
його теоретиків виділялись: Бей Хакім (справжнє прізвище Пітер Вілсон) («Комюніке асоціації он-
тологічного анархізму»), Букчин Мюрен («Реконструкція суспільства: на шляху до зеленого май-
бутнього»), Ванейгейм Рауль («Інструкція до бунту», «Прописні істини»), Герен Даніель («Анархізм:
відродження до практики»), Дебор Гі Ернест («Суспільство вистави», «Соціалістичні тези про рух»),
Н’ютон Х’ю («Революційне самовбивство»), Субкоманданте Маркос («Четверта світова війна»),
Фанон Франц («Весь світ голодних і рабів»). Антологія цих та інших праць упорядкована та видана
одним із московських видавництв [7].

На жаль, україномовні переклади праць «класиків» анархізму практично відсутні.
Завершуючи огляд основних напрямів анархізму, зазначимо, що їх перелік не є вичерпним. Так,

дослідник С. Волк називає цифру восьми різновидів анархізму лише в революційній Росії 1917 р. [8, с. 6].
Широкий спектр різновидів анархізму зумовлює таку ж палітру його означень. Почнемо з ко -

муністично-радянських.
«Анархізм [гр. anarchia — безначальність, безвладдя] — 1) ворожа марксизмові дрібнобуржуазна

течія, характерною рисою якої є заперечення всякої держави (в тому числі й диктатури
пролетаріату), організованої політичної боротьби, пролетарської дисципліни і провідної ролі
пролетарської партії…» [9, с. 51].

«Анархизм (ост. греч. anapchia — безначалие, безвластие) — идеология мелкой буржуазии и люмпен-
пролетариата, в корне враждебная теории научного коммунизма, пропагандирующая отмену всякой
политической власти в обществе и государства в любых исторических условиях…» [10, с. 13].

«Анархізм (від грец. anapchia — безвладдя) — дрібно-бурж. суспільно-політ. течія, що заперечує
державу і взагалі будь-яку політ. владу, проповідує необмежену свободу особи, зводячи її до свавілля»
[11, с. 22].

Можна було б продовжити ряд подібних означень анархізму. Але і цих трьох достатньо, щоб
зрозуміти: радянська зіделогізована наука на перше місце ставила не детермінанти цієї політичної
течії, а лайливі звинувачення в антимарксизмі, дрібнобуржуазності, люмпенпролетарності… Хоча
саме другу верству населення більшовики активно використовували під час здійснення жовтневого
перевороту, атеїзації суспільства, політичних репресій, голодомору в Україні…

Умисна спотвореність суті анархізму у наведених вище означеннях стає особливо очевидною на
тлі його тлумачення одним із загальновизнаних теоретиків цієї суспільно-політичної течії П. Кро -
поткіним: «Анархія не є синонімом безпорядку та хаосу, це ідеальний суспільний лад, заснований
на взаємодопомозі, солідарності, вільній кооперації та негації централізму» [2, с. 141]

У сучасній українській літературі в означеннях поняття анархізм переважно наголошується, що
його основою є ідея безвладдя, бездержавного ладу, необмеженості свободи особи.

Ілюстрацією такого підходу може бути тлумачення анархізму Борисом Кухтою: «ідейно-
теоретичні концепції, політ. доктрини, основу яких становить доведений до краю індивідуалізм,
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невтручання держави у соціально-економічне життя громадян, заперечення державної влади, її
інститутів, приватної власності, права» [5, с. 19]. Це визначення відбиває передусім найрадикальніші
погляди на анархізм М. Штірнера, М. Бакуніна.

А ось К. Жолковським анархізм трактується як «ідейно-теор. та сусп.-політ. течія, в основі якої —
заперечення інституціонального, передусім державного управління суспільством» [12, с. 106]. Це
визначення має юридичний ухил.

Одне з найоптимальніших означень цієї соціально-політичної концепції знаходимо у сучасного
українського вченого Василя Лісового: «Анархізм (від гр. anapchia — безвладдя) — сукупність кон -
цепцій, споріднених між собою тим, що вони заперечують централізоване управління суспільством,
пропагуючи побудову суспільного ладу шляхом об’єднання у спілки і спільноти» [13, с. 22].

Загально визначає це поняття й англійський політолог Девід Міллер: «Суть анархізму полягає в твер -
дженні, що суспільство може і повинне бути організоване без примусової влади держави» [14, с. 18].

Останніх два означення застерігають від буквально-примітивного тлумачення анархізму як
абсолютного безвладдя. Адже більшість теоретиків  анархізму пропонували відмовитись від влади не
взагалі, а централізованої державної влади, сформованої зверху донизу, замінити її суспільними
організаціями, вибудованими знизу догори: асоціаціями, федеративними областями, сільсько гос -
подарськими комунами тощо. Більше того, В. Годвін, а за ним і П. Кропоткін пропонували не негайне
і повне знищення держави, а поступове зменшення її функцій з можливою подальшою ліквідацією.
Таку ж мету у програмі-максимум згодом поставили і комуністи. Також не слід розуміти анархістську
свободу особи як вседозволеність. Адже в громадах допускалось існування судів та органів законодавчої
влади, які б на засадах звичаєвого права встановлювали покарання некри мінального характеру.

У політичній теорії і практиці не буває стовідсотково самобутніх ідеологій. Так само і анархізм
мав не лише розбіжності з іншими політичними течіями, але й чимало точок дотику і перетину
з ними. Як уже зазначалось, він виник на противагу лібералізму. Водночас у них чимало спільного
у розумінні свобод особи. Правда, ліберали вбачають розвиток прав, свобод і обов’язків у межах
держави, а анархісти — поза нею, при цьому мінімізуючи обов’язки. Із соціал-демократами
анархістів єднає гасло: свобода, рівність, справедливість, які є засадничими атрибутами особистості.
Багато положень анархізму співзвучні з комунізмом. Взагалі ці дві течії найспорідненіші між собою
на тлі інших світових ідеологій. Анархісти і комуністи разом певний час перебували у так званому
І Інтернаціоналі, одна із течій називається анархо-комунізмом, в Україні його сповідував Н. Махно,
який воював, в т.ч. і на боці московських комуністів. М. Бакунін першим переклав російською
мовою «Маніфест Комуністичної партії», виданий 1869 року у Женеві. Одні й другі — за повалення
капіталістичного ладу, ліквідацію церкви, необхідність світової революції, заперечують приватну
власність, пропонують розподіл благ за потребами, вважають себе інтернаціоналістами.

Незважаючи на те, що анархістське бачення майбутнього суспільства у багатьох випадках
збігається з марксистсько-комуністичним, анархізм найбільше критики зазнав від представників
саме цієї ідеології. Мабуть, нічого дивного у цьому немає, оскільки йшлося не лише про ідейні
розходження, але й про ідеологічний простір на одному політичному полі. Перший випад проти
анархізму зробив К. Маркс, який у праці «Убозство (злиденність) філософії» (1847) критично оцінив
ідеї П. Прудона, викладені тим у великому творі «Філософія злиднів», у такій формі, що це назавжди
поклало край їхній дружбі. К. Маркс, який уже після смерті П. Прудона, писав, що той «втілена
суперечність», усім його працям, за винятком першої — «Що таке власність»? поставив негативну
оцінку [15, с. 20–26]. Саме вихід «Злиденності філософії» у 1847 р., на думку дослідників, і став
початком політичної війни між анархістами і комуністами. Вона могла б розпочатися на два роки
раніше, якби праця К. Маркса і Ф. Енгельса «Німецька ідеологія» побачила світ у роки її написання —
1845–1846, а не у 1888. Тоді вона була впорядкована, відредагована і видана Ф. Енгельсом. У ній
читаємо, що «святий Макс Штірнер… нічогісінько не знає про дійсну історію і якому історичний
процес уявляється лише історією «рицарів», розбійників та привидів, історією, від примар якої він
може врятуватися лише й безбожністю» [16, с. 32].

Полеміці з Прудоном присвячена і досить об’ємна праця Ф. Енгельса «До житлового питання»
Чорну хмару гострих і отруйних стріл випустили К. Маркс і Ф. Енгельс у бік М. Бакуніна. «Він

абсолютно нічого не розуміється в соціальній революції, знає про неї тільки політичні фрази, —
писав Маркс про російського анархіста. — Більше того! він хоче, щоб європейська соціальна
революція, яка ґрунтується на економічному базисі капіталістичного виробництва, здійснилась на
рівні російських або слов’янських землеробських і пастуших народів і щоб вона не переступала
цього рівня…» [17, с. 416].
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А далі ще безцеремонніше: «Він — людина без усяких теоретичних знань… Його програмою була
поверхово насмикана звідусіль мішанина — рівність класів (!), скасування права спадкування як
вихідна точка соціального руху (як — сіоністський мотлох), атеїзм, що приписується членам
Інтернаціоналіу як догма, і т.д., а як головна догма (по-прудоністському) — утримування від участі
в політичному русі… Для пана Бакуніна його доктрина (нісенітниця, складена зі шматочків,
запозичених у Прудона, Сен-Сімона і т.д.) була і є справою другорядною, лише засобом для свого
власного звеличення. Але коли в теоретичному відношенні він нуль, то як інтриган почуває себе
у своїй стихії» [18 , с. 427].

Ці слова датуються листопадом 1871 р. Через кілька місяців зусиллями Маркса, Енгельса та їх
послідовників Бакунін та його прихильники у доволі підступний спосіб були виключені з І Інтер -
націоналу, у якому авторитет російського революціонера рівнявся з Марксовим. А ще кілька років
перед тим вони були добрими друзями.

Глузливі, зверхні, претензійні на істину в останній інстанції оцінки Маркса і Енгельса теоретиків
анархізму, їхній ідей і концепцій є не винятком, а правилом. Так само як і зневажливе ставлення до
слов’янських народів.

Різко критикував концепції П. Прудона попередник російської соціал-демократії Ніколай Чер -
нишевський. Цю критику у дусі своїх ідеологічних вчителів Маркса і Енгельса «успішно» розвинув
«засновник правильної більшовицької російської соціал-демократії» Владімір Лєнін. На цю тему
він написав спеціальну працю «Соціалізм і анархізм», неодноразово заторкував її і в багатьох інших.
Так, прудонізм він називав «тупоумием мещанина и филистера»*, нездатного перейнятися точкою
зору робітничого класу [19, с. 768]. А анархізм  вважав «своего рода наказанием за оппорту -
нистические грехи рабочего движения. Обе уродливости взаимно пополняли друг друга» [20, с. 295].
Лєнін відчайдушно боровся не лише з анархізмом і анархістами, але й з тими соціал-демократами,
які мали інший погляд на них, ніж він. Так, під його критичним обстрілом опинилася брошура
«Анархізм і соціалізм» (1894) Г. В. Плеханова, якого він обізвав «полудоктринером, полуфилистером,
в политике шедшим в хвосте у буржуазии» [21, с. 311]

Серію статей під назвою «Анархізм чи соціалізм?» (1909–1907 рр.) написав Й. Сталін. Їх лейт -
мотив: анархізм і марксизм — два ворожіх, діаметрально протилежні світогляди [10, с. 15–18].

Названих та інших критиків анархізму одночасно можна вважати і його дослідниками. У Ра -
дянському Союзі їх погляди на будь-що, в т.ч. і на цю політичну течію, були канонізовані, стали
фундаментом для всіх радянських науковців, публіцистів, літераторів, кіносценаристів, які пи -
сали про неї. 

Одні з них у висвітленні цієї теми «хитались разом з генеральною лінією партії» під рятівною
парасолькою ленінської фрази: «Краще в анархізмі може бути і повинно бути залучено». Інші —
намагались бігти попереду компартійного ідеологічного паравоза, не лише виправдовувати,
а й формувати таку «генеральну лінію партії» і у відповідній непривабливій обгортці подавати
анархізм радянській людині. Скажімо, всі негативи анархізму у неї повинні були асоціюватися не
з його батьками росіянами М. Бакуніним чи П. Кропоткіним, а з «диким хохлом Махно». Його по -
літичний і людський портрет, суть махновського руху як самобутнього різновиду анархії
спотворювався у народній свідомості «чекістами від науки і літератури типу О. Толстого» [6, с. 229].
Це з його «легкої руки», позолоченої сталінською владою, карикатуру на Махна і махновщину
у «Ходіннях по муках» підхопили догідливі московські і підмосковські «митці» і «науковці». 

Втіленням других може бути доктор історичних наук В. Твардовська. У передмові до кро поткін -
ських «Записок революціонера» 1966 р. видання вона виносить судовий вирок: «Кропоткін не був
причетний — свідомо, практично — до тих страшних сторінок громадянської війни, які увійшли
в історію як «махновщина», коли політичні авантюристи прикривали ідейним прапором анархізму
свої антирадянські дії, п’яний розгул, грабунки, погроми, розправи з комуністами. Це було оста -
точ не виродження прихильників учення, яке колись претендувало на революційність» [22, с. 31–32].
Через 24 роки, впорядковуючи чергове видання «Записок революціонера», вона вже не повторює
цитований висновок. Натомість, у примітках до нього вихлюпнула іншу порцію анти української
псевдонаукової жовчі, стверджуючи, що на еміграції «газета «Вольное слово» видавалася агентом
поліції» А. Мальшинським за участі українофіла М. Драгоманова. У революційному середовищі цей
захід оцінювався як «шпіонський» [23, с. 514].
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*Філістер (нім. Philister) — самовдоволена і обмежена людина з вузьким обивательським, міщанським світоглядом
і ханжеською поведінкою (авт.).
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І для чіткішої завершеності картини глянемо ще на одну примітку московської професорки:
«Гетьман Іван Сулима був полонений поляками у 1635 р. і страчений поляками у Варшаві». Його
правнук, Микола Семенович Сулима (1777–1840), — дід П.Кропоткіна, герой війни 1812 р.,
губернатор Західного (1831–1833), потім Східного Сибіру (1833–1837)» [23, с. 486].

А тепер стисло прокоментуємо кожну з трьох цитат доктора історичних наук В. Твардовської. 
Перша. Громадянської війни в Україні не було, а була військова інтервенція Червоної Росії,

керованої В. Лєніним, і білої Росії під проводом  А. Денікіна проти Української Народної
Республіки. Це вони безпосередньо, а Кропоткін — опосередковано як учитель  Махна несуть
відповідальність за криваву трагедію українців під час їхньої національно-визвольної революції
1918–1921 рр. До слова, Кропоткін сказав, що якби не похилий вік, то був би з Махном, який
утілював його теоретичні ідеали на практиці.

Друга. Дивно, як у своєму некоректному натякові щодо великого українського вченого і по -
літичного діяча європейського масштабу Михайла Драгоманова вчена пані назвала його зверхньо-
шовіністично лише «українофілом», а не «мазепинцем». Дослідниці анархізму вартувало би знати, що
Драгоманов залишив політичний слід у цій теорії, яким варто йти і сьогодні. Справді, М. Дра гоманов
у Женеві не лише співпрацював з газетою «Вольное слово», але й редагував її на кошти Земського
союза, хоча згодом виявилось, що це були гроші промонархістської організації «Свя щенний союз».
У цій справі й досі не всі деталі з’ясовано, але всі, хто її неупереджено вивчав, єдині в одному:
«драгоманівські публікації у цьому органі були послідовно антисамо державниць кими» [24, с. 616].

Третя. Коментуючи походження П. Кропоткіна, д. і. н. забула вказати на одну важливу «дріб-
ничку», що його прапрадід був не просто гетьманом, а українським гетьманом. Мабуть усе-таки кров
козацького гетьмана Сулими покликали його нащадка до анархізму.

Приклади з А. Толстим і В. Твардовською лише вкотре підтверджують, що російська демократія,
наукова об’єктивність щодо України закінчується, за окремими винятками, там, де українське
питання не вмощується у московське великодержавне ложе. Для ілюстрації таких винятків
з приємністю процитую слова ще одного російського дослідника наукової спадщини П. Кропоткіна
А. Анікіна: «Анархізм. Для сучасного вуха це слово звучить майже лайливо. В уяві читача неминуче
зринає гасло «Анархія — мати порядку», п’яні гуляння Гуляй-Поля, головорізи у жіночих кацавайках,
оперезані самострільними стрічками. Опереткова карикатура, створена хворобливою уявою Алєксєя
Толстого, майже затьмарила вчення, народжене мрією людства про «золотий вік» [25, с. 21].

Ілюстрації приємних винятків можна продовжити іменем московського редактора спогадів
Н. Махна профессора С. Волка, який понад два десятиліття тому почав відходити від ленінсько-
толстовських кліше в оцінці анархістського руху в Україні [8].

Однак у Росії більшість жила і живе за стародавнім афоризмом: «Те, що дозволено Зевсу, не
дозволено бику». У Росії обрізали нігті, а в Україні — пальці. В Україні Москва забороняла або до
невпізнання спотворювала історію національно-визвольного руху, образи їх провідників. Водночас
своїх катів України героїзувала або щонайменше ретушувала. Анархіста Махна називали
«хворобливим істериком, особистість шизоїдного плану», анархістів Бакуніна і Кропоткіна, які
закликали таких, як він, до революції, — великими революціонерами, філософами і вченими.

Їхні праці видавалися державними видавництвами, з досить прихильними і відносно об’єк тивними
передмовами/післямовами, примітками. Слід відзначити особливу увагу до персони і по літичної
спадщини П. Кропоткіна. У Радянському Союзі були опубліковані його біографії різних авторів.
«Записки революціонера» з 1920 по 1990 р. вісім (!) разів виходили у світ, його іменем називали станції
метро, площі, вулиці, гірський хребет, населені пункти, у Москві створили музей, який діяв до 1938 р.

Звичайно, величезну бібліографію досліджень анархізму створили західні науковці. Так, і досі не втратив
своєї актуальності столітньої давності виклад концепцій анархізму взагалі і його «батьків» Штірнера
і Прудона зокрема французькими вченими Шарлем Жідом і Шарлем Рістом [26]. Європейське бачення
історії та теорії анархізму характерне для дослідження англійського професора Девіда Міллера [14].

В історіографії анархізму в Україні переважає його махновський аспект. Однією з перших в її переліку
може бути написана з марксистсько-ленінських позицій брошура комуністичного діяча Д. Лєбєдя — Итоги
и уроки трех лет анархомахновщины. — Харьков, 1921. Тоді ж, у 20-х роках, про анархічний рух в Україні
писали соратники Нестора Махна: Аршинов П. История махновского движения (1918–1921 гг. — Берлин,
1923); Белаш В. Махновщина // Летопись революции. — 1928. — № 3.

За останні чверть століття на українській науковій ниві засіялось понад ста найменувань
різнопланових досліджень з проблем анархізму. Махнознавчі студії увінчались захистом докторських
дисертацій (В.Верстюк, В.Волковинський), кількох кандидатських дисертацій, десятками статей,

Ігор Бегей. Анахронізм: pro i contra



науково-популярних видань. Серед останніх колоритністю і соковитістю стилю вирізняється
книжка В. Савченка [6]. Панорамно викладено історію анархізму в Україні на зламі ХІХ і ХХ ст.
у монографії А. Лебеденка [27]. Своєрідну філософсько-порівняльну трилогію анархізму в Україні
та світі виплекав В. Жмир [28, 29, 30]. Еволюцію наголосів в оцінках анархістського і махновського
руху сучасних українських дослідників можна простежити за численними тематичними працями
В. Волковинського. Так, радянськими «ізмами» позначена вже сама назва серії статей «Нестор
Махно: звивисті стежки політичного авантюриста», опублікованих у кількох числах «Українського
історичного журналу» за 1989–1990 роки. Згодом дослідник позбувається ідеологічно-наукової
кон’юктури. Ґрунтовний аналіз історіографії сучасних махнознавчих праць здійснив В. Щербатюк
[31]. Наукова вартість згаданих та інших досліджень анархістського і махновського руху в Україні
визначається залученням до наукового обігу великого обсягу архівних матеріалів та новими,
переважно аполітичними, підходами до зазначеної проблеми.
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Осягнення раціоналістичної філософії капіталізму М. Вебера передбачає розв’язання складного зав-
дання — осмислення правового порядку як специфічного поєднання формальної і матеріальної раціо-
нальності в контексті висунутої вченим соціальної теорії. Це зумовлює не тільки докладний розгляд
феноменів раціональності та цілераціональності, але й дослідження цінностей з позиції запропонованої
М. Вебером раціоналістичної теорії. Вважаючи втіленням раціональності правову державу, він
намагався створити ідеальну модель бюрократії, націленої на досягнення успішних результатів,
що мають суспільну значущість і корисність. У цьому ракурсі раціоналістична філософія капіталізму
М. Вебера виявляється методологічним інструментом історичних і конкретних соціальних до -
сліджень. 

Ключові слова: суспільство, культура, філософія, раціональність, цілераціональність, ірраціоналізм.

Постижение рационалистической философии капитализма М. Вебера предусматривает решение
сложной задачи осмысления правового порядка как специфического сочетания формальной и ма -
териальной рациональности в контексте выдвинутой ученым социальной теории. Это обуславливает
не только подробное рассмотрение феноменов рациональности целерациональности, но и исследование
ценностей с позиции предложенной М. Вебером рационалистической теории. Считая воплощением
рациональности правовое государство, он пытался создать идеальную модель бюрократии, нацеленной
на достижение успешных результатов, имеющих общественную значимость и полезность. В этом
смысле рационалистическая философия капитализма М. Вебера оказывается методологическим
инструментом исторических и конкретных социальных исследований.

Ключевые слова: общество, культура, философия, рациональность, цилерациональнисть,
иррационализм.

Сomprehension of Weber’s rationalist philosophy of capitalism involves solving a complex task of understanding
the legal order as a specific combination of formal and material rationality in the context of social theory put
forward by scientist. This causes not only a detailed examination of phenomena of rationality and aim-rationality,
but research of values from the perspective of   proposed by Max Weber rationalist theory. Considering rule of law
as the embodiment of rationality, he tried to create an ideal model of bureaucracy aimed at achieving successful
results with social significance and usefulness. In this regard Weber’s rationalist philosophy of capitalism is
a methodological tool of historical and specific social studies.

Key words: society, culture, philosophy, rationality, aim-rationality, irrationality.

Стрижнем веберової «розуміючої» соціології є ідея аналізу соціальних реалій взагалі й соціальних
дій зокрема через призму визначення міри їхньої раціональності. На думку соціолога, емпірично
порівнюючи кількість цілераціональних дій з іншими діями, що містять певний компонент
нераціональності, і виявляючи, який тип дії є домінуючим, можна судити про рівень історичного
роз витку суспільства взагалі. Вебер виходить з того, що характер суспільства, демократичність або
авторитарність його інститутів, їх функціональність є похідними від особливостей соціальних дій
індивідів, їх раціональної або ірраціональної складової. 

Розкриваючи головні особливості розуміючої соціології, Вебер зупиняється на трьох з них, що
характеризують наявність з’ясовної поведінки людини і сенсу, що надається їй. У зв’язку з цим він
пише: «Специфічно важливою для розуміючої соціології є, перш за все, поведінка, яка, по-перше,
за суб’єктивно передбачуваним дійовою особою сенсом співвіднесена з поведінкою інших людей,
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по-друге, визначена також цією його осмисленою поведінкою і, по-третє, можливо, виходячи
з цього передбачуваного сенсу, зрозуміло пояснена» [1, с. 497]. 

Розуміння в чистому вигляді має місце там, де є цілераціональна дія. Але тут виникає питання:
що саме ми розуміємо у разі цієї дії — сенс дії або самого індивіда, що діє? Припустимо, ми бачимо
людину, яка рубає в лісі дрова. Ми можемо зробити висновок, що він робить це або для заробітку,
або для того, щоб заготовити собі паливо на зиму, або щоб допомогти комусь, або відпочиваючи від
інших справ тощо [2, с. 608].

Міркуючи таким чином, ми прагнемо зрозуміти сенс дії, а не самого лісоруба. Якщо індивід сам
ясно усвідомлює поставлену ним мету і лише прагне приховати це від інших, то це неважко зрозуміти:
таку ситуацію цілком можна підвести під схему цілераціональної дії. Але якщо йдеться про таку
поведінку, коли індивід не віддає собі звіту в тому, що він робить, тоді виникає питання: чи має соціолог
достатні підстави стверджувати, що він розуміє індивіда, що діє, краще, ніж той розуміє сам себе? 

У цілераціональній дії для Вебера сенс дії і самого діяча збігається: зрозуміти сенс дії — це і означає
в цьому випадку зрозуміти індивіда, що діє, а зрозуміти його — означає зрозуміти сенс його вчинку.
Такий збіг Вебер вважав ідеальним випадком, від якого повинна відправлятися соціологія як наука.

Згідно з конкретно-історичним дослідженням Вебера, в Західній Європі вперше виник новий,
такий, що раніше ніколи не існував і тому не мав аналогій в історії, тип суспільства, який сучасні
соціологи називають індустріальним. Всі раніше існуючі типи суспільств, на відміну від сучасного,
він називає традиційними. Найважливіша ознака традиційних суспільств — це відсутність у них
панування формально-раціонального начала. Що ж воно собою являє?

Формальна раціональність, за Вебером, — це перш за все калькульованість, формально-
раціональне, — це те, що піддається кількісному обліку, що без залишку вичерпується кількісною
характеристикою. Формальна раціональність господарства, на думку Вебера, визначається мірою
технічно для нього можливого і дійсно вживаного ним розрахунку. Навпаки, матеріальна
раціональність характеризується ступенем, в якій постачання певної групи людей життєвими
благами здійснюється шляхом економічно орієнтованої соціальної дії з погляду певних ціннісних
постулатів. Іншими словами, економіка, що керується певними критеріями, які лежать за межами
того, що можна раціонально підрахувати і що Вебер називає «ціннісними постулатами», тобто
економіка, яка служить цілям, не нею самою визначуваним, характеризується як «матеріально (тобто
змістовно) визначувана». «Матеріальна» раціональність — це раціональність для чогось; формальна
раціональність — це раціональність «ні для чого», раціональність сама по собі, узята як самоціль. Не
варто, проте, забувати, що поняття формальної раціональності — це ідеальний тип, і в емпіричній
реальності вона в чистому вигляді зустрічається вкрай рідко. Проте рух у напрямі формальної
раціоналізації — це, як показує Вебер у багатьох своїх працях, рух самого історичного процесу.
У колишніх типах суспільств переважала «матеріальна раціональність», в сучасному — формальна
раціональність, що відповідає переважанню цілераціонального типу дії над усіма іншими.

Вчення про формальну раціональність — це по суті, Веберова теорія капіталізму. Необхідно
відзначити тісний зв’язок між Веберовою методологією, зокрема теорією соціальної дії і виділенням
типів дії, з одного боку, і його теорією генезису капіталізму — з іншого. Насправді, Вебер
підкреслював, що при створенні ідеально-типової конструкції дослідник керується зрештою
«інтересом епохи», яка і задає йому «спрямованість погляду». Епоха поставила перед Вебером як
центральне питання, що таке сучасне капіталістичне суспільство, яке його походження і шляхи
розвитку, яка доля індивіда в цьому суспільстві і як воно реалізувало або реалізує в майбутньому ті
ідеали, які в ХVII і XVIII століттях були проголошені його ідеологами як «ідеали розуму». Характер
питання зумовив методологічний інструментарій Вебера. Було створено тип «соціальної дії»,
зокрема цілераціональної дії, який послужив точкою відліку для конструювання інших типів дії.
Сам Вебер вважав найбільш чистим емпіричним зразком цілераціональної дії поведінку індивіда
в економічній сфері. Не випадково приклади цілераціональної дії Вебер наводить, як правило, з цієї
сфери: це або обмін товарів, або конкурентна боротьба на ринку, або біржова гра тощо. Відповідно,
коли мова заходить про традиційні суспільства, Вебер відзначає, що цілераціональний тип дії там
зустрічається переважно у сфері господарській.

Таким чином, у сучасному індустріальному суспільстві утверджується раціональність сама по собі,
розгортання формальної раціональності в усіх сферах суспільного життя стає панівною тенденцією. 

Свої теоретико-методологічні підходи до раціональності Вебер використовує для аналізу окремих
структур суспільства, досліджуючи міру їхньої раціональності. Він аналізує владу і бюрократію через
призму сукупності індивідів, що виконують певні соціальні дії. 
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Втіленням раціональності Вебер вважає правову державу, функціонування якої цілком базується
на раціональній взаємодії інтересів громадян, підпорядкуванні їх закону, а також загальнозначущим
політичним і моральним цінностям. Правова держава розвивається на основі цілерацінальних
і ціннісно-раціональних дій тих, хто управляє, і  керованих ними. Технічним механізмом, що доз -
воляє здійснювати управління, засноване на цілераціональних діях, Вебер розглядав бюро кратію,
вважаючи, що всі інші управлінські альтернативи неминуче припускають некомпетентність
і ірраціональність. 

Створюючи ідеальну модель бюрократії, соціолог уявляв її у вигляді сукупності індивідів, що
виконують раціональні дії, націлені на досягнення успішних результатів, що мають суспільну
значущість і корисність. На думку Вебера, її основними рисами є: розподіл праці серед членів
бюрократичної структури; строга ієрархічність, співпідпорядкування різних бюрократичних
органів; певна службова компетенція; наявність зведення строгих правил й інструкцій; безособовий
характер діяльності, тобто відсутність «людського» підходу  до проблеми; наявність апарату
чиновників, що розглядають свою службу як єдину і головну професію; орієнтація на особисту
кар’єру; підпорядкування строгій єдиній службовій дисципліні і контролю.

Вебер, відзначаючи безперечні переваги раціонального панування, проте, визнавав його
латентні, приховані небезпеки у вигляді «ірраціональних елементів». Справа у тому, що будь-яка
раціональна система має такі тенденції:

1) замінювати людину нелюдською по суті технологією (бюрократичні правила, машини замість
живих конкретних людей);

2) зводити до мінімуму чинник людського розуму, що загрожує виникненню потенційної
можливості її дегуманізації взагалі;

3) відтворювати в більшій чи меншій мірі ірраціональні наслідки;
4) сучасні нелюдські технології здатні викликати озлоблення у самих чиновників, які стають

функціонально непотрібними.
Однак цій ірраціональній з точки зору формальної раціональності ситуації Вебер протиставляє

інший ірраціоналізм, а точніше іншу раціональність — матеріальну, як раціональність цінностей,
яка єдина здатна уберегти застосування формальної раціональності від крайнощів формалізації. Як
уже завважувалося нами, Макс Вебер був одним з тих учених, які зазнали на собі сильний вплив
неокантіанства Баденської школи, і перш за все Ріккерта. І як історик, і як соціолог, Вебер свідомо
спирався на методологічні принципи Ріккерта, перш за все на його обґрунтування загальнозначущої
гуманітарного знання за допомогою принципу «віднесення до цінності». 

Замість того, щоб досліджувати світ переживань історика і його персонажів, Вебер услід за Рік-
кертом пропонує вивчати логіку утворення тих понять, якими оперує історик. Як і Ріккерт, він на-
полягає на необхідності розмежовувати два акти — віднесення до цінності і оцінку: якщо перший
перетворює наше індивідуальне враження на об’єктивну (загальнозначущу) думку, то друга не ви-
ходить за межі суб’єктивності. Науки про культуру повинні бути так само вільні від оцінних думок,
як і науки природничі. Проте Вебер при цьому істотно корегує ріккертове розуміння цінності. Якщо
Ріккерт розглядав цінності і їх ієрархію як щось надісторичне, то Вебер схильний трактувати цін-
ність як установку тієї або іншої історичної епохи, як властивий цій епосі напрям інтересу. Інтерес
епохи — щось стійкіше і в цьому сенсі більш об’єктивне, ніж просто приватний, індивідуальний ін-
терес дослідника, але одночас час щось суб’єктивніше і більш скороминуще, ніж надісторічний «ін-
терес», що отримав у неокантіанців ім’я «цінності». 

Вебер дійсно зазнав впливу кантової філософії, однак модифікував її положення. Згідно з Кантом,
людина як етична істота є метою самою по собі, а значить, має абсолютну цінність. «Людина і взагалі
всяка розумна істота існує як мета сама по собі, а не тільки як засіб для будь-якого застосування з боку
тієї або іншої волі... Всі предмети схильності мають лише обумовлену цінність... Предмети (die Wesen),
існування яких хоча залежить не від нашої волі, а від природи, мають проте, якщо вони не наділені ро-
зумом, тільки відносну цінність як засоби і називаються тому речами, тоді як розумні істоти назива-
ються особами, оскільки їхня природа вже виділяє їх як цілі самі по собі... Вони, значить, є не тільки
суб’єктивними цілями, існування яких як результат нашого вчинку має цінність для нас; вони є об’єк-
тивними цілями, тобто предметами, існування яких саме по собі є метою...; без цього взагалі не можна
було б знайти нічого, що мало би абсолютну цінність; але якби всяка цінність була обумовлена, отже,
випадково, то для розуму взагалі не могло б бути ніякого вищого практичного принципу» [3, с. 269]. 

У цьому тонкому питанні впливу на Вебера Канта й кантіанства ми апелюємо до авторитету
глибокого знавця німецької філософії Піами Павлівни Гайденко, зокрема до її праці «Наукова
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раціональність та філософський розум» [4]. Вона вважає, що особистість як самоціль, як абсолютна
цінність, а отже, царство об’єктивних цілей як речей самих по собі є онтологічною основою кан-
тівської етики (теорії цінностей); тільки розумне створіння — а це і означає етичну істоту, що визнає
в іншій розумній істоті абсолютну цінність, а не один лише засіб — може входити в «спільноту
цілей», тобто керуватися категоричним імперативом практичного розуму, що має загальний харак-
тер і таким чином є складовою об’єктивного принципу волі. 

На думку П.Гайденко, тут перед нами філософське обґрунтування класичного лібералізму, альфу
і омегу якого становить цінність кожної окремої особистості і який не випадково апелював до теорії
природного права як деякого ідеального постулату, який цю цінність обґрунтовує [5, с. 503]. Вона звер-
тає увагу на те, що Вебер добре розумів саме таке значення теорій природного права з його ідеальною
вимогою, вважаючи останнє «найчистішим типом ціннісно-раціональної значущості» [6, С. 19].

Не викликає сумніву, що Веберу не чужі світоглядні передумови лібералізму, що він визнає ви-
соку цінність людської особистості. Але кантівське обґрунтування цінності особистості, а саме
вчення про об’єктивне царство цілей, що припускає все-таки трансцендентну укоріненість розум-
них осіб, Вебер не приймає. Тут, на думку Гайденко, полягає відмінність, і дуже принципова. На цю
відмінність справедливо указує також В. Шлюхтер: «Хто слідує сьогодні заповіді бути особистістю,
більше не бере участь, як це було у Канта, в царстві розумних цілей. Разом з Георгом Зіммелем він
слідує виключно індивідуальному закону» [7, S. 82–83].

І справді, позиція Георга Зіммеля, викладена ним у статті «Індивідуальний закон» [8], має точки
перетину з переконаннями Вебера: для обох характерне прагнення піти від принципу норматив-
ності, у Зіммеля — стосовно етики, у Вебера — стосовно права. Не випадково Вебер, відштовхую-
чись від нормативної науки про право, як вона представлена у Єллінека, створює соціологію права
як науку не про об’єктивні норми, а про дійсність.

Звісно, за своїми політичними переконаннями Вебер тяжів до лібералізму, філософському об-
ґрунтуванню якого служило кантівське вчення про царство об’єктивних цілей, тобто етичної спіль-
ноти розумних, а отже вільних істот. Але як зберегти вірність ліберальній доктрині, усунувши її
релігійний (віру в безсмертя душі) і філософський (переконання в початковій розумності і в цьому
сенсі — свободі людини) фундамент? Чи може «індивідуальний закон» замінити категоричний ім-
ператив і глибоко пов’язане з ним учення про природне право, яке є спільним у Канта з його попе-
редниками [9, с. 147] і яке проіснувало майже два тисячоліття, — від античних стоїків — через
середньовічних теологів — аж до XIX століття? 

Гайденко припускає, що саме це питання постало перед Вебером, і постало воно разом з пере-
глядом традиційного розуміння розуму [10, с. 509]. Такий перегляд, якщо бути точними, характер-
ний взагалі для протестантизму: вже у Лютера ми знаходимо різке зіставлення нечестивого розуму
(«служниці диявола») благочестивій вірі. У Вебера, на думку Гайденко, розум постає головним
чином як позаціннісна раціональність (техніка операції поняттями, рахунок, калькуляція в най-
ширшому сенсі), воля ж, навпаки, як операціональне джерело цінностей, як здатність одних — ви-
датних людей, харизматиків, творити цінності, а інших — вибирати серед різних цінностей. Таким
чином, свобода трактується Вебером не як здатність підпорядковувати себе загальному (розумному
як моральному) закону, а як підпорядкування індивідуальному закону — внутрішньому голосу влас-
ної волі, який ще треба уміти почути, не даючи заглушити його голосам чужої волі. 

Як і Зіммель, Вебер тут опиняється, на думку Гайденко, в безпосередній близькості не до Канта,
а до його антипода — Ніцше. Опозиція до розуму, втіленого, з одного боку, в науці, а з іншого — в пра-
вовому порядку, росла в другій половині XIX століття разом з критикою Просвітництва, що пов’язу-
вало з прогресом науки і торжеством права надії на майбутнє благоденствування людства. У Ніцше,
як і пізніше у Вебера, ця опозиція мала аристократичний характер і була тісно пов’язана з прагненням
подолати «усередненість» і «рутинізацію» зростаючої раціоналізації життя, її прісну повсякденність,
що пригнічує в людині будь-яке емоційне начало, не залишаючи місця для свята, для дива. 

Цей умонастрій дуже виразно передав сучасник Вебера Р. Радбрух, чиї роботи Вебер добре знав
і цінував. «Ми можемо розглядати науку і правовий порядок, природний закон і норму як величний
почин, що має своїм призначенням вигнати непередбачене, випадок з лиця землі. Але якби їм дійсно
вдалося перетворити життя на одне передбачення, хіба мало б ще сенс жити? Випадок, непередбачене
і несподіване, ненавмисне і розчарування, солодкі муки ritardando і спокуслива небезпека accelerando
саме і є тією спокусливою музикою, через яку ми любимо життя: «Ненавмисне — ось найстарша арис-
тократія світу» (Ніцше). Який сенс був би в житті, якби ми перестали чекати «чудесного»? Людина,
не цілком поглинена буднями життя, завжди віддаватиме перевагу щастю невпевненості упевненості
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в «щасті»... Хоча правовий порядок ще дуже далекий від того, щоб стати паном непередбаченості, де-
далі більше саме представників тоншої натури вже у наш час страждає під гнітом безбарвної правиль-
ності нашого громадянського життя... Смілива рішучість йти власними силами назустріч небезпеці,
фаустівське прагнення розширити своє «Я» до світового «Я», романтична радість неврегульованої
строкатості і повноти існування піднімаються тому внутрішньо проти правил і порядку права і на-
правляють свідомо або несвідомо до емоційного анархізму» [11, с. 119]. 

Диво у веберовій картині світу постає у вигляді харизми, яка і є «чудовим даром», надприродною
здатністю, рідкісною серед людей, але такою, що відіграє величезну роль у соціумі і головним чином
визначає, згідно з Вебером, хід і спрямування історичного процесу. На думку Гайденко, харизматик
ніби замінив собою — у веберовому світосприйманні і в його науково-дослідній програмі — Про-
видіння: це, якщо можна так висловитися, секуляризований, «внутрішньомирський» Бог [12, с. 512].
Він революціонізував світ, відкидаючи старий порядок, що став рутиною, і фундуючи новий. Ха-
ризма, згідно з Вебером, є найбільш поцейбічною силою, вона виступає як смислотворча воля, на-
даючи сенсу історичному життю. Такими є, за Вебером, біблійні пророки, такими є Христос, Будда,
Магомет. Але не тільки вони: харизматиками є й видатні полководці, наприклад Наполеон, і великі
державні діячі, до яких Вебер відносив Бісмарка, Рузвельта, Дізраелі. 

Харизма революційна, вона спрямована не тільки проти традиції, а й проти раціональності,
одним словом, проти всякої повсякденності і рутини. Таким чином, у Вебера творчим началом іс-
торії є не Провидіння, як у християнстві, і не розум, як у Просвітництві, а пристрасть: тут він — од-
нодумець Ніцше. Харизма у Вебера — дитя діонісійської стихії. Проте — парадоксальним чином —
Вебер ототожнює з пристрастю іншу глибоко ціновану ним якість людини — здатність орієнтува-
тися на суть справи, відданість саме справі, а не власному Я. Без цієї якості, за Вебером, не може
бути ні великого політика, ні справжнього вченого [13, С. 104]. 

У розумінні самих цінностей, які укорінюються ним в ірраціональній «смислотворчій», — і до того
ж індивідуальній (бо харизматик — це індивід) волі, Вебер теж відходить від Канта і зближується з Ніцше.
Свободу особистості Вебер бачить в адекватному виборі нею тієї цінності, яка відповідає її власній волі:
головне в житті кожної людини — це зробити правильне рішення, вибрати саме того «бога або демона»,
якому покликана спочатку служити ця людина. У цьому — суть «децизіоніської етики» Вебера, як її на-
зиває Моммзен [14, с. 104]. Ось це вражаюче поєднання повної сваволі у світі цінностей (боротьба «богів
і демонів») і якнайглибшої відповідальності і чесності, навіть аскетичної самовідданості людини у виборі
«своєї цінності» і служінні їй — найхарактерніша риса Вебера як ученого, політика і людини.

Таким чином, згідно з ученням Вебера, етос підприємця як творця сучасного капіталізму є не-
розривним поєднанням формальної раціональності і самодисципліни з ціннісно навантаженою
глибоко індивідуалістичною суспільною позицією. Таке поєднання і обумовлює функціонування
правової держави як регулятора взаємодії таких індивідів формально-раціональними засобами.
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В статье рассматриваются изъяны управленческой системы (на примере России и Украины), свя-
занные с отсутствием профессиональных этических кодексов на уровне исполнительной и законода-
тельной ветвей власти, что является серьезным препятствием трансформационного процесса
политических систем обох государств.

Ключевые слова: этическая инфраструктура, этический кодекс, профессионализм, ответствен-
ность, лоббизм, трансформация, политическая система, управленческий корпус.

У статті розглядаються вади управлінської системи (на прикладі Росії та України), пов’язані з від-
сутністю професійних етичних кодексів на рівні виконавчої та законодавчої гілок влади, що є серйозною
перешкодою трансформаційного процесу політичних систем обох держав.

Ключові слова: етична інфраструктура, етичний кодекс, професіоналізм, відповідальність, лобізм,
трансформація, політична система, управлінський корпус.

The defects of the administrative system (on the example of Russia and Ukraine), related to absence of pro-
fessional ethics codes at the level of executive and legislative branches of power, are examined in the article, that
is the serious obstacle of transformation process of the political systems of the states.

Key words: ethics infrastructure, ethics code, professionalism, responsibility, lobbyism, transformation,
political system, administrative corps. 

Исследователи, занимающиеся разработкой траектории восточноевропейского политического
процесса, как правило, кластерами анализа этой модели общественного развития избирают Ук-
раину и Российскую Федерацию. Такой подход обоснован со всех точек зрения, ибо это две мак-
симально приближенных друг к другу в пространственном и культурном измерении страны не
только синхронно начали свой путь к конституированию политической системы нового образца,
но и задекларировали общую ценностную основу (демократию) своих модернизационных преоб-
разований. 

Аксиоматичным является утверждение, что повышение уровня политической культуры и качес-
тва управления является необходимым условием создания эффективной и высокоадаптированной
к внутренним и внешним «вызовам» политической системы.

Для проведения сравнительного анализа рассмотрим наличие данной проблемы в России и Ук-
раине. Так, в бикамеральном российском парламенте проблемой депутатской этики занимаются
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сразу две структуры: «Комитет Государственной Думы по Регламенту и организации работы Госу-
дарственной Думы» (нижняя палата) и «Комиссия Совета Федерации по Регламенту и организации
парламентской деятельности» (верхняя палата). «Этический» комитет Государственной Думы имеет
собственную Интернет-страницу, но элементы интерактивности для поддержки обратной связи
с общественностью не присутствуют в должном объеме. В отличие от этой структуры, соответствую-
щая комиссия Совета Федерации имеет собственное Интернет-представительство, которое, по
крайней мере формально, предоставляет возможность представителям гражданского общества при-
нимать участие в разработке стратегии деятельности этой парламентской структуры [1]. Примеча-
тельно, что среди многочисленных полномочий обоих парламентских комитетов, функция
«соблюдения нормы парламентской этики» вспоминается лишь бегло, а сама этическая норма пар-
ламентской корпорации и до сих пор остается неинституциональной.

Показательной в этом смысле является судьба проектов этического кодекса российских парла-
ментариев, которые обсуждаются уже более 10 лет. Так, еще в 2000 году была создана специальная
комиссия Государственной Думы Российской Федерации. В декабре в 2000 г. она провела открытые
парламентские слушания «О состоянии и перспективе формирования системы парламентской
этики в России». В апреле в 2001 г. состоялось заседание круглого стола «Публичная политика: рос-
сийский контекст и британский стандарт», сама организация которого свидетельствовала о попытке
правящего режима перенять опыт демократической организации функционирования представи-
тельской и правительственной структур.

В декабре 2001 года при комиссии был создан экспертно-консультативный совет по проблемам
парламентской этики в России, в ряды которого были привлечены не только парламентарии, но
и представители научного содружества страны (Г. Апресян, В. Бакштановский, Ю. Согомонов и др.).

Весной в 2002 г. комиссией был подготовлен проспект «Правил (Кодекса) парламентской этики»,
который определял структуру будущего кодекса, правда, без детальной конкретизации. В феврале
в 2003 г. в Думе состоялся круглый стол: «Кодекс поведения парламентария: российский и евро-
пейский опыт».

Параллельно со специальной комиссией над вопросами повышения стандартов функциониро-
вания депутатского корпуса Российской Федерации работал и Регламентный комитет Государствен-
ной Думы. Так, учитывая высокую напряженность процесса законотворчества в парламенте в 2005 г.,
председатель регламентного комитета О. Ковалев предложил внести поправку в закон Российской
Федерации «О статусе депутата Государственной Думы». Согласно этой новелле, в Думе планиро-
валось ввести должность парламентских приставов, которые должны были препятствовать возник-
новению конфликтной ситуации в зале заседаний, предупреждать депутатов о нарушении
положений регламента, применять по отношению к нарушителям соответствующие санкции.
Набор приставов планировалось подготовить за счет штата аппарата Госдумы с предоставлением
будущим приставам статуса государственных служащих и начислением зарплаты думских сотруд-
ников [2, с. 1–2]. Но противникам такой новации удались отклонить это предложение, ссылаясь
на правовую коллизию, которая возникала в случае действий приставов по отношению к непри-
косновенным представителям народа. Наконец, положение о парламентских приставах не вошло
и в проект «Кодекса парламентской этики», который был подготовлен в 2007 г. [3, с. 6].

По своей форме и содержанию настоящий документ очень напоминал соответствующие евро-
пейские аналоги (так называемые «кодексы первого уровня»). В преамбуле проекта «Кодекса пар-
ламентской этики» документ определялся как корпоративное соглашение, которое разработано
с целью содействия эффективной законотворческой деятельности парламентариев — депутатов Го-
сударственной Думы Федеральных Собраний Российской Федерации [4]. Документ содержал пра-
вила поведения депутатов во время заседаний, в заграничной командировке, во время общения
с избирателями, чиновниками и представителями СМИ.

В частности, во время заседания запрещалось перерывать спикера и использовать в своей речи
«грубые и некорректные высказывания, ненормативную лексику». Депутат должен был нести мо-
ральную ответственность перед избирателями за свои предвыборные обещания и не имел права
«уклоняться от поддержки связи с электоратом», приема граждан и рассмотрения их обращений.
Народный избранник не должен был использовать в личной цели возможности, предоставляемые
статусом народного депутата (например, депутатские запросы). За рубежом депутат должен был
своими поступками «укреплять высокую репутацию Российской Федерации и ее депутатского кор-
пуса» [3, с. 6].
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За нарушение Кодекса предусматривалось выносить выговор, а также информировать СМИ
о фактах неэтичного поведения депутатов. Нарушителей кодекса планировалось лишать слова, удалять
из зала заседаний на срок до 10 рабочих дней. При этом предусматривалось лишение нарушителя
части зарплаты. Планировалось карать депутатов и за отсутствие в зале заседаний без уважительной
причины. Если депутат пропустил более чем 30% заседаний, у его высчитывали 25% зарплата, если
пропущено 50% заседаний — половину зарплаты, а в случае отсутствия в зале заседаний в 70% слу-
чаев — зарплата не насчитывалась бы вообще [4].

Но, несмотря на комплексный характер подготовленного документа и живую дискуссию, раз-
вернувшуюся вокруг него, «Кодекс парламентской этики» и до сих пор не принят Государственной
Думой. 

В то же время, к сожалению, можно предположить, что даже при условии принятия «этических
кодексов» законодательного корпуса в Российской Федерации в современных условиях их влияние
и на депутатов, и на общественность будет, очевидно, минимальным.

Несколько лучшим является состояние имплементации этических принципов профессиональ-
ной деятельности в сфере государственной службы России. Так, моральные стандарты государ-
ственной службы планировалось установить благодаря введению в действие «Кодекса поведения
государственных служащих Российской Федерации», который был даже проголосован Государ-
ственной Думой в первом чтении 17 мая 2002 г. [5]. Но настоящий документ так окончательно и не
утвержден в полном объеме.

На сегодня единственным официальным документом, который определяет минимально необ-
ходимый этический стандарт для представителей сферы государственного менеджмента, является
федеральный закон «О государственной общественной службе Российской Федерации», принятый
в феврале в 2005 г. Тщательный анализ этого документа свидетельствует о попытке правящей элиты
России преодолеть моральные изъяны системы, которые были созданы в предыдущий период и уг-
рожают эффективности государственного менеджмента в целом.

Среди важнейших принципов государственной службы (статья 4) в документе отмечаются: при-
оритет прав и свободы человека, профессионализм и компетентность служащих. Требованиями
к представителям государственной службы являются: поддержка и повышение уровня собственной
квалификации, сохранение конфиденциальной служебной информации, предотвращение кон-
фликта интересов, лояльность к органам государственной власти (ст. 15) [6, с. 24–40].

В законе четко прописаны также и запреты, связанные с выполнением государственными слу-
жащими своей должностной обязанности. В частности, запрещается использовать в частных целях
материально-техническое обеспечение государственной структуры, давать публичную оценку дея-
тельности государственных органов, их руководителей, в том числе и высших должностных лиц.
Запрещается злоупотреблять должностными обязанностями, лоббировать интересы политической
партии и общественных объединений и т. п. (ст. 17).

Государственные служащие должны исполнять свои обязанности добросовестно, не отдавая при-
оритет никакой группировке или отдельной личности. Чиновники должны сохранять политичес-
кую нейтральность и непредубежденность, быть корректными в общении с гражданами. Отдельным
требованием прописана обязанность с уважением относиться к традициям и обычиям всех народов
и конфессий Российской Федерации (ст. 18).

Статья 19 закона включает детальное описание феномена конфликта интересов и механизмов
его предотвращения и преодоления. Контроль за добропорядочностью государственных служа-
щих должен осуществляться одновременно рядом структур: независимой экспертной комиссией
(привлекаются для преодоления конфликтов интересов), «представителями нанимателей» (для
осуществления дисциплинарных санкций) и комиссией по служебным спорам (для решения
индивидуальных служебных конфликтов и расхождений в восприятии должностных полномочий)
[6, с. 26]. 

В целом, несмотря на отдельные нестандартные требования к государственным служащим (напри-
мер, обязательное дактилоскопирование (ст. 15, п. 5), можно положительно оценить содержание дан-
ного закона. Впервые в истории Российской Федерации созданы серьезные правовые фундаменты для
этизации сферы государственного управления и борьбы с злоупотреблениями должностных лиц ис-
полнительной ветви власти. Конечно, говорить о коэффициенте полезного действия данного закона
еще рановато. Пока еще исследователи проблемы государственной службы в Российской Федерации
отмечают наличие многих проблем, связанных именно с этическими изъянами. Не теряет своей акту-
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альности и значимости возврат к идее принятия профессиональных кодексов исполнительной и за-
конодательной ветвей власти, которые выступали бы инструментами общественного контроля за нрав-
ственностью чиновников и содержали бы гарантию стабильной занятости, профессиональной
самореализации, обеспечения карьерного роста для профессиональных управленцев.

Не менее сложным и противоречивым является процесс институционализации этической ин-
фраструктуры государственного менеджмента и в современной Украине.

Одним из самых противоречивых аспектов этического кодекса украинской управленческой сис-
темы являються вопросы, связанные с контролем за деятельностью президента страны. Исследо-
ватели отмечают, что Конституция УССР, согласно изменениям, внесенным в нее Законом УССР
«Об учреждении поста Президента УССР», предусматривала возможность устранения Президента
страны с должности Верховной Радой Украины в случае нарушения им Конституции и законов
путем голосования или по результатам всеукраинского референдума. По сравнению с этой статьей,
норма действующей Конституции Украины, принятой в 1996 г., относительно импичмента Прези-
дента является шагом назад [7, с. 18]. Такой пессимизм в оценке эффективности контролирующей
структуры, предусмотренной основным законом страны, связан прежде всего с тем, что вопросы
определения компетенции и принципов функционирования парламентской следственной комис-
сии остаются предметом политического торга и спекуляции. Стоит вспомнить события не столь
давние, а именно: достаточно напряженную дискуссию, которая развернулись в Верховной Раде
Украины шестого созыва, и откровенное сопротивление Секретариата Президента принятию соот-
ветствующего закона. Последующие события функционирования Верховной Рады, вплоть до ее
нового созыва в конце 2012 года, воочию демонстрируют необходимость урегулирования многих
этических вопросов функционирования и высшего законодательного органа страны, и института
президентства. Так, например, большое значение имеет проблема, связанная со здоровьем Прези-
дента и его способностью исполнять должностные обязанности. Вспомним публичные заявления
В. Ющенко о 12 перенесенных им операций, в частности и под общим наркозом. Соответствующая
норма Конституции обязывает в случае временной невозможности лица исполнять обязанности
Президента передать их выполнение премьер-министру страны. Вопреки этому, данных о выпол-
нении этого требования Основного Закона Украины не было. Отсутствовали также и официально
опубликованные бюллетени о состоянии здоровья Президента, не было и экспертных выводов о
решениях, которые принимались в этот период. К сожалению, стоит отметить, что такого же рода
серьезные этические нарушения наблюдались в политической практике США и России. Ни пре-
зидент США Р. Рейган после покушения на свою жизнь, ни президент России Б. Ельцин во время
операции и послереабилитационный период не передавали свои полномочия соответственно вице-
президенту и премьер-министру.

Основные параметры функционирования законодательной ветви власти страны определяются
Конституцией, а конкретизируются в профильном законе «О статусе народного депутата Украины».
В принятом в 1992 г. варианте закона устанавливаются минимальные этические требования отно-
сительно деятельности народных избранников. Так, например, статья 1, пункт 3 Закона обязывает
народных депутатов Украины при выполнении полномочий руководствоваться «общепризнанной
нормой морали». Статья 5 вспоминает «комитет, в компетенцию которого входят вопросы депутат-
ской этики» без конкретизации полномочий этой структуры. Пункты 1 и 3 статья 7 обязывают на-
родных депутатов поддерживать постоянную связь с избирателями и нести ответственность перед
украинским народом [8].

Статья 8 Закона полностью посвящена вопросам депутатской этики, но состоит лишь из трех
пунктов, которыми устанавливается норма недопустимости использования депутатского мандата
в корыстных целях, вопреки общепризнанной норме морали, правам и свободе человека, законным
интересам общества и государства. Депутаты должны придерживаться нормы морали, хранить соб-
ственное достоинство, уважать честь и достоинство других народных депутатов, служебных и до-
лжностных лиц и граждан, воздерживаться от действий, заявлений и поступков, которые
компрометируют депутата, избирателей, парламент и государств.

Глава 3 устанавливает общие требования относительно неразглашения конфиденциальной инфор-
мации и государственной тайны. Статья 24 определяет обязанности народного депутата Украины.

Статья 31 гарантирует народному депутату Украины обеспечение условий для повышения про-
фессионального уровня народного представителя (учеба в магистратуре и аспирантуре, изучение
иностранных языков и т. п.) [8].
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Таким образом, Закон «О статусе народного депутата Украины» трудно приравнять к «этическим
кодексам», которые функционируют в соответствующих структурах народного представительства
в странах Европы и Северной Америки. Конечно, это документы разного юридического статуса,
но с учетом наличия соответствующей статьи о депутатской этике в украинском законе их можно
условно приравнять к европейским «этическим кодексам первого уровня».

В Верховной Раде Украины действует комитет, в функции которого входит контроль за этичес-
ким поведением народных избранников — Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и
обеспечения деятельности Верховной Рады Украины. Влияние этого комитета, учитывая доста-
точно напряженный характер парламентского процесса последних лет, нельзя недооценивать.
В распоряжении комитета есть и собственная Интернет-страница [9]. Однако им так и не создан
даже проект «Кодекса парламентской этики». Отдельные декларации о намерениях, нереализован-
ные на практике, вряд ли могут претендовать на статус системной политики профильного комитета
по внедрению этических стандартов деятельности народных депутатов.

Будущий кодекс парламентской этики должен создавать новые механизмы повышения профес-
сионализации депутатского корпуса. Речь идет не только об образовательных мероприятиях на
уровне отдельных депутатов, но и об организации и научно-методологическом сопровождении по-
дготовки и повышения квалификации депутатского корпуса. Возможно создание комиссии по стан-
дартам парламентского процесса по аналоги со структурой, которая действует в Парламенте
Великобритании.

Благодаря принятию кодекса парламентской этики, возможно, удастся решить еще одну безот-
лагательную проблему современного украинского парламентаризма — проблему императивности
депутатского мандата. С точки зрения авторов этой статьи, саму идею императивного закрепления
депутатского мандата за соответствующей парламентской фракцией следует рассматривать как ре-
ликвию советской авторитарной системы народного представительства. Определение стандартов
этики парламентариев предоставит общественности определенные эталоны, благодаря которым
будет осуществляться общественная оценка поступков как отдельных депутатов, так и законода-
тельного корпуса в целом. При таких условиях примеры «политической коррупции» в рядах депу-
татского корпуса из пустых обвинений превратятся в реальные юридические прецеденты, которые
непосредственно будут влиять на профессиональную карьеру народных избранников.

Если процесс перестройки этической инфраструктуры на уровне законодательной ветви власти
в Украине характеризуется досадной статикой, то на уровне исполнительной ветви власти в целом,
и государственной службы в частности, фиксируется обнадеживающая динамика.

Основным документом, который определяет этический код государственной службы в Украине,
является Закон Украины «О государственной службе». Статья 3 этого документа определяет основ-
ные принципы государственной службы: служение народу Украины; демократизм и законность;
гуманизм и социальная справедливость; профессионализм, компетентность, инициативность, чес-
тность, преданность делу; профессиональная ответственность за выполнение служебных обязан-
ностей и дисциплину [10, с. 147].

К сожалению, ряд важнейших вопросов, связанных с этическими нормами поведения управ-
ленческого корпуса, так и не нашли надлежащего отображения со стороны украинских законо-
дателей. 

Итак, сравнительный анализ попытки перестройки этической инфраструктуры политики в Рос-
сийской Федерации и в Украине дает возможность сделать вывод об отсутствии у правящей элиты
обеих стран системного видения и понимания сущности феномена институциональной управлен-
ческой морали. Отсутствие профессиональных этических кодексов на уровне исполнительной и за-
конодательной ветвей власти, кризис системы правосудия, распространения коррупционных
практик свидетельствуют о серьезных изъянах управленческой системы обеих политик. Вполне
обоснованным представляется вывод, что именно с деморализацией сферы государственного ме-
неджмента и народного представительства связаны те глубокие стрессы, которые наблюдаются
в функционировании как российской, так и украинской политической системы.
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Аналізується роль громадянських ініціатив у процесі інституціоналізації громадянського суспільства
в Україні та розвитку його самоврядних елементів. Акцентується увага на політичних, економічних,
духовних та адміністративних аспектах формування громадянського суспільства. 

Ключові слова: громадянське суспільство, політична інституціоналізація, громадянські ініціа -
тиви, самоврядування, політична модернізація, політична свідомість.

Анализируется роль гражданских инициатив в процессе институционализации гражданского общества
в Украине и развития его самоуправляющихся элементов. Акцентируется внимание на политических,
экономических, духовных и административных аспектах формирования гражданского общества.

Ключевые слова: гражданское общество, политическая институционализация, гражданские
инициативы, самоуправления, политическая модернизация, политическое сознание.

The role of civil initiatives in the process of institutionalization of civil society in Ukraine and the development
of his self-managing elements is analyzed. Focuses on the political, economic, spiritual and administrative aspects
of the formation of a civil society.

Key words: civil society, political institutionalization, civil initiatives, government, political modernization,
political consciousness.

На певному етапі цивілізаційного розвитку людська спільнота почала свій прогресивний поступ
до нового типу власної організації — громадянського суспільства. Класики політичної думки звели
цей феномен до трактування його як сфери спілкування, взаємодії, спонтанної самоорганізації
і самоврядування вільних індивідів на основі добровільно сформованих асоціацій, яка захищена
необхідними законами від прямого втручання і регламентації з боку держави і в якій переважають
громадянські цінності [1, с. 29].

З середини XVI століття плеяда політичних мислителів та філософів сконцентрували свою увагу
на розробці концепту громадянського суспільства. Ця робота триває і до сьогодні. Протягом
останніх десятиліть дослідження проблем громадянського суспільства здійснювалося представ -
никами різних шкіл та напрямів, як зарубіжними, так і вітчизняними дослідниками. Серед них
американські вчені — Дж. Александер, А. Лейпхарт, англійські — Р. Дарендорф, Є. Джессі, німецькі —
М. Кляйнеберг, П. Козловські, польські — Є. Вятр, Е. Шацький, російські — К. Гаджиєв, Ю. Сун -
гуров та українські — В. Бебик, Г. Зеленько, М. Михальченко, Ф. Рудич, Г. Щедрова та інші.

Концепції громадянського суспільства охоплюють проблеми визначення його сутності,
структурних елементів та їхніх функцій, особливостей процесу його інституціоналізації та взаємодії
з інститутами держави. У свою чергу ми торкнемося аналізу модерних чинників розвитку
громадянського суспільства в Україні — громадянських ініціатив, їхніх політичних, економічних,
духовно-інформаційних та адміністративно-правових вимірів.

Отже, стан громадянського суспільства, якого поступово набуває соціум сучасної України,
передбачає формування нового типу громадянина країни — відповідального, адаптивного,
політично освіченого, ініціативного. Саме громадянська ініціатива як мотив локальної спонтанної
колективної самоорганізації громадян на сьогодні є рушійною силою процесу інституціоналізації
громадянського суспільства в Україні, виступаючи інструментом захисту соціальних інтересів від
утисків влади, непрофесійних дій її органів, механізмом гуманізації суспільно-політичних відносин.
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Зазвичай дослідження сфери громадянського суспільства торкається лише громадських ініціатив
територіальних громад або місцевих ініціатив, які переважно мотивовані органами державної влади
і користуються їхньою підтримкою. Поза увагою ж залишається політологічний аналіз власне
громадянської ініціативності (іноді приватної), що має за мету реалізацію прагнень пересічних
громадян України поліпшити благоустрій, суспільно-політичний клімат та якість ціннісних
орієнтирів розвитку держави.

Поєднавши власні прагнення до самоорганізації та існуючі в державі інституціональні умови,
громадянські ініціативи охопили своєю діяльністю всю соціальну інфраструктуру: політику,
економіку, адміністративно-правову та духовно-інформаційну сфери.

Ініціативи громадян, що на сьогодні набули форм суспільних хобі, рухів та добровільної співпраці
людей, поліпшують стан правової свідомості, комфорт життя та пересування, рівень культури та
освіченості, рятують життя та сприяють якості співпраці між громадськістю та державою. 

Відповідно до визначених напрямів діяльності проаналізуємо функціональні можливості
громадянських ініціатив, що започатковані або набули розповсюдження на території України,
відносно їхньої участі у формуванні дієздатного громадянського суспільства.

Незважаючи на те, що деякі дослідники визначають громадянське суспільство як неполітичне
позадержавне утворення, воно все одно має політичну підсистему. Українські громадяни ніколи не
залишалися байдужими до політичних процесів, тому закономірним є факт їхньої зацікавленості
у реалізації політичних прагнень та переживань. Так, у 2010 р. Інститутом соціології НАН України
було проведено загальнодержавне соціологічне опитування, у результаті якого було виявлено, що
66,1% громадян України виявляють свою зацікавленість політичними подіями. У той же період
моніторинг Інституту соціальної та політичної психології зафіксував показник у 42,7% опитаних,
які заявили, що розбираються у політиці та державних справах [4].

Наприкінці 2011 р. утворилася ініціативна група «Першого грудня», яка об’єднала відомих діячів
просвітництва та громадських активістів, таких як В. Брюховецький, В. Горбулін, І. Дзюба, М. По -
пович, В. Скуратівський, І. Юхновський та ін. Метою ініціативної групи стало «становлення
вільного народу України, об’єднаного спільними духовними вартостями, здатного творити
моральну політику, справедливу економіку та соціальне благо» [2]. Коло ініціативної діяльності
учасників об’єднання охоплює роз’яснювальну та просвітницьку діяльність, організацію форумів,
зустрічей та круглих столів для громадськості, політиків, релігійних діячів тощо.

Той же 2011 р. відзначився появою організації «Країна ліберальна», покликаної поширювати
ліберальні цінності серед населення України. Її учасники відзначилися своєю активністю у со ціаль -
них мережах Однокласники, Вконтактє, Фейсбук, де об’єднали більше тисячі своїх прихильників.
Окрім того, організація використовує потенціал блогосфери для залучення однодумців до діалогу
відносно політичних реалій та їхніх подальших прогнозів. «Країна ліберальна» популяризує свої ідеї
у рамках Politiko — першої української політичної соціальної мережі, яка об’єднує політиків,
експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.

Адміністративно-правова сфера досить охоплена увагою громадянських ініціатив, які є як
тимчасовими та ситуативними (рух «Волю Павліченкам»), так і стабільно діючими (суспільний
проект «Дорожній контроль», громадська ініціатива «Студентський захист» тощо). Більшість
адміністративно-правових громадянських ініціатив користується увагою та цікавістю громадян
України саме через відчуття правової незахищеності та неосвіченості.

Так, справа щодо вбивства судді Шевченківського районного суду м. Києва С. Зубкова у березні
2011 р. стала приводом для нечуваної для України активізації організованого громадського руху
«Волю Павліченкам». Спочатку рух об’єднував футбольних фанів, а потім і пересічних громадян.
Частина експертів ототожнюють його з акцією протесту проти судової несправедливості, інші —
з політичним проектом. Але у підсумку марш «Волю Павліченкам» охопив більше 20 міст України
і близько 15 тисяч учасників, окрім того, акції підтримки були організовані футбольними фанатами
у Франції, Німеччині, Великобританії, Туреччині, Польщі, Російській Федерації тощо. З політичної
точки зору рух «Волю Павліченкам» — це певна нова форма Майдану, але без участі політиків та
політичних партій. На наш погляд, його головне досягнення — це відтворення голосу громадськості,
потужності якого вистачило, щоб її гасла перехопили і за межами України.

Суспільний проект «Дорожній контроль» (ДК) — це своєрідна мас-медійна мережа, яка має за мету,
з одного боку, популяризувати культуру поводження на дорожніх шляхах України, з іншого —
здійснювати контроль за державними органами нагляду за дорожнім рухом. На думку активіста руху
і журналіста газети «Дорожній контроль» В. Косенка, проект реалізує головну мету — показати
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громадськості, як легальним шляхом можна протистояти неправомірним діям інспекторів ДАІ,
навчити водіїв будувати конструктивний діалог зі співробітниками Державтоінспекції, яких,
натомість, мотивувати до власного сприйняття як захисників спокою на дорогах України [3]. ДК —
одна з найбільш актуальних громадянських ініціатив, чисельність прихильників яких постійно зростає
по всій території України. З-поміж інших її вирізняє прозорість та публічність і вправне апелювання
до нормативно-правових актів, що доводить інституціональний вимір цієї громадської діяльності.

Громадська ініціатива «Студентський захист» — одна з перших організацій, що взяла на себе
функцію соціального та правового захисту студентської молоді. Учасники об’єднання ведуть
роз’яснювальну роботу серед студентства, популяризують правову освіченість та вчать правильно
розуміти зміст та можливості нормативно-правових актів, що стосуються вказаної верстви
населення. Організація використовує потужності соціальних мереж для формування якісної
системи комунікацій з потенційними зацікавленими особами.

Духовно-інформаційна сфера громадянського суспільства часто характеризувалася як найбільш
вразлива відносно політичної та економічної. Відтак її саморозвиток, який залежить виключно від
суспільної свідомості та стану її ціннісних орієнтирів, є пріоритетним для сучасної України. 

З 2012 р. провідниками культури відносин водіїв та пішоходів є учасники незалежного громад -
ського об’єднання «СтопХам», яке зародилося у Росії, а потім набуло розповсюдження в Україні та
Молдові. Сьогодні «стопхамівці» діють у 12 обласних та 42 районних центрах України, залучаючи
до своїх акцій та флешмобів небайдужих перехожих та активних громадян. Через неодноразові
конфлікти з представниками муніципальної влади організацію часто називають політичним
проектом, але від того її популярність не зменшується. Зазначимо, що у Російській Федерації під
егідою громадського об’єднання «Наши», яке було створене за підтримки Президента В. Путіна,
функціонує ряд громадянських ініціатив (Об’єднання «Сініє ведьоркі», молодіжна організація
«Хрюши протів» тощо), які здійснюють контроль за діяльністю представників влади, якістю про -
довольчих товарів у торговельних мережах, використанням спецзасобів державними служ бовцями
тощо. Можемо прогнозувати поширення таких ініціатив і в українському суспільстві.

З 2010 р. в Україні активно розвивається рух буккросерів. Буккросинг починався як квестова гра,
покликана через книгу сприяти комунікативному розвитку суспільства. Сьогодні ж буккросинг —
це громадський рух, який об’єднує однодумців у 10 областях України, співпрацює з освітніми
установами, бібліотеками, розважальними закладами тощо, встановлює книжкові полички у гро -
мадських місцях, функціонує у мережі Інтернет. Мета цієї громадянської ініціативи — популя -
ризація читання та підвищення загального рівня освіти, формування культури спілкування та
соціальної взаємодії.

Економічна сфера громадянського суспільства — це переважно площина реалізації інтересів
малого та середнього бізнесу, формування середнього класу тощо. Але визначивши провідною
ознакою громадянського стану здатність до самоорганізації, то в економічній сфері — це спро -
можність «самодопомогати», не апелюючи до держави. 

Реакцією на вказану потребу став проект «Українська біржа благодійності», ініційований завдяки
гранту Фонду Віктора Пінчука. Українська Біржа Благодійності — це перша в Україні незалежна
загальнонаціональна інфраструктура онлайн-благодійності. Вона надає універсальний сервіс для
благодійників та для тих, кому потрібна допомога. Її мета — створити, підтримувати та розвивати
ефективну платформу взаємодії між донорами, громадськими організаціями (операторами допомоги) та
отримувачами допомоги, укріплюючи таким чином неприбутковий сектор та бла го дійність в Україні [6].

Не менш популярною є практика краудфандингу — колективної співпраці людей, які
добровільно об’єднують свої гроші або інші ресурси, як правило через Інтернет, щоб підтримати
зусилля інших осіб або організацій. Фінансування за схемою краудфандингу може виконувати різні
функції — допомога постраждалим від стихійних лих, підтримка з боку вболівальників чи фанатів,
підтримка політичних кампаній, фінансування стартап-кампаній та малого бізнесу, створення
вільного програмного забезпечення і багато іншого. Для початку збору коштів обов’язково повинна
бути задекларована мета, визначена ціна її досягнення, а розрахунок усіх витрат і процес збору
мають бути відкриті для публіки у вільному доступі.

Виходячи з наведених фактів, варто заперечити критику можливостей прогресивного розвитку
громадянського суспільства та його подальшої інституціоналізації. Українське суспільство
поступово досягає рівня самоактуалізації, усвідомивши себе рушійною силою соціальних пе -
ретворень. Динаміка активності громадської діяльності засвідчена моніторингом Центру Разумкова.
Відповідно до соціологічних даних кількість громадян України, у яких з’явилася потреба в активній
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громадській діяльності, збільшилася з 14,8% у 2008 р. до 26,4% у 2013 р. [5]. Вирішальним фактором
у формуванні такої потреби є визначення користі цієї діяльності для суспільства.

Якщо з боку влади проблемами самоорганізації населення опікується Координаційна рада з питань
розвитку громадянського суспільства при Президентові України, то з боку суспільства активні дії
є прерогативою самих громадян, наприклад, у вигляді громадянських ініціатив. Вони, у свою чергу,
віддзеркалюють істинні проблеми соціальної сфери держави, консолідують потенціал вже існуючого
громадянського суспільства і реалізують право громадськості на участь в ухваленні політичних рішень. 

Проаналізувавши фактологічний матеріал, маємо змогу класифікувати громадянські ініціативи
в Україні за критерієм сфери їхнього впровадження, а саме — на політичні, економічні, духовно-ін-
формаційні та адміністративно-правові. Відзначимо також, що в Україні частково створені інститу-
ціональні умови для розвитку такого виду громадської діяльності. Нормативно її підтримують
Конституція України, Закони України «Про політичні партії в Україні», «Про громадські об’єднання»,
«Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» тощо. Натомість по-
требує доопрацювання та подальшого ухвалення Закон України «Про громадський контроль», який
би дозволив еволюціонувати громадянським ініціативам у форму соціальних інститутів.

Як відомо, громадянське суспільство починається з такого конструктивну, як активність та
відповідальність. Воно проявляється у вигляді сукупності формальних і неформальних неурядових
організацій, рухів, ініціативних груп, органів самоуправління і самоорганізації населення, які
можуть впливати на державну владу, примушуючи її враховувати різні, іноді суперечливі, інтереси
та шукати шляхи і засоби їхнього задоволення, примирення і узгодження. Без зрілого гро мадян -
ського суспільства є неможливою побудова правової демократичної держави.

Подальшими напрямами активізації громадянської ініціативності можуть бути:
– оптимізація діяльності громадської ради як постійно діючого колегіального виборного

консультативно-дорадчого органу;
– посилення уваги до прямих функцій громадської ради — забезпечення участі громадян в управ-

лінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів вико-
навчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю,
врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики;

– формування та посилення мережі профільних громадських рад при відомствах сфери освіти,
охорони здоров’я, правоохоронних структур, податкового та митного відомств тощо;

– розвиток міжнародної співпраці із залучення позитивного досвіду зарубіжних країн у галузі
самоорганізації населення та реалізації ним права на участь у формуванні державної політики.

Таким чином, громадянські ініціативи, що лежать поза виміром політичної теорії та теорії
громадянського суспільства, є фактичним виявом здатності суспільства вирішувати власні проблеми,
адекватно реагувати на діяльність органів влади, формувати систему цінностей у контексті розвитку
європейської цивілізації. Незважаючи на періодичну критику деяких дій громадських ініціативних
груп, їхня загальна мета повністю заповнює прогалини державної політики у галузі формування
громадянського суспільства та гуманізації суспільно-політичних відносин.
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У статті наведено загальну характеристику міжнародних правових актів, що закріплюють право
на мирні зібрання. Визначено особливості вітчизняного законодавства, що регулює цю сферу. Зокрема,
визначено особливості проекту Закону України «Про свободу мирних зібрань» від 14 липня 2013 року.
Обґрунтовано необхідність ухвалення закону, що забезпечить захист права на мирні зібрання.

Ключові слова: мирні зібрання, право на мирні зібрання, свобода, свобода мирних зібрань.

В статье приведена общая характеристика международных правовых актов, закрепляющих право на мир-
ные собрания. Определены особенности отечественного законодательства, регулирующего данную сферу. В час-
тности, определены особенности проекта Закона Украины «О свободе мирных собраний» от 14 июля 2013 года.
Обоснована необходимость принятия закона, который  обеспечит защиту права на мирные собрания.

Ключевые слова: мирные собрания, право на мирные собрания, свобода, свобода мирных собраний.

The article describes the general characteristics of international instruments recognizing the right to peaceful
assembly. The features of the national legislation governing this area. In particular, the identified features of the
draft Law of Ukraine «On Freedom of Assembly» on July 14, 2013. The necessity of passing a law that will protect
the right to peaceful assembly.

Key words: peaceful assembly, the right to peaceful assembly, freedom, freedom of peaceful assembly.

В «Заяві про насильство», ухваленій Конференцією ЮНЕСКО 16 травня 1986 р. (м. Севілья), го-
вориться, що «…біологія не прирікає людство на війну, і людство можна звільнити від вантажу біоло-
гічного песимізму і надати йому упевненість для того, щоб виконати перетворення, необхідні в цьому
Міжнародному Році Світу і в майбутньому. Хоча ці завдання мають інституційний і колективний ха-
рактер, вони також ґрунтуються на свідомості окремих учасників, для яких оптимізм і песимізм —
вирішальні чинники. Як «війни починаються з людей», так і світ починається в нашій свідомості. Той
вид, який винайшов війну, здатний винайти і світ. Відповідальність лежить на кожному з нас» [5].

То ж розглянемо міжнародні акти, що закріплюють право громадян звертатися до держави з вимогами
покращення становища суспільства, а також припинення зловживання законодавством шляхом викорис-
тання ненасильницьких дій, а також проаналізуємо законопроект «Про свободу мирних зібрань» України.

Загальна декларація прав людини, проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних
Націй у Парижі 10 грудня 1948 р. як загальний стандарт досягнень для всіх народів і всіх націй є важ-
ливим документом на шляху закріплення прав людини. Будучи розробленою носіями різних пра-
вових та культурних традицій з усіх регіонів світу, декларація стала першим документом, який
закріпив тезу про те, що основні права людини повинні бути захищені універсально.

В п. 1 ст. 20 Декларації говориться, що «кожна людина має право на свободу мирних зборів і асо-
ціацій» [4, с. 89].

У ст. 5 Декларації про право і обов’язки окремих осіб, груп і органів суспільства заохочувати і за-
хищати загальновизнані права людини і основні свободи (1998 р.) зазначається, що «з метою заохо-
чення та захисту прав людини та основних свобод кожна людина має право, індивідуально і спільно
з іншими, на національному та міжнародному рівнях:

a) проводити мирні зустрічі або зібрання;
b) створювати неурядові організації, асоціації або групи, вступати до них та брати участь у їх ді-

яльності;
c) підтримувати зв’язок з неурядовими або міжурядовими організаціями» [3].
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Американська конвенція про права людини, ухвалена 1969 р., набрала чинності у 1978 році. Її
учасниками можуть бути лише країни-члени ОАД (всього 34 членів), її ратифікували 25 із 34 членів,
у вересні 2012 року Венесуела денонсувала цей договір.

Першими країнами-членами ОАД, що підписали цю Конвенцію, були Чилі, Колумбія, Коста-
Ріка, Еквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Нікарагуа, Панама, Парагвай, Уругвай, Венесуела
(1969 р.), згодом підписали й Аргентина, Барбадос, Гренада, Ямайка, Перу, Домініканська Респуб-
ліка, США [1]. Згодом зазначені держави ратифікували договір. Також Конвенцію ратифікували
Болівія, Бразилія, Не ратифікували — Антігуа і Барбуда, Багамські острови, Беліз, Канада, Гайана,
Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Сент-Вінсент і Гренадини, США. 

У ст. 15 Американської конвенції про права людини (Пакт Сан-Хосе) встановлено, що право на
мирні зібрання визнається без зброї. Користування цим правом не може підлягати жодним обме-
женням, крім тих, які накладаються відповідно до закону і які необхідні в демократичному суспіль-
стві в інтересах державної чи суспільної безпеки, громадського порядку або охорони здоров’я
і моральності населення або прав і свобод інших осіб [1].

Арабська хартія прав людини — міжнародний договір, ухвалений Лігою арабських держав у 2004 р.
і набув чинності у 2008 році (перша версія хартії була ухвалена в 1994 році, але булула підписана
лише Іраком, за іншими даними — ратифікована лише Йорданією, а чинності так і не набрала) —
Йорданією (першою), Бахрейном, Лівією, Алжиром, ОАЕ, Палестиною і Єменом (за іншими даними —
не Єменом, а Сирією). За інформацією, на кінець 2008 року, хартію ратифікували всі вісім цих країн,
а також Катар. За даними на кінець 2010 року, Хартію ратифікувала також Саудівська Аравія [17].

Ця Хартія базується на основі ісламських норм. У ст. 24 Арабської хартії з прав людини (2004)
зазначено, що «кожний громадянин має право на: свободу мирних зборів і асоціацій» [16].

Конвенція СНД про права та основні свободи людини — міжнародно-правовий документ, ухва-
лений 26 травня 1995 р. на засіданні Ради глав держав-членів Співдружності Незалежних Держав
у м. Мінську (Білорусь), набула чинності 1 серпня 1998 р. Конвенцію ратифікували Росія, Таджи-
кистан, Білорусь. Ст. 12 Конвенції також закріплює право на мирні зібрання [9].

В ст. 11 Конвенції про захист прав та основоположних свобод зазначено, що «кожен має право
на свободу мирних зібрань і свободу об’єднання з іншими особами, включаючи право створювати
профспілки та вступати до них для захисту своїх інтересів. 

Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, що встановлені законом
і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної або громадської безпеки,
для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи моралі або для захисту прав
і свобод інших осіб…» [10]. 

В ст. 21 Міжнародного пакту про громадянські й політичні права визнається право на мирні збори.
Користування цим правом не підлягає ніяким обмеженням, крім тих, які накладаються відповідно до за-
кону і які є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах державної чи суспільної безпеки, гро-
мадського порядку, охорони здоров’я і моральності населення або захисту прав та свобод інших осіб [14].

В Африканській хартії прав людини і народів 1981 р. також закріплено право на мирні збори для
захисту своїх прав [2].

Також до документів міжнародного та регіонального характеру, що закріплюють право на мирні
зібрання та об’єднання, відносимо: Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права
(ст. 8), Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (ст. 4 і 5 (VIII)), Кон-
венцію про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (стаття 7 (с)), Конвенцію про права ди-
тини (ст. 15), Міжнародну конвенцію про захист прав усіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей (стаття
26), Міжнародну конвенцію про захист усіх осіб від насильницьких зникнень (ст. 24 (7)), Конвенцію
про права інвалідів (ст. 29), Конвенцію МОП № 87 про свободу асоціації та захист права на організа-
цію, Конвенцію МОП № 98 про право на організацію та ведення колективних переговорів, Конвенцію
МОП № 135 про представників трудящих, Африканську хартію про права і добробут дитини (ст. 8),
Американську декларацію прав і обов’язків людини (ст. 21 і 22), Організацію з безпеки і співробіт-
ництва в Європі (ОБСЄ) і Ради Європи Комісії за демократію через право (Венеціанська комісія).

Перелічені документи (міжнародні, регіональні) не тільки зобов’язують державу-учасницю га-
рантувати свободу мирних зібрань — не втручатись у право на його реалізацію, але і покладають на
неї позитивний обов’язок у забезпеченні права кожному на реалізацію цього права.

У звітах та спеціальних доповідях, присвячених питанням дотримання прав і основоположних свобод,
міжнародні інституції (Рада з прав людини ООН, Бюро по демократичних інституціях і правах людини
ОБСЄ, Рада Європи і Європейська комісія) зазначають, що право на мирні зібрання є одним з осново-
положних, природних прав і відіграє важливу роль у політичному і соціальному житті кожної держави.
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Отже, загалом можна виділити міжнародні, регіональні стандарти, та національні, які мають від-
повідати загальноприйнятим нормам міжнародних документів, однак практика показує, що навіть
країни-учасниці не дотримуються права на мирні зібрання.

Україна є учасницею Конвенції про захист прав та основоположних свобод, Міжнародного пакту про
економічні, соціальні і культурні права, Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації та ба-
гатьох інших перерахованих вище, зокрема, ст. 39 Конституції України також закріплює право на мирні
зібрання, враховуючи те, що сьогодні українське суспільство дедалі частіше заявляє про себе не лише на
національній, а й на глобальній політичній арені, при цьому форми ненасильницької активності зазнають
перетворень під впливом різноманітних факторів. Отже, можна говорити про актуальність правових ас-
пектів забезпечення здійснення ненасильницьких дій саме в Україні, оскільки проблема ефективності
(результативності) забезпечення права участі громадян у політичному житті вкрай важлива.

Проблеми правового закріплення та захисту права на мирні зібрання досліджували: Л. Царук, О. Кли-
менко, Д. Марчук, В. Масич, О. Кружиліна та ін. Вказані автори займались дослідженням радянського
законодавства про право на мирні зібрання. Зокрема, О. І. Клименко визначив форми реалізації консти-
туційного права громадян на мирні зібрання, серед них: збори, походи, мітинги, демонстрації, пікету-
вання. Однак автор відзначає, що цей перелік не є вичерпним, і види конституційного права громадян
на мирні зібрання потребують суттєвого доопрацювання [6]. Більшість досліджень ґрунтувалися, по-
перше, на законодавстві колишнього Союзу РСР, а по-друге, у працях зазначених авторів було розглянуто
низку питань, пов’язаних насамперед із внутрішньоорганізаційною діяльністю міліції. Дослідження
ж проблем законодавчого регулювання та практики проведення масових заходів в умовах незалежної Ук-
раїни здійснено Д. Марчук [12], В. Масич розглядав особливості реалізації права на мирні зібрання [13],
О. Кружиліна розглядала проблеми судового захисту права на мирні зібрання [11], зокрема автор відзна-
чила, що, враховуючи специфіку судового розгляду справ, пов’язаних із порушенням права на мирні зіб-
рання, слід створити закон, який би врегульовував права та обов’язки учасників мирних зібрань.

Після справи ЄСПЛ «Веренцов проти України», суд закликав переглянути законодавче закріп-
лення права на мирні зібрання, доцільним вважаємо розглянути законопроект «Про свободу мирних
зібрань» 2508а-1 від 17.07.2013, зокрема цим законопроектом пропонується внести суттєві зміни до
Кодексу адміністративного судочинства: у ст. 50 сторонами адміністративного процесу можуть бути
особи, які не є суб’єктами владних повноважень, можуть бути відповідачами лише за адміністратив-
ним позовом суб’єкта владних повноважень — про встановлення обмеження щодо реалізації права
на свободу мирних зібрань [15], у чинній редакції КАС надається вичерпний перелік мирних зібрань
(збори, мітинги, походи, демонстрації тощо) [7], у ст. 182 КАС пропонується внести зміни, що значно,
на нашу думку, полегшать та прискорять судовий розгляд про встановлення обмеження щодо реалі-
зації права на свободу мирних зібрань, зокрема у законопроекті деталізовано строки розгляду справи
та порядок подання позовної заяви. Якщо у чинному КАС у п. 6,7 ст. 256 до постанов негайного ви-
конання відносились обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання; усунення обмежень у реа-
лізації права на мирні зібрання, у проекті — встановлення обмеження щодо реалізації права на свободу
мирних зібрань; усунення перешкод та заборону втручання у здійснення свободи мирних зібрань.
Внесення змін до цієї статті дозволить краще захистити права осіб, що проводять мирні зібрання.

У Кодексі про адміністративні правопорушення запропоновано виключити ст. 1851, 1852 [8], тобто
з боку держави та суспільства всі будуть звільнені від адміністративної відповідальності.

Загалом прийняття цього Закону, що потягне за собою внесення змін до великої кількості нормативно-
правових актів, значно полегшить судовий порядок розгляду справ, пов’язаних з проведенням мирних зібрань. 

Варто не забувати, що свобода зібрань має найважливіше значення для демократичного суспіль-
ства. Свобода кожної людини, щоб висловити свою думку прямо і відкрито, забезпечує плюралізм
думок і є необхідною умовою для відкритого суспільства, яким має стати Україна. 

Зокрема, у зверненні до української влади міжнародні неурядові організації відзначають, що, незва-
жаючи на прогресивні норми ст. 39 Конституції України, практика свободи зібрань в Україні незадо-
вільна. У 2012 році кількість судових заборон на мирні зібрання збільшилась більш ніж на третину
порівняно з 2011 роком (358 проти 227). Суд заборонив 88% мирних зібрань на основі скарг з боку влади.
Недавнє опитування показало, що 86 з 492 великих міст (обласних і районних адміністративних центрів)
України вводили свої власні правила про свободу зібрань, розроблені місцевою владою. Більшість з цих
правил включають організаційні вимоги до мирних зібрань, які не передбачені Конституцією та зако-
нами України. Рада з прав людини рекомендує Україні розвивати належну свободу зібрань відповідно
до міжнародних стандартів прав людини. Європейський суд з прав людини зробив таку саму рекомен-
дацію у своєму рішенні по справі «Веренцов проти України». МНО закликають парламентський комітет
про створення робочої групи для подальшої підготовки законопроекту для першого і другого розгляду
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та наполягають на ретельному розгляді пропозицій, включених до альтернативних законопроектів,
а також пропозицій, представлених різними зацікавленими сторонами. Хоча законопроект у цілому
відповідає керівним принципам ОБСЄ та Венеціанської комісії Керівні принципи зі свободи мирних
зібрань, ми вважаємо, що ОБСЄ та експерти Ради Європи повинні брати участь в обговоренні, перш
ніж законопроект буде остаточно затверджений [18]. При розгляді прав людини питань, зокрема, права
на свободу мирних зібрань, слід керуватися верховенством закону, а не політичними обставинами.

Отже, варто відзначити, що ухваливши закон, держава вбереже себе від спонтанних мирних зборів,
візьме на себе обов’язок забезпечувати порядок та безпеку під час проведення мирних акцій, з одного боку,
а суспільство матиме можливість захищати своє порушене право на мирні зібрання у суді, — з іншого.

Таким чином, ухвалення зазначеного закону дозволить регламентувати правові механізми для
забезпечення реалізації громадянами України своїх невід’ємних прав і свобод, зокрема, на прове-
дення мирних заходів та вільне вираження своїх поглядів і переконань. Однак, враховуючи недовіру
населення правоохоронним та судовим органам, високий рівень корумпованості державних органів,
правовий нігілізм, вважається перспективним визначити механізми функціонування правоохорон-
них органів та органів державної влади для реалізації гарантованого Конституцією України права
на свободу мирних зібрань, а також запропонувати розширений перелік форм мирних зібрань.
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ПОНЯТТЯ І ВИДИ СИМВОЛІЧНИХ РЕСУРСІВ ВЛАДИ
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Державного закладу «Південноураїнський національнй 
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У статті аналізуються актуальні аспекти ресурсного забезпечення політичної влади, визначається
сутність та призначення символічних ресурсів. Вивчаються роль та функції різноманітних символічних
ресурсів у сучасному політичному процесі та їх форми прояву.

Ключові слова: політичний символ, символізація політики, політичні ресурси, символічні ре-
сурси влади.

В статье анализируются актуальные аспекты ресурсного обеспечения политической власти, опре-
деляется сущность и назначение символических ресурсов. Изучаются роль и функции различных симво-
лических ресурсов в современном политическом процессе и их формы проявления.

Ключевые слова: политический символ, символизация политики, политические ресурсы, сим-
волические ресурсы власти.

This article аnalyzes the important aspects of resource support of political power within which is determined
by the nature and purpose of symbolic resources. Study the role and functions of the various symbolic resources in
the modern political process and their manifestations.

Key words: political symbol, symbolizing politicians, political resources, symbolic power resources.

До ресурсів влади слід відносити або важливі для об’єкта цінності, або засоби, здатні вплинути
на внутрішній світ, мотивацію людини, або знаряддя, за допомогою яких можна позбавити людину
тих чи інших цінностей, вищою з яких, звичайно, є життя. Тобто ресурси можуть мати як
матеріальний, так і нематеріальний характер. У цьому контексті мова йде про такий тип ресурсів
влади, як символічний, який можна визначити як знакові засоби конструювання політичної реаль-
ності, контрольовані і використовувані суб’єктом владних відносин, відповідно до власних цілей,
і які здійснюють вплив на свідомість і норми індивідів, що визначають порядок їх соціальних дій
і взаємодій у межах конкретного соціуму. Це говорить про актуальність тематики цієї статті.

Метою статті є окреслення головних ознак символічних ресурсів та їхніх типів. Для досягнення
мети слід вирішити такі завдання: дати поняття символу та символізації політики; охарактеризувати
сутність ресурсів влади; вивчити підходи до розуміння символічних ресурсів; окреслити найбільш
поширені типи символічних ресурсів та їхніх складових.

Політичні ресурси як різновид ресурсів влади — це наявність розвинених політичних партій, від-
працьованість державних механізмів, підготовлений апарат управління, політичні традиції і звичаї,
наявність політичних цінностей у суспільстві, наявність політичних лідерів і відпрацьованого ме-
ханізму їх формування, розвинена політична теорія і механізми оволодіння нею, розвинена полі-
тична культура мас і політична культура функціонування політичних структур та ін.

Символізація політики як процес цілеспрямованого конструювання, свідомого надання полі-
тичним акторам, їхній діяльності та мові визначеного значення за допомогою спеціальних техно-
логій та поширення політичними суб’єктами певних образів, ідей та смислів, їх заміщення іншими
із подальшим закріпленням у суспільній свідомості з метою здобуття влади, підтримання легітим-
ності чи трансформації нормативно-інформаційної системи, — продукує символи. Власне, символ
є наслідком, результатом символізації й водночас уже існуючі символи стають основою для
подальшої символізації та створення нових символів. Головне завдання політичного символу —
підвищити значущість того, що символізується [4, c. 49].
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Найзагальніше визначення символу — знак, що передає абстрактні поняття у конкретній формі —
трансформується і уточнюється у різних напрямах сучасного соціогуманітарного знання залежно
від специфіки цих напрямів у розумінні знаковості, репрезентації і абстракції. Із риторико-літера-
турознавчим підходом пов’язують трактування символу як образу ідеї; механізму закодування гли-
бинних сенсів; логіко-семіотичним традиціям відповідають розширювальні інтерпретації символу
як будь-якого знака, зовнішня форма якого не залежить від його інформаційного змісту [1, c. 15 ].

Із поняттям політичного символу тісно пов’язані категорії «політична символіка» та «політичний
символізм». Під політичною символікою здебільшого розуміють символи, які існують і вико -
ристовуються в політиці. Політичну символіку можна розглядати і як бренд, тобто як об’єкт купівлі-
продажу. Найяскравіше це спостерігається під час виборчого процесу в країні. Політичні символи
виступають як своєрідні образи, що спонукають людей до дії та впливають передусім на емоції. У цій
інтерпретації політична символіка є інструментом здійснення політичної влади, потужним засобом
психологічного впливу. Політичний символізм є невід’ємною частиною ідеології, політики,
культури. Специфічною особливістю політичної символіки є її знаковість. Вона синтезує в собі різні
знакові системи та їхню ієрархію, застосовуючись у політичних цілях. Символічні атрибути влади
містять усе, що пов’язано з цією політичною системою, її історією, дійсністю й майбутнім. Особливо
багато символіки використовують  армія, державні служби, суди, прокуратура тощо. Символ не
може бути повністю зрозумілим, він розкривається суспільству в історії і кожній людині в її житті.
Чим насиченіше політичне життя, тим глибше проникнення у зміст символів. Символізм потребує
культури й активного ставлення до символічної реальності [3, c. 4].

Символічна влада заснована на володінні символічним капіталом, який є капіталом визнання
та авторитету. Власник символічного капіталу здатний надавати цінність тому, що сам вважає
цінним, але в очах інших. Він може конвертувати свій капітал в інші види капіталу (наприклад,
стати політиком) [2, c. 438].

У боротьбі за формування суспільної свідомості на символічному рівні або, точніше, в змаганні
за монопольне право позначати нові об’єкти або перейменовувати існуючі, суб’єкти вико -
ристовують набутий у попередній боротьбі і гарантований законом символічний капітал. На думку
А. Яреми, символічний капітал — це активний ресурс, що визнається з боку суспільства та
забезпечує його власнику здатність впливати на формування суспільної свідомості та громадської
думки шляхом визнання за ним цього права як легітимної компетенції. У більш вузькому значенні
під символічним капіталом маємо на увазі ресурс популярності, авторитету, престижу та репутації,
що дає змогу його власнику як агенту певного поля вести боротьбу за домінування в цьому полі
[6, c. 68]. Тобто саме символічний капітал виступає однією з форм символічних ресурсів. Наявність
символічного капіталу звільняє свого власника від участі в символічній війні «всіх проти всіх»
і відкриває перед ним загальноприйнятий шлях просування вгору.

Символічні ресурси (поряд з матеріальними) виступають потенційними ресурсами влади, в той
час як символічний капітал — це ресурси, мобілізовані суб’єктом владних відносин для досягнення
своїх цілей. Таким чином, влада опирається на символічні ресурси, які вона конвертує в сим во -
лічний капітал. Наприклад, абстрактні політичні та релігійні символи належать до символічних
ресурсів, але влада їх перетворює, наділяючи особливими значеннями, тим самим перетворюючи
в державний герб, гімн чи прапор.

Управління символічним капіталом здійснюється державою та уповноваженими нею пред -
ставниками. В умовах монархії управління символічним капіталом було в руках монарха, який
володів правом присвоєння титулів, звань або ступенів. В умовах переходу до демократії це право
перейшло до спеціалізованих суспільних інститутів та суб’єктів, уповноважених на це державою.
Символічні ресурси влади, таким чином, є потенційними ресурсами влади, які можуть бути
перетворені в різні форми символічного капіталу і за необхідності обмінені на інші види капіталів.

Символічні ресурси використовуються владою для конструювання простору соціальної та
політичної взаємодії, встановлюючи певний символічний порядок у них. Символічна влада дає її
суб’єктам ті ж блага, що і силові, економічні та політичні ресурси — привілеї, становище
в суспільстві, авторитет тощо. Тому до неї прагнуть різні групи, які намагаються нав’язати іншим
своє бачення світу. Ця боротьба ведеться або безпосередньо — в символічних конфліктах
повсякденного життя, або через тих, хто створює символічну продукцію. Успіх у ній залежить як
від розміру соціального капіталу, так і від того, наскільки пропоноване бачення соціальної
реальності має підставу в самій соціальній реальності: чим більше відповідає реальності створювана
символічна конструкція, тим більше вона має шанси бути сприйнятою.
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Символічні ресурси влади актуалізуються через засоби відображення, оцінки та дії, які формують
сприйняття і установки людей і тому перебувають за рівнем свідомості і вольового контролю. За
аналогією з символічною владою, символічні ресурси є невидимими та неусвідомлюваними, вони
реалізуються тільки при визнанні людьми легітимності існуючої влади.

У політичній науці даються різні форми і види символічних ресурсів. Наприклад, виділяються
такі його типи: «символічна політика зверху», «символічна політика знизу» і «символічна політика
зверху і знизу одночасно» [2, c. 439].

Символічна політика, здійснювана «зверху», — це свідоме використання владою асиметричності
масової комунікації для інсценування того, чого реально не існує, але що чекає отримати від неї
публіка. Найбільш часто зустрічаються форми символічної політики зверху. Це політична символіка,
символічні ерзацакції, символічне законодавство, символічна персоналізація і символічна ідеоло-
гізація, політичні міфи. 

Символічна політика знизу є символічними політичними діями підвладних мас. Тут слід зазна-
чити, що громадськість відповідає не на факти, а на найбільш помітні політичні символи, на жести
й мову. Громадськість не вникає в подробиці і не аналізує детально ті процеси, що відбуваються
в політиці. Вона ігнорує ці речі, поки політичні дії і мова не звертаються до них на символічному
рівні, і тоді вона відповідає на ці аспекти, а не на безпосереднє знання фактів. Наприклад,
символічні акції протесту. Широкий розвиток одержує і така форма символічної політики знизу, як
символічна політична участь, тобто цілеспрямоване створення ілюзії політичних дій, але не
організованим колективом, а кожним окремо реципієнтом суспільної комунікації.

Тип «зверху» та «знизу » є міфами, ритуалами і культами, з якими добровільно погоджуються під-
владні маси. Тут мова йде про символічну політику, яка практикується одночасно і «зверху» і «знизу»
[2, c. 439].

При виділенні видів символічних ресурсів влади слід враховувати історичну еволюцію символічних
форм, яка форматує символічні уявлення людини з визначальними нормами і зразками взаємодії.
Відповідно можна виділити такі види символічних ресурсів влади: політична міфологія, політична
ідеологія, політична символіка та політична риторика. Ці види ресурсів з часу свого виникнення
співіснують один з одним. Поява кожного нового виду не витісняє попереднього, а швидше позбавляє
лідируючої ролі у виробництві політичних символів і смислів. Разом усі ці форми символізації
утворюють досить складний комплекс засобів орієнтації політичних акторів, які дають можливість
різним групам населення виконувати свої множинні функції: взаємодіяти з владою, брати участь
у прийнятті рішень, голосувати, протестувати або висловлювати солідарність і т. д.

Історично першою символічною конструкцією є міф, духовне осереддя народних містерій.
Будучи формою синкретичного світовідчуття, сформованого ще до виникнення політики, цей тип
символізації використовував як основний механізм рефлексії фантастичні образи богів, демонів чи
героїв, які не тільки ідеалізували майбутнє, а й включали в себе його дихотомічне протиставлення
справжньому. На думку О. Шерман, позитивний стереотип держави створюється шляхом міфоло-
гізації реальної території, у якій велику роль відіграє традиційне уявлення про рай. В основі пози-
тивного стереотипу державної влади — уявлення про ієрархію міфічного Макрокосму: це сила, яка
здатна зберегти, захистити лад і примножити земні та духовні багатства міфологізованої території,
причому ця сила часто персоналізується в особі голови держави у тоталітарних, авторитарних сус-
пільствах, а також суспільствах перехідного типу [5, c. 257].

Символізація та система політичних дій, яка заснована на запропонованому віровченні, мала
культовий характер. Активізуючи архаїчні пласти людської свідомості, міфи в кінцевому рахунку
сприяли примітивізації нормативно-символічної сфери та моралізації політики.

Наступною історичною формою ідеальної матриці стали релігійні конструкції. Зберігаючи
цілісне сприйняття сфери політичного, вони закладали в основу символізації певні морально-етичні
картини світу, тим самим перетворюючи людську віру в головний засіб діагностики реальності.

Слід, однак, відзначити, що при всіх відмінностях міфи і релігійні конструкції володіли і за -
гальними політичними властивостями. Зокрема, вони сприяли легітимації влади через сакра -
лізацію фігур конкретних правителів, навколо яких, власне, й складалися відповідні системи
нормативно-символічного відображення світу. Якісні ж зрушення у формуванні духовної сфери
політики пов’язані з виникненням ідеологій, які, починаючи з Нового часу, стали кардинально
пере тво рювати духовну вертикаль влади, поступово вводячи в нормативно-символічні конструкції
більш абстрактні та систематизовані уявлення про сутність влади та умов адаптації громадян
у політичному просторі.
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Ідеологія виступає наступним видом символічних ресурсів влади. На відміну від міфології,
ідеологія — це усвідомлювана і свідомо сконструйована система ідей і цінностей, що виражають
інтереси окремих класів і груп, тобто насамперед, раціональний конструкт. Однак генетично
ідеологія формується на основі міфології і несе на собі певні характеристики міфу. Політичний міф —
це своєрідна ланка між раціональною ідеологічною системою і архаїчною міфологією.

Разом з тим, будучи за своєю політичною природою, насамперед, знаряддям консолідації груп
як конкурентів у сфері державної влади, ідеології намагалися домогтися консенсусу великих
соціальних аудиторій щодо базових переваг, стверджуючи те чи інше розуміння світу на основі
раціонального підходу до реальності. Більше того, вони містили в собі активний перетворюючий
початок, прагнучи до трансформації рельності відповідно з власним проектом.

Механізм ідеологічного впливу аналогічний механізму впливу міфу. Кінцева мета будь-якої
ідеології — підштовхувати до певних дій, а не просвіщати або осягати істину, тому образність, що
переходить у символізм, — невід’ємна частина ідеології. 

Важливим елементом механізмів реалізації політичної влади виступає політична символіка, вона
ж виступає найбільш популярним і, можливо, найефективнішим символічним ресурсом.

Символи є невід’ємною частиною формування, фіксації і відтворення ідентичності будь-якої
політичної спільності. Основним призначенням символів є переконання суспільства в правильності
дій тієї чи іншої партії і спонукання мас до дії. Політичний символ — це концентроване вираження
політичної ідеї, яке подається в простій, лаконічній формі. Символ має подвійне значення:
інформаційне — для суспільства; друге — звернене до суб’єктів влади. Він також є синонімом
підтримки або втрати основних цілей суспільства [2, c. 439].

За формою політична символіка формується різними знаками — вербальними, невербальними
і змішаними. До вербальних знаків належать слова і стійкі словосполучення, прецедентні
висловлювання і тексти (політична афористика), до невербальних — прапори, емблеми, портрети,
будівлі, символічні дії і, нарешті, знакові або символічні особистості. До змішаних знаків належать
гімн і герб.

До традиційних артефактів, які виступають як символи вищої влади, відносяться скіпетр,
держава, одяг тощо. Символічна цінність головних уборів полягає в тому, що вони візуально
збільшують зріст тих, хто їх носить, і, таким чином, постають як символ піднесення влади.
У більшості сучасних спільнот ці символи стали винятково надбанням історії. До артефактів, які
зберегли свою значущість і сьогодні, належать будівлі й приміщення, в яких розташовуються
можновладці. Як правило, вони знаходяться на підвищенні — це трон, палац, башта, Капітолій,
Кремль, трибуна.

У рамках політичної символіки слід відзначити такий специфічний вид символів, як символічні
дії. Як приклад розглянемо ритуалізацію конфлікту. Тут міф і ритуал беруться в єдності, тим самим
створюючи переконливу видимість фундаментальної соціальної безпеки та розумності. У цьому
випадку мова йде про виникненя суто символічної ситуативної спільності при збереженні владної
симетрії і різноскерованості інтересів конфліктуючих сторін. Тут ритуалізація приділяє увазі лише
наявність деяких неписаних правил і символічних ресурсів, які треба вміло застосувати в унікальній
ситуації.

Символи також мають значення при формуванні політичної ідентичності. Політичним партіям
і рухам вигідно мати яскраву символіку, оскільки це полегшує сприйняття образу організації не
тільки її членами, але й сторонніми спостерігачами, сприяє залученню нових прихильників. Тобто
політичні символи можуть успішно застосовуватися для коригування політичної ідентифікації та
для маніпуляції громадською думкою.

Ще одним видом символічних ресурсів влади виступає політична риторика. Ім’я, яке дається
соціальному явищу або інституту, стає символом, якщо відображає якусь приховану особливість,
деталь, зв’язок, аналогію. Ця особливість у разі вдалої номінації стає найістотнішою у сприйнятті
об’єкта, відставляючи вбік задуми автора того чи іншого соціального проекту. Таким чином,
номінація стає аналогом магії, яка перетворює соціальну дійсність лише словом.

Особливістю використання символічних форм у політиці є те, що в процесі зміни соціальної
структури, соціально-економічної й політичної обстановки змінюються й символічні форми. Це
може виявлятися або в знищенні існуючих раніше форм, або в додаванні їм нового, відповідного
нової ситуації, значення.

Таким чином, можна констатувати, що серед владних ресурсів виділяється особливий тип —
символічні ресурси, під якими розуміються нематеріальні засоби, які мають вплив на свідомість
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і змінюють норми уподобання підлеглих, або визначають порядок їхніх соціальних дій у скон стру -
йованому владою соціальному просторі .

Символічні ресурси є частиною нормативних ресурсів влади, які виконують функцію контролю
за поведінкою людей за допомогою переконань та ідей. Символічні ресурси представлені в сучасній
політиці такими видами: міфологія, ідеологія, символіка й риторика. Всі ці види ресурсів утворюють
досить складний комплекс засобів орієнтації політичних акторів. Самі ж актори можуть
використовувати різні механізми символізації, вибираючи ті види символічних ресурсів, які
найбільш адекватні їх цілям.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН
У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНІЙ ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Микола Палінчак, кандидат історичних наук,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Завданнями цієї публікації  є спроба аналізу стану реалізації релігійних прав у Чеській Республіці на
сучасному етапі, що має допомогти більш глибоко зрозуміти природу відносин між такими суспільними
інститутами, як держава і церква; вивчення й узагальнення досвіду постсоціалістичних країн у сфері
державно-церковних відносин, а також формулювання рекомендації щодо удосконалення законодавчої
бази державно-церковних відносин, котра відповідала би властивому для українців уявленню про взає-
модію громадян і світської та духовної влади. 

Ключові слова: Реституція, громадянське суспільство, церква, держава, Чеська Республіка.

Задачами данной статьи является изучение состояния реализации религиозных прав в Чешской рес-
публике на современном этапе, который должен помочь более глубоко понять природу отношений между
такими общественными институтами, как государство и церковь, изучение и обобщение опыта по-
стсоциалистических стран в сфере государственно -церковных отношений, а также формулировки ре-
комендации по совершенствованию законодательной базы государственно -церковных отношений,
которая отвечала бы свойственном украинскому представлению о взаимодействии граждан и светской
и духовной власти, системе ценностных ориентаций украинской нации и особой роли в этом выборе не-
отъемлемого элемента гражданского общества — религиозных организаций .

Ключевые слова: церковь, государство, Чехия.

The objectives of this paper are to study the status of religious rights in the Czech Republic at present, which
should help to more deeply understand the nature of the relationship between public institutions such as state and
church, studying and summarizing the experience of post-socialist countries in the area of church-state relations,
and the wording recommendations for improving the legal framework of church-state relations, which correspond
to characteristic presentation for Ukrainian citizens and the interaction between secular and spiritual power, the
system of value orientations Ukrainian nation and special role in this choice an integral part of civil society — re-
ligious organizations.

Key words : church, state, Czech Republic.

Після безкровної революції Чехія розпочала системну політичну та економічну трансформацію.
На початку 90-х років ХХ ст. було закладено основи формування нового громадянського суспіль-
ства, здійснено перехід до багатопартійної системи, законодавчо деполітизовано органи державного
управління. Ухвалений Закон про люстрації (1991 р.) заборонив колишній комуністичній номенк-
латурі посідати керівні посади в органах державної влади й управління. Під дію цього Закону по-
трапило близько 140 тис. осіб, які співпрацювали з попереднім режимом та його спецслужбами.
При цьому варто зауважити, що ці обмеження не розповсюджувалися на рядових комуністів, адже
членами компартії були 1,7 млн осіб [7, c. 234–235]. 

Проблеми, що постали перед чеським суспільством наприкінці ХХ ст., виявилися навіть склад-
нішими, ніж це уявляли собі, й не лише антикомуністи, а й палкі прибічники старих режимів. Че-
ський католицький теолог Т. Халік вказує на комплекси проблем, які, на його думку, являли головну
небезпеку для внутрішньої стабільності посткомуністичних суспільств. Це, насамперед, етнічні кон-
флікти, зростання націоналізму, расизму і ксенофобії; різка соціально-економічна диференціація,
недостатня солідарність, недооцінка соціальної політики і незначна роль профспілок; зростання
масштабів злочинності, діяльність мафії, не досить послідовне «зведення рахунків із минулим,
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з особами, які безпосередньо винні у злочинах комуністичних режимів, а також з колабораціоніс-
тами», і, нарешті, зростання сектантського фундаменталізму та екстремістських рухів [14, c. 3–5]. 

«Оксамитова» революція стала точкою відліку, що сигналізувала про позитивні зміни у взаємних
відносинах держави та релігійних організацій. Революція знайшла загальну підтримку з боку церкви
та релігійних організацій [18, c. 142]. Празький кардинал Ф. Томашек відкрито заявив, що він і ка-
толицька церква стоять на боці народу [27, c. 17].

Празький уряд розпочав новий етап державно-церковних взаємин з невдалих спроб створення
«національної католицької церкви», яка мала би розірвати відносини з Апостольською Столицею.
Але реально урядова політика призвела до формування паралельних структур у церкві та появи свя-
щеників-дисидентів, які діяли нелегально, не отримуючи ані дозволу властей, ані державного  утри -
мання, яке надавалося зареєстрованому духовенству. Наявність священиків так званої «катакомбної
церкви» стало проблемою, яку Ватикану не вдалося розв’язати впродовж усього десятиліття після
падіння комунізму. Справі не зарадив навіть візит до Чеської Республіки папи Івана Павла ІІ у травні
1995 р. Свого часу кілька чеських єпископів висвятили, виходячи з реальної ситуації державного
пресингу, одружених мирян із порушеннями канонічного права римо-католицької церкви (целібат
тощо). Лише на початку 2000 р. Конгрегація доктрини віри дала остаточну оцінку ситуації в Чехії,
вказавши, що чеські католики не є членами «катакомбної церкви», вони не переслідуються подібно
до перших християн і повинні неухильно дотримуватися церковного права [30]. Про напруженість
у взаєминах між Прагою та Ватиканом свідчить і такий факт. Протягом    2000–2002 рр. представ-
ники Чеської Республіки й Апостольської Столиці підготували міжнародну угоду, яку було підпи-
сано ними в червні 2002 р. Однак палата депутатів парламенту 110 голосами проти 90 не
рекомендувала уряду ратифікувати цей договір, відтерміновуючи його розгляд до «більш сприят-
ливих часів» [13, c. 639–640]. 

Відразу ж після «оксамитової» революції було скасовано всі протицерковні статті Кримінального
кодексу та законодавчу норму комуністичних часів, яка дозволяла державі втручатися у процес при-
значення та затвердження духовенства, проповідників і всіх служителів церкви. Цей принцип знай-
шов своє підтвердження і в прийнятій парламентом  Чеської та Словацької Федеративної
Республіки (ЧСФР) 9 січня 1991 р. Хартії основних прав і свобод, яка стала важливою частиною
конституційного порядку Чеської Республіки [6, c. 486]. Дотичні до теми нашого дослідження
норми і положення зазначеної Хартії заслуговують на докладніший розгляд. 

Усі люди вільні й рівні у своїй гідності та правах, основні права та свободи невід’ємні, невідчу-
жувані, абсолютні та непорушні, — йдеться у статті 1 Хартії основних прав і свобод. У цій статті
знайшли своє відображення ідеали свободи та людської гідності. Причому вільність і рівність людей
розглядаються з позиції природних прав, тобто таких, які притаманні кожній людині з її народження
та існують незалежно від діяльності держави. За таких обставин стає зрозумілою вимога Хартії, за
якою права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Ці положення закріплюють за-
гальновизнаний цивілізованим людством і нормами міжнародного права принцип невід’ємності
від людини її прав і свобод. Наведене положення слід розглядати як принцип універсальної невід-
чужуваності прав і свобод, коли кожна людина не може бути позбавлена своїх прав ані будь-яким
актом держави, в тому числі волею більшості суверенного народу, ані навіть своїм власним актом.
Характеристика прав і свобод людини як невідчужуваних має у своїй основі визнання ключового
значення цього інституту в побудові демократичного устрою держави й громадянського суспільства.
Подібне тлумачення випливає з визнання і гарантування Хартією непорушності прав і свобод лю-
дини. Положення цієї статті Хартії основних прав і свобод повністю відповідають вимогам Статуту
Організації Об’єднаних Націй, який поклав на держави юридичний обов’язок дотримуватися го-
ловних прав і свобод людини, а також відповідним принципам Ґельсінського заключного акта, за
яким держави-учасниці беруть на себе зобов’язання постійно поважати права людини й основні
свободи й докладати зусиль, включаючи співробітництво з ООН, з метою сприяння їхній загальній
та ефективній повазі. 

Основні права та свободи гарантовані всім без будь-якої дискримінації незалежно від статі, раси,
кольору шкіри, мови, віросповідання і віровизнання, політичних або інших переконань, національ-
ного, етнічного або соціального походження, майнового, родинного або іншого становища (ст. 3,
п. 1). Положення цієї статті виражають один із аспектів принципу рівності: необхідність застосу-
вання однакових стандартів прав і обов’язків для всіх без винятку. Це означає, що всі особи мають
і можуть користуватися на рівних підставах з іншими всім обсягом основних прав і свобод, які
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передбачені Хартією, без дискримінації з боку держави або інших осіб за будь-якими мотивами,
включно з релігійними. 

Хартією основних прав і свобод (статті 15, 16) гарантується свобода думки, совісті та віроспові-
дання. Кожна людина має право змінити свої релігійні переконання або не визнавати жодної релігії.
Гарантується свобода наукових досліджень і свобода творчої діяльності. Кожній людині надане
право вільно сповідувати релігію як одноособово, так і разом з іншими, приватно або публічно,
шляхом богослужіння, навчання, здійснення релігійних ритуалів та обрядів. Відповідним законом
визначаються умови щодо релігійного навчання в державних школах. Водночас реалізація цього
права підлягає обмеженням, які встановлюються законом; вони необхідні в демократичному сус-
пільстві для охорони суспільної безпеки, громадського порядку, здоров’я та моралі, а також основ-
них прав і свобод інших осіб [6, c. 486]. 

Важливо зазначити, що на основі Хартії було прийнято Федеральний Акт № 308/1991 Sb, який
визначив принцип свободи віросповідання та статус церков і релігійних об’єднань. Час, коли цей
Акт був чинним на території Чехії (1991–2002 рр.), чеські науковці називають найбільш видатним
періодом релігійної свободи в історії країни [13, c. 638]. Законодавство Чеської Республіки, утво-
реної 1 січня 1993 р. як незалежна держава, увібрало в себе основні принципи державно-церков-
ного права ЧСФР. Проте нове законодавство, прийняте 1 січня 2002 р., обмежило деякі права
релігійних громад. 

Згідно зі згаданим Законом № 308/1991 «Про релігійну свободу і статус релігійних організацій»,
релігійні справи вирішує Департамент церков, який функціонує при Міністерстві культури Чехії
замість ліквідованого Комітету у справах релігій. Чинне законодавство передбачає, що всі конфесії,
які є офіційно зареєстрованими, мають право на отримання податкових пільг і  субсидій від дер-
жави. Деякі релігійні громади відмовляються від фінансової підтримки, підкреслюючи тим самим
свою незалежність. 

Чеською державою визнані 33 релігійні групи. Для реєстрації нової конфесії необхідно при-
наймні 10 тис. дорослих віруючих або 500, якщо заявник (церкви) є членом Світової ради церков.
Держава встановила практично недосяжну вимогу для отримання легального статусу церкви для
раніше незареєстрованих релігійних організацій, незалежно від того, чи є вони світовими релігіями,
такими як буддизм, іслам, чи національними (як англіканство) [23, c. 10–19].

Закон дозволяє діяти незареєстрованим релігійним громадам, але не допускає їхньої реєстрації
як неприбуткових громадських організацій з метою управління майном. Прикладом такої діяльності
слугує мусульманська громада, яка ще не має всіх підстав, щоб відповідати умовам реєстрації.
У Брно тільки в липні 1998 р. було відкрито першу в країні мечеть. 

Вочевидь, з огляду на досить складну процедуру юридичного визнання, офіційно зареєстровані
релігійні громади в Чехії користуються істотною підтримкою з боку держави, зокрема мають право
на отримання державних субсидій. Фінансування розподіляється пропорційно між зареєстрова-
ними  конфесіями згідно з членством і здійснюється за рахунок адміністративних витрат [11, c. 193]. 

У 2012 р. деномінації отримали приблизно 1,4 млрд чеських крон (близько 70 млн доларів США)
від уряду. Останній пропорційно поділив ці кошти між 17 релігійними групами, які мають дворів-
неву реєстрацію і вирішили отримати державну допомогу, що визначається за кількістю духовенства
в кожній групі. Приблизно 1,3 млрд крон (близько 65 млн доларів США) використано на виплату
заробітної плати представникам духовенства. Залишок церкви спрямували на забезпечення цер-
ковного управління і на утримання церковної власності [17, c. 4].

Сьогодні Чехія є однією з небагатьох країн, яка ще не має угоди зі Святим Престолом, хоча пе-
реговори з приводу її укладення розпочалися ще у квітні 2000 р. Ватикан вимагає реституції майна
католицької церкви, конфіскованого комуністами й неповернутого з часів «оксамитової» революції
[15, c. 5]. Відповідно до інформації, оприлюдненої на конференції чеських єпископів, у державній
власності залишилося близько 3 тис. об’єктів власності: шкіл, ферм, лікарень, архітектурно-істо-
ричних пам’яток. Після 1998 р. було повернуто 175 будівель. Уряд Чеської Республіки вважає не-
можливим компенсувати всі завдані церквам збитки в період 1948–1989 рр. На думку керівництва,
у цей період постраждали не тільки конфесії, а й інші організації та громадяни. А новий переділ не-
рухомості може призвести до порушення інтересів інших юридичних та фізичних осіб [10, c. 186].
Колишній прем’єр-міністр В. Клаус із цього приводу заявив: «Церква повинна змиритися з тим,
що минулого не повернути» [4, c. 3]. Закон «Про реституцію» від 1994 р. стосується тільки власності,
конфіскованої комуністами після 1948 р., і не поширюється на всі релігійні організації в повному
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обсязі. Наприкінці 1994 р. парламент вніс поправку до Закону про повернення або компенсування
власності, несправедливо конфіскованої в період 1938–1945 рр. Цією поправкою забезпечується
реституція власності іудеїв, головним чином будівель, конфіскованих за нацистського режиму. На-
прикінці 1990-х рр. Федерація єврейських громад поставила вимогу перед владою про першочергове
повернення 202 об’єктів власності. Станом на 2000 р. іудеям було повернуто 70 об’єктів [29].

Хоча уряд повернув вірникам більшість католицьких костелів і монастирів ще в 1990 р., землі та
ліси залишилися у власності держави. Це було підтверджено ухваленням у листопаді 2012 р. відпо-
відного Закону. Закон виділяє трохи більш ніж 79% фінансової компенсації католицькій церкві
й містить положення щодо поступового скорочення прямої державної підтримки релігійних груп
через 17-річний період. 

Церковнослужителі вважають, що після повної реституції майна держава зможе значно змен-
шити обсяги фінансування церкви. Крім реституції, католики бажають отримати деякі свої тради-
ційні права, які сьогодні суперечать чеському законодавству. Серед них — право відвідувати
в’язниці, не розголошувати таємницю сповіді, коли мова йде про вбивство. Перемогою для като-
ликів та протестантів стало формування армійської пастирської служби [1, c. 14]. 

Успішною в Чехії є діяльність деяких неоконфесій, перш за все церкви Ісуса Христа святих ос-
танніх днів (визнана в 1990 р.) та свідків Єгови (зареєстрована в 1993 р.). Законодавство країни пе-
редбачає, що іноземні місіонери повинні отримати дозвіл на довготривале проживання та працю,
якщо мають намір перебувати на території Чехії більш ніж 30 днів. Члени незареєстрованих релі-
гійних груп можуть без перешкод опубліковувати свої видання. 

Державний департамент США у доповідях «Релігійна свобода у світі», які щорічно оприлюдню-
ються, традиційно виокремлює п’ять категорій країн-порушників релігійних свобод. Чехію віднесено
до п’ятої категорії країн, де існують достатньо високі стандарти дотримання прав людини, але певні
релігії, на думку аналітиків, несправедливо визначаються як небезпечні «культи» та «секти» [12].

Далі автор вважає за необхідне розглянути діяльність греко-католицької церкви в Чехії. Після
«оксамитової» революції Пряшівський єпископ монсеньйор Я. Гірка заснував у 1992 р. два нові де-
канати — в Остраві та Ліберцях. Після поділу Чеської та Словацької Федеративної Республіки
1 січня 1993 р. на дві самостійні держави Чеська Республіка визнала правочинність Пряшівського
єпархіального єпископа та ініціювала створення спільного органу управління, оскільки Пряшів був
далеко і мова йшла про іншу державу. Пряшівський єпархіальний єпископ монсеньйор Гірка орга-
нізував у 1993 р. Єпископський вікаріат греко-католицької церкви у Чеській Республіці і призначив
єпископським вікарієм вихідця із Закарпаття — отця І. Лявинця [21, c. 77]. На початку 1999 р. апос-
тольський екзархат у Чеській Республіці нараховував 7 деканатів та 23 парафії. Духовну службу в ек-
зархаті здійснювали 35 священиків [21, c. 79]. 

Згідно з результатами перепису населення 1991 р. понад 4 млн осіб повідомили про свою на-
лежність до римо-католицької церкви, 204 тис. — до євангелічної церкви чеських братів, 178 тис. —
до чехословацької гуситської церкви, 33 тис. — до сілезької євангелічної церкви ауґзбурзького спо-
відання, 20 тис. — до православної церкви в чеських землях, яка входить до православної церкви
Чехії та Словаччини, 7,6 тис. — до церкви адвентистів сьомого дня, 7 тис. — до греко-католицької
церкви. Щотижня церкву відвідують тільки 9% чехів, раз на місяць — 4%, зовсім не відвідують —
65%. Рівень довіри до церкви в Чехії найнижчий серед країн Центрально-Східної Європи: повністю
довіряють їй 10% населення, великою мірою — 18%, трохи довіряють — 37%, не довіряють — 36%
опитаних [2, c. 10].

Упродовж 1991–2001 рр. чисельність римо-католиків зменшилася майже на 1 млн 300 тис. осіб,
прихильників євангелічної церкви чеських братів — на 86 тис. осіб, вірників чехословацької гусит-
ської церкви — майже вдвічі. Натомість число релігійно індиферентних та атеїстів за цей період
зросло майже на 2 млн осіб, і протягом наступного десятиріччя чисельність цієї групи продовжувала
збільшуватися [13, c. 632]. 

Результати перепису населення 2011 р. вказують на те, що лише 2,2 млн осіб у Чехії мають релігійні
переконання. Приблизно 11% населення — католики, 7% не назвали конкретної релігії, 3% дотри-
муються різних релігійних переконань, включаючи протестантство, іудаїзм, іслам і буддизм. Тільки
8% населення країни (менш ніж 800 тис. осіб) регулярно відвідують релігійні служби [16, c.9]. 

Незважаючи на ненадійність та обмеженість даних статистики, з поля зору якої ніби випадають
релігійні переживання людини, інтенсивність її віри, є підстави стверджувати, що Чехію характе-
ризує тенденція зниження офіційного членства її громадян у церквах. Ця країна є однією з найменш
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релігійних держав Європи: атеїзація властива свідомості 60% опитаних [5, c. 65]. Якими є причини
цієї тенденції? 

Атеїзація в період «реального соціалізму» в Чехословаччині тривала досить довго (1948–1989 рр.),
і переслідування релігійних громад у Чехословаччині були набагато сильнішими, аніж у сусідніх ко-
муністичних державах. Школи були важливим інструментом атеїзації населення. Вчителі відігра-
вали роль «проповідників наукового атеїзму». Авторитет римо-католицької церкви був серйозно
підірваний тим, що вона не змогла рішуче протистояти комуністичному режимові після 1948 р. По-
дібні настрої, в тому числі й навіть відверто антицерковні, в чеському суспільстві (яких не було
в сусідній Словаччині) уможливили ізоляцію католицької ієрархії країни від віруючих і суспільства
в цілому [3, c. 69]. 

Той факт, що відносно велике число громадян заявили про свою належність до різних церков під
час перепису 1991 р. був, безперечно, неочікуваним. Зниження цього числа в наступний період че-
ські дослідники пояснюють, по-перше, тим, що вчителі, виховані в дусі марксизму, продовжували
впливати на свідомість молоді, по-друге, тим, що в 1991 р. була більшою чисельність літніх людей,
котрі отримали релігійну освіту в період Першої Республіки (1918–1939 рр.), по-третє, зростанням
впливу суспільства споживання з його бездуховністю [13, c. 633].

Показово, що прихожани належать до найбідніших верств чеського суспільства. Більш заможні
люди, особливо ті, хто раніше належав до партійної  номенклатури, не змінили свого переважно
негативного ставлення до релігійних інституцій [13, c. 633–634]. 

Тут доречно буде зауважити, що атеїзм — надзвичайно складне, неоднорідне і багатоаспектне
явище, тому важко дати його однозначну дефініцію. Отже, варто приглянутися до різних дефініцій
атеїзму, щоб виробити якомога цілісніший образ цього феномена і збагнути причини секуляриза-
ційних процесів у багатьох країнах Європи. Для авторів Біблії існування Бога було настільки оче-
видним, що слово «атеїзм» не зустрічається в ній ні разу. Тільки псалмоспівець сильно і виразно
стверджує: «Каже безумний у своїм серці: «Немає Бога!» [Пс. 14, 1: 53, 2]. А тих, хто, споглядаючи
красу світу, не розпізнали Творця, натхненний Святим Духом автор називає «дурними з природи»
[Муд. 13, 1]. У вченні отців церкви також немає багато згадок щодо атеїзму. На наш погляд, найбільш
вичерпну дефініцію атеїзму подає в «Енциклопедії католицькій» польський богослов В. Ґранат: «до-
ктрина або екзистенцій на позиція людини, що виражає заперечення Бога; у філософському аспекті —
заперечення існування Бога; в богословському аспекті — особовий розрив з Богом і відмова від до-
віри Йому; в релігієзнавчому аспекті — відсутність релігійного культу; у психологічному аспекті —
«релігія втечі»; в соціологічному аспекті — відмирання релігійних практик і десакралізація люд-
ського життя» [20, c. 1030]. Німецький кардинал В. Каспер зауважує, що атеїзм — це «погляд, який
заперечує будь-який рід божества чи абсолюту, який аж ніяк не є ідентичним із людиною і зі світом
нашого емпіричного досвіду та його внутрішніх принципів» [22, c. 26]. Французький науковець
М. Неш говорить, що це явище — «свідоме й мотивоване відкинення Бога» [24, c. 1].

Польський релігійний мислитель Я. Палига висловлює думку про те, що «невіра — це духовний
стан людини, коли вона, розуміючи, чим є віра й чим — невіра, або що означає вірити і що — не ві-
рити, свідомо і добровільно стверджує, що в цей момент є людиною невіруючою. Невіра в такому
розумінні містить у собі два головних елементи: розуміння, тобто знання, та свідоме самовизна-
чення, тобто рішення волі». Богослов розрізняє три категорії невіруючих людей. Першу становлять
ті, хто походить із віруючих родин, але, втративши віру, творять перше покоління осіб невіруючих.
Друга категорія невіруючих — це люди з непрактикуючих або байдужих до релігії сімей. До третьої
категорії невіруючих належать ті, кого було виховано у традиційно невіруючих сім’ях і хто не вияв-
ляє жодного інтересу до справ віри [25]. В інтелектуальному аспекті в рамках цієї категорії ви  різ -
няють: 1) атеїстів, тобто людей із виробленою системою мислення і певною філософією;
2) не ві руючих, невіра яких випливає з життєвого досвіду або неможливості погодити власне життя
з вимогами віри (наприклад, несакраментальне подружжя, образа на духовних осіб, політичне за-
лучення тощо); 3) релігійно байдужих, які дали себе опанувати практичному матеріалізмові (най-
безцеремонніша форма невіри, й тому найбільш небезпечна та найменш діалогова); 4) активних
атеїстів, які намагаються по можливості поширювати свою ідеологію; 5) політичних атеїстів, яких
цікавить не правда, а суто політичний аспект проблеми.

Атеїзм як теорія — це заперечення реального існування Бога; атеїзм як поведінка — це життя за
принципами, які ігнорують Бога («жити так, немовби Бога немає») [8, c. 142]. Можна припустити —
і це припущення підтверджують численні публікації в чеських засобах масової інформації, — що
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мільйони невіруючих у Чеській Республіці, передусім молодих людей, мають схильність саме до та-
кого типу поведінки. Моральний вибір багатьох мешканців цієї країни не є повністю підпорядко-
ваним «логіці» релігії, а дедалі частіше здійснюється під впливом «логіки» секуляризованого життя.
У суспільстві, з якого витісняють sacrum, виникають різні деструктивні сили, які затирають різницю
між добром і злом, між тим, що дозволене людині як людині, й тим, що їй не є дозволене (критерії
практичної етики). Нова спокуса індивідуалізму, яку ми спостерігаємо, особливо серед європейської
молоді, виражається в різних формах, але спільним для неї є виключна довіра до власної здатності
давати моральні оцінки, а також відкинення інституцій, які вносять дисципліну й обмеження. На-
голошення на суб’єктивному аспекті екзистенції людини створює умови, в яких релігія втрачає оз-
наки об’єктивної дійсності, стан очевидності і певності як на рівні інституцій, так і на рівні
індивідуальної свідомості. Цей процес суб’єктивізації релігії в посткомуністичному суспільстві най-
більше помітний щодо моральних проблем. Значні сфери суспільного та морального життя вже не
знаходять обґрунтування в релігії [9, c. 116]. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що державно-церковні відносини в Чеській Республіці врегульо-
вані відповідно до міжнародних норм права. Держава зробила чимало для того, щоб ліквідувати ре-
цидиви політики комуністичного режиму Чехословаччини щодо релігії та церкви. Специфічною
особливістю, яка має історичне коріння, є слабкий зв’язок релігії більшості з національним архе-
типом і низький відсоток віруючих. Також варто зауважити, що режиму повного і жорсткого відок-
ремлення церкви від держави на території Чехії ніколи не було. Нині держава дотримується
принципу, згідно з яким вона не ототожнює себе з будь-якою церквою, а також принципу рівності
й автономії церков. Однак держава співпрацює з церквами у багатьох сферах. Цю модель державно-
церковних відносин фахівці з церковного права називають коопераційною [28]. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ УПЦ МП ЯК СКЛАДОВА 
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У статті досліджується функціонування УПЦ МП у контексті церковно-державної взаємодії
в Україні. Визначено особливості діяльності УПЦ МП як складової церковно-державних відносин.

Ключові слова: держава, церковно-державна взаємодія, інститут церкви, Українська православна
церква, діяльність УПЦ МП, концепція симфонії влад. 

В статье исследуется функционирование УПЦ МП в контексте церковно-государственной взаимо-
действия в Украине. Определены особенности деятельности УПЦ МП как составляющей церковно-го-
сударственных отношений.

Ключевые слова: государство, церковно-государственная взаимодействие, институт церкви,
Украинская православная церковь, деятельность УПЦ МП, концепция симфонии властей.

The article examines the functioning of the UOC-MP in the context of church-state cooperation in Ukraine.
The features of the UOC-MP as part of church-state relations.

Key words: state, church-state interaction, the institution of the church, the Ukrainian Orthodox Church,
the activity of the UOC-MP, the concept of symphony.

Розвиток церковно-державної взаємодії в Україні у перші десятиліття ХХІ століття  обумовлений
комплексом політичних та релігійних факторів, від здобуття незалежності та подолання авторитар-
них радянських тенденцій у суспільному житті до інституціоналізації інститутів влади та громадян-
ського суспільства та релігійних організацій. 

Серед усього багатоманіття факторів, що впливають на церковно-державну взаємодію, на особ-
ливу увагу заслуговує діяльність однієї із найвпливовіших релігійних організацій України — Україн-
ської православної церкви. УПЦ МП є найбільшою релігійною організацією України — 11539 па рафія,
9275 священнослужителів, 177 монастирів, 34 братства, 19 духовних навчальних закладів, 12 місій та
4158 недільних шкіл (див. детал.: http://www.irs.in.ua/index). 

У цілому, за даними Державного комітету України у справах національностей та релігій на
2009 рік, релігійна мережа в Україні була представлена 55 віросповідними напрямами, в межах яких
діяло 34465 релігійних організацій, в тому числі 33083 релігійних громад, 85 центрів та 255 управлінь,
432 монастирі, 340 місій, 74 братства, 196 духовних навчальних закладів, 12633 недільні школи.
Справами Церкви в Україні опікується 29892 священнослужителі, кількість церковних друкованих
засобів масової інформації становить 377 одиниць. Для богослужінь релігійні організації викорис -
товують 22437 культових та пристосованих під молитовні споруд.

Динамічні політичні процеси, пов’язані із демократизацією політичних відносин, модернізацією
влади та суспільства призводять до утворення конкурентного політичного середовища, ідеологічної
та економічної поляризації  населення, становлення громадянського суспільства та правової держави. 

У цих умовах  зростає суспільна потреба у формуванні та забезпеченні системи національних ін-
тересів, пошуку шляхів та механізмів консолідації суспільства, підвищення рівня політичної участі
та громадянської культури, довіри та солідарності між владою та суспільством. За роки незалежності
одним із вагомих факторів посттоталітарного розвитку стало формування релігійного комплексу,
як складної системи відносин у трикутнику суспільство — влада — церква. Цей релігійний комплекс
обумовлює зростання суспільної активності віруючих, посилення впливу релігійного фактора на
суспільно-політичне життя. 
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Варто погодитись із тим, що оскільки релігія — явище соціальне, то це означає, що «вона тісно
вплетена в «тканину» суспільного організму, впливає на політичну сферу багатьма способами, може
служити і об’єднанню, і бути джерелом конфліктів у суспільстві» [1, с. 150].

Сталий розвиток суспільства певною мірою визначається змістом та спрямованістю церковно-
державної взаємодії, діяльністю релігійних інституцій. В умовах демократизації суспільних відносин
взаємодія держави і церкви сприяє розвитку культури та духовності, толерантності та взаємоповаги,
зниженню рівня конфліктності у суспільстві. 

Дослідженням діяльності релігійних організацій та церковно-державної взаємодії, взаємного
впливу релігії та політики у широкому контексті становлення громадянського суспільства,
демократизації політичних відносин присвячено роботи таких зарубіжних та вітчизняних учених,
як В. Андрущенко, Р. Арон, Н. Берегда, В. Бондаренко, В. Єленський, С. Здіорук, Д. Кілпатрік,
М. Кирюшко, П. Козловскі, А. Колодний, В. Лешан, О. Майборода, М. Михальченко, А. Пахарєв,
М. Палінчак, М. Рибачук, Ю. Тодика, Н. Хома, Л. Филипович, Н. Черниш, О. Шуба, Л. Шугаєва,
П. Яроцький, В. Ярош та інші. 

Рівень церковно-державної взаємодії залежить від комплексу факторів, серед яких слід від -
значити особливості інституціоналізації органів державної влади та релігійних організацій, рівень
демократизації та модернізації політичної системи суспільства, розвиненість інституцій грома -
дянського суспільства. 

На думку української дослідниці І. Булиги, релігійний комплекс України являє собою «складну
систему взаємодій та взаємовпливів організаційно структурованих церковних і релігійних інститу-
цій. Ця система інкорпорована в суспільне життя, чутливо реагує на утвердження в громадській сві-
домості демократичних принципів, світоглядних і національних ідей, морально-етичних цінностей,
власних позицій у трактуванні національної і церковної історії. Зросла кількість релігійних інсти-
туцій, збільшилась питома вага населення, інтегрованого в різні види церковної діяльності, відбу-
лось розширення соціальної сфери, де присутність церков і релігійних організацій є дедалі більш
відчутною. За нових соціально-політичних умов релігійні інституції поряд із всеосяжною включе-
ністю у соціокультурний простір опинилися перед загрозою загострення міжконфесійних і внут-
рішньоцерковних суперечностей. Разом з динамічним відродженням релігійно-церковного
комплексу даються взнаки і напластування старих проблем, а відтак, і нових труднощів» [2]. 

Разом із тим процес державно-церковної взаємодії відбувається в умовах, коли ще не остаточно
подолано складні проблеми, обумовлені історично. Зокрема, мова йде про міжконфесійну взає мо -
дію, майнове питання, експансія нетрадиційних релігій та культів, політична диференціація та
політична активність представників релігійних організацій. В цілому для забезпечення ефек тивної
взаємодії у трикутнику «суспільство — влада — церква» необхідно дотримуватись таких принципів
та вимог:

– принцип відокремлення церкви від держави, тобто вимога взаємного невтручання у спе ци -
фічні сфери діяльності;

– правове регулювання державою діяльності громадських об’єднань, визначення особливостей
юридичного статусу релігійних організацій; 

– принцип симфонії влад. Сформульований у Візантії, він продовжує впливати на сферу
державно-церковної взаємодії. Це вимога співпраці та взаємної підтримки церкви та держави; 

– у сучасну добу більш реалістичним виглядає принцип визнання окремих сфер компетенції та
урахування їх у діяльності; 

– принцип балансу інтересів віруючих і невіруючих громадян та їхніх об’єднань у діяльності дер-
жавних інституцій; 

– з метою вирішення актуальних суспільних проблем органи державної влади та релігійні органі-
зації реалізують спільні дії з таких напрямів, як формування здорового способу життя (особливо
у молоді), підтримка сім’ї, материнства й дитинства, соціальна адаптація осіб з особ ливими по-
требами, освітньої   діяльності, захисті суспільної моралі та ін.

На думку А. Кочкадан, у результаті «взаємодії державної влади з традиційною релігією як духов-
ною основою соціальних зв’язків, формою суспільної, свідомості формулюються суспільні орієн-
тації, здатні виражати інтереси різноманітних груп і прошарків населення, узгоджувати їх,
ефективно регулювати соціальну взаємодію в суспільстві, забезпечуючи широкий спектр впливу на
соціально-політичну обстановку в державі. Стверджені в результаті взаємодії державної і релігійної
влад загальнолюдські цінності, налагодження на їхній основі гармонії між особистістю та суспіль-
ством є важливим об’єднуючим чинником суспільства, збереження його стабільності. А це створює
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умови для цивілізованого реформування українського суспільства на патріотично-духовних засадах,
збагачуючи його гуманістичними ідеалами» [3, с. 95].

У контексті взаємодії «суспільство — держава — церква» діяльність УПЦ МП відбувається за ба-
гатьма напрямами. Зокрема, мова йде про активну доброчинну роботу, опіку та допомогу  по догляду
за особами, які перебувають у закладах соціального захисту — будинках для літніх людей, центрах
для одиноких, будинках для дітей із фізичними та розумовими вадами, роботу у пенітерціарній сис-
темі, пунктах безкоштовного харчування. При єпархіях УПЦ МП діють відділи соціального слу-
жіння, що опікуються широкою мережею пунктів харчування для нужденних, проводяться заходи
з проводів молоді до армії, церемоніях прийняття присяги. Можна стверджувати, що соціальна ді-
яльність УПЦ МП охоплює своїм впливом усі сфери громадянського суспільства. 

Окремо слід відзначити міжнародну діяльність церкви, проведення круглих столів, конференцій
з актуальних питань суспільного розвитку. На думку українського автора І. Коваля, можна виокре-
мити три показники демократизації взаємодії церкви та влади: «Перший — це зростання рівня ре-
лігійності, тобто частки віруючих у загальному складі населення, і підвищення ступеня релігійності,
тобто глибини віри, інтенсивності релігійних переживань і культових дій. Якщо у 1980-х роках рі-
вень релігійності в містах становив 10–20%, а в сільській місцевості — 25–30% і вище, тобто в се-
редньому десь близько 20%, то дослідження початку 90-х років показують зростання рівня
релігійності до 40–45%, а на початку 2010-х років цей показник знаходиться у діапазоні від 40 до
70%... Другий показник — це конфесійна ідентифікація (самоідентифікація) населення, тобто ким
себе вважає, до якої конфесії себе відносить респондент у процесі проведених соціологічних опи-
тувань... Нерідко у свідомості частини респондентів конфесійна самоідентифікація виступає за-
ступником ідентифікації етнонаціонального... Третій показник характеризує зміну ставлення
суспільства до релігії й церкви. Це зміна позиції й настроїв нерелігійної частини населення, що, за
даними дослідження, в останні роки становить стійку групу — у середньому більше 50% населення.
Певна частина представників цієї категорії населення при опитуваннях позитивно відповідають на
запитання про довіру церкві (релігійним організаціям), високо оцінюють роль релігії в духовно-мо-
ральній сфері, у розвитку української державності й культури, у процесі консолідації українського
суспільства. Цю категорію населення характеризує зростаюча толерантність відносно релігії» [4]. 

На сучасному етапі УПЦ МП демонструє постійну та високу динаміку розвитку, розширюється
її присутність в інформаційному просторі. УПЦ та окремі її структурні підрозділи є засновниками
сімдесяти двох друкованих видань (п’ятдесят шість газет і шістнадцять журналів). «Церква активно
представлена у віртуальному просторі, де функціонують шістдесят сім Інтернет-видань, зокрема
й повноцінні релігійно-інформаційні портали. Під патронатом Української Православної Церкви
діє православний медіа-холдинг «Глас», фахівці якого зуміли створити професійний православний
телеканал. Активізуються зв’язки Церкви з різними світськими інформаційними ресурсами, за-
вдяки чому розширюється доступ до світської аудиторії» (за даними порталу http://orthodox.org.ua ).

У доповіді Предстоятеля УПЦ Митрополита Володимира «» зазначається, що «... всі громадяни
України, незалежно від політичних переконань і цивілізаційних орієнтирів, є для нашої Церкви од-
наково дорогими чадами, що однаково потребують любові, розуміння та духовного окормлення.
Тому Українська Православна Церква робить все можливе, щоб відсторонитися (звільнитися) від
політичного та ідеологічного контексту» [див. детал.:  http://orthodox.org.ua/en/node/1055]. У допо-
віді також виділяються три загрози церковно-державній взаємодії сучасної доби: націоналізм, се-
куляризація, консьюмеризм. 

З метою підвищення ефективності діяльності УПЦ МП сформовані такі Синодальні відділи:
«Церква і культура», «У справах пастирської опіки козацтва України та духовно-фізичного вихо-
вання молоді», «У справах пастирської опіки пенітенціарної системи», «Зовнішних церковних зв’яз-
ків», «По взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України»,
«Благодійності та соціального служіння» та ін. 

Зокрема, діяльність Синодального відділу «Церква і культура» будується з урахуванням знамен-
них дат, які відзначаються на загальнодержавному рівні, підготовки виставок, святкових концертів,
проведення наукових конференцій, співпраця з музеями та бібліотеками. 

Основними цілями діяльності Синодального відділу у справах пастирської опіки козацтва України
та духовно-фізичного виховання молоді є утвердження й поширення Православного віровчення,
турбота про викладання основ християнського віровчення у світській освітній системі, духовно-мо-
ральне просвітництво суспільства, видання православної періодики та поліграфічної продукції, спри-
яння підготовці місіонерів і катехитів, православних педагогів, благодійна діяльність. 
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Діяльність Синодального відділу у справах пастирської опіки пенітенціарної системи реалі-
зуються за такими напрямами: сприяння в будівництві храмів та молитовних кімнат в установах
кримінально-виконавчої системи, комплектування необхідною літературою, предметами церков-
ного вжитку, залучення засуджених до позбавлення волі, а також осіб, які перебувають під наглядом
кримінально-виконавчих інспекцій, до церковного життя, духовно-просвітницька робота із різними
категоріями засуджених, катехізаторська робота та проведення бесід священиків з особовим скла-
дом Державного департаменту України з питань виконання покарань.

Офіційну позицію УПЦ МП у сфері взаємин з державою і світським суспільством викладено
у «Основах Соціальної концепції», яка встановлює ряд керівних принципів, що застосовуються
в цій сфері єпископатом, кліром і мирянами. Зокрема, відзначено, що «маючи різні природи, Цер-
ква і держава використовують різні засоби для досягнення своїх цілей. Держава спирається здебіль-
шого на матеріальну силу, включаючи силу примусу, а також на відповідні світські системи ідей.
Церква ж має релігійно-моральні засоби для духовного керівництва пастви і для залучення нових
чад. Умовами церковно-державної взаємодії повинні бути відповідність церковної участі в держав-
них справах природі й покликанню Церкви, відсутність державного диктату в суспільній діяльності
Церкви, незалучення Церкви до тих сфер діяльності держави, де її участь неможлива внаслідок ка-
нонічних та інших причин» [5]. Відповідно до «Основ соціальної доктрини» УПЦ МП до сфер цер-
ковно-державної взаємодії  відносяться: 

– миротворство на міжнародному, міжетнічному та громадянському рівнях, сприяння порозу-
мінню й співробітництву між людьми, народами та державами;

– турбота про збереження моральності в суспільстві;
– духовні, культурні, моральні та патріотичні освіта й виховання;
– справи милосердя та благодійності, розвиток спільних соціальних програм;
– збереження, відродження й розвиток історичної та культурної спадщини, включаючи турботу

про охорону пам’яток історії і культури;
– діалог з органами державної влади будь-яких гілок і рівнів з питань, значущих для Церкви

й суспільства, у тому числі у зв’язку з виробленням відповідних законів, підзаконних актів,
розпоряджень і рішень;

– піклування про воїнів і співробітників правоохоронних установ, їхнє духовно-моральне вихо-
вання;

– робота з профілактики правопорушень, піклування про осіб, які перебувають у місцях позбав-
лення волі;

– наука, включаючи гуманітарні дослідження;
– охорона здоров’я;
– культура і творча діяльність;
– робота церковних і світських засобів масової інформації;
– діяльність з охорони навколишнього середовища;
– економічна діяльність на користь Церкви, держави й суспільства;
– підтримка інституту сім’ї, материнства й дитинства;
– спротив діяльності псевдорелігійних структур, небезпечних для особи й суспільства [6].
На думку І. Булиги, «в умовах соціально-політичної нестабільності, роль релігії в соціумі зростає

внаслідок того, як протидіючі політичні угруповання намагаються з максимальною користю для
себе використовувати можливості конфесій. Така практика сприяє загостренню міжконфесійних
суперечностей, а також активізує процес залучення релігійних інститутів у політику. В релігійно-
конфесійній структурі сучасної України можна виокремити декілька специфічних векторів відно-
син, найбільш вагомими серед яких виступають міжправославні. Відтак, православ’я постає
найбільшою релігією за кількістю віруючих. В умовах перехідного суспільства, де ознакою конфе-
сійної сфери є конфліктогенність і взаємна нетолерантність, справа діалогу значно ускладнюється.
Діалоговий процес за таких обставин стає складним і суперечливим. Таким чином, він виразно ви-
являє свою континуумну природу, генеруючи найрізноманітніші й важко передбачувані емпіричні
ситуації» [7, с. 165].

Таким чином, у сучасному суспільстві відбувається активне зростання ролі церкви та підвищення
рівня релігійної свідомості, що сприяє зміцненню громадянської злагоди та порозуміння між
окремими індивідами та соціальними групами.  

Катерина Лазор. Діяльність УПЦ МП як складова церковно-державної взаємодії в Україні



СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Корнієвський О.А. Політичні аспекти загроз національній безпеці України в духовно-релігійній сфері /
О.А. Корнієвський // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філосо-
фія. — Ужгород, 2009. — Вип. 12. — С. 150–154.

2. Булига І. Державно-конфесійні відносини в Україні: проблеми та перспективи [Електронний ресурс]. /
І. Булига  // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: наукові записки Рівненського державного
гуманітарного університету. — 2010. — Випуск 20. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/
soc_gum/apvvi/2010_20/bulyga.pdf

3. Кочкадан А. Загальні засади взаємодії держави і релігійних об’єднань в Україні: новелізація правового
регулювання / А. Кочкадан // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Серія юрид. — Львів, 2009. —
Вип. 49. — С. 95–100. 

4. Коваль І.В. Демократія і міжконфесійні взаємини: українські реалії політологічних студій [Електронний
ресурс]. / І.В. Коваль // Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. — 2011. —
Випуск 5–6. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pps/2011_5-6/koval.pdf

5. Основи Соціальної концепції Української Православної Церкви [Електронний ресурс]. // Релігійно-
інформаційна служба України. — Режим доступу: http://orthodox.org.ua/en/comment/reply/1653

6. Там само.
7. Булига І.І. Релігія і політика: фокус на сучасній Україні / І.І. Булига // Панорама політологічних студій:

Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. — 2011. —  Випуск 5–6. — С. 162–167.

166

Політична культура та ідеологія



Освіта регіону — 2013/4 167

ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНОЇ ПОЛІТИКИ КПРС
ЩОДО ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ
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Аналіз еволюції поглядів Комуністичної партії Радянського Союзу та Комуністичної партії України
щодо православної церкви.

Ключові слова: релігія, українське православ’я, КПРС, комунізм.

Анализ эволюции взглядов Коммунистической партии Советского Союза и Коммунистической
партии Украины относительно православной церкви.

Ключевые слова: религия, украинское православие, КПСС, коммунизм.

Analysis of the evolution of the Communist Party of the Soviet Union and the Communist Party of Ukraine at-
titudes towards the Orthodox Church in Ukraine.

Key words: religion, ukrainian orthodox, CPSU, communism.

Ідеологія Радянського Союзу на різних етапах свого існування демонструвала певні особливості
щодо здійснення релігійно-церковної політики. Зокрема й щодо пра вославної церкви. Модель дер-
жавно-церковних відносин, вибудувана більшовиками упродовж де сятиліть, відрізнялась від інших
моделей застосовуваних у тоталітарних суспільствах. Наприклад, режими Франко в Іспанії, Муссоліні
в Італії, Гітлера в Німеччині, хоч і прагнули підпорядкувати державному механізмові церкви, зокрема
і в спосіб активного втручання у справи релігійних організацій, проте ніколи не мали на меті фізичного
знищення духовенства та цілковитої ліквідації релігії. 

Натомість у Радянській Україні в результаті антицерковних заходів, здійснених урядом у 1920–1930-хх
роках, у кількох адміністративних областях не залишилося жодної церкви. У 1940 році на Київщині ли-
шалось всього три священики. Для порівняння у 1917 році їх було 1435. Однак релігійна політика більшо-
виків в Україні мала не лише хронологічні та регіональні, але й ідеологічні особливості. 

На основі аналізу нормативно-правових документів, радянської публіцистики та інших наукових
джерел маємо за мету проаналізувати динаміку змін у здійсненні релігійної політики КПРС щодо
православної церкви в Україні.

Перші спроби проаналізувати радянську релігійну політику здійснили дослідники політичних реп-
ресій в СРСР: В. Коларж, А. Левітіна-Краснова, Г. Рар, Дж. Хекер. Інші науковці, хоч і стояла на засадах
православної апологетики та значної мірою лишили у своїх наукових працях помітний слід авторського
суб’єктивізму, все ж зробили значний внесок у дослідження теми, ставши піонерами у зазначеній ца-
рині: Д. Поспєловський, Л. Регельсон, М. Струве та інші. Представники такого підходу були активно
включені в процес збереження православних інституцій та традицій як в СРСР, так і в еміграції. Особ-
ливістю наукових праць цієї групи авторів є той факт, що дослідники самі відігравали помітну роль
у житті Російської Православної Церкви. У 1960–1980-х рр. західні науковці перейшли від накопичення
емпіричного матеріалу до системного аналізу релігійної політики в СРСР. Саме в цей час з’являються
праці Дж. Андерсона, М. Бурдо, Н. Девіса, Д. Пауела, C. Ра мет, В. Флетчера та інших. 

В незалежній Україні одним із перших дослідників державної політики СРСР щодо релігії став
В. Єленський. Спираючись на раніше закриті для науковців архівні документи, він дослідив особли-
вості втілення цієї політики в Україні, спроби влади роз’єднати процеси релігійного та національного
піднесення, використати церковні інституції для зміцнення зовнішньополітичних позицій комуніс-
тичного режиму. Подальшою розробкою теми займались науковці С. Білоконь, В. Войналович, Ю. Во-
лошин, І. Грідіна, В. Гордієнко, О. Ігнатуша, О. Лисенко, О. Нестуля, П. Панченко, Ф. Турченко. 
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Окремі політологи, релігієзнавці та історики розглядають ідеологію СРСР як громадянську релігію.
Як аргумент на користь цього твердження наводяться атрибути комуністичної релігії: живий Бог (Ге-
неральний секретар КПРС), апостоли (члени Політбюро), Священне Писання (Програма КПРС),
заповіді («Моральний кодекс будівничого комунізму»), Біблія («Маніфест комуністичної партії К. Мар-
кса та Ф. Енгельса»), катехізис (підручник політграмоти), житіє святих (біографії К. Маркса, Ф. Ен-
гельса, В. Леніна, Й. Сталіна та ін.), патристика (постанови та декларації Інтернаціоналів), Вселенська
Церква (Інтернаціонал), церковні собори (з’їзди та збори Інтернаціоналу), мощі (В. Ленін у мавзолеї),
сектантство (соціалісти та соціал-демократи), священна інквізиція (Комітет партійного контролю,
КГБ), духовні академії (Вищі партійні школи), капелани (військові комісари та політруки), богослу-
жіння (збори пролетарів), хрестини («октябріни»), вінчання («комсомольські весілля») і т.д. [1, с. 8–9].
Хоча ідейні підвалини радянського режиму справді містили певні ознаки релігійних культів, все ж ко-
мунізм важко назвати релігією. Вже перші роки окупації Української Народної Республіки засвідчили
чіткий курс більшовиків на знищення Церкви як релігійного та суспільного інституту. Одночасно ви-
никли перші спроби активного державного втручання у життя православної церкви. 

Першим документом, який визначав політику СРСР у царині релігії, став Декрет Ради Народних Ко-
місарів РСФРР від 23 січня 1918 року «Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви»,
в Укра їнській Соціалістичній Радянській Республіці аналогічний документ було ухвалено 22 січня 1919 р.
[2, с. 71–72]. Єдиною відмінністю українського варіанта документу було те, що релігійні громади втрачали
право власності, але не правоздатності. Втім, вже 3 серпня 1920 р. Декретом РНК УСРР цю невідповід-
ність було усунуто, відтак законодавство УСРР було приведене у цілковиту відповідність із законодав-
ством РСФРР. Саме ці документи були покладені в основу радянської політики щодо релігії і церкви. 

Згідно з Декретом кожному громадянинові надавалося право сповідувати будь-яку релігію, або
не сповідувати жодної. Церква відокремлювалась від держави, припинялося будь-яке державне чи
місцеве фінансування релігійних організацій. З усіх державних документів усувалися згадки про ре-
лігійну приналежність громадян. Ведення актів громадянського стану передавалось до відання ви-
нятково світської влади. Скасовувалась релігійна присяга або клятва. Усі релігійні громади
позбавлялися статусу юридичної особи та права власності. Все майно релігійних організацій (куль-
тові споруди, предмети культу, земельні ділянки тощо) було націоналізовано та оголошено народ-
ним надбанням. Однак культові будівлі та майно за рішенням органів місцевої влади могли
надаватися релігійним громадам у безоплатне користування.

Згодом основні положення Декрету були закріплені у Конституції УСРР 1919 р. 
Для реалізації радянської політики у різних сферах суспільно-політичного буття, зокрема і в царині

державно-церковних відносин, було створено ряд державних установ: ВУЦВК, ДПУ, НКЮ, НКВС тощо.
Так, найважливіші практичні питання діяльності релігійних громад врегульовувалися інструкцією НКЮ
і НКВС УСРР від 27 квітня 1923 року «Про порядок реєстрації релігійних товариств». Зокрема, вона вста-
новлювала заснування релігійної громади на прохання не двадцяти, як у Росії, а не менше як п’ятдесяти
фундаторів. До того ж за посвідчення їхніх підписів на заявках передбачався нотаріальний збір [3, с. 48]. 

Попри формально закріплене на конституційному рівні відокремлення церкви від держави, не
завадило більшовикам у 1920–1930-хх роках завдати нищівного удару по релігійному життю в СРСР
та УРСР зокрема. У Вінницькій, Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Хмель-
ницькій областях не залишилося жодної православної церкви, в інших: Луганській, Полтавській,
Харківській — залишилося по одній [4, с. 26].

Попри те, що в перші два десятиліття більшовицької окупації православна церква в Україні сут-
тєво втратила свої позиції, в роки війни напівзруйновані храми та інші пристосовані під бого -
служіння приміщення поступово почали наповнюватися парафіянами. Відновлення позицій
пра вославної церкви як релігійного та суспільного інституту було пов’язане з війною, страждан-
нями, розрухою, помітним скороченням чисельності населення України. Відкриттю православних
храмів сприяла і німецька окупаційна адміністрація, вбачаючи у цьому інструмент умиротворення
населення підконтрольних територій. Помітний відбиток на процес відродження релігійного життя
наклав і український визвольний рух різних політичних забарвлень. Водночас значно послабився
політичний вплив Кремля на українські землі, зокрема і в царині релігійного життя. Відновила свою
діяльність розгромлена комуністами Українська Автокефальна Православна Церква, яка одразу
ж зазнала переслідування німецької адміністрації. На територію України прибули представники
еміграційного духовенства, переважно колишні старшини Армії УНР, які розпочали активну кам-
панію з відродження старих та відкриття нових парафій. Навіть та частина духовенства православної
церкви в Україні, яка орієнтувалася на Московський патріархат, в умовах тодішньої політичної  си-
туації проголосила створення Української Автономної Православної Церкви [5, с. 78–79].
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Дослідник Н. Стоколос так характеризує німецьку релігійну політику на окупованих територіях
України: підтримка розвитку мінімального релігійного життя як необхідного чинника викорінення
радянсько-більшовицької ментальності в населення східних регіонів України; недопущення
створення єдиної помісної Української автокефальної православної церкви; протидія будь-якому
зближенню та можливому об’єднанню православних та греко-католиків; сприяння дробленню релі-
гійно-церковного життя в Україні на окремі течії; зовнішнє й внутрішнє руйнування традиційних
церковних структур з метою запобігання консолідації їхніх лідерів; заборона влаштування єдиної цен-
тралізованої мережі церковних православних організацій на східних теренах України; максимальне
їхнє використання для сприяння німецькій адміністрації на всіх окупованих територіях [6, с. 399].

Православна церква, зокрема і в Україні, відіграла важливу роль консолідації суспільства в роки
війни, сприяла зміцненню обороноздатності країни, церковні інституції зміцніли, здобули широку
підтримку серед населення. Більшовики, повернувшись до влади, вже не могли ігнорувати Церкву,
чи діяти за методами «войовничого атеїзму» 1920–1930-х років. За таких обставин режиму не ли-
шалося нічого іншого, як подолати традиційну відразу до релігії й церкви й вдатися до інтриг за
участі ієрархів, готових до співпраці з радянською владою.

Більшовики відвели РПЦ роль всепоглинаючої релігійної інституції. Саме РПЦ увібрала в себе
всі догматично близькі та канонічно незалежні релігійні течії, максимально спростивши модель
державно-церковних відносин.

Дослідники зазначають різні причини зміни релігійної політики СРСР у післявоєнні роки: зміна
поглядів Й. Сталіна на релігію; лояльна позиція РПЦ до більшовицького режиму, моральна та ма-
теріальна підтримка Червоної армії; зміна політики як пропагандистський крок у відповідь на ло-
яльне ставлення німецької влади до релігії і церкви [7, с. 199].

Й. Сталін розпочав процес цілковитого підпорядкування Церкви державі. З цією метою був роз-
роблений механізм нагляду держави за Церквою. Його невід’ємною ланкою стала організована
згідно з постановою РНК СРСР від 14 вересня 1943 р. Рада у справах РПЦ, яка через своїх уповно-
важених на місцях (переважно колишніх співробітників КДБ) мала опікуватися питанням реєстрації
нових громад, відкриттям нових храмів, вивчати внутрішньоцерковну ситуацію, доповідати про не-
безпечні тенденції тощо. Новітнім конкордатом стала лояльна позиція більшовиків до церкви, з од-
ного боку, та примиренська позиція церковних ієрархів до влади, з іншого боку. Такою була
неофіційна угода між атеїстичною державою та православною церквою, яка перетворювалась на
беззаперечну прислужницю світської влади, натомість отримала від неї статус державної, а також
права, яких переважно позбавлялися всі інші релігійні конфесії.

Зростання релігійності в УРСР у післявоєнні роки мало свої особливості: збільшилась кількість
віруючих, тривало спонтанне відродження релігійного життя (за інерцією після німецької окупації),
відбулось приєднання західноукраїнських земель з їхніми численними та добре організованими
греко-католицькими й православними парафіями. Звичайно, що сформована за таких обставин ме-
режа православних інституцій в Україні була піддана негайній «оптимізації». Впродовж 1944–1949 рр.
в республіці було закрито 208 храмів, знято з реєстрації 394 «самоліквідованих» релігійних громади.
Та навіть за таких обставин в Україні на 1 квітня 1946 р. налічувалося 6070 діючих церков, що ста-
новило близько 58% від їхньої загальносоюзної кількості [8, с. 72].

У 1940–1950-х рр. відбувалась подальша уніфікація життя православної церкви в Україні. По-
вністю була ліквідована Українська автокефальна православна церква, всі ієрархи якої, за винятком
харківського митрополита Теофіла (Булдовського), який за відмову покаятись був позбавлений мит-
рополичого сану, змушені була емігрувати. Значну частину священиків та дияконів УАПЦ піддали
фільтрації: декого репресували, інші перейшли до РПЦ, незначна частина продовжила нелегальне
служіння. Таким чином, УАПЦ в Радянській Україні була поставлена поза законом. 

На пленумі ЦК КП(б)У в травні 1948 р. в черговий раз було оголошено про необхідність подо-
лання релігії. Розпочалась ще одна хвиля переслідування духовенства та закриття храмів. Ставилось
питання про ліквідацію релігійності серед комуністів. У 1947–1948 рр. було розглянуто майже 1000
персональних справ членів КП(б)У з цього питання. 

З приходом до влади М. Хрущова антирелігійна кампанія набрала не стільки репресивного, як про-
пагандистсько-агітаційного характеру. Атеїстичні кампанії були розгорнуті у трудових колективах,
у війську, в навчальних закладах. У 1954 р. на свободу вийшло чимало священиків та низка церковних
ієрархів РПЦ. Послаблення антирелігійного тиску знову призвело до розширення мережі РПЦ. У 1956 р.
в Україні діяло 8 540 православних церков та молитовних будинків, налічувалось 6 030 священиків та
дияконів. Проте вже у 1958 р., після остаточного утвердження на владному олімпі М. Хрущова, була
розпочата чергова антирелігійна кампанія, зумовлена, на думку окремих дослідників, значними
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успіхами СРСР у внутрішній та зовнішній політиці, відсутністю подальшої потреби використання
РПЦ як геополітичного чинника. У жовтні 1958 р. ЦК КПРС ухвалив постанову «Про доповідну за-
писку відділу пропаганди і агітації ЦК КПРС по союзних республіках «Про недоліки науково-атеїс-
тичної пропаганди». У цьому документі релігія була кваліфікована як реакційне явище, як політичний
інструмент світової буржуазії у боротьбі із соціалізмом. Слідом за загальносоюзними ухвалами ЦК
КПУ прийняв ряд аналогічних постанов республіканського рівня. Лише у 1960–1961 рр. в УРСР було
знято з реєстрації понад 1000 православних громад, 9 монастирів, 1 духовна семінарія, наполовину
скорочений прийом до навчальних закладів [8, с. 87]. У 1960–1970-х рр. тривало зняття релігійних
громад з реєстрації, ідейно-пропагандистська боротьба з Церквою, активне втручання держави у внут-
рішньоцерковні справи. Боротьба з релігією часом змінювалась короткотривалими кампаніями «лік-
відації адміністративних перегинів», як, наприклад, у липні 1964 р. Однак такі заходи були лише
епізодичними винятками, і аж ніяк не сприяли лібералізації політики СРСР щодо релігії. 

З приходом до влади Л. Брежнєва ситуація у царині державно-церковних взаємин не зазнала по-
мітних змін. Лишалась вона практично незмінною аж до періоду «перебудови», коли релігійні орга-
нізації, зокрема УАПЦ, отримали можливість вільно задовольняти духовні потреби громадян УРСР.  

Висновок. Релігійна ситуація в Україні в період з 1918 по 1991 рр. була чинником, що формував ре-
лігійну політику цілого Радянського Союзу. Державно-церковні відносини в УСРР, а згодом в УРСР,
набувши конфліктно-репресивних форм, справляли політичний вплив не лише на загальну ситуацію
в СРСР, але й на міжнародне становище. В основі державної політики щодо релігії та церкви завжди
був партійно-класовий підхід. Оцінка більшовиками релігії як ідейно ворожого явища зумовила про-
ведення щодо неї гострої політичної лінії. Хоча релігійні свободи й здобули закріплення у конститу-
ціях СРСР та УРСР, на практиці вони ніколи не дотримувались. Конституційні свободи відігравали
роль міжнародної вітрини — демонстрували західним державам, що радянська людина відмовляється
від релігії та церкви не через тиск карально-репресивної системи, а за власним вибором, зробленим
добровільно та самостійно. Фундаментом державно-церковної моделі, яка існувала в СРСР та УРСР
зокрема, стала антирелігійна політика, яка мала місце у 1920–1930-х рр. Саме в цей період була за-
кладена модель безкомпромісної боротьби з «негативним та згубним впливом релігії і церкви». Ви-
значальною рисою цієї моделі було активне втручання держави у справи Церкви, використання
церковних інститутів з метою реалізації внутрішньої та зовнішньої політики СРСР.

Водночас, як демонструє аналіз теми, радянській політиці щодо релігії не була притаманна послі-
довність. Ця політика часто формувалась залежно від обставин конкретного політичного моменту та
була спрямована на досягнення короткострокового політичного результату. Значний вплив на дер-
жавно-церковні відносини в УРСР справляли персональні вподобання Першого Генерального сек-
ретаря ЦК КПРС та ЦК КП(б)У. Так, процес десталінізації радянського суспільства призвів до
незначного послаблення тиску на православну церкву: припинилось фізичне винищення духовенства,
масові арешти віруючих та сановників церкви, застосування адміністративних засобів у боротьбі з ві-
руючими, масове закриття культових споруд, з таборів заслання почали повертатися перші священики
та диякони тощо. Втім така релігійна відлига виявилась короткочасною, поверхневою та непослідов-
ною. Згодом державно-церковні стосунки знову набули ознак антирелігійної боротьби та повністю
відбивали ідеологічну лінію КПРС. Попри те, що після завершення Другої світової війни радянське
керівництво відмовилась від методів фізичного винищення православного духовенства, — боротьба
з релігією і церквою адміністративними методами тривала аж до моменту розпаду Радянського Союзу.
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Розділ V
ПОЛІТИЧНА ПРАКСЕОЛОГІЯ

МЕДІА-ТЕРОРИЗМ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА:
ДО ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ
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В статі охарактеризовано інформаційну війну як породження інформаційного суспільства. Узагаль-
нено концепції інформаційної війни. Подано визначення поняття «медіа-тероризм». Висунуто і обґрун-
товано припущення щодо співвідношення інформаційної війни та медіа-тероризму, можливостей
використання інструментів інформаційної війни у анти-терористичній діяльності.

Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційна війна, мас-медіа, вплив, технології,
Інтер нет, антитерористична діяльність.

В статье охарактеризована информационная война как порождение информационного обще -
ства. Обобщены концепции информационной войны. Дано определение понятия «медиа-терроризм».
Вы д винуто и обосновано предположение относительно соотношения информационной войны и ме -
диатерроризма, возможностей использования инструментов информационной войны в антитеро рис -
тической дея тельности.

Ключевые слова: информационное общество, информационная война, масс-медиа, влияние,
технологии, Интернет, антитеррористическая деятельность.

Information war as result of informative society development is described. Conceptions of informative war are
summarized. Determination of the concept «media-terrorism» is given. The supposition on the correlation of in-
formation war and media-terrorism is proposed and proved. The possibilities of the information warfare instruments
using while counterterrorist activity are described.

Key words: іnformation society, information war (warfare), mass-media, influence, technologies, Internet,
counterterrorist activity.

На сьогоднішній день дослідження будь-яких процесів, що пов’язані з інформацією, є макси-
мально актуальним, адже  інформаційна цивілізація, до якої перейшло людство, зробила інформа-
цію основним джерелом влади, інструментом боротьби, метою і засобом впливу. Змінено не просто
статус інформації, тобто роль її позитивних наслідків, й різко розширено її негативні можливості.
Перед нами опинився сильнодіючий засіб, для якого немає меж. Тож інформаційні війни різної ін-
тенсивності стали прикметою нашого часу [1].

Тетяна Єрохіна. Медіа-тероризм та інформаційна війна: до питання співвідношення
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Тема інформаційної війни сьогодні стає дедалі популярнішою в різних колах. Серед найбільш
відомих вітчизняних та російських науковців, які досліджували тематику інформаційної війни,
є Д. Волкогонов, С. Гриняєв, О. Калиновський, А. Крутських, М. Павлютенкова, В. Петров, Г. По-
чепцов, А. Федоров, Д. Фельдман, І. Шаравов та ін.

Цілий ряд досліджень розкриває розвиток тероризму в умовах формування інформаційного сус-
пільства, зростання ролі інформаційно-комунікативних технологій та безпосередньо пов’язаних
з ними засобів масової інформації,  особливості відносин між тероризмом та мас-медіа, ролі мас-
медіа в наслідках терористичних актів. Серед досліджень з означеної проблематики варто назвати
роботи таких науковців, як Д. Белл, А. Локер, Б. Накос, Р. Ньювіт, К. Поппер, Е. Тоффлер, С. Хан-
тінгтон та ін.

Серед вітчизняних і російських авторів, які досліджують інформаційні процеси в умовах глоба-
лізації, слід назвати В. Вакулича, Д. Журавльова, О. Зернецьку, В. Іванова, Д. Кіслова, М. Ожевана,
Г. Почепцова, І. Смазнову, В. Шкляра, В. Циганова, А. Чічановського тощо. 

Інформаційна війна і медіа-тероризм — явища, розповсюдження яких було б неможливим в ін-
шому суспільстві, крім інформаційного. З іншого боку, сучасні модернізаційні процеси призвели
до того, що політика набула віртуального характеру. Знання про арсенал сил, засобів інформаційної
війни сьогодні виступає основним інструментом досягнення геополітичного домінування на між-
народній арені [2], а розуміння сутності і природи медіа-тероризму забезпечує вироблення ефек-
тивних засобів медіа-терористичної діяльності і стабільності позиції у сфері геополітики.

Зважаючи на відсутність єдиного підходу, можна виділити декілька основних поглядів на інфор-
маційне суспільство:

– інформаційне суспільство — це суспільство, яке організується навколо знання в інтересах со-
ціального контролю і управління інновацій і змін ... ( Daniel Bell );

– інформаційне суспільство — це новий тип суспільства, в якому володіння інформацією (а не
матеріальними благами) є рушійною силою його перетворень та розвитку [ ...] ( і де ) процвітає
людська інтелектуальна творчість (Yoneji Masuda);

– інформаційне суспільство — це економічна реальність, а не просто розумова абстракція ... по-
вільне розповсюдження / поширення інформації спричиняє врешті-решт появу [ ...] нових
видів діяльності, операцій і продуктів (John Naisbitt);

– інформаційне суспільство — це суспільство, де [ ...] інформація використовується як еконо-
мічний ресурс, суспільство використовує її, і створюється ціла індустрія, що виробляє необ-
хідну інформацію  (Nick Moore);

– інформаційне суспільство — це соціальна структура на основі вільного створення, розповсю -
дження, доступу та використання інформації і знань [ ...] глобалізації різних сфер життя ((Hun-
garian) National Strategy of Informatics, 1995) [3, с. 30].

Незважаючи на те, що думки стосовно того, які сфери життя змінилися в умовах інформаційного
суспільства найбільшим чином, чи важливим є глобальний характер поширення інформації, що
є первинним — інформаційні ресурси, розповсюдження інформації, її споживачі чи інше, розділи-
лися, спільним для всіх теоретиків інформаційного суспільства є переконання у надзвичайній ролі
інформації в сучасному суспільстві, у факті, що сьогодні інформація відіграє центральну і страте-
гічну роль практичну у всіх сферах життя — чи то бізнесі, дозвіллі, діях урядів або ін.

І інформаційні війни є породженням інформаційного суспільства.
Вперше поняття «інформаційна війна» було введене в 1985 році в Китаї як практичне відобра-

ження в діяльності китайських фахівців у галузі інформаційного протиборства поглядів давньоки-
тайського військового діяча Сунь-цзи, що першим аргументував необхідність інформаційного
впливу на супротивника [4, с. 113].

Сучасна науково-технічна революція спричинила справжній переворот в інформаційній бо-
ротьбі. Більш активно й глобально почали проводитись психологічні операції, інтенсивніше впро-
ваджуватися нові інформаційні технології. Поняття інформаційної війни використовувалося для
позначення технологічної орієнтованої тактики, вживаної з метою досягнення інформаційної
переваги. 

Проте вже згодом інформаційна перевага стала розглядатися не тільки як зброя, але і як ціль.
А з поширенням ситуацій, у яких важливості набували не інформаційні технології, а інформація
сама по собі, основним завдання порядку денного став контроль за засобами масової комунікації,
а маніпулювання інформацією — одним з основних методів ведення інформаційної війни.
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До середини 1990-х років інформаційна війна, на яку істотно вплинув науково-технічний прогрес
і стрімкий розвиток інформаційних і комунікаційних технологій, перетворилася на глобальну до-
ктрину. Приблизно в цей час в обіг замість терміна «інформаційна війна» було введено інший термін —
«інформаційні операції». Таким чином, методи інформаційної війни під новою назвою стали прак-
тикою не тільки військового, а й мирного часу [5, с. 214].

Директор інформаційних військ Міністерства оборони США визначив інформаційну війну
таким чином: «Інформаційна війна складається з дій, що вживаються для досягнення інформаційної
переваги в забезпеченні національної військової стратегії шляхом впливу на інформацію та інфор-
маційні системи супротивника з одночасним зміцненням і захистом нашої власної інформації та
інформаційних систем. Інформаційна війна являє собою всеосяжну, цілісну стратегію, покликану
віддати належне значущості та цінності інформації в питаннях командування, управління та вико-
нання наказів збройними силами та реалізації національної політики. Інформаційна війна вико-
ристовує всі можливості і націлена на фактори уразливості, що неминуче виникають в умовах
зростаючої залежності від інформації. Об’єктом уваги стають інформаційні системи (включаючи
відповідні лінії передач, обробні центри і людський фактор цих систем), а також інформаційні тех-
нології, використовувані в системах озброєнь. Інформаційна війна має наступальні і оборонні скла-
дові, але починається з цільового проектування і розробки своєї «архітектури командування,
управління, комунікацій, комп’ютерів і розвідки», що забезпечує особам, які приймають рішення,
відчутну інформаційну перевагу у всіляких конфліктах» [6, c. 7].

Це визначення є достатньо широким — втім, і воно не охоплює всього того спектра складових,
що їх сьогодні відносять до інформаційної війни.

Як зауважує А.Фісун, можна виділити шість основних підходів відносно вивчення поняття «ін-
формаційна війна»:

– соціально-комунікативний підхід, згідно з цим поняття інформаційної війни зводиться до ок-
ремих інформаційних заходів, інформаційних способів і засобів корпоративної конкуренції, а сама
інформаційна війна розглядається як закономірне явище сучасного світу;

– психологічний підхід, згідно з яким основна суть інформаційної війни — це система засобів
і способів психологічного впливу на масову свідомість з метою спрямування її у вигідному для
суб’єкта впливу напрямі;

– військово-прикладний підхід, відповідно до якого інформаційна агресія відноситься до вій-
ськового протиборства і розглядається як комплексне спільне застосування сил і засобів інформа-
ційної й збройної боротьби;

– державно-інструментальний підхід, в рамках якого інформаційна війна розглядається як  засіб
зовнішньої і внутрішньої політики;

–  геополітичний підхід, представники якого вважають інформаційну війну явищем зовні мир-
ного періоду міждержавного протиборства, що дозволяє вирішувати зовнішньополітичні завдання
несиловим у традиційному розумінні шляхом;

– віртуально-кібернетичний підхід — інформаційна війна розглядається як сукупність технічних,
програмних та інших засобів, які використовуються у віртуальному просторі, з метою ураження
інформаційних систем супротивника, а також з метою максимально швидкого розповсюдження
інформації.

Близькість інформаційної війни з ще одним типовим для сучасного суспільства явищем — медіа-
тероризмом — ставить на порядок денний питання про співвідношення цих двох понять.

Медіа-тероризм став сьогодні чи не найбільш розповсюдженою формою міжнародного тероризму —
найбільш небезпечного явища соціального і політичного життя, яке розповсюдилося на межі XX–XXI ст.
Його постійна трансформація, зростання деструктивного потенціалу й поява нових форм викликають
природне занепокоєння. Раніше існуючий тероризм перестав мати національний характер і межі. З ло-
кальної тактичної загрози він перетворився на загрозу регіональну і глобально стратегічну. Ставши між-
народним, тероризм зачіпає найрізноманітніші сторони політичних, економічних, геополітичних,
екологічних, міжнародних і гуманітарних відносин, змінюючи їх і будучи їх же породженням.

Під медіа-тероризмом розуміємо залякування цільової аудиторії окремими терористами (або те-
рористичними організаціями) з метою реалізації політичних, соціальних та інших цілей шляхом
викликання та поширення в інформаційному просторі завдяки інтенсивному використанню мож-
ливостей сучасних мас-медіа почуття страху, що виникає в результаті факту (або загрози) нелегі-
тимного насилля. 

Тетяна Єрохіна. Медіа-тероризм та інформаційна війна: до питання співвідношення



На теперішньому етапі свого розвитку медіа-тероризм набув характеру міжнародного глобаль-
ного явища, що відбулося унаслідок необхідності отримання необхідного рівня висвітлення теро-
ристичної діяльності для реалізації основних цілей терористів — залучення уваги громадськості
західних країн з метою примусити її чинити тиск на уряди відповідних держав для зміни їх політики
відносно того або іншого питання. Саме в умовах інформаційного суспільства, ознакою якого є ви-
никнення і розвиток нових засобів масової інформації, терористи апелюють до зарубіжних аудито-
рій і інтернаціоналізують свої проблеми. 

Цілі, завдання, використовувані методи медіа-терористичної діяльності спричиняють зближення
медіа-тероризму з інформаційною війною в різних аспектах погляду на останню — це й передача
певного «меседжу» в результаті терористичного акту, і психологічний вплив на масову свідомість,
і формування глобального вимірювання терористичної активності, і використання  тероризму як
способу політичної боротьби в окремих державах і  в рамках світової політики  тощо.

Втім, між інформаційною війною і медіа-тероризмом існують суттєві відмінності.
Якщо використовувати підхід, запропонований А. Цопановою [7], то, незважаючи на те, що те-

роризм і війна мають спільну природу — ґрунтуються на насильстві, — між ними існують суттєві
відмінності.

Перша відмінність полягає у визначенні протиборчих сторін. У класичному варіанті ведення військо-
вих дій означає протистояння держав (етносів, релігійних груп). При цьому можна виділити початок
війни, військові битви і кінець війни. При розгляді тероризму очевидним стає, що терористи не сприй-
маються як супротивники у війні. Вони злочинці, відповідно формується сприйняття і ставлення до них. 

Іншою відмінністю є використовувані засоби протиборства. До традиційних засобів протиборства
можна віднести вогняні, ядерні, хімічні, інформаційні і т.д. Безумовним на сьогоднішній день є той факт,
що війни виграються не на полях битв, а у внутрішньому просторі психіки людини — саме це характерно
для інформаційних війн (принаймні, якщо розглядати її в певних аспект, розглянутих вище). 

Терористи також мають у своєму арсеналі безліч різних засобів, проте основна умова виникнення
тероризму і ефективності терористичних дій — наявність інформаційного суспільства. Чим вища
і могутніша роль мас-медіа, тим ширше поле потенційного впливу тероризму на суспільство, тим
результативнішим буде їхня діяльність.

Якщо говорити про причини виникнення, то причиною воєн, як правило, є неузгодженість ін-
тересів різних держав (або груп усередині держави). Однією з основних причин виникнення теро-
ризму є існування в кожному конкретному суспільстві і у світі затяжних невирішених соціальних
і політичних конфліктів.

Нарешті, у ході воєнної боротьби супротивники можуть використовувати і часто використовують
однакові засоби. Антитерористична діяльність не може включати засоби, використовувані теро-
ристами, — в усякому разі, якщо мова йде про розвинене демократичне суспільство. Натомість, не-
обхідно визнати, що тероризм, зважаючи на його важковловимість, складність у прогнозуванні
і поясненні, різнохарактерність, потребує складного й широкого інструментарію антитерористичної
діяльності. І особливо, якщо мова йде про медіа-тероризм.

Якщо розглядати медіа-тероризм у широкому плані — як інтенсивне  використання засобів мас-
медіа (включаючи супутникове телебачення, Інтернет, стільниковий зв’язок та ін.) не тільки на етапі
розповсюдження меседжу про терористичний акт (як факт або загрозу), але й на попередніх етапах —
створення терористичного угруповання, рекрутингу, пошуку джерел фінансування, встановлення
зв’язків між терористами та ін., то інформаційна війна, точніше, її засоби, можуть слугувати ефек-
тивним інструментом в антитерористичній боротьбі.

Як зауважує Янів Левіатан [8], у сучасних умовах боротьби між державою і терористичної орга-
нізацією перша має звертати особливу увагу на засоби ведення інформаційної війни — починаючи
від традиційних засобів масової інформації до Інтернету та комп’ютерних ігор.

Терористичні організації сьогодні стають справжніми професіоналами у використанні нових ін-
формаційних технологій і маніпулюванні суспільною думкою — саме це дозволяє їм максимально
скоротити  розрив між ними та бойовими силами держави. Терористи навчилися майстерно вико-
ристовувати інформацію та все, що з нею пов’язано, і вкладають у ці вміння основні ресурси — так
само, як держава вкладає кошти в озброєння.

Саме тому в умовах інформаційного суспільства розвинена держава має бути готова вживати за-
ходи щодо попередження медіа-тероризму, використовуючи ті засоби, що зумовлені специфікою
антитерористичної діяльності в умовах інформаційного суспільства.
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ПОЛІТИЧНА МОБІЛІЗАЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ 
ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТУ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА

Тетяна Кремень, кандидат політичних наук.

У статті розглянуто особливості політичної мобілізації через соціальні мережі, а також аналізу-
ється ефективність такої мобілізації.

Ключові слова: політична мобілізація, соціальні медіа, соціальні мережі,  політична участь, Ін-
тернет, слактивізм, он-лайн, інформаційне суспільство.

В статье рассмотрены особенности политической мобилизации через социальные сети, а также
анализируется эффективность такой мобилизации.

Ключевые слова: политическая мобилизация, социальныемедиа, политическое участие, интер-
нет, он-лайн, информационное общество.

The article reviewed the features of political mobilization through social networks as well as effectiveness of
such mobilization.

Key words: political mobilization, social media, social networks, political participation, Internet,
slacktivism, online, digitalnatives, information society, grassroots democracy.

Політична мобілізація — необхідна умова існування громадянського суспільства, оскільки рівень ста-
більності громадянського суспільства безпосередньо залежить від високого рівня громадянської активності.

Стабільність преторіанських держав — тобто таких, що на відміну від громадянських захищають
інтереси лише одної чи декількох соціальних груп, — базується на низькій політичній активності
населення. Отже, головним завданням авторитарної влади в такій державі стає мінімізація політич-
ної активності населення, зведення її нанівець або утримання її в певних рамках. Відповідно тра-
диційні канали політичної мобілізації — партії, преса, передвиборчі перегони — монополізуються
владою або підміняються квазі-процесам. 

У таких умовах особливого значення набувають нові канали політичної мобілізації населення,
а саме — соціальні медіа, так званий Веб 2.0. Їх набагато важче контролювати та обмежуваи, вони
доступні для використання будь-ким за умови вільного доступу до Інтернету та створюють для ок-
ремих груп населення так звані «вікна можливостей», надаючи могутній ресурс для створення та
активізації потенціалу опозиції.

Водночас політична мобілізація через соціальні мережі має ризики породження такого явища,
як слактивізм — або Інтернет-активізм, коли акумульований протестний потенціал зводиться на-
нівець, маючи своїм наслідком лише ряд малозначущих акцій.

Не існує єдиної думки щодо ефективності політичної мобілізації через соціальні медіа — спектр
оцінок дуже широкий, від оптимістичних [1] до цілком скептичних [2]. На початку розвитку соці-
альних медіа — наприкінці 90-х років — до Інтернету ставились як інструменту потенційного за-
охочення громадян до політичної участі [3]. Поступово дослідники схиляються до більш негативних
оцінок — погоджуються, що громадяни здійснюють певну політичну активність через соціальні ме-
режі, але ця активність є розмитою та малоефективною [4], і головним чином її завданням стає по-
чуття залучення активістів до важливих політичних питань [5]. Водночас створення потужних
соціальних мереж, таких як Facebook, трансформує поняття громадянського активізму, породжуючи
явище, яке визначають як мікро-активізм [6].

У нещодавньому дослідженні протестного руху в Росії соціологи Лєвади-центру, визнаючи здат-
ність соціальних медіа надзвичайно швидко передавати інформацію та настрої, вважають, що не
можна переоцінювати значення мереж у суспільній мобілізації. На їхню думку, коли градус суспільної
напруги падатиме, роль соціальних мереж знижатиметься: «Слабких зв’язків, якими пов’язані між
собою учасники соціальних мереж, недостатньо для того, щоб керувати мотивацією людей до дії».
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Євген Морозов оцінює роль соціальних медіа у політичній мобілізації напрочуд негативно, ви-
значає цю активність як слактивізм — таку, що не має особливого впливу на прийняття реальних
політичних рішень і не тягне зобов’язань, але задовольняє тих, хто її здійснює, оскільки створює
ілюзію причетності до політичних процесів [7]. Він розвиває ідеї Роберта Путмана, який зазначав,
що політична участь в Інтернет призводить до того, що протестний потенціал громадян зводиться
нанівець, і слактивізм відволікає їхню увагу від більш ефективних, хоча і більш енергомістких за-
собів політичної участі [8].

Метою статті є аналіз політичної мобілізації аполітичних громадян. Політична мобілізація роз-
глядається як процес перетворення груп населення на політичну силу шляхом підвищення їхньої
політичної свідомості.

Більшість дослідників визначають політичну мобілізацію як механізм переведення латентної
опозиції в маніфестовану форму. Але це визначення за всією його коректності не є повним, бо ві-
дображає лише ту політичну мобілізацію, яка спрямована на зростання політичної активності на-
селення, заохочення його до політичної участі.

На нашу думку, існує також і політична мінус-мобілізація, тобто деполітизація, процес, чий ефект
є зворотним до ефекту мобілізації, коли його наслідком є  зростання політичної апатії потенційних
виборців чи протестантів, розповсюдження абсентиїстської моделі поведінки.

Така мобілізація використовується в державах авторитарного типу, стабільність яких, як було за-
значено С.Хантінгтоном, зворотно залежна від політичної активності населення. Авторитарне ке-
рівництво має вирішувати два завдання, які суперечать одне одному. З одного боку, позбавитися від
конфліктів у суспільстві та подавити опозицію, з іншого — забезпечити мінімальну згоду населення
з політикою держави. Мінус-мобілізація, спрямована на зростання політичної апатії, дозволяє ви-
рішувати обидва ці питання водночас. Сприяє мінус-мобілізації розкол і радикалізація суспільсива,
коли різним соціальним групам дедалі складніше знайти спільну мову. Тоді відбувається ефект «спі-
ралі мовчання» або «спіралі замовчування», визначеної німецьким політологом Елізабет Ноель-
Нейман — згідно з її теорією, людина з меншою вірогідністю висловить свою думку, якщо відчуває,
що знаходиться в меншості, оскільки побоюється ізоляції або покарання [9]. Це побоювання стає
початком спіралі, а потім воно зростає.

У такій ситуації мас-медіа освітлюють події лише з однієї точки зору, роблячи з певної   думки
статус-кво. Це впливає на суспільну думку в цілому, і люди, які дотримуються іншої точки зору, де-
далі частіше не хочуть її висловлювати. Слід зазначити, що такий феномен стосується питання мо-
ральності, але не тих питань, які можна довести чи спростувати фактами.

Політична мінус-мобілізація, як правило, свідчить про певну незрілість, інфантильність суспіль-
ства, низький рівень політичної культури, є проявом соціально-психологічного синдрому «втечі від
свободи та відповідальності», описаного Еріхом Фромом. Особа,  позбавлена старих соціальних
зв’язків, втративши впевненість та відчуття захисту, шукає сильного покровителя, воліє підкоритися
зовнішньому авторитету, причому часто надає йому харизматичних рис. Відповідно добровільно
відмовляється від політичної участі, вважаючи що це справа винятково державних лідерів. Саме за
таким принципом відбувається політична мінус-мобілізація в Росії.

Водночас саме соціальні медіа стають головним інструментом політичної мобілізації аполітичних
верств населення. Фактично, соціальні медіа виступають новою публічною сферою — в тому розу-
мінні, як це вперше вжив Юрген Габермас. У класичній інтерпретації публічна сфера — це простір
раціональної дискусії, яка заснована на принципах відкритості та рівності сторін, а також на сумісно
розроблених та загально визнаних критеріях та стандартах. Саме в публічній сфері, в процесі вільної
дискусії та обміну інформацією виробляється те, що можна назвати суспільною думкою.

Криза класичних ідеологічних об’єднань призводить до того, що соціальні мережі беруть на себе
інструментальну функцію політичних партій — політичну мобілізацію. Соціальні медіа створюють
для окремих груп населення так звані «вікна можливостей», надаючи могутній ресурс для швидкої
політичної мобілізації, який можуть використати різні політичні актори.

Ефективність політичної мобілізації через соціальні медіа обумовлена, перш за все, саме адрес-
ністю політичного повідомлення. Соціальні медіа виступають в ролі лупи, через яку суб’єкт мобі-
лізації може визначити, яке саме повідомлення йому слід сформувати для кращого впливу на об’єкт
мобілізації.

Виокремлюються три головних фактори, які сприяють ефективності політичної мобілізації через
соціальні медіа: почуття можливості впливати на загальний процес; відчуття участі у колективній
справі — ти не один на один із системою, разом вас багато; емоційне піднесення від процесу.
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Соціальні медіа дозволяють набагато легше знайти спільників, знижуючи трансакційні затрати на
пошук однодумців.

Окрім того, створюється ефект власної участі в процесі — тобто, індивід набуває власний досвід,
а отже, ці установки є більш сталими.

Політична активність, зосереджена в соціальних медіа, стає нормою для мільйонів людей —
в першу чергу, молодих. За даними дослідження Мак Артурвіського інституту [10], 41% молодих
американців за останній рік здійснили хоча б одну дію політичного характеру в соціальних мережах
онлайн — засновували політичні групи, пересилали друзям політичне відео тощо.

Соціальні медіа ефективні в мобілізації, оскільки вони знижують рівень мотивації, який необхід-
ний для того, щоб узяти участь. Водночас, слід зазначити, що саме з цієї причини політична участь,
до якої громадяни схилилися через інструмент соціальних медіа, має певні особливості. Політична
мобілізація через соціальні медіа повинна мати швидкий успіх, інакше вона швидко зводиться нані-
вець. Якщо енергія заперечення не трансформується в енергію створення, ефект від політичної мо-
білізації стає короткотерміновим. Мобілізація через соціальні медіа ефективна, якщо звертається до
домінуючих реакцій — тобто, коли людям не потрібно робити щось повністю нове і незрозуміле.

Британський прем’єр Гордон Браун якось висловив думку, що в сучасних умовах події на кшталт
геноциду в Руанді неможливі — оскільки завдяки інструменту нових медіа про них відразу ж стане
відомо широкому колу людей. Але коли помер Майкл Джексон, всі дискусії в Твітері навколо  уйгур -
ських протестів у Китаї переключились на нову, цікавішу тему.

Одна з ключових особливостей соціальних медіа — дуже швидкий потік інформації. Будь-яка, на-
віть найважливіша тема просто не може залишатися в топі дискусій надто довго — її змінить наступна
сенсація чи новина. Тобто, по-перше, агенти мобілізації можуть ефективно використовувати інстру-
мент соціальних медіа лише як бліц-стратегію, швидко та агресивно. А по-друге, соціальні медіа мо-
жуть виступати ефективним інструментом і для мінус-мобілізації, слугуючи своєрідним «опіумом для
народу», підміняючи політичну інформацію скандалізованим контингентом. Так, за дослідженням
2007 року, 70% повідомлень, якими обмінювалась молодь у Саудовській Аравії, були порнографічного
змісту. Китайська влада толерує інтернет-піратів, хоча і цензурує всі сайти опозиційного характеру.
Білоруські провайдери зобов’язані відстежувати всі дані своїх користувачів, але при цьому мають змогу
заповнювати свої сервери піратським контентом, який їх клієнти можуть вільно скачувати.

Висновок. Соціальні медіа виступають ідеальним інструментом політичної мобілізації, оскільки
надають можливість швидкого розповсюдження інформації та акумуляції підтримки, створюючи
емоційний фон залучення окремої особи до спільної справи. Водночас, якщо протестний рух не
буде вчасно інституціоналізовано, соціальні медіа поступово можуть перетворювати процес полі-
тичної мобілізації у квазі-процес, провокуючи слактивізм.

Таким чином, політична мобілізація через інструмент соціальних медіа має досліджуватися на
двох рівнях — індивідуальна трансформація об’єкта мобілізації та колективні дії, причому у корот-
котерміновій та довготерміновій перспективах.
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У статті була розглянута сутність парламентських виборів 2010 р. у Великобританії, які проде-
монстрували свою неоднозначність та безпрецедентність через те, що британська нижня палата по-
літичними союзниками обрала дві вкрай протилежні сили.

Ключові слова: Британія, вибори 2010, Лейбористська партія Великобританія, Ліберально-демо-
кратична партія, Консервативна партія, коаліційний уряд Великобританії.

В статье была рассмотрена сущность парламентских выборов 2010 г. в Великобритании, которые
продемонстрировали свою неоднозначность и беспрецедентность в силу того, что британская нижняя
палата в качестве политических союзников выбрала две крайне противоположные силы.

Ключевые слова: Британия, выборы 2010, Лейбористская партия Великобритании, Либерально-
демократическая партия, Консервативная партия, коалиционное правительство Великобритании.

In the article essence of parliamentary elections 2010 was considered in Great Britain, which showed the am-
biguousness and unprecedentedness by virtue of that the British lower chamber as political allies chosen two ex-
tremely opposite forces.

Key words: Britain, elections 2010, Labour party of Great Britain, Liberal-democratic party, Conservative
party, coalition government of Great Britain.

Найбільш незвичайним у політичних перегонах загальнодержавного характеру у Сполученому
королівстві Великої Британії та Північної Ірландії було те, що до влади прийшли відразу три полі-
тичні сили (консерватори, лейбористи та ліберал-демократи), які майже ніколи не створювали
спільний уряд. Зазвичай на таких виборах традиційно вигравала одна з двох політичних партій, яка
більше десятка років перебувала при владі і цілковито контролювала ситуацію у парламенті (торі
на чолі з Маргарет Тетчер або лейбористи на чолі з Тоні Блером). Ліберал-демократи в останній час
виступали традиційним союзником лейбористів, як це було у 1976–1977 рр., коли був заключний
«ліберально-лейбористський пакт», або коли у 1997 р. була сформована урядова комісія, яка скла-
далася цілком з ліберал-демократів, тоді як кабінет міністрів разом з прем’єр-міністром належав
лейбористам. Та слід відзначити, що при цій ідилічній ситуації лейбористи ні в якому разі не до-
пускали своїх союзників не лише до «ядра кабінету міністрів», але й до другорядних урядових посад.

Парламентські вибори 2010 р. та їх наслідки перевернули догори ногами складений століттями
політичний порядок у країні. Так, 6 травня 2010 р. дало можливість сформувати уряд країни з двох
протилежних за своїм політичним змістом партій країни (торі та ліберал-демократів). Отже, спро-
буємо розібратися, чому так сталося.

Лейбористська партія Великобританії, яка знаходилася при владі з 1997 року, мала свої негативні
та позитивні риси. Серед негативних рис слід відзначити:

– помилку Тоні Блера у розв’язанні війни проти Іраку та пов’язані з цим антивійськові
демонстрації;

– надання місць у палаті лордів за рахунок фінансової допомоги правлячій (лейбористській) партії;
– «витратний скандал» — нецільове використання депутатами парламенту коштів податківців

на особисті потреби;
– погіршення російсько-британських відносин (справа Березовського).
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Серед позитивних рис слід відзначити такі:
– кількість домогосподарств з наявністю мобільного телефонного зв’язку та доступом до

Інтернету збільшилося з 17 до 93%;
– реальний ВВП збільшився на 27%;
– бідність знизилася з 25 до 22%;
– злочинність скоротилася на 60%.
Державні витрати збільшилися з 38 до 47%. Британія почала витрачати на освіту на 1,6% більше,

ніж до цього. На охорону здоров’я у 2,5 раза. Та разом з цим зростання державного боргу змінилася
з 42 до 62%. Дефіцит бюджету перевищив 12% [1, с. 53]. Всі ці наведені економічні показники
свідчили тоді про одне — країна була на межі банкротства.

Починаючи з 2007 року лейбористи стрімко почали втрачати своїх прихильників. Крім
вищезазначених причин, слід трохи зупинитися на фігурі нового лідера лейбористів Гордона Брауна.
Сам він отримав посаду лідера без серйозної боротьби, а коли отримав, то відмовився від своїх
попередніх обіцянок про скликання до нових політичних виборів у країні. За три роки лейбористи
почали ще швидше втрачати довіру більшості населення країни. Вже наприкінці 2007 р. кон -
серватори наздогнали розрив між ними й лейбористами та отримали, за даними соціологічних
служб, порівну — 38%. Наприкінці 2008 р. торі переважали лейбористів на 20% [2].

Крім того, Г. Брауном були незадоволені потенційні союзники лейбористів ліберал-демократи,
які виступали з ініціативою про дострокове складання ним своїх повноважень на посту лідера партії.
Цікавим є те, що з таким рішенням погоджувалися й деякі лейбористи, та разом з цим партійна
дисципліна змушувала їх показувати єдність та непохитність партії.

Фінансово-економічна криза та всі перераховані нами прорахунки лейбористів змусили зрештою
британський електорат вибрати так званий «підвішений парламент», що само по собі є рідкістю
у політико-правовій системі Великобританії. Це коли жодна з політичних сил не має у парламенті
впевненої більшості і змушує партії, які перемогли на виборах, з обережністю дивитися одна на
одну, і головне, враховувати думку виборців. У такому парламенті кожна з двох великих політичних
партій прагне заручитися підтримкою «третьої» партії, наприклад, партії ліберал-демократів, що
у свою чергу призведе до ситуаційного коректування політичної платформи, з якою та чи інша
політична сила йшла на вибори. Та виникає питання: чи був до цього прецедент альянсу торі
з лібдемами? Відповідь проста: ні. Хоча спроба такого альянсу раніше була. Так, ще у 1974 році лідер
консерваторів Едвард Хіт, який програв парламентські вибори, намагався заручитися підтримкою
лідера лібдемів Джеремі Торопа та отримав відмову [3, с. 26]. А тут новий лідер лібдемів Нік Клегг
став другою людиною у кабінеті консерватора Девіда Камерона у чині віце-прем’єра. Що цікаво,
така посада вводилася в країні дуже рідко і то за досить вагомих причин, наприклад, у роки Другої
світової війни (прем’єр консерватор Уїнстон Черчиль, віце-прем’єр лейборист Клемент Еттлі).

Слід сказати, що самі торі на сьогоднішній день не лише якісно змінили свою політичну
платформу (бо саме вони на виборах виступали за глибокі та непопулярні реформи в країні,
особливо у соціальній сфері, до цього така ініціатива належала Тоні Блеру), а й кадровий склад
партії. Так, наприклад, у 2008 році К. Кларк впритул зайнявся підготовкою нового по коління
консерваторів до керування країною. Методично проводилися лекції та практичні заняття з
державного управління. В результаті ми маємо наймолодшого прем’єр-міністра Девіда Камерона,
який з’явився вперше за два століття. Крім того, 160 депутатів від торі взагалі не мають довго -
тривалого політичного досвіду [2], що само по собі є не властивим для британського політичного
істеблішменту.

Перебуваючи на посту лідера консерваторів з 2005 року, Девід Камерон змусив повірити значну
частину виборців в те, що консервативна партія звільнилася від тягаря минулого (стояти на захисті
великого бізнесу, безконтрольний ринок, зневага до інтересів «простої людини») і уважно
прислуховується до інтересів простого виборця [4, с. 115].

На наш погляд, причини програшу лейбористів на виборах 2010 року більш глибокі, ніж суттєві
зміни у партії торі. На наш погляд, реформаторська хвиля, запропонована Тоні Блером у 1997 році,
вичерпала свої ресурси. Спадок тетчеризму та конституційні реформи, які згодом отримали назву
«третій шлях» [5], зайшли в глухий кут і визначилися формулою «ринковій економіці — так,
ринковому суспільству — ні». Розмитість соціальних класів суспільства Великобританії не
підштовхнула лейбористів до принципової відмови від своєї класовості. Замість цього лейбористи
почали покладатися не на «корінне населення» Британії, а на нових «громадян країни», які прибули
сюди з країн домініонів Сполученого Королівства. Враховуючи фактор мусульманськості цих

180

Політична праксеологія



Освіта регіону — 2013/4 181

громадян, лейбористи опинилися у політичній суперечності з ними, враховуючи фактор війни
в Іраку та терористичних актів у Лондоні. Крім того, мала місце ще й «психологічна втома»
електорату від партії, яка довго перебувала при владі.

Навіть якщо уявити об’єднання лейбористів та лібдемів, вони разом не набрали голосів правлячої
коаліції (лейбористи отримали — 258, ліберал-демократи — 57 депутатських місць у парламенті),
бо для отримання мінімальної робочої більшості у нижній палаті потрібно було заполучити
326 місць при загальній кількості 650 чоловік. Тоді країна змушена була піти на позачергові вибори
у 2011 році, а цього вона собі дозволити не могла й не тому, що не було для цього коштів, а тому, що
стояла фінансова економічна криза і необхідно було вжити надзвичайні заходи для стабілізації
економіки в країні. Та й Гордон Браун був тоді вже «битою фігурою», який після виборів 2010 року
подав у відставку. А Нік Клегг після виборів заявив, що голоси своєї партії він віддасть найсильнішій
політичній силі [6], якою виявилися «молоді торі». Політичний альянс торі і лібдемів будувався за
такою формулою: «вступити в союз з торі означає не мати серця, вступити в союз з лейбористами
означає не мати голови». Зрозуміло, що він складається з компромісу обох партій, в якому кон -
серватори погодилися з тим, що реформа виборчої системи має трансформуватися з мажоритарної
в плюральну, тоді як лібдеми погодилися на скорочення дефіциту державного бюджету за рахунок
скорочення соціальної сфери.

Зрозумілим є те, що міцність сучасної британської політичної коаліції побудована на зовнішній
загрозі для країни у вигляді світової фінансово-економічної кризи. Тут необхідно відкласти свої
політичні амбіції і розбіжності на задній план для порятунку економіки країни. Однак слід
підкреслити й той факт, що у міру покращення економічної ситуації в країні цей політичний альянс
буде слабнути і партії знову на перше місце висуватимуть інтереси свого виборця.

Ліберал-демократи сподіваються на те, що реформування виборчої системи дасть їм можливість
приходити до парламенту країни й претендувати на державні посади або одноосібно, або у складі
різних коаліцій. Бо саме пропорційна система (система єдиного перехідного голосу), яка прак -
тикується на регіональному рівні в країні, дасть їм цю можливість. Коаліційність за ма жоритарної
системи — це не політичне правило, а його виняток, а це чітко усвідомлюють для себе лібдеми. Крім
того, їм уперше у альянсі з торі дозволили увійти до «ядра кабінету міністрів». Нагадаємо, що на
попередніх виборах їхні потенційні союзники лейбористи на чолі з Тоні Блером завжди їм
відмовляли, клянучись при цьому у вічній «політичній дружбі». Сьогодні ліберал-демократи можуть
розраховувати лише на коаліційний уряд. Та й самі консерватори, більшість з яких виступає
категорично проти реформування виборчої системи, погодилися лише за палкого бажання відібрати
владу у лейбористів.

Самі ж торі погодяться у найближчій перспективі лише на референдум щодо модернізації
мажоритарної системи, як це було у 1917 році, коли нижня палата проголосувала за використання
відразу двох систем голосування: пропорційної системи «єдиного перехідного голосу» та системи
«альтернативного голосу», тобто мажоритарної системи кваліфікованої більшості. Треба споді ва -
тися, що реформа виборчої системи проходитиме у руслі реформування самої мажоритарної
системи, а не її повної ліквідації, тобто бачимо повернення до політичного прецеденту 1917 року,
а саме — до системи «альтернативного голосу», яка потребує набрати більше половини голосів
виборців, які взяли участь у голосуванні за допомогою ранжування кандидатів у депутати (тут слід
підкреслити, що це стосується лише загальних виборів країни).

Слід також відзначити, що пропорційна система, яка використовується у багатьох країнах
Європи, приносить й різні політичні результати. Для одних це привносило політичний хаос, слаб -
кість виконавчої влади та диктат малих партій, на кшталт Бельгії та Італії. Для інших багатопартійні
уряди не проявляли таких симптомів, а навпаки демонстрували соціальну стабільність та вра -
ховували інтереси широкого кола виборців, як у Німеччині, Нідерландах, Австрії.

Та разом з цим слід відзначити політичний консерватизм британців, які живуть за правилами
юридичних та політичних прецедентів і не звикли до стрімких змін у своїй країні. Саме Вели -
кобританія — це країна, яка дуже болячи імплементує різні нововведення, в тому числі й політичні,
з континентальної Європи. Багато хто з британських політиків думає, що при всій «неспра вед -
ливості» мажоритарної системи вона в ідеалі забезпечує правлячій партії більшість (у тому числі
коаліційну) у парламенті, а значить стабільність уряду та послідовний політичний курс упродовж
усього терміну повноважень парламенту.

Пропорційна ж система, яка «справедливо» представляє інтереси різних груп більшості, подібну
стабільність та послідовність не завжди забезпечує. Більше того, пропорційна система сприяє
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розколу партій і формуванню дрібних партій, яким немає потреби об’єднуватися у великі бо вони
все одно будуть представлені у парламенті.

Крім того, останні парламентські вибори 2010 року продемонстрували тенденцію збільшення
кількості регіональних партій, які отримали 28 депутатських мандатів. Можливим є той факт, що
у недалекому майбутньому провідні партії Британії зможуть притягнути на свою сторону «малі
партії». А це багато чи мало, а додаткова підтримка будь-якої провідної британської партії
у парламенті, а можливо сучасний прецедент і в уряді. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Анастасія Матієнко, аспірантка кафедри соціальних теорій
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У статті досліджено основні етапи становлення політико-правової бази у сфері міжнаціональних
відносин в Україні. Проаналізовано найважливіші законодавчі документи, що регулюють етнона ціо -
нальні відносини, вказано на ті недосконалості та досягнення, що існують у цій сфері.

Ключові слова: міжнаціональні відносини, етнонаціональна політика, міжетнічні відносини,
національні меншини.

В статье исследованы основные этапы становления политико-правовой базы в сфере межнаци -
ональных отношений в Украине. Проанализированы основные законодательные документы, которые
регулируют этнонациональные отношения, указаны те недостатки и достоинства, которые су -
ществуют в этой сфере.

Ключевые слова: межнациональные отношения, этнонациональная политика, межэтнические
отношения, национальные меньшинства.

The article studies the main stages of the political and legal framework of ethnic minorities in Ukraine. The
most important legal documents regulatiing ethnic relations were analised, some imperfections and achievement
that exist in this area were indicated in the article.

Key words: international relations, ethnic politics, ethnic relations, national minorities.

Політика у сфері міжнаціональних відносин є одним із магістральних напрямів діяльності
держави, що набуває особливо важливого значення в контексті становлення громадянського
суспільства, процесів глобалізації, визначення Україною курсу на європейську інтеграцію.

Від забезпечення успішного розв’язання проблем щодо гармонізації міжнаціональних відносин,
забезпечення етнокультурних потреб спільнот залежать стабільність і ефективність державних
інститутів, рівень демократизації суспільного життя. Проведення в життя зваженої та ефективної
етнонаціональної політики є запорукою громадського миру в українському суспільстві, а запози -
чення європейського досвіду прискорить законотворчий процес у сфері міжнаціональних відносин
і дасть поштовх у сфері розвитку державної етнонаціональної політики.

Дослідженням міжнаціональних відносин займалися К. Вітман, А. Колодій, Д. Шелест і М. Юр -
чен ко, І. Кушніренко. 

Найвидатнішим дослідником питання міжнаціональних відносин є К. Вітман, який має низку
наукових праць з питань етнонаціональної політики. 

А. Колодій аналізував культурний плюралізм і етнонаціональну політику. Д. Шелест і М. Юр -
чен ко досліджували політико-правові основи етнодержавотворення в Україні.

І. Кушніренко розглядала міжнаціональну толерантність у правовій культурі Україні.
Л. Бойко досліджувала забезпечення прав національних меншин у контексті президентських виборів.
Метою статі є:
– дослідження існуючого на сьогодні вітчизняного законодавства у сфері міжнаціональних

відносин;
– аналіз міжнародних договорів про основи добросусідства і співробітництва з країнами-

сусідками та з іншими країнами євроазіатського континенту.
Багатовікова розділеність українського народу кордонами кількох сусідніх країн, постійний

зовнішній державний і політичний тиск залишили глибокий слід на ментальності окремих його
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частин. Саме тому надзвичайно слушними є міркування А. Колодій, яка вважає, що етнона ціо наль -
на політика має бути націлена, насамперед, на забезпечення повноцінного функціонування
головної етнонації, розвитку її мови та культури, виконання нею ролі державнотворчого народу,
остаточне подолання проявів міноритарності і пов’язаних з цим психологічних комплексів. Однак
при цьому не слід забувати про національні меншини, для яких слід створювати нормальні умови
для адаптації нових іммігрантів та сприяти розвитку культури національних меншин [4, с. 50].

Отже, у державному регулюванні міжнаціональних відносин значна роль належить зміцненню
та вдосконаленню правової бази та механізму забезпечення законності, яка однаковою мірою стояла
би на варті охорони прав та інтересів національних меншин.

У зв’язку з наявністю в складі України ряду етнічних груп, окремих проблем у відносинах між
ними, а також виходячи із загального стану мовного і культурного буття як української нації, так
і інших національностей, Українська держава спрямовує свою етнонаціональну політику на роз -
в’язання таких проблем, як:

– гармонізація міжетнічних відносин, досягнення міжнаціональної злагоди, утвердження в мі-
жетнічних стосунках атмосфери толерантності, дружби, високої взаємної довіри, поваги до мов,
культур, традицій, звичаїв, релігій;

– правове забезпечення рівних можливостей для участі громадян, незалежно від ії національ-
ності, в усіх сферах матеріального і духовного життя, в управлінні державними і громадськими спра-
вами; зміцнення гарантій, які виключали би прояви націонал-екстримізму, дискримінацію
громадян за національною, релігійною або мовною ознакою;

– відродження українського етносу, забезпечення етнокультурної самобутності української нації,
її динамічного відтворення, піклування про національно-культурні потреби українців у зарубіжжі;

– відродження духовного життя національних меншин на принципах національно-територіаль-
ної автономії, захист їх етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності;

– відновлення прав депортованого у радянські часи кримськотатарського народу та інших на-
ціональних меншин, здійснення заходів щодо їх правової, політичної, соціально-культурної реабі-
літації [8, c. 93–94].

На сьогодні до законодавчих актів, що забезпечують реалізацію державної етнонаціональної по-
літики і регулюють міжнаціональні відносини в України, слід віднести: Конституцію України, Кон-
ституцію Автономної Республіки Крим, Закони України «Про національні меншини в Україні»,
«Про громадянство України», «Про вибори народних депутатів України», «Основи законодавства
України про культуру», «Про освіту», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації
(пресу) в Україні», «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про об’єднання громадян», «Про
біженців», «Про засади державної мовної політики», «Про ратифікацію Рамкової конвенції Ради
Європи про захист національних меншин», «Про правовий статус іноземців», інші нормативно-
правові акти, а також міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України. Розглянемо найважливіші з них більш детально.

Становлення політики у сфері міжнаціональних відносин велося одночасно з процесом здобуття
незалежності України. Про це свідчить прийняття Декларації «Про державний суверенітет України»
(6 липня 1990 р.), згідно з якою надавалось право українській нації на самовизначення. А також
Декларація констатувала, що в УРСР забезпечувалась рівність перед законом усіх громадян, неза-
лежно від расової та національної приналежності, мови та релігійних переконань, гарантується
«всім національностям, що проживають на території республіки, право їх вільного національно-
культурного розвитку». Це свідчить про те, що Декларація «Про державний суверенітет України»
стала спробою формування політики у сфері міжнаціональних відносин.

В подальшому, 1 листопада 1990 р., Верховна Рада України прийняла Декларацію прав націо-
нальності України, яка гарантувала рівність прав усіх народів, національних груп та громадян, які
проживають на території України [3]. Це стало поштовхом до згуртування громадян більшості та
меншості за етнічною ознакою, на відміну від ізоляції національних меншин, притаманного для
тоталітарного режиму.

Апогеєм консолідації громадян України незалежно від їхньої національної приналежності, став
Всеукраїнський референдум, який проводився 1 грудня 1991 р. На той час кожен четвертий грома-
дянин України не був етнічним українцем, і це забезпечило об’єктивний результат референдуму.

Базовим у сфері міжнаціональних правовідносин став Закон України «Про національні мен-
шини в Україні», ухвалений Верховною Радою України 25 червня 1992 р. Ст. 3 Закон України «Про
на ціональні меншини в Україні» дає чітке визначення поняття «національної меншини» — група
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громадян України, які не є українцями за національністю, виявляють почуття національного
само усвідомлення та спільності між собою [7]. При цьому, як зазначає Ю. Тищенко, «це визна-
чення не містить жодних кількісних показників, часових критеріїв проживання на даній території,
вимог стосовно наявності зафіксованих пам’яток матеріальної та культурної діяльності, тощо».
Для розвитку національних меншин у державному бюджеті передбачені спеціальні асигнування.
Згідно зі ст. 6 Закону України «Про національні меншини в Україні»: «Держава гарантує всім на-
ціональним меншинам права на національно-культурну автономію: користування і навчання рід-
ною мовою чи вивчення рідної мови в державних навчальних закладах або через національні
культурні товариства, розвиток національних культурних традицій, використання національної
символіки, відзначення національних свят, сповідування своєї релігії, задоволення потреб у літе-
ратурі, мистецтві, засобах масової інформації, створення національних культурних і навчальних
закладів та будь-яку іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству» [7]. Тобто це свід-
чить про те, що влада гарантує збереження етнічної ідентичності національних меншин і стабілізує
міжнаціональні відносини.

Конституція Української РСР мала певні недоліки і потребувала змін враховуючи нові тенденції,
особливості міжнаціональних відносин які сформувалися на території незалежної України. 

28 червня 1996 р. була ухвалена Конституція України, яка стала новим етапом у розвитку кон-
ституційного процесу незалежної України. Згідно з Конституцією, права національних меншин
є невід’ємною складовою широкого спектра прав та свобод людини і громадянина, які знайшли
своє відображення у більшості статей Основого Закону. Згідно зі ст. 10 Конституції України гаран-
тується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин
України, держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування [5]. Також Конституція закріп-
лює те, що не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, ре-
лігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця
проживання, за мовними або іншими ознаками. Все це свідчить про те, що Конституція України
ґрунтується на демократичних принципах і високих міжнародних стандартах і гарантує національ-
ним меншинам рівність в обзязі прав з титульною нацією України. Аналізуючи все це, можна зро-
бити висновок, що врегулювання міжнаціональних відносин є одним із важливих напрямів розвитку
політики України.

Конституція Автономної Республіки Крим була ухвалена 28 жовтня 1998 р. В АРК залишилось
багато кримського населення, яке було незадоволене міжнаціональною політикою держави. Так,
Меджліс кримськотатарського населення не визнав Конституцію АРК, оскільки в ній не були пе-
редбачені квоти для представництва кримських татар в парламенті і кримськотатарська мова не
стала офіційною мовою в Криму. Але це був не єдиний прояв незадоволення. Так, у день ухвалення
Конституції перед Кримським Парламентом протестувала Руська Община Криму, партія «Союз»
та ряд інших організацій, які були незадоволенні тим, що російська мова не фігурувала в ухваленій
Конституції як офіційна в Криму. Таким чином, замість консолідації населення Конституція АРК
загострила взаємовідносини серед кримського населення.

Законом України «Про громадянство» також регулюються питання надання прав національним
меншинам, це свідчить про те, що держава надає можливості всім, хто прагне і має право на грома-
дянство — отримати його, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших пе-
реконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних
чи інших ознак, і з кожним роком намагається спростити процедуру отримання громадянства. До-
казом цього став Указ Президента України «Питання організації виконання Закону України «Про
громадянство України» про створення Комісії при Президентові України з питань громадянства.

Питанням захисту національних меншин приділено значну увагу в договорах про основи добро -
сусідства і співробітництва з країнами-сусідками та з іншими країнами євроазіатського континенту.

Положення щодо захисту національних меншин уміщено в:
– ст. 12 Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Фе де -

рацією від 14 січня 1998 р.; 
– ст. 6 Договору про дружні відносини і співробітництво між Україною і Республікою Болгарією

від 9 квітня 1993 р.; 
– ст. 17 Договору про дружбу і співробітництво між Україною і Естонською Республікою Договір

про дружбу і співробітництво між Україною і Естонською Республікою (ст. 17);
– ст. 6 Договору про дружбу, добросусідство і співробітництво між Україною і Республікою

Білорусь від 16 травня 1997 р.;
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– ст. 9 Договору про дружбу, співробітництво і взаємодопомогу між Україною і Республікою
Грузія від 24 лютого 1994 р.; 

– ст. 17 Договору про дружбу і співробітництво між Україною і Латвійською Республікою від 13
жовтня 1995 р. та ін. [6, c. 39–44].

В угодах закріплені зобов’язання держав у виконанні положень Статуту Організації Об’єднаних
Націй, а також дотриманні міжнародних стандартів у галузі прав людини, закріплених у Загальній
декларації прав людини, Міжнародних пактах про права людини та інших основоположних
документах Організації Об’єднаних Націй. Забезпечуються необхідні умови для зближення народів,
розширення контактів між громадянами як на індивідуальній основі, так і по лінії державних,
громадських та інших організацій. Визнається, що взаємна повага і сприяння забезпеченню прав
національних меншин як невід’ємної частини загальновизнаних прав людини є істотним фактом
розвитку дружних відносин і співробітництва між державами. Гарантуються громадянам незалежно
від їхньої національності, статі, мови, віросповідання, політичних чи інших переконань громадські,
політичні, соціальні, економічні та культурні права і свободи відповідно до загальновизнаних норм
міжнародного права.

Саме такий зміст законодавства України дає підстави міжнародним та вітчизняним експертам
високо оцінювати демократичність правового регулювання у сфері міжнаціональних відносин
у нашій країні та відповідність його міжнародним стандартам

Говорячи про проблеми забезпечення прав національних меншин і виклики для поліетнічного
українського суспільства, не можна не торкнутися ще однієї важливої теми, а саме — ролі
громадських організацій національних меншин у цих процесах. Маючи потужний, але не
реалізований потенціал бути тим суспільно-політичним механізмом, у якому кристалізуються і через
який транслюються на владно-політичний рівень інтереси різноманітних етнічних громад нашої
держави, вони сьогодні майже не використовують їх повною мірою. Так, наприклад, створені свого
часу за ініціативою цих громадських організацій Ради при Президентові України, Держ ком -
нацміграції, Міністерстві культури та мистецтв України, так і не стали справжніми коор ди -
наційними центрами. З більш як півтора тисячі, серед яких понад 40 всеукраїнського статусу ці
організації дедалі все менш помітні й у роботі, що спрямована на утвердження міжетнічної
толерантності і протидію проявам ксенофобії та міжнаціональної ворожнечі. Може здаватись, що
ця проблема стосується лише деяких етнічних меншин, що визначено, перш за все, складним
історичним спадком, або, навпаки, нетерпимістю до новоприбульців, часто підбуреною соці -
альними чинниками. Проте національна ворожнеча насправді може спалахнути в будь-який час
і бути спрямована на будь-який об’єкт. З іншого боку, можливо, саме зараз, за таких складних умов
і відбувається своєрідна оптимізація етнонаціонального руху. Адже не секрет, що далеко не всі
організації, які до цього часу існували на папері і в реєстрах Міністерства юстиції, реально були
суб’єктами етнонаціональної ідентифікації. І найближчим часом ми станемо свідками оновленого
й дієздатного сектору громадянського суспільства в нашій країні [1, c. 619].

К. Вітман вважає, що розвиток українського законодавства у сфері міжнаціональних відносин
конче потребує прийняття Концепції державної етнонаціональної політики. Спроби її напрацю -
вання розпочалися наприкінці 90-х років після прийняття Росією Концепції державної
національної політики. Однак у ході розробки Концепції необхідно врахувати українські реалії
міжнаціональних відносин та запобігти лобіювання інтересів певних етнічних груп. У 2013 р. Уряд
схвалив проект Закону України «Про Концепцію державної етнонаціональної політики України»,
який найближчим часом буде винесено на розгляд Верховної Ради України. Проект Закону
визначатиме основні принципи, мету, завдання та напрями державної етнонаціональної політики
України. Схвалений Урядом проект Закону враховує міжнародні норми та стандарти у сфері захисту
прав і свобод людини і громадянина та вказує стратегічні напрями розвитку етнонаціональних
відносин в Україні [2].

Отже, з 1991 р. державна етнополітика в Україні пройшла чималий шлях, який позначився виз -
нанням національних меншин повноправними правовими суб’єктами суспільних відносин,
створенням комплексу правових гарантій захисту їхньої самобутності. Тому реалії сьогодення
вимагають не тільки постійного моніторингу етнонаціональної сфери, а й негайного реагування на
існуючі виклики. Аналізуючи  стан чинного законодавства України у сфері міжнаціональних
відносин, можна зробити висновок, що в умовах розбудови держави одночасно ведеться і розвиток
міжнаціональних відносин, що є індикатором  прогресу у цій сфері. Демократичні зміни в Україні
в політичній, економічній, соціальній та інших сферах позитивно відобразились на стані
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міжнаціональних відносин у сьогочасній Україні. Проведений огляд нормативно-правової бази
вітчизняного законодавства у сфері міжнаціональних відносин дає підстави зробити висновок про
двоїстість сучасного стану правових засад та організаційних умов регулювання міжнаціональних
відносин і захисту національних меншин у нашій державі. Це проявляється безпосередньо, в тому,
що: по-перше, в нормативно-правових актах України відбиті практично всі права національних
меншин, передбачені міжнародно-правовими документами, але, з іншого боку, деякі з них не мають
механізмів реалізації, а інші протягом багатьох років не виконуються, або виконуються органами
державної влади лише частково; по-друге,  невизначеність ключових термінів в міжнаціональних
відносинах, наприклад, «національні меншини», «корінні народи», це обумовлює невизначеність
самих суб’єктів міжнаціональних відносин. Всі ці проблеми можна було би вирішити шляхом
вироблення нових підходів до співіснування і взаємодії етнічних спільнот між собою та до відносин
етнічних спільнот та етнічних груп з державою, підвищення ефективності державного та гро мад -
ського регулювання етнополітичної сфери.
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У статті вперше в Україні проаналізовано законотворчу діяльність фракцій у сфері охорони здоров’я
та соціального захисту у Верховній Раді України VII скликання у період з грудня 2012 по вересень 2013 р.
співвідносно з партійними програмними документами.

Ключові слова: парламентські вибори в Україні, партії в Україні, права пацієнта, права людини,
евтаназія, гуманізація політики.

В статье впервые в Украине проанализирована законотворческая деятельность фракций в сфере ох-
раны здоровья и социальной защиты в ВР Украины VII созыва в период декабрь 2012 – сентябрь 2013
сообразно с партийными программными документами.

Ключевые слова: парламентские выборы в Украине, партии в Украине, паллиативной и хоспис-
ной помощи, права пациента, права человека, эвтаназия, гуманизация политики.

The paper analyzes the parliamentary activities of parties in the sphere of health and social care legislation in
the period from December 2012 to Septermber 2013. 

Key words: parliamentary elections in Ukraine, parties in Ukraine, patients’ rights, human rights, eu-
thanasia, humanization of policy.

У жовтні 2012 р. в Україні відбулися шості за часів незалежності вибори до Верховної Ради Ук-
раїни. Хоча й не всі з 87 партій, які взяли у них участь, стали парламентськими, подолавши 5-від-
сотковий бар’єр, але 5 партій увійшли до складу ВР України VII скликання: Партія регіонів;
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»; «УДАР (Український Демократичний Альянс за Ре-
форми) Віталія Кличка»; Комуністична партія України; Всеукраїнське об’єднання «Свобода». За
них проголосували понад 18,99 млн виборців, тобто понад 93,1% усіх тих, хто має право голосу. Всі
ці партії у своїх програмних документах звертали певну увагу на питання соціальної політики (у роз-
різі ставлення до систем охорони здоров’я, соціального захисту та ін.). Якою ж мірою їх діяльність
(12 грудня 2012 р. — 20 вересня 2013 р.) стала втілювати програмні положення? Про це можна судити
по законопроектах, які вносилися на розгляд ВР України у розглядуваний період. Підкреслимо, що
всі вони залишаються в статусі законопроектів й досі.

Результати нашого дослідження можуть бути використані для удосконалення законодавчої бази
в Україні. 

Завдання статті полягає в аналізі законотворчої діяльності фракцій у сфері охорони здоров’я, со-
ціального захисту та соціальної політики у ВР України VII скликання у період 12 грудня 2012 —
20 вересня 2013 р. співвідносно з партійними програмними документами.

Під час проведення дослідження був використаний метод контент-аналізу законотворчої діяль-
ності, опублікованої на офіційному веб-сайті Верховної ради України www.rada.gov.ua.

Партія регіонів обіцяла у програмі в кожній області відкрити перинатальний центр (а також пе-
реобладнати пологові будинки). «Люди з обмеженими можливостями будуть забезпечені необхід-
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ними лікуванням і засобами фізичної реабілітації. Онкологічні хворі, хворі на серцево-судинні за-
хворювання, ВІЛ/СНІД, туберкульоз будуть на 100% забезпечені ліками. Всі сільські райони будуть
забезпечені сучасними амбулаторіями», — говориться в Програмі. У період з 12 грудня 2012 до 20
вересня 2013 р. Партією регіонів було подано такі законопроекти, які напряму й буквально торка-
ються виконання згаданих положень програми: Проект Закону про введення мораторію на лікві-
дацію та реорганізацію закладів охорони здоров’я (№ 2201, у другому читанні – спільно з фракцією
ВО «Батьківщина», рекомендований ВР України Комітетом ВР України з питань охорони здоров’я
розглядатися у другому читанні); Проект Закону про внесення зміни до підпункту 197.1.27 пункту
197.1 статті 197 Податкового кодексу України (щодо створення сприятливих умов для поліпшення
забезпечення закладів охорони здоров’я та громадян доступними лікарськими засобами) (№ 2227,
рекомендований ВР України Комітетом ВР України з питань податкової та митної політики до при-
йняття за основу); Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на
2013 рік» (щодо збільшення видатків на утримання Державної установи «Національний інститут
серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова Національної академії медичних наук України»)
(№ 2265а, пізніше відхилено та знято з розгляду); проект Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо забезпечення виконання державних зобов’язань перед інвалідами Ук-
раїни» (№ 2332а, опрацьовується у профільному комітеті).

Певною мірою спрямованим на реалізацію програми може бути Проект Закону про внесення
змін до Бюджетного кодексу України (щодо створення умов для оптимізації мережі закладів і уста-
нов, які надають соціальні послуги) (№ 2516, за рекомендацією головного науково-експертного уп-
равління ВР України ухвалення зваженого рішення щодо пропозицій проекту слід отримати
відповідний висновок Кабінету Міністрів України); Про загальнообов’язкове державне медичне
страхування (№ 2597-1, за рекомендацією головного науково-експертного управління ВР України
законопроект потребує доопрацювання), а також проекту Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України (щодо надання права пріоритету в русі автомобілям екстреної
медичної допомоги)» (№ 2954, головним науково-експертним управлінням рекомендовано відхи-
лити); Проект Закону про освіту осіб з обмеженими можливостями здоров’я (спеціальну освіту)
(№ 2885, опрацьовується в профільному комітеті).

Також необхідно згадати такі законодавчі ініціативи членів фракції: Проект Закону про внесення
змін до Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» (щодо
забезпечення прав бездомних громадян) (№ 2005а, Комітетом ВР України з питань соціальної політики
та праці рекомендовано ВР України законопроект відхилити); Проект Закону про внесення змін до
статті 9 Закону України «Про попереднє ув’язнення» (щодо права осіб, які утримуються у слідчих ізо-
ляторах, на короткочасні виїзди у зв’язку зі смертю або тяжкою хворобою близького родича, що загро-
жує життю хворого) (2039а, опрацьовується в профільному комітеті); Проект Закону про внесення змін
до Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» (щодо встановлення мінімального розміру
деяких грошових компенсацій (№ 2096а, профільним комітетом рекомендовано прийняти за основу).

Велике значення у разі ухвалення матиме законопроект про внесення змін до Закону України
«Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині» (щодо встановлення пра-
вовідносин, умов та порядку застосування трансплантації) (№ 2184а, опрацьовується в комітеті).

У напрямі посилення соціального захисту осіб з обмеженими можливостями є законопроекти про
внесення змін до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (щодо
права на освіту дітей, батьки яких є інвалідами 1 або 2 групи) (№ 2273а, профільним комітетом при-
йнято за основу), про внесення змін до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні» (щодо уповноважених представників всеукраїнських громадських організацій інвалідів)
(2274а, профільним комітетом прийнято за основу) та Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення соціальних гарантій для молоді, інвалідів та інших ма-
лозахищених верств населення (№ 2259, головним науково-експертним управлінням ВР України ре-
комендовано доопрацювати законопроект), а також законопроект про внесення змін до Закону
України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (щодо підвищення ролі держави
у реалізації права інвалідів на працю) (№ 2852, у співпраці з представниками фракції «Батьківщини»,
за висновком головного науково-експертного управління ВР України доцільно відхилити).

Насамкінець згадаємо проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо уніфікації існуючих і встановлення додаткових соціальних гарантій для працівників культури,
освіти та охорони здоров’я (№ 2392, профільним комітетом рекомендовано прийняти за основу).
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Отже, члени ПР взяли участь у поданні 17 законопроектів, прямо та опосередковано спрямованих
на виконання програмних обіцянок у сфері охорони здоров’я та соціального захисту; 4 з яких про-
фільними комітетами рекомендовано прийняти за основу. Ще 3 законопроекти, які перебувають
на опрацюванні профільного комітету, подано спільно з членами фракції ВО «Батьківщина».

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», до речі, єдина серед аналізованих, у своїй передвибор-
ній програмі обіцяє, що «права пацієнта на гарантоване безкоштовне медичне обслуговування будуть
захищені Законом». Декларується також захист людей з особливими потребами, що буде здійснено
в рамках програми «Безбар’єрна Україна». Ідеологічний Маніфест «Батьківщини» під назвою «Єв-
ропейська Україна» декларує стратегічну мету партії – постійне вдосконалення справедливості в усіх
її вимірах, досягнення високого рівня життя людей, повноправне членство України в Європейському
Союзі, приведення всіх сфер суспільного життя у відповідність до європейських стандартів. У роз-
глядуваний період членами фракції ВО «Батьківщина» було внесено проект закону «Про права па-
цієнтів» (№ 2438, перебуває на розгляді профільного комітету). Окрім того, депутатами фракції,
спільно з представником фракції ПР у ВР України, внесено проект закону про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України для збільшення доходів бюджету з метою виконання соціальних про-
грам, у тому числі добудови Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» та інших
дитячих закладів охорони здоров’я та спортивного розвитку (№ 3043), і тематично схожі з ним проект
закону про внесення змін до Податкового кодексу України для збільшення доходів бюджету з метою
виконання соціальних програм, у тому числі добудови На ціональної дитячої спеціалізованої лікарні
«ОХМАТДИТ» та інших дитячих закладів охорони здоров’я та спортивного розвитку (№ 3044); про-
ект закону про внесення змін до розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного ко-
дексу України для збільшення доходів бюджету з метою виконання соціальних програм, у тому числі
добудови Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» та інших дитячих закладів
охорони здоров’я та спортивного розвитку (№ 3045). Всі три останні законопроекти наразі перебу-
вають на розгляді в профільному комітеті ВР України, а за висновком головного науково-експертного
управління ВР України їх необхідно доопрацювати.

Членами фракції ВО «Батьківщина» було внесено такі ініціативи. У сфері охорони здоров’я це
проект закону про внесення змін до статті 16 Закону України «Основи законодавства України про
охорону здоров’я» щодо неможливості скорочення існуючої мережі закладів охорони здоров’я шля-
хом оптимізації чи реорганізації; проект закону про внесення змін до статті 16 Закону України «Ос-
нови законодавства України про охорону здоров’я» (щодо реорганізації закладів охорони здоров’я
(1077, головним науково-експертним управлінням рекомендовано повернення на доопрацювання);
проект закону про внесення змін до статті 16 Закону України «Основи законодавства України про
охорону здоров’я» щодо неможливості скорочення існуючої мережі закладів охорони здоров’я шля-
хом оптимізації чи реорганізації (№ 2727, опрацьовується у профільному комітеті). Подібним йому
за завданням є проект закону про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2013 рік» (щодо дитячої спеціалізованої лікарні) (2386а, опрацьовується в комі-
теті). Цікавими є проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо за-
лучення місцевих громад та громадських організацій до вирішення питань оптимізації, реорганізації
або ліквідації мережі державних і комунальних закладів охорони здоров’я (№ 2967, опрацьовується
в профільному комітеті); Проект Закону про внесення змін до Закону України «Основи законодав-
ства України про охорону здоров’я» (щодо покращення якості надання медичних послуг) (№ 3064
опрацьовується в профільному комітеті); проект закону про внесення змін до статті 45 Закону Ук-
раїни «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (щодо збереження лікарської таєм-
ниці) (№ 3058, опрацьовується в профільному комітеті); проект закону про внесення змін до деяких
законів України (щодо профілактичних заходів протидії розповсюдження ВІЛ) (№ 3072, опрацьо-
вується в профільному комітеті).

У сфері захисту людей з особливими потребами розроблено такі документи. Проект закону про
внесення змін до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»
(щодо визначення розміру допомоги) (№ 1070, профільним комітетом рекомендовано прийняття
за основу); проект закону про внесення змін до статті 13 Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту» (щодо першочергового безоплатного забезпечення сана-
торно-курортним лікуванням інвалідів війн (№ 1086, спільно з членом фракції КПУ, профільним
комітетом прийнято за основу); проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо
посилення соціального захисту осіб, які доглядають за дітьми-інвалідами та інвалідами І групи
(№ 1095, профільним комітетом рекомендовано прийняти за основу); проект Постанови про при-
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йняття за основу проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо пен-
сійного забезпечення» (№ 1096, профільним комітетом рекомендовано прийняти за основу);  проект
закону про внесення змін до деяких законів України (щодо підвищення розміру соціальних стан-
дартів і гарантій та відновлення соціального захисту громадян) (№ 1251, профільним комітетом ре-
комендовано відхилити законопроект); проект закону про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо спрощення адміністрування отримання податкових пільг підприємствами та органі-
заціями, які засновані громадськими організаціями інвалідів (№ 2189, опрацьовується в комітеті)
та про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальної захищеності інвалідів
в Україні (№ 2190, за висновком науково-експертного управління – необхідно направити на дооп-
рацювання). На виконання відповідних положень партійних програмних документів спрямовані
проект закону про внесення зміни до статті 3 Закону України «Про державну соціальну допомогу
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» щодо надбавки на догляд (№ 3018, опрацьовується в про-
фільному комітеті); проект закону про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про
заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» (№ 3076, опрацьову-
ється в профільному комітеті); проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо
сприяння отриманню інформації про пільги та інші види соціального захисту (№ 3083, опрацьову-
ється в профільному комітеті).

Досить цікавими є законодавчі ініціативи щодо таких законопроектів: про внесення змін до За-
кону України «Про соціальні послуги» (щодо соціальних гарантій осіб, що надають соціальні по-
слуги) (№ 2451а — за висновком науково-експертного управління – необхідно направити на
доопрацювання); про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо введення мора-
торію на обмеження або припинення постачання електричної та теплової енергії установам охорони
здоров’я та закладам освіти) (№ 2544, необхідне доопрацювання); про внесення змін до Закону Ук-
раїни «Про дошкільну освіту» щодо доступності навчання для дітей з особливими освітніми потре-
бами та дітей з інвалідністю (№ 2594а — розглядається в комітеті).

Нарешті, доцільно згадати досить цікаву законодавчу ініціативу, яка, у разі прийняття, матиме
великий вплив на розвиток соціальної політики в Україні. Мається на увазі проект закону про вне-
сення змін до Закону України «Про державні лотереї в Україні» (щодо включення до закону статей,
які передбачають принцип соціальної спрямованості державних лотерей, порядок використання
коштів, отриманих від проведення державних лотерей та створення Громадської ради, яка контро-
люватиме діяльність операторів державних лотерей) (№ 3039, опрацьовується в профільному
комітеті). 

Особливо необхідно відзначити законодавчу діяльність члена фракції В.Сушкевича, який подав
59 законопроектів, які перебувають на різних стадіях опрацювання (в основному на розгляді у про-
фільних комітетах) у сфері захисту людей з особливими потребами

Отже, фракція ВО «Батьківщина» активно працює над виконанням програми партії і подає 74 за -
конопроекти (4 з них – спільно з представниками фракцій Партії регіонів і Комуністичної партії
України), 4 з яких профільними комітетами рекомендовано прийняти за основу. Законодавчі іні-
ціативи фракції вирізняються певним новаторством, особливо щодо вирішення завдання створення
нових джерел наповнення державного бюджету для вирішення соціальних програм.

Мета Політичної партії «УДАР», згідно з Програмою – вивільнити громадянина з-під надмірної
державної опіки і обмежити державне втручання в його життя. Вершиною державної піраміди по-
винен бути громадянин, а не чиновник. Згідно з пріоритетом V (Створення можливостей для гідного
життя та розвитку усіх суспільних груп), держава має піклуватися і не скорочувати свої зобов’язання
перед малозабезпеченими громадянами, людьми похилого віку чи будь-якими іншими соціально
вразливими групами. В галузі охорони здоров’я пропонується надати громадянам альтернативу у ви-
борі місця лікування. Пацієнт повинен мати свободу у виборі лікаря та лікувального закладу. Щоп-
равда, саме це вже декларується і нині діючим «Законом про основи законодавства в охороні
здоров’я» (ст. 6). Пропонується запровадження в системі охорони здоров’я індикаторів і стандартів
якості медичних послуг, яке, на думку розробників програми, значно покращить якість роботи ме-
дичних закладів та якість надання ними медичних послуг. 

У спеціальному розділі програми – «Соціальна політика» – низький рівень забезпечення літніх
людей, а також несправедлива система пільг називаються однією з актуальних сучасних проблем
і причин неадекватної соціальної політики. Однак питання щодо людей з обмеженими можливос-
тями (маються на увазі особи лише з обмеженими фізичними можливостями!) розглядаються лише
в контексті їхнього працевлаштування.

Олександр Фольф. Особливості законотворчої діяльності у сфері охорони здоров’я, соціального захисту [...]



Наступний розділ — «Реформи сфери охорони здоров’я» — наводить перелік недоліків цієї сфери:
«Недостатня якість медичних послуг, низька доступність медичної допомоги та неефективне вико-
ристання бюджетних коштів у галузі, низький рівень розвитку профілактичної медицини. Незва-
жаючи на те, що більшість передчасних смертей в Україні викликана захворюваннями, які можна
було б попередити або вилікувати, українська система охорони здоров’я все ще залишається орієн-
тованою на невідкладну медичну допомогу та лікування епізодичних захворювань і не готова до ро-
боти, спрямованої на подолання кризи смертності. У нашій державі немає досить ефективної ні
державної, ні приватної медицини, що свідчить про необхідність термінового реформування галузі».

Провідною думкою цього розділу програми виступає питання здорового способу життя, його
пропагування та поширення.

Цікавою є пропозиція створення однієї регіональної багатопрофільної лікарні інтенсивного лі-
кування, яка, на думку розробників програмного документа, забезпечуватиме надання спеціалізо-
ваної медичної допомоги, а також усієї допомоги в регіоні. 

Лейтмотивом Програми проходить питання розвитку людського капіталу та оздоровлення нації.
Партією УДАР внесено поки що один проект законодавчого акту на тематику соціального захисту
населення — проект закону про внесення змін до деяких законів України (щодо дотримання при-
нципу соціальної справедливості в пенсійному забезпеченні) (№ 1236, прийнято за основу).

Отже, фракція «УДАРу», маючи найвичерпнішу передвиборчу програму, поки що не здійснює,
порівняно з іншими фракціями, активних дій щодо реалізації її положень у сферах охорони здоров’я
та соціальної політики.

Комуністична партія України у сфері охорони здоров’я та соціального захисту першорядного
значення надає створенню системи надійних гарантій соціального страхування, соціального захисту
материнства й дитинства, людей з обмеженими фізичними можливостями; державного захисту
і підтримки дітей-інвалідів; державного захисту й підтримки дітей-інвалідів; радикальній зміні став-
лення держави до розвитку соціальної сфери, особливо на селі, збереженню існуючої мережі дер-
жавних і комунальних установ охорони здоров’я. Комуністичною партією України внесено такі
проекти законів: проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо соціальних га-
рантій педагогічним, медичним і фармацевтичним працівникам, які працюють у сільській місце-
вості (№ 1061, профільним комітетом направлено законопроекту на доопрацювання); проект закону
про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
(щодо страхового стажу та умов виходу на пенсію) (№ 1063, профільним комітетом рекомендовано
прийняття законопроекту за основу); вже згадуваний проект закону про внесення змін до статті 13
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (щодо першочергового
безоплатного забезпечення санаторно-курортним лікуванням інвалідів війн (№ 1086, спільно з чле-
ном фракції ВО «Батьківщина», профільним комітетом прийнято за основу); проект закону про
внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (щодо
соціального захисту учасників бойових дій та інвалідів війни ІІ та ІІІ груп періоду війни з Японією
1945 року, яким виповнилось 85 років і більше) (№ 1087, профільним комітетом рекомендовано
прийняття законопроекту за основу). Спільно з фракцією ПР проект закону про внесення змін до
Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похи-
лого віку в Україні» (щодо повних кавалерів ордена «За заслуги» (№ 1239а, за висновком головного
науково-експертного Управління може бути прийнятим за основу). 

Отже, фракція КПУ внесла 5 законопроектів у сфері соціального захисту, 4 з яких прийнято за основу.
Політична партія ВО «Свобода» у своїй програмі майже не торкається соціальних питань. Наго-

лошуючи на подоланні демографічної кризи та підвищенні якості життя, партія планує встановити
спеціальний податок на алкогольні напої, тютюнові вироби, генетично модифіковані продукти хар-
чування. Отримані кошти спрямовувати на програми подолання соціальних хвороб (туберкульоз,
онкологічні та серцево-судинні захворювання, діабет, ВІЛ/СНІД, венеричні захворювання, нарко-
манія). У вказаний період представники фракції партії ВО «Свобода» подали такі документи: зако-
нопроект про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (щодо
спрямування доходів від підвищення акцизного податку на пиво на будівництво сучасного ліку-
вально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ»)
(№ 2875, у співавторстві з представниками фракцій ПР та Батьківщини, за висновком науково-екс-
пертного управління для прийняття виваженого рішення щодо внесеного законопроекту слід от-
римати відповідний експертний висновок Уряду), що може свідчити про  звернення певної уваги
до питання виконання програми. Також представниками фракції подавалися проект закону про по-
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силення соціального захисту інвалідів в Україні (№ 2888, за висновком головного науково-експер-
тного управління ВР України, розгляд законопроекту не вважається доцільним); проект закону про
виконання рішень судів з питань соціального захисту громадян в Україні (№ 3035, опрацьовується
в профільному комітеті). Зазначимо, що інноваційна ідея щодо встановлення спеціального податку
на алкогольні напої, тютюнові вироби, генетично модифіковані продукти харчування була «вико-
ристана» фракцією ВО «Батьківщина» при розробці та поданні законопроектів 3043–3045 (щодо
збільшення доходів бюджету з метою виконання соціальних програм, у тому числі добудови Націо-
нальної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» та інших дитячих закладів охорони здоров’я
та спортивного розвитку). Також для забезпечення завдання подолання демографічної кризи та під-
вищення якості життя представниками фракції розроблено та подано законопроекти про внесення
змін до статті 169 Податкового кодексу України щодо надання податкових соціальних пільг матерям,
які народили та виховують дітей (№ 2091а, опрацьовується в комітеті), Про внесення змін до Закону
України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» (щодо відновлення соціальної
справедливості та наповнення бюджету Пенсійного фонду України) (№ 2868, за висновком голов-
ного науково-експертного управління ВР України потребує доопрацювання), та про внесення змін
до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (щодо підвищення відповідальності
державних органів) (№ 2869, за висновком профільного комітету потребує доопрацювання).

Також досить цікавим може вважатися подання про внесення змін до Закону України «Про реа-
білітацію жертв політичних репресій на Україні» (щодо соціального захисту жертв політичних реп-
ресій) (№ 2485а, за висновком головного науково-експертного управління ВР України потребує
доопрацювання).

Отже, фракція ВО «Свобода» подала поки що 7 законопроектів для реалізації положень своєї
програми у частині соціального захисту та охорони здоров’я. 

Отже, діяльність фракцій ВР України за 9 місяців засвідчила таке:
1) чотири з п’ятьох фракцій звертають досить значну увагу на питання соціальної політики, охо-

рони здоров’я, соціального захисту;
2) у «Батьківщини» та КПУ — більш загальні програмні обіцянки, тому більша кількість зако-

нопроектів може бути зарахована як такі, що спрямовані на виконання програмних положень;
3) хоча й близько 10 законопроектів можуть невдовзі стати Законами України, більшість доку-

ментів перебуває на доопрацюванні;
4) співавторами законопроектів можуть бути представники різних фракцій; так, представники

фракції «Партії регіонів» подавали законопроекти у співавторстві з представниками «Батьківщини»,
а «Батьківщина» — спільно з фракцією КПУ; 

5) досить цікавим є спостереження щодо відсутності спільних законодавчих ініціатив у сфері со-
ціального захисту, охорони здоров’я, соціальної політики між представниками фракцій «ВО Сво-
бода» та «УДАРу»;

6) незважаючи на те, що партія «УДАР» має одну з найбільш детальних програм, поки що пред-
ставники її фракції у ВР України не ведуть роботу щодо втілення положень розділів, які торкаються
саме сфер охорони здоров’я та соціального захисту. 

У 2014 р. має розпочатися президентська виборча кампанія і ми маємо підстави вважати, що
значне місце серед поданих до Верховної Ради України законопроектів будуть займати такі, які сто-
суються безпосередньо питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, оскільки ці пи-
тання стосуються широких верств населення.

Олександр Фольф. Особливості законотворчої діяльності у сфері охорони здоров’я, соціального захисту [...]
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Стаття відображає спробу дослідити шляхи і характер виконання гносеологічних функцій засобів
масової інформації в Інтернеті. З’ясовано, зокрема, що інтернет-видання мають стосовно цього чимало
специфічних можливостей.

Ключові слова: Інтернет, інтернет-видання, гносеологічні функції.

Статья отображает попытку исследовать пути и характер выполнения гносеологических функций
средств массовой информации в Интернете. Выяснено, в частности, что интернет-издания имеют
в этом отношении немало специфических возможностей.

Ключевые слова: Интернет, интернет-издание, гносеологические функции.

The article shows an attempt to explore the ways and nature of implementation of the epistemological role of media
on the Internet. It is found, in particular, that the online editions have in this respect a lot of specific features.

Key words: Internet, internet publication, epistemological functions.

Твердження І. Михайлина про те, що мас-медіа є галуззю «духовної діяльності людини, на яку
покладені виразні гносеологічні функції» [3], змушує замислитись над питанням: чи однаковою
мірою це стосується всіх видів засобів масової інформації? Можливо, нові медіа забезпечують ви-
конання гносеологічних функцій ефективніше? Принаймні, за необхідною інформацією люди сьо-
годні дедалі частіше звертаються до Інтернету, в якому висвітлення соціально значущих подій
здійснюють онлайнові ЗМІ. Якщо «журналістика в сучасному світі є найбільш істотним способом
пізнання пересічною людиною світу, зокрема — соціального довкілля, тобто тих найближчих, най-
більш актуальних і пекучих проблем суспільного життя, від яких залежить поведінкова практика
кожної окремої особи і людських спільнот різноманітного рівня і змісту» [3], то логічно припус-
тити, що інтернет-журналістика в цьому відношенні лідирує, маючи на озброєнні всі можливі фор-
мати та ввібравши в себе практично всі інструменти, якими послуговується сучасний журналіст.
Втім, це припущення потребує перевірки, адже, окрім усього, існують питання якості інформації,
якості її споживання тощо.

Повне розкриття характеру виконання інтернет-ЗМІ гносеологічних функцій становить актуальну
наукову проблему, ґрунтовних досліджень із якої поки що не проводилось. Поруч із численними
вказівками на те, що Мережа є унікальним за розміром, доступністю та зручністю джерелом інфор-
мації як для аудиторії, так і для журналістів, можна зустріти загальні міркування, які порушують
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певні гносеологічні аспекти під кутом зору соціально-політичних, психологічних наслідків останніх
зрушень у медіа-сфері, їх культурологічного або філософського осмислення.

Досить критичну позицію займає Г. Почепцов. «Інтернет — це доступ до інформаційного роз-
маїття. Але це дуже поверхове розмаїття, яке здається таким через велику кількість джерел. Можемо
говорити, що перед нами поверхове розуміння на відміну від глибинного, яке належить книжковим
формам. Інтернет можна порівняти з роботою з анотаціями, а не з самими текстами», — пише він [6].
Спираючись на думки американського письменника Н. Карра, Г. Почепцов вказує на вплив Інтер-
нету на природні процеси сприйняття і обробки інформації людиною. Оскільки Павутина починає
виконувати роль зовнішньої пам’яті, природна пам’ять отримує менше навантаження, слабшає
здатність зосереджуватись; руйнується лінійне мислення; «потрібні тексти «тактичні», тексти одного
дня, а не тексти «стратегічні», що писалися для поколінь; у результаті зникає статус авторитетів гро-
мадської думки»; «зникає не просто рівень уваги, а й культурна та інтелектуальна глибина знань» [7]. 

Поява глобального інтегрованого інформаційного утворення становить певну закономірність.
Так бачить цей феномен Б. Потятиник, який вважає, що взагалі вся масова комунікація рухається
в напрямі єдиного «інформаційного океану», а «універсальний психічний архетип всевідання» разом
із людською допитливістю слугують «психологічною основою розвитку засобів масової комунікації»
[5, с. 17–18]. Причому поверховість, на його думку, — це тимчасовий недолік, властивий передусім
телебаченню; на зміну «приходить медіум, здатний повернути «глибину», про яку так довго з нос-
тальгією говорять викладачі факультетів журналістики будь-де у світі» [5, с. 159]. 

Оптимістично налаштована й О. Вартанова, яка вважає, що Інтернет «виконує всі функції, які
виконували старі ЗМІ, успішніше, ніж вони» [1].

Відомо, що Мережа як поле діяльності мас-медійників надає останнім цілу низку безперечних
переваг. Ця обставина так чи інакше відображена в багатьох наукових публікаціях. Відповідні уза-
гальнення знаходимо, зокрема, в російських дослідників — О. Акопова, С. Батманової, О. Китаєва,
М. Лукіної, С. Машкової, М. Раскладкіної, І. Фомічової, О. Шеремета, Л. Щіпіциної, українських —
Л. Городенко, В. Іванова, О. Мелещенка та інших. 

Для точної відповіді на поставлене на початку цієї статті запитання слід, як мінімум, вивчити
і систематизувати всі засоби забезпечення когнітивних потреб аудиторії, що є в арсеналі інтернет-
журналістів, враховуючи переваги нових медіа. Взявши за мету визначити і проаналізувати підходи
до виконання гносеологічних функцій ЗМІ в Інтернеті, ми дослідили досвід роботи одного з відомих
львівських інтернет-видань — сайту «Zaxid.net» (http://zaxid.net/). За допомогою методів спостере-
ження, порівняння, аналізу та індукції нам вдалося окреслити деякі напрями розв’язання сформу-
льованої наукової проблеми.

Найголовнішою особливістю і перевагою інтернет-ЗМІ вважають найвищу оперативність онов-
лення інформації. Свіжі матеріали в стрічці новин на головній сторінці інтернет-видання «Zaxid.net»
з’являються кожні 10 хвилин (з перервою на ніч). Усі вони покликані дати уявлення про останні
важливі для суспільства події — передусім у Львові, а також в Україні і світі. Прикметно, що назви
найважливіших новинних повідомлень у стрічці виділені червоним. Інші рубрики оновлюються
рідше. Скажімо, розділ «Публікації» пропонує нові матеріали майже щоденно, розділ «Колонки» —
раз на кілька днів. 

Іншою специфічною перевагою є доступ аудиторії до електронних архівів матеріалів інтернет-
видання, де можуть міститися публікації за скільки завгодно років. Рубрика «Архів» на «Zaxid.net»
пропонує матеріали з 1 січня 2008 р. (сайт зареєстрований у січні 2007 р., до веб-архіву archive.org
його сторінки почали надходити з травня 2007 р.).

Однією з актуальних тенденцій у медіа-сфері є індивідуалізація споживання медіа-продукту.
Г. Почепцов, спираючись на роботи Е. Тоффлера і Н. Негропонте, назвав демасифікацію медіа ви-
значальною ознакою майбутнього — постінформаційного — суспільства [8]. Інтернет-видання
«Zaxid.net» йде в ногу з часом. Крім того, що цей сайт, як і будь-який інший, доступний для пере-
гляду цілодобово на звичайних комп’ютерах, нещодавно запроваджено додаток для девайсів на базі
операційної системи «Android». Матеріали «Zaxid.net» можна отримувати електронною поштою
у вигляді стрічки Rss, читати в соціальній мережі «Facebook» і мережі мікроблоґів «Twitter», дивитися
на «You Tube». 

Тематично контент інтернет-видання «Zaxid.net» досить багатий, хоча переважають політика
й культура. Інформацію, яка користується найбільшим попитом, намагаються виділити: над шап-
кою сайту працює рухливий рядок із найостаннішими новинами, для найбільш актуальних тем за-
ведені окремі рубрики (наприклад, 21.03.13 такими темами були «Митний союз», «Нова Верховна
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Рада», «Снігопади в Україні», «Справа Щербаня», «Газові переговори з Росією», «Ремонти доріг»).
Таким чином, будь-який користувач, відкривши сайт, моментально дізнається, чим живе громада. 

Жанрова палітра так само широка. Серед текстових матеріалів «Zaxid.net» є складені за класич-
ними канонами, ніби з преси чи агенційної журналістики, — нариси, репортажі, замітки (щоправда,
споряджені гіперпокликаннями та, нерідко, мультимедійними доповненнями). Водночас представ-
лені й нові жанри, наприклад, блоґ. Матеріали, які можна віднести до аналітики чи художньої пуб-
ліцистики, на цьому сайті не надто великі за обсягом, якщо порівнювати їх із газетними, а тим
більше — журнальними, текстами.

Мова сайту багата, образна, цікава. Звичайно, текстів новин це стосується в останню чергу, хоча
навіть у повідомленнях про поточні події можуть траплятися художні тропи. Наприклад, матеріал
«На пл. Міцкевича в центрі Львова насипали снігові гори» від 21.03.13 р. починався так: «Біля
пам’ятника Адаму Міцкевичу в центрі Львова звозять сніг з усього центру, щоб скидати його в люк.
Однак снігу виявилося так багато, що комунальники не встигають його скидати, внаслідок чого
в центрі міста утворився гірський хребет» [4].

Тут доречно пригадати, що В. Здоровега, вивчаючи природу і специфіку образу в журналістиці,
дійшов висновку, що образність виконує не лише ілюстративну, а й гносеологічну функцію, коли
«знайдений автором образ дозволяє глибше осягнути саму сутність явища, політичного, економіч-
ного, соціально-політичного, яку важко, у всякому разі лаконічно, виразити за допомогою описів
і визначень» [2]. 

Маючи на увазі передусім вербальний рівень, В. Здоровега вказував на те, що висловлене жур-
налістом образно-публіцистичне бачення ситуації, навіть інколи спрощене і грубувато-натураліс-
тичне, допомагає читачеві краще її зрозуміти. На сайті «Zaxid.net» знаходимо безліч подібних
прикладів. Скажімо, публікація під назвою «Чесна праця, люди праці і їхні одвічні вороги» від
5.03.13 р. містила ось такі яскраві рядки: «Наше уявлення про чесну працю є несумісним із коопе-
рацією, технічними нововведеннями і взагалі зі здоровим глуздом. Саме тому в нас так багато па-
лаців і дорогих легковиків і так мало техніки і вантажівок. Весняне або осіннє поле густо всіяне
людьми і радше нагадує роботу на панщині. Бо як інакше можна пояснити те, що в працелюбних
українців у кожному селі, як гриби після дощу, виростають нові церкви, що тягнуться до сонця зо-
лотими банями, а поля заростають бур’яном та лісом?» [9].

Гіпертекстуальність Мережі створює для змістового наповнення інтернет-видання потенційно
безмежний контекст, який скільки завгодно можна використовувати, прокладаючи зв’язки між сло-
вами, словосполученнями та окремими графічними елементами сайту й іншими веб-сторінками.
Теоретично це поліпшує надання аудиторії тих знань, які вона потребує. Втім практика доводить,
що в застосуванні зовнішніх гіперпокликань необхідно знати міру, щоб не відволікати аудиторію
від власного веб-ресурсу. На «Zaxid.net» таких гіпертекстових зв’язків небагато, здебільшого лінками
слугують лише назви джерел інформації. Також веде до інших сайтів невелика кількість банерів.
Переважають внутрішні гіперпокликання, які забезпечують серфінг сайтом, тим самим оптимі-
зуючи рух користувача до потрібної інформації. У випадку надзвичайних подій внутрішніх гіпер-
покликань у новинах більшає за рахунок лінків, що ведуть до інших новин цього ж сайту із
інформацією про різні деталі події, розгортання ситуації, паралелі з минулим тощо.

Ще одна перевага вебу — мультимедійність — представлена в інтернет-виданні «Zaxid.net» на-
самперед відеоподкастами, аудіоподкастами (Радіо 24), фотоколажами, фотогалереями й інфогра-
фікою. Широкий вибір форматів, застосування елементів візуалізації значно полегшує сприйняття
інформації, робить сайт цікавішим, а користування ним — зручнішим (робить структуру контенту
не такою монотонною).

Серед відеоматеріалів часто трапляються аматорські записи свідків тієї чи іншої події. Наприк-
лад, коли 15.03.13 р. у Львові через сильний снігопад і хуртовину зупинився транспорт, «Zaxid.net»
виставив кілька відео своїх користувачів у публікації під назвою «Стихія у Львові: Знерухомлений
транспорт, замети».

Взагалі це інтернет-видання досить плідно співпрацює з аудиторією. Щодо інтерактивності, не
підлягає сумніву, що надзвичайно важливу роль відіграють коментарі, адже людям цікава думка не
лише журналістів інтернет-видання та блоґерів, а й інших користувачів, навіть випадкових. Спов-
нені емоцій дописи під публікаціями — також своєрідне джерело інформації, що доповнює знання
аудиторії про ту чи іншу ситуацію або подію.

Висновки на основі результатів цього короткого і досить поверхового дослідження можна зробити
такі. Інтернет-видання, як і традиційні медіа, виконують гносеологічні функції, регулярно надаючи
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цільовій аудиторії соціально значущу інформацію про територію висвітлення подій. Це пов’язано
з особливостями, обумовленими специфікою онлайнової журналістики і тими перевагами, які надає
мас-медійникам робота в Мережі. На прикладі сайту «Zaxid.net» — одного з типових провідних ін-
тернет-видань України — можна пересвідчитись, що такими особливостями є: цілодобова робота,
практично безперервне оновлення потоку новин удень; надання доступу аудиторії до матеріалів із
архівів за минулі місяці та роки; забезпечення швидкого і зручного переходу від одного до інших ма-
теріалів цього ж інтернет-видання на подібні теми; надання користувачам можливості стежити за
новими публікаціями сайту в популярних соцмережах або в електронній пошті, причому — не лише
зі звичайних комп’ютерів, а і з девайсів; такий підхід до організації інформації, що дозволяє аудиторії
легко визначати найважливіші повідомлення; вжиття мовних засобів, що надають текстам художньої
виразності, для поліпшення донесення до аудиторії їхнього змісту; застосування різних форматів,
зокрема візуалізації, яка підвищує ефективність сприйняття інформації; влаштування умов для ін-
терактивної комунікації аудиторії, яка здійснює самоінформування, співпрацює з журналістами.

Отже, інтернет-ЗМІ як новий різновид мас-медіа виконують гносеологічні функції безперервно,
швидко, ефективно, в широких часових і просторових рамках, із можливістю сприйняття інформації
різними способами і в різних умовах, із високим рівнем залучення аудиторії до співпраці з редакцією.
Традиційні мас-медіа в порівнянні мають власні переваги, але їх не так багато (скажімо, паперові жур-
нали можуть дозволити собі значно довші тексти, телебачення — набагато кращу якість відео).

Перспективи розпочатого тут напряму дослідження полягають у вивченні контенту ширшого
кола інтернет-видань, порівнянні їх матеріалів стосовно пізнавальної цінності — очікуваної і фак-
тичної — з матеріалами традиційних ЗМІ, а також у визначенні найбільш ефективних щодо ви -
конання гносеологічних функцій форматів медіа-продукції, відповідних професійних методів
і при йомів інтернет-журналістики. 
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На основі дослідження розвитку інформаційних технологій взагалі та Інтернету зокрема, зроблено
висновок, що вони є важливою складовою процесу розвитку інформаційного суспільства. Запропоновано
рекомендації щодо оптимізації використання Інтернету в політичному процесі.

Ключові слова: інформація, інформаційне суспільство, інформатизація, цивілізація, Інтернет,
соціальна мережа. 

На основе исследования развития информационных технологий вообще и Интернета в частности,
сделан вывод, что они являются важной составляющей процесса развития информационного общества.
Предложены рекомендации по оптимизации использования Интернета в политическом процессе.

Ключевые слова: информация, информационное общество, информатизация, цивилизация,
Интернет, социальная сеть.

Based on the study of information technology in general and on the Internet in particular, it was concluded
that it is an important part of the process of development of the information society. The recommendations for op-
timizing the use of the Internet in the political process has defined.

Key words: information, information society, information, civilization, Internet, Social Networking.

Інформація завжди відігравала надзвичайно важливу роль у житті людини. Від моменту виник-
нення людства збір і систематизація даних про навколишній світ допомагали індивідові виживати
у нелегких умовах — від покоління до покоління передавався досвід і навички виготовлення знарядь
полювання і праці, створення одягу та ліків. Інформація постійно оновлювалася і доповнювалася,
тому що кожне вивчене явище дозволяло перейти до аналізу та створення об’єктів (матеріальних
та духовних) більш високого порядку. З часом значні обсяги даних про навколишній світ сприяли
розвитку науково-технічного прогресу, в результаті чого людина змогла навчитися керувати різними
видами речовини і енергії.

З появою цивілізації роль інформації в житті людини стає більш істотною — з’являється необхід-
ність вивчення та розуміння вже не тільки законів природи, а й поняття та цінності людського сус-
пільства — літератури, мистецтва, архітектури тощо. В сучасних умовах, у першій половині ХХІ ст.,
роль інформації в житті людини є визначальною — чим більше навичок і знань вона має, тим вище
цінується як фахівець і співробітник, тим більшу вагу має в суспільстві.

За підрахунками наукознавців, з початку нашої ери для подвоєння знань було потрібно 1750 років,
друге подвоєння відбулося в 1900 році, а третє — до 1950 року, тобто вже за 50 років. Тенденція ця
дедалі більше посилюється — сьогодні подвоєння інформації відбувається кожні два-три роки,
а обсяг інформації збільшився більш ніж у 30 разів. Ця тенденція є проявом Закону експоненційного
розвитку високоорганізованої матерії. Відповідно до цього закону кожна ступінь еволюції матерії
на землі стає ефективнішою і коротшою в часі. Розглядаючи історію цивілізації, починаючи її відлік
з оволодіння людиною вогнем, можна відзначити, що епоха збиральництва тривала сотні тисяч
років, епоха полювання та скотарства тривала десятки тисяч років, епоха землеробства — тисячі
років, епоха індустріалізації — сотні років. Це може привести нас до висновку, що епоха інформа-
ційного суспільства буде тривати десятки років (таблиця 1) [1, c. 101].

Можливо говорити про те, що на наступному рівні розвитку людської цивілізації вона неминуче пере-
творюється на ноосферу, тобто сферу, де розум людини відіграє найважливішу роль у розвитку природи.
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Таблиця. Етапи еволюції людської цивілізації

Таким чином, на сучасному етапі розвитку людства провідну роль відіграє інформація. Цьому
сприяють такі об’єктивні процеси: 

– людство переживає інформаційний вибух. Зростання циркулюючої і існуючої в суспільстві
інформації прийшло у суперечність з індивідуальними можливостями людини по її засвоєнню;

– відбувається проникнення інформаційних технологій у сфери соціального буття;
– стає актуальною проблема сталого розвитку, становлення інформаційної економіки, головною

рушійною силою якої є інформаційний потенціал, інформаційні ресурси;
– проблема перспективи розвитку людства як цілісності висуває на перший план постановку

питання про критерії прогресу в сучасних умовах.
Слід також зазначити, що виняткова роль інформації в сучасному науково-технічному прогресі

призвела до розуміння інформації як ресурсу, настільки ж необхідного і важливого, як енергетичні,
сировинні, фінансові та інші ресурси. Внаслідок цього формується ціла концепція інформаційного
суспільства, яка була сформульована та розвинена такими відомими авторами, як Д. Беллом, М. Ка-
стельсом, В. Мартіном, Й. Масудою, Д. Робертсоном, Т. Стоуньєром, М. Поратом, Ф. Уебстером.
На пострадянському просторі цю теорію розробляють І. Арістова, В. Бебик, О. Горошко, Д. Дубов,
В. Іноземцев, О. Ожеван, В. Плескач, А. Ракітов, В. Цимбалюк. Проте роль Інтернету у розбудові
інформаційного суспільства залишається недостатньо висвітленою, що зумовлює мету цієї статті —
проаналізувати вплив Інтернету на процес інформатизації суспільства.

Американський дослідник Д. Робертсон, виходячи із взаємозумовленості цивілізаційного та ін-
формаційного процесів, висунув формулу «цивілізація — це інформація». Він ранжує цивілізації за
кількістю виробленої ними інформації таким чином:

1. Рівень 0 — інформаційний обсяг мозку окремої людини — 107 біт.
2. Рівень 1 — відбувається усне спілкування всередині громади, села чи племені — кількість цир-

кулюючої інформації — 109 біт. На цьому рівні відбувається перша інформаційна революція, яка
почалася 32 тис. років тому. Її зміст полягав у появі мови. Саме розвиток мови сприяв зародженню
інтелектуальної діяльності людей, поширенню знань і навичок спочатку у вигляді легенд, міфів,
сказань, а потім у вигляді малюнків, ієрогліфів.

3. Рівень 2 — поява письмової культури. Мірою інформованості суспільства служить Олександ-
рійська бібліотека, що мала 532800 рукописів, в яких містилося 1011 біт інформації. Близько 5 тис.
років тому, судячи за знайденими глиняним табличкам, сталася друга інформаційна революція, яка
була спричинена появою у світі системи писемності. Ця революція докорінно змінила інформаційне
середовище суспільства, отримали розвиток нові види інформаційних комунікацій між людьми за
допомогою передачі письмових повідомлень. Тепер накопичені знання стало легко передавати від
одного покоління іншому.

4. Рівень 3 — виникає книжкова культура: з’являються сотні бібліотек, випускаються десятки
тисяч книг, газет, журналів, сукупний обсяг яких оцінюється в 1017 біт. У 1440 р. винахід друкарського
верстата І. Гуттенбергом ознаменував початок інформаційного вибуху, третьої інформаційної рево-
люції. Саме ця подія викликала підйом сучасної науки і промислову революцію. Впровадження
цього винаходу в соціальну практику ознаменувало значне зростання кількості інформаційних до-
кументів, поширення наукових знань та інформаційної культури в цілому. Факт появи друкарського
верстата, бібліотек, наповнених друкованими виданнями, стимулювало розвиток грамотності та
самоосвіти, і в цілому розвиток науки і технологій. 

5. Рівень 4 — інформаційне суспільство з електронною обробкою інформації обсягом 1025 біт.
Початок XX ст. ознаменував четверту інформаційну революцію і винахід нових засобів інформацій-
ної комунікації — радіо, телефону та телебачення. Без цих засобів на сьогоднішній день не обхо-
диться жодна родина. Завдяки радіо і телебаченню кожна людина має доступ до загального світового
простору. Інформаційний простір усього світу формує свідомість людини таким чином, що кожен
із нас відчуває себе не тільки громадянином своєї країни, а й свідком історії всього світу. На
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сьогоднішній день будь-яка світова подія протягом декількох годин стане відома всім. Це дозволяє
індивіду бути в курсі політичного, економічного та культурного життя всієї планети. Всі ці процеси
роблять суспільство дедалі більш глобальним [2].

Таким чином, автор доводить, що принцип кодування інформації безпосередньо впливає на рі-
вень і якість знання, починаючи від першої комунікаційної революції, пов’язаної з формуванням
мови, і закінчуючи останньою — електронною, і визначає характер домінуючої на певному істо-
ричному відрізку культури.

Сучасні дослідники, спираючись на тенденції двох останніх десятиліть, до цих етапів додають
ще два: комп’ютерно-мережевий етап, пов’язаний із появою мережі Інтернет, коли широкого роз-
повсюдження набули комп’ютерні, телекомунікаційні та космічні мережі зв’язку і передачі інфор-
мації (наприклад, Internet та його складові — Broadband Networks, Enterprise Networks, Public Carrie
Networks, Wireless Networks); глобальний біокомп’ютерний етап, зумовлений появою квантово-пол-
ьових технологій передачі та відтворення інформації (наприклад, у біоквантових комп’ютерах,
пов’язаних з персоніфікованими носіями і об’єктами, об’єднаними в біо-квантово-польову мережу).
Ідея створення цього механізму, що працює на основі квантової механіки, з’явилася ще в 1980 р.,
а сьогодні ведуться розробки щодо його створення.

Тож можна побачити, що саме кількість та якість інформації визначають тип людської цивілізації
в цілому. Окрім науковців, на високій ролі інформації наголошують лідери держав, представники
впливових міжнародних організацій, правозахисники, журналісти. Проблеми поширення та віль-
ного доступу до інформації знаходяться у полі зору ООН та ЮНЕСКО, МСЕ, ЄС. Наприклад, від-
повідно до резолюції ООН №щ 59, що була ухвалена Міжнародною конференцією зі свободи
інформації у 1946 р., свобода інформації проголошувалася як фундаментальне право людини. Окі-
навська хартія глобального інформаційного суспільства, прийнята групою G8 22 липня 2000 р.,
також проголошує принцип того, що кожна людина повинна мати можливість доступу до інфор-
маційних і комунікаційних мереж; і принцип ефективної співпраці між урядами та громадянським
суспільством, що реагує на високі темпи розвитку технологій. У першому пункті Декларації про
принципи кіберстабільності та кіберсвіту, яка була затверджена 20 серпня 2009 р. Всесвітньою фе-
дерацією вчених (WFS), наголошується: всі уряди повинні розуміти, що міжнародне право гарантує
людям вільну передачу інформації та ідей; ці гарантії також поширюються на кіберпростір. Обме-
ження повинні застосовуватися тільки у вигляді необхідної міри.

Якщо роль інформації однозначно визнається науковцями основною в розвитку цивілізації, то
проблема побудови інформаційного суспільства має дискусійний характер. Ряд дослідників воліє
говорити, що сучасний етап розвитку людства має дійсно інформаційний характер; інші науковці
наголошують, що більш коректно говорити про тенденції до інформатизації, а не глобальну зміну
траєкторії суспільного розвитку. Як вважає американський професор В. Мартін, під інформаційним
суспільством розуміється «розвинене постіндустріальне суспільство», яке виникло передусім на За-
ході. На його думку, не випадковий той факт, що інформаційне суспільство затверджується насам-
перед у тих країнах, в яких у 60-х — 70-х роках ХХ ст. сформувалося постіндустріальне суспільство
(Японія, США, країни Західної Європи) [3].

У документах Комісії Європейського Союзу у 1993 р. вперше на рівні міждержавного соціального
євроінституту подано визначення інформаційного суспільства — як суспільства, у якому «діяльність
людей проводиться на основі послуг, що надаються з допомогою інформаційних технологій і тех-
нологій зв’язку» [4, с. 5].

У цілому фахівці вважають, якщо в суспільстві більше 50% населення зайнято у сфері послуг, на-
стала постіндустріальна фаза його розвитку; якщо в суспільстві більше 50% населення зайнято
у сфері інформаційно-інтелектуальних послуг, суспільство стає інформаційним. За цим критерієм
США вступили в постіндустріальний період свого розвитку в 1956–1960 рр., а інформаційним сус-
пільством США стали в 1974 р. Наприклад, така країна як Фінляндія вступила в постіндустріальне
суспільство на 20 років пізніше США — в 1980 році. Україна, як і світове співтовариство в цілому,
за цим критерієм знаходиться на індустріальному етапі розвитку [5, с. 6].

Отже, виходячи із перерахованих критеріїв, можна побачити, що у суспільстві, яке претендує на
статус інформаційного, провідну роль має відігравати інформація та технології, які сприяють по-
стійному доступу до неї, зокрема мережа Інтернет. Історія Інтернету почалася, коли при Міні-
стерстві оборони США було створено спеціальне агентство — Advanced Research Projects Agency
(ARPA) — для розробки електронної мережі зв’язку. Це було реакцією на запуск в 1957 р. Радянсь-
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ким Союзом космічного супутника. ARPANET (таку назву отримала розробка ARPA у 1969 р.) було
створено за безпосередньою участю Пентагону і найпотужніших американських наукових центрів
і університетів. Інтернет замислювався як механізм швидкого електронного реагування на будь-яку
небезпеку, зокрема ядерну, як система термінового зв’язку американських військових баз із базами
електронного спостереження. З часом у 1980-х рр. ряд мережевих додатків — ARPANET, BBS, Use-
net, LAN — об’єдналися в глобальну мережу ARPA Internet. 

Перше визначення терміна «Інтернет» було запропоновано тільки в 1995 р. Федеральною мере-
жевою Радою США: «Інтернет — це частина глобальної інформаційної системи, що логічно по -
в’язана з нею унітарною адресою, заснованою на IP-протоколі або на його перспективних
розширеннях; може підтримувати комунікації, використовуючи Transmission Control Protocol / In-
ternet Protocol (ТСР/IР) або його поступові розширення й/або спільні протоколи; надає, викори-
стовує й/або робить доступними (для всіх або конфіденційно) сервіси високого рівня, що базуються
на комунікаціях і пов’язаній із ними інфраструктурі» [6, с. 166]. 

Сучасні дослідники (Е. Муртазін, Е. Кролл, Д. Філіппс, О. Путилова, О. Горошко) наголошують
на таких перевагах використання Інтернету в політичному процесі:

– низька вартість та оперативність поширення інформації;
– мультимедійні можливості, тобто поєднання візуальних, звукових, відео- та інших ефектів для

впливу на органи відчуття людини;
– індивідуалізація — мережа задовольняє інформаційні потреби як окремо взятої особистості,

так і груп людей;
– можливість реалізації глобальних маніпулятивних впливів, використання всіх ресурсів

гіпертексту для прокладання необхідних маршрутів маніпулятивних кампаній;
– інтерактивність — можливість діалогу в процесі обміну інформацією, на відміну від монологу

у взаємодії з традиційними ЗМІ;
– безкарність, можлива анонімність комунікатора, прихований вплив на мережеві спів това -

риства й особистість в Інтернеті;
– технічні можливості Інтернету дозволяють не тільки створювати мережі й впливати на

споживачів інформації, а й проводити моніторинг мереж, визначаючи можливі мережі й адреси
поширювачів тієї чи іншої інформації;

– задоволення особистісних, комунікативних потреб за рахунок використання телекомуні кацій -
них технологій;

– відсутність посередників, що спрощує взаємодію між громадянами та владою.
Особливою популярність серед Інтернет-ресурсів користуються соціальні мережі. Через широке

залучення людей за допомогою соціальних мереж можна влаштувати акцію протесту чи підтримки,
забезпечити перемогу чи програш на виборах певного кандидата чи політичної партії та навіть
організувати революцію. 

Так, активно у своїй діяльності та популяризації своїх ідей використовують мережу антигло -
балісти. На спеціально створеному інтерактивному сайті Indymedia.org можна отримати найсвіжішу
інформацію про останні події, прочитати аналітику, дізнатися про заходи, що плануються,
подивитися фото й відео, а також послухати радіо. Сайт функціонує на багатьох мовах і відображає
діяльність величезної кількості осередків у різних населених пунктах світу. Окремі активісти мережі
(свого роду антиглобалістський Інтерпол) проводять постійний моніторинг сайтів, ЗМІ, ведуть
дискусії на форумах, у тому числі провокаційні — для виявлення опозиційних елементів. При
виявленні персони з ворожими чи альтернативними поглядами чи підозрілої організації, мережі
антиглобалістів інформують одна одну про це і заносять персону (колектив) у постійно
оновлюваний чорний список. Наприклад, Bretton Woods project з Великобританії займається
виключно дослідженнями діяльності СБ, МВФ та їх проектів. Окремі ініціативи присвячені гене -
тично модульованим організмам, захист тварин, охороні навколишнього середовища. Мережа No
Borders займається правами нелегальних мігрантів. Їх акції полягають у проведенні міжнародних
кемпінгів біля кордонів, атаках на центри утримання нелегальних мігрантів та благодійної допомоги
вихідцям з Африки, Азії та інших країн [7]. 

Іншою відомою акцією, що була зорганізована через мережу, стала акція «Захопи Уолл-стріт»
(Occupy Wall Street, OWS). Її підготовка почалася у липні 2011 р., коли канадська некомерційна
організація Adbusters Media Foundation, що займається питаннями зниження значущості маркетингу
і захистом прав покупців, через поштову розсилку (через свій журнал Adbusters і сайт) закликала
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читачів і прихильників провести мирні демонстрації і на знак протесту проти економічної нерівності
і всесилля фінансових еліт «окупувати» символ американського фінансового світу нью-йоркську
вулицю Уолл-стріт. Головною політичною вимогою Adbusters став поділ фінансів і політики. Ідею
підтримала Інтернет-група міжнародних «хакерів-активістів» Anonymous, а також інші організації
та об’єднання, в тому числі MoveOn.Org, Rebuild the Dream і Working Families Party. Учасники акції
знаходили прихильників у соціальних мережах, зокрема, Twitter. Через соцмережі вони надалі
координували свої дії. Особливо підкреслювалося, що у OWS не було формального лідера. Одним
із основних гасел руху «Захопи ...» було «Нас 99 відсотків» (We Are the 99 Per cent) — визначення «99
відсотків жителів Америки» як соціальної бази невдоволення [8].

Також фахівці доводять, що ланцюг «кольорових» революцій став можливим саме завдяки
використанню маніпуляцій через Інтернет та соціальні мережі зокрема. У грудні 2010 р. почалися
заворушення в Алжирі та Тунісі. Переворот пройшов успішно у Тунісі, де кожен десятий житель
країни є користувачем мережі. Журнал Foreign Policy назвав його «першою революцією WikiLeaks»
(або революцією Facebook). Войовничий настрій натовпу підтримувався  витоками інформації через
WikiLeaks і соціальною мережу Facebook з приводу корумпованості правлячої родини, що призвело
до падіння режиму Бен Алі [9, с. 6].

Іншим варіантом використання Інтернету в політичній діяльності є збір коштів на підтримку
кандидата чи політичної партії. Найбільш удалий досвід залучення народного фінансування мають
політики США. Так, хрестоматійним уже прикладом вважається кампанія участі в праймеріз від
Демократичної партії США Роберта Діна в 2004 р. Він оголосив стратегію «стодоларової революції»
($ 100 revolution), сенс якої полягав у тому, що, якщо 2 мільйони людей перерахують йому по 100
доларів, зібраної суми вистачить для боротьби з Джорджем Бушем. Р. Дін домігся безпрецедентного
на той момент успіху, використавши механізм збору коштів через систему електронних платежів:
він зумів зібрати за допомогою сотень тисяч користувачів мережі Інтернет більше 41 мільйона
доларів, причому середній розмір платежу становив трохи менше 80 доларів. 

Ще один вдалий приклад — це виборчі кампанії Барака Обами. У 2008 р. він зумів зібрати понад
778 млн доларів, при чому близько 80% від цієї суми було отримано від дрібних спонсорів, які
вносили суми від 5 до 200 доларів. Конкурент Б. Обами від Республіканської партії Джон МакКейн
зумів зібрати вдвічі меншу суму грошей — 383 млн доларів, що стало одним із чинників його
поразки. Президентські вибори 2012 р. стали найдорожчими в історії США — на їх проведення два
основні кандидати — Б. Обама та М. Ромні — витратили понад 1,8 млрд доларів. При цьому
Б. Обама знову акцентував увагу на необхідності збору коштів через Інтернет. Добровільні
пожертвування можна було відправити за допомогою Android, iPhones та iPad, оснащених
пристроями для зчитування інформації з кредитних карт. Також сторінка Б. Обами у Facebook мала
набір каналів для монетизації. Додаток Donate збирав електронні платежі з кредиток користувачів
соцмережі. Далі на сайті barackobama.com та на його сторінці у Facebook були «вбудовані»
посилання на онлайн-магазин кандидата з капелюхами, кепками, чашками та іншої сувенірною
продукцією з фото Б. Обами. Ці кошти дозволили в останньому кварталі 2011 р. зібрати близько
42 млн доларів [10].

Отже, Інтернет є потужним засобом побудови інформаційного суспільства. Особливу акту -
альність отримує його використання в політичному процесі, що може сприяти підвищенню рівня
демократизації політичних інститутів. Для ефективного використання цього ресурсу політичні
актори повинні враховувати таке:

– Інтернет повинен бути загальнодоступним та мати низьку вартість;
– використовувані Інтернет-ресурси повинні наповнюватися якісним контентом;
– функціонування Інтернету має відбуватися в рамках правового поля, визначеного націо наль -

ним законодавством та нормами міжнародного інформаційного права;
– кожна держава повинна стимулювати розвиток національного програмного та інформаційного

продукту;
– кожна держава повинна дбати про захист власного інформаційного суверенітету;
– переведення політичної боротьби (передвиборчої зокрема) у мережевий простір сприятиме

зниженню вартості політичних кампаній, політичної конфліктогенності суспільства та еліти;
– використання Інтернет-ресурсів підвищить інтерактивність (у тому числі і якість) політики;
– Інтернет може виконувати функцію каналізації масових негативних емоцій, реакцій на певні

політичні рішення, сприяючи тим самим  стабільності політичного режиму. 
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КОМУНІКАЦІЙНА ПРИРОДА ОСВІТИ

Геннадій Москалик, кандидат філософських наук (м. Кременчук)
УДК 130.2:316.776:37

Як важливий спосіб існування людини у світі спілкування є процесом інтелектуального й емоційного
обміну інформацією, під час якого здійснюється її збір і перерозподіл, а також встановлюються міжо-
собистісні взаємини. А педагогічне спілкування має бути ще й емоційно забарвленим та особистісно роз-
виваючим. Водночас подолання наявних між суб’єктами спілкування природних труднощів також
залежить від професіоналізму викладача. Саме під цим оглядом і розглядається комунікаційна природа
освіти в сучасному філософському і педагогічному дискурсі.

Ключові слова: освіта, комунікація, спілкування.

Как важный способ существования человека в мире общение является процессом интеллектуального
и эмоционального обмена информацией, в ходе которого осуществляется ее сбор и перераспределение,
а также устанавливаются межличностные отношения. А педагогическое общение должно быть еще
и эмоционально окрашенным и личностно развивающим. Вместе преодоления имеющихся между
субъектами общения природных трудностей также зависит от профессионализма преподавателя.
Именно под этим углом и рассматривается коммуникационная природа образования в современном
философском и педагогическом дискурсе.

Ключевые слова: образование, коммуникация, общение.

Аs an important way of human existence in the world, communication is a process of intellectual and emotional
communication in which collection and redistribution takes place, as well as establishing interpersonal
relationships. Pedagogical communication should also be emotional and personally developing. However, solving
natural problems between subjects also of communication depends on the professionalism of a teacher. It is in this
respect communication nature of education is considered in modern philosophical and pedagogical discourse.

Key words: education, communication, communication.

Слово комунікація прийшло до нас через англійську мову (communication) від латинського com-
municatio — єдність, передача, з’єднання, повідомлення, пов’язаного з дієсловом (лат.) communico —
роблю спільним, повідомляю, з’єдную, похідним від (лат.) communis — спільний. Російські відпо-
відники — общий, общество, общаться, общение, приобщить. Як бачимо, ідея єдності, об’єднання,
зв’язку зі спільнотою є визначальною для поняття комунікації, але є певна обмеженість слова спіл-
кування щодо функціонування його у науковій і виробничій сферах. Наше слово має переважно
нетермінологічний характер вживання, що зумовлено експансивним вторгненням кальки інтерна-
ціонального слова communication через англійську та інші романо-германські мови у нашу науку
й практику, оскільки питання вивчення процесів спілкування (комунікації) у західній науці було
порушено набагато раніше, ніж в українській чи російській.

На ранніх етапах суспільного розвитку комунікація має винятково операціональний рефлек-
торно-поведінковий характер і залежить від вітальних, тобто життєвозабезпечувальних потреб
людей. Люди об’єднувалися в колективи, групи з метою отримання їжі, будівництва житла тощо.
У цій ситуації комунікація була знаряддям об’єднання у групи. 

З суспільним розвитком і перетворенням комунікації у систему усвідомлених, цілеспрямованих
дій, скерованих на процес свідомого встановлення й підтримання контактів між членами суспіль-
ства, спілкування могло набувати характеру творчого процесу, коли реакція комуніката прогнозу-
валася мовцем, думка «створювалася», «пророблялася» у своїй уяві і була ніби витвором мовця.

Що загального між записом у щоденнику, переглядом телепередачі, бесідою з друзями, розмовою
по телефону і вивченням меню? Усе це — форми комунікації. Підраховано, що люди витрачають
на комунікацію більше часу, ніж на будь-яку іншу діяльність. Проте більшості людям не до снаги
визначити, що таке «комунікація».
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Комунікація — технічний процес обміну інформацією між двома і більше індивідами (або гру-
пами). Коли ми говоримо про комунікацію, нас перш за все цікавить те, як інформація передається.
«Поняття комунікація може вживатись у значенні: 1) соціальна комунікація, спілкування між
людьми та іншими соціальними суб’єктами; 2) зв’язок за допомогою технічних засобів; 3) певна
система, за допомогою якої забезпечується сполучення між віддаленими об’єктами, наприклад: під-
земні комунікації, транспортні комунікації, каналізаційні комунікації тощо» [1, с. 428].

З вищесказаного випливає, що спілкування є одним із видів комунікації і є процесом інтелекту-
ального й емоційного обміну інформацією, в ході якого здійснюється збір, перерозподіл інформації
і встановлення міжособових контактів. У процесі спілкування велику роль відіграє і та інформація,
обмін якої відбувається, і самі засоби, які вибирають для встановлення міжособових стосунків учас-
ники комунікації. У діяльності викладача спілкування є основним параметром, який впливає на
увесь процес навчання і виховання, оскільки самі цілі, завдання навчання реалізуються в процесі
взаємодії викладача з тими, хто навчається. Так чи інакше, інші  форми взаємодії забезпечують
сприйняття і засвоєння матеріалу учнями. Для продуктивної комунікативної діяльності викладач
повинен знати, що спілкування пронизує всю систему педагогічного впливу, кожен його мікроеле-
мент. На уроці викладачеві необхідно оволодіти комунікативною структурою всього освітнього про-
цесу. Це вимагає вміння одночасно вирішувати дві проблеми: конструювати особливості своєї
поведінки (свою педагогічну індивідуальність), своїх стосунків з учнями, тобто стиль спілкування,
і конструювати самі виразні засоби комунікативного впливу.

При цьому саме педагогічне спілкування можна визначити як «систему обмеженої соціально-
психологічної взаємодії педагога і учнів, змістом якої є обмін інформацією, надання виховного
впливу, організація взаємовідносин за допомогою комунікативних засобів. Викладач є ініціатором
цього процесу, організовуючи його й керуючи ним» [2, с. 114].

Спілкування в педагогічній діяльності  це засіб вирішення навчальних завдань, соціально-пси-
хологічне забезпечення виховного процесу і спосіб організації взаємин викладача та учнів.

Педагогічне спілкування має бути емоційно комфортним і особистісно розвиваючим. Профе-
сіоналізм спілкування викладача полягає в тому, щоб подолати природні труднощі спілкування
через розходження в рівні підготовки, здатності допомагати учням набути впевненості у спілкуванні
як повноправних партнерів викладача.

Усне мовлення є основним засобом педагогічного спілкування. Слово викладача повинно впли-
вати на почуття і свідомість, повинне стимулювати мислення та уяву, створювати потребу пошукової
діяльності. У системі професійного педагогічного спілкування взаємодіють вербальні (мова) і не-
вербальні (жести, міміка) засоби спілкування.

Вербальна комунікація використовує як знакову систему людську мову, природну звукову мову,
тобто систему фонетичних знаків, що включає два принципи: лексичний і синтаксичний. Мова
є найбільш універсальним засобом комунікації, оскільки при передачі інформації за допомогою
мови менш за все втрачається зміст повідомлення. Правда, цей процес має супроводжувати високий
ступінь спільності розуміння ситуації усіма учасниками комунікативного процесу.

Взагалі відносно використання мови як деякої знакової системи в процесі комунікації
є справедливим все те, що говорилося про суть комунікації в цілому. Зокрема, і при характеристиці
діалогу важливо увесь час мати на увазі, що його ведуть між собою особистості, що володіють певними
намірами (інтенціями), тобто діалог являє собою активний, двосторонній характер взаємодії партне-
рів. Саме це зумовлює необхідність уваги до співрозмовника, узгодженість з ним. В протилежному
випадку буде порушена найважливіша умова успішності вербальної комунікації — розуміння сенсу
того, що говорить інший, в кінцевому рахунку — розуміння, пізнання іншої особистості. Це означає,
що за допомогою мови не просто «рухається інформація», але учасники комунікації особливим спо-
собом впливають один на одного, орієнтують один одного, переконують один одного, тобто прагнуть
досягти певної зміни поведінки. Можуть існувати два різні завдання в орієнтації партнера по спілку-
ванню. А. Леонтьєв пропонує позначати їх як «особистісно-мовна орієнтація (ЛРО) і соціально-мовна
орієнтація (СРО), що відображає не стільки відмінність адресатів повідомлення, скільки переважну
тематику, зміст комунікації. Сам же вплив може бути зрозумілим по-різному: Він може мати характер
маніпуляції іншою людиною, тобто прямого нав’язування їй якоїсь позиції, а може сприяти актуалі-
зації партнера, тобто розкриттю в ньому і ним самим якихось нових можливостей» [3, c. 112]. 

До структури спілкування можна підійти по-різному, як і до визначення його функцій. Соціальна
психологія в структурі спілкування виділяє три взаємопов’язані сторони: комунікативну, інтерак-
тивну і перцептивну.
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Комунікативна сторона спілкування, чи комунікація у вузькому сенсі слова, полягає в обміні ін-
формацією між індивідами, що спілкуються. Інтерактивна сторона полягає в організації взаємодії
між індивідами, що спілкуються, тобто в обміні не тільки знаннями, ідеями, а й діями. Перцептивна
сторона спілкування означає процес сприйняття і пізнання один одного партнерами по спілку-
ванню і встановлення на цій основі взаєморозуміння. Природно, що всі ці терміни досить умовні.
Деякі автори в спілкуванні виділяють такі три функції: інформаційно-комунікативну, регуляцій-
них-комунікативну, афективно-комунікативну. Звичайно, в реальній дійсності кожна з цих сторін
не існує ізольовано від двох інших, і виділення їх можливе лише для аналізу, зокрема для побудови
системи експериментальних досліджень. Усі зазначені тут сторони спілкування виявляються
в малих групах, тобто в умовах безпосереднього контакту між людьми.

Сам процес комунікації розуміється як процес обміну інформацією. Під час спільної діяльності люди
обмінюються між собою різними ідеями, інтересами, настроями, почуттями. При будь-якому розгляді
людської комунікації з погляду теорії інформації фіксується лише формальна сторона справи: як інфор-
мація передається, в той час як в умовах людського спілкування інформація не тільки передається,
а й формується, уточнюється, розвивається. При описі комунікативної сторони спілкування треба вия-
вити специфіку в самому процесі обміну інформації, де він має місце у разі комунікації між двома людьми.

1. Спілкування не можна розглядати лише як відправлення інформації якоюсь системою або як
прийом її іншою системою, оскільки, на відміну від простого «руху інформації» між двома при-
строями, в спілкуванні двох індивідів кожен є активним суб’єктом: взаємне інформування їх при-
пускає злагоджені дії у спільній діяльності. «Кожен учасник комунікативного процесу припускає
активність свого партнера» [4, с. 66]. Направляючи йому інформацію, необхідно орієнтуватися на
нього, тобто аналізувати його цілі, мотиви і т. д., «звертатися» до нього. Тому в комунікативному
процесі відбувається активний обмін інформацією. Тут особливу роль відіграє значущість інфор-
мації, оскільки люди не просто спілкуються, а й прагнуть при цьому виробити загальний зміст. Це
можливо лише за умови, що інформація не просто прийнята, але зрозуміла, осмислена. Комуніка-
тивний процес — це не просто взаємне інформування, а спільне розуміння предмета спілкування.

2. Обмін інформацією зводиться до того, що за допомогою системи знаків партнери могли впли-
нути один на одного, отже, обмін інформацією передбачає вплив на поведінку партнера, тобто знак
змінює стан учасників комунікативного процесу. Комунікативний вплив, який тут виникає, є ні
чим іншим, як психологічним впливом одного комуніканта на іншого з метою зміни його пове-
дінки. Ефективність комунікації вимірюється тим, наскільки вдався цей вплив. При обміні інфор-
мацією відбувається зміна типу відносин, що склався між учасниками комунікації.

3. Комунікативний вплив як результат обміну інформацією стає можливим лише тоді, коли «всі
говорять одною мовою», оскільки будь-який обмін інформацією можливий лише за умови, що
знаки і, головне, закріплені за ними значення відомі всім учасникам комунікативного процесу.
Тільки прийняття єдиної системи значень забезпечує можливість партнерів розуміти один одного.
Думка ніколи не дорівнює прямому значенню слів. Тому в тих, хто спілкується, має бути ідентичне
розуміння ситуації спілкування.

Володіння комунікацією і актуальним спілкуванням розглядається як сума різних умінь учителя,
що включають в себе: «професійну педагогічну мову», «комунікативно-мовленнєву стратегію», «ко-
мунікативно-мовленнєву тактику», «педагогічну комунікативну культуру», «комунікативну готов-
ність» та ін. Усім цим «повинен» володіти майбутній педагог, починаючи зі студентської лави, не
забуваючи при цьому, що виховний вплив «є мистецтвом, воно багато в чому спирається на імпро-
візацію, інтуїцію, а не на науковий аналіз конкретної ситуації» [5, с. 421]. 

«Діяльність педагога не можна помислити без комунікації, яка є одним із головних засобів його
діяльності при вирішенні професійних завдань. Вчитель повинен не тільки здійснювати викла-
дацьку діяльність, а й бути налаштованим на продуктивне встановлення і розвиток професійних
контактів; націлений на результативний обмін інформацією та вироблення єдиної стратегії взає-
модії; на сприйняття і розуміння співрозмовників» [6, с. 195]. Саме таку думку підтримувала Е. Ба-
лакірєва, яка виділила такі характеристики професійної діяльності у сфері освіти:

– рефлективність, як результат розвитку процесу суб’єктивізації професійної діяльності у сфе -
рі освіти;

– інтегративність, обумовлена приналежністю до класу перетворюючих і до класу керуючих про-
фесій одночасно;

– комунікативність, обумовлена спрямованістю на встановлення взаємодії і взаємин з людьми
в різноманітних умовах реалізації професійної діяльності;

206

Теорія та історія комунікації



Освіта регіону — 2013/4 207

– диференційованість, що виявляється в необхідності встановлення взаємодії з суб’єктами
освітньої діяльності, відмінними за багатьма ознаками (стать, вік, індивідуальні особливості тощо).

Знаходження структури професійної комунікації у сфері освіти вимагає, насамперед, зіставлення
таких понять як «комунікація», «спілкування», «педагогічне спілкування», «професійна комуніка-
ція». На сьогоднішній день у педагогічній науці немає однозначного трактування понять «комуні-
кація» і «спілкування». Вони або ототожнюються, або розрізняються.

Наприклад, І. Плужник стверджує, що спілкування більшою мірою пов’язане з характеристи-
ками усно-мовного, міжособистісної вербальної і невербальної взаємодії афективно-оцінного ха-
рактеру, що реалізується в практичній діяльності, а комунікація являє собою соціально обумовлений
процес передачі інформації та обміну думками, почуттями між людьми в різних сферах пізнавально-
трудової і творчої діяльності, і націлена на виконання соціально значущого завдання, на результат,
на задоволення особистісних потреб» [7, с. 43]. «Комунікація — це не тільки процес обміну інфор-
мацією, це процес створення певної спільності, в якій учасники осмислюють інформацію і співвід-
носять свої смисли зі смислами комунікативних партнерів, створюючи, таким чином, певну ступінь
взаєморозуміння. Важливу роль у цьому процесі відіграють комунікативні категорії» [8, с. 159].

Підкреслюючи значущість комунікативної складової освітнього простору, І. Баєва вводить по-
няття «психологічно безпечного освітнього середовища», під яким розуміється «середовище взає-
модії, що базується на гуманістичних принципах, є вільним від прояву психологічного насильства,
має референтне значення для її учасників і виявляється в емоційно-особистісних і комунікативних
характеристиках її суб’єктів» [9, с. 27].

В рамках підходу, який пов’язує поняття «комунікація» і «безпека» також порушується проблема
розвитку комунікативної компетеності вчителів та вихователів, але не просто як професійно-важ-
ливої якості, а як фактора, що знижує ризик виникнення конфліктних ситуацій, що запобігає про-
фесійним стресам і перенапрузі, службовця як індикатора особистісного та професійного
благополуччя.

Освітнє середовище так само стає предметом дискурсивного аналізу. Дискурс, що включає в себе
лінгвістичні та екстралінгвістичні компоненти, проявляється в комунікації та функціонує в ній,
впливаючи на її суб’єктів. Комунікація без дискурсу неможлива. Розуміння дискурсу як системи
комунікації, в якій одночасно реалізуються найрізноманітніші аспекти не лише мови, але й мовного
мислення тієї чи іншої соціальної групи або соціальних інститутів, робить можливим розгляд про-
блемних галузей освіти на макро- і мікрорівнях. 

Представляючи процес кодування і передачі інформації, комунікація одночасно виступає актом
складної спільної взаємодії людей — творців і користувачів комунікативних систем. Для того щоб акти
комуникації були результативними, потрібно, щоб обидва учасника цього процесу володіли комуні-
кативною компетентністю. «Поняття «комунікативна компетентність», що додає смисловий відтінок
«володіння знанням» досить загальному поняттю «комунікація», активно використовується в руслі т.зв.
компетентнісного підходу в освіті. Крім множинних спроб визначення комунікативної компетентності,
в соціально-психологічній літературі виділяються її численні параметри і критерії, простежується на-
ціленість на необхідність розвитку в освітньому просторі ефективної комунікації, як у педагогів, так
і в учнів різних вікових груп, які стають суб’єктами комунікаційного процесу» [10, с. 60].

Комунікативність як властивість соціальної реальності являє собою сукупність умов, що забез-
печують можливість встановлення діалогу, взаємодії між суб’єктами інформаційного процесу.
В умовах інформатизації та комп’ютеризації соціальної реальності невід’ємною умовою подібної
взаємодії стає наявність налагоджених каналів трансляції та репродукування інформаціїції. 

Розглядаючи комунікацію як спрямований зв’язок, який виражається в передачі інформаційних
сигналів, можна припустити, що і в системі сучасної освіти всі компоненти між собою тісно взає-
мопов’язані, тому що комунікація в ній представляє один із досить складних видів загального
зв’язку. Слід погодитися і з тим, що без соціальної комунікації, що є універсальним механізмом,
який формує і змінює соціокультурний простір-час, неможливим стає і саме існування, і розвиток
освітньої системи, оскільки втрачається можливість погоджувати дії, спрямовані на досягнення
цілей і місії соціальної структури.

У системі освіти реалізуються три початкові функції комунікації, які виділилися досить давно:
активаційна, інтердиктивна, дестабілізуюча. Активаційна функція спонукає до дії, вчинку в певному
усвідомленому напрямі, прикладами є заклик, наказ, вимога, девіз, які реалізуються як у навчаль-
ному процесі, так і у позанавчальних взаємодіях. Інтердиктивна функція, навпаки, пов’язана із за-
бороною, гальмуванням усіх дій, крім однієї, вона особливо важлива у виховній, комунікативній
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взаємодії педагога з учнями в ситуаціях ризику і надзвичайних обставин. Дестабілізуюча функція
відображає складність і суперечливість соціального життя освітнього закладу: погоджуючись і під-
тримуючи думку того, хто навчається, педагог протиставляє себе іншій особі або групі, вступаючи
з ними в суперечливі відносини, відповідно, виникає якийсь хаос, організовується дестабілізація
комунікативної взаємодії. Подібні ситуації в навчальних закладах виникають як спонтанно, так
і навмисно реалізуються при використанні інтерактивних форм у процесі реалізації певної мети,
пов’язаної з освоєнням, найчастіше, нового навчального матеріалу, контролем знань, а також у ви-
ховній комунікативній взаємодії.

«Соціальна комунікація, як зазначає Ф. Бацевич, відіграє фундаментальну роль у процесі струк-
турування та стабілізації освітнього простору» [11, с. 227]. Особливо помітно, як зростає її значення
в ситуаціях ризику, нестабільності, суперечливості, непередбачуваності напряму подальшого раз-
витку, нестачі часу. Збільшення швидкості передачі і обсягу інформації, зростання пропускної спро-
можності каналів зв’язку дають можливість управляти безліччю комунікаційних процесів. Тому,
з одного боку, управління комунікативними процесами, а також їхня чіткість, однозначність і до-
ступність соціально важливої інформації стають важливою теоретичною та практичною проблемою,
вирішення якої дозволить знизити ступінь ризику і зменшити його негативний вплив на учасників
освітнього процесу. З іншого боку, що не менш важливо, необхідно самого учня як важливого ком-
понента комунікації підготувати до адекватного сприйняття таких складних процесів, сформувати
у нього комунікативну компетентність, яка б дозволила швидко аналізувати мовні події, мовні си-
туації, мовні взаємодії, приймати правильні рішення, оформлені згідно з нормами літературної
мови, що, безумовно, вимагає розвиненої культури спілкування і високого ступеня володіння су-
часними засобами зв’язку. Слід погодитися з виділенням у структурі комунікативної компетен-
тності, особливо коли мова йде про керівників освітніх установ, у нашому випадку, класного
керівника, завуча, директора, проректора, ректора, такого важливого компоненту як відповідаль-
ність. «Комунікативна компетентність, на думку Є. Капусткіна, припускає володіння технологією
побудови ефективної комунікації, тобто раціональної і відповідної дискусії щодо досягнення спів-
праці між співробітниками організація» [12, с. 216]. 

Важливими соціальними компонентами комунікативного взаємодій є статусні і ситуативні ролі
його учасників, а також стильові прийоми, які вони використовують. Статусна роль вказує на пове-
дінку, яка  запропонована учням і викладачеві, що визначається його соціальним (віковим, статевим,
професійним) становищем, або статусом. При кожній комунікативній взаємодії в межах або поза на-
вчальним закладом від його учасників вимагається адекватне усвідомлення як власних соціальних
дій, так і вчинків усіх учасників комунікації. Без установлення соціальних і рольових маркерів немож-
ливо правильно орієнтуватися в освітній ситуації, вибрати адекватні манеру і стиль поведінки.

В освітньому процесі важливо не тільки обмінюватися знаннями, інформацією, емоціями, а й ор-
ганізовувати «обмін діями», спланувати загальну продуктивну і репродуктивну діяльність класу або
навчальної групи. Навчання і його комунікаційна діяльність виступають, з одного боку, як необхідний
компонент, який забезпечує, регулює і коригує процесуальність, з іншого боку, вони є необхідним за-
собом розвитку освітньої організації протягом усього освітнього ланцюжка: від дошкільних установ
до вузівської, поствузовскої, додаткової освіти. Звідси випливає, що всіх учасників освітнього процесу
можна визначити як «необмежене комунікативне співтовариство», здатне до динаміки та інтеграції.

Цілі, цінності, інтереси, смисли, реалізовані в освітньому процесі, характеризуються інтенціо-
нальними (психологічними) та інтенсіональними (лінгвістичними), а якщо розглядати ширше, то
і культурними категоріями, а їх причинно-наслідкові зв’язки визначаються конкретними контек-
стами і суспільно-історичною практикою. В цьому разі культура і традиції виступають гарантією
існування людини. Тому при підготовці фахівців необхідно в повній мірі використовувати культурну
та комунікаційну частину освітнього процесу, які забезпечують:

по-перше, актуальність та затребуваність отриманих знань у конкретних сферах життєдіяльності
соціуму, здійснюють інформаційну трансляцію позитивних і негативних реалій соціального та куль-
турного життя; по-друге, вписаність засвоєних стандартів знань і комунікативних практик в архі-
тектоніку сучасної освіти, в міжнародну науково-теоретичну проблематику та комунікаційну
практику дає уявлення про динаміку та основні тенденції навчального процесу на різних рівнях;
по-третє, саморозвиток культури учня, в тому числі його діяльності, поведінки, спілкування, зав-
дяки яким не переривається розвиток  соціуму; по-четверте, реалізацію лінійної, інтеракційної,
трансакційної моделей соціальних комунікацій, спадковість у використанні формальних і нефор-
мальних способів засвоєння соціального і культурного досвіду попередніх поколінь.
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Як зазначає Г. Ільїн, «спосіб комунікації в освітньому закладі відображає його стан як єдиної со-
ціальної системи» [13, с. 54]. Якщо відбувається збій у способах передачі інформації, то зв’язок між
компонентами освітньої системи може бути порушеним. Не отримуючи необхідної інформації, ос-
вітня система в цілому або окрема установа освіти перестають повною мірою виконувати свої фун-
кції або змінюють спосіб функціонування, що призводить до внутрішніх змін і трансформації
зв’язків та взаємин за її межами.

Використання соціокультурного контексту в комунікативних взаємо-діях розвиває ідентичність
учнів, здатність розуміти інших людей, формує особистісну картину світу, через призму якої здійс-
нюється бачення і оцінка реальних подій і фактів і долаються комунікативні порушення. Унікаль-
ність соціокультурного контексту полягає також і в тому, що він забезпечує взаємне накладення
знань і комунікативних практик,  навчальний та інтелектуальний багаж його однокласників чи од-
ногрупників, безпосередньо і опосередковано включених у процес культурно-освітньої взаємодії.
Слід визнати, що результатом використання соціокультурного контексту в комунікативному процесі
є освоєння нових знань і комунікативних практик, які стають частиною особистісної культури
суб’єкта комунікації.

Поступово освіта стає ознакою сучасної культурної людини. Знання набувають додаткового
змісту і нових смислів, сприяють емоційній поліфонічності, інтелектуальній активності, розвитку
креативного мислення. При цьому зростає вплив комунікації на якість і зміст освітнього процесу,
не без її участі здійснюється відбір навчального матеріалу, прочитання текстів та їх інтерпретація.
Сучасна система освіти починає інтегрувати в себе не тільки особистісні комунікативні ресурси тих,
хто навчається, і педагога, але і нові комунікативні технології, засновані на використанні можли-
востей комп’ютерних програм, електронних книг, дистанційної освіти, якісно змінює «упаковку»
культурного змісту навчального процесу. 

Таким чином, спосіб комунікації в освітній установі виступає як умова, наслідок, зміст, форма,
знакова модель, імпульс його успішної трансформації. Тому взаємодія освіти і комунікації у своїй
перспективі визначає динаміку розвитку освітньої системи в цілому, реформування вітчизняної си-
стеми вищої професійної освіти, перетворення її «в міжкультурну систему комунікацій» актуалізує
виникнення нового цифрового освітнього середовища у вищій школі.
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Проаналізовано інформаційну політику України в рамках інтеграції до Європейського Союзу.
З’ясовано, що європейський (регіональний) чинник впливу для України є пріоритетним у рамках
дослідження державної євроінтеграційної політики у сфері ЗМІК. 

Ключові слова: Україна, Європейський Союз, державна інформаційна політика, інтеграція.

Проанализировано информационную политику Украины в рамках интеграции в Европейский Союз.
Выяснено, что европейский (региональный) фактор влияния для Украины является приоритетным
в рамках исследования государственной евроинтеграционной политики в сфере СМИК. 

Ключевые слова: Украина, Европейский Союз, государственная информационная политика,
интеграция.

The state information policy of Ukraine in the context of the integration into the European Union is analyzed.
It is found that the European (regional) impact factor for Ukraine is a priority in the field of the European media
integration studies. 

Key words: Ukraine, the European Union, state information policy, integration.

Актуальність теми зумовлюється зростанням ролі інформаційно-медійного чинника для визна-
чення місця України в міжнародних відносинах і відповідного забезпечення її євроінтеграційної
перспективи. Інформаційний та іміджевий поступ країни, що намітився протягом останніх кількох
років, потребує постійного підтримання зовнішньополітичними рішеннями та вдосконаленням на-
ціональної інформаційної політики [1].

Європейський (регіональний) чинник впливу для України є пріоритетним у рамках дослідження
євроінтеграційної політики України у сфері ЗМІК, а також визначення рівня і якості інформування
українського населення про критеріальні складники зближення з Євросоюзом. Визначальним мо-
ментом за цієї ситуації виступає такий реальний чинник, як поетапно зростаюча критичність у єв-
ропейських підходах до розвитку політичної системи, політичного режиму й, зокрема, його
інформаційної політики.

Регіональні та європейські зовнішньо-національні фактори впливу на політику України у сфері
ЗМІК, роль яких у революційному переході нашої держави до реальної демократії важко переоці-
нити, початково формувалися на ширшому полі критики політичної системи. Останнім часом такий
підхід зазнав певних змін, але поки що західне співтовариство небезпідставно вважає, що інфор-
маційна політика України все ще повною мірою не відповідає європейським стандартам. Зокрема,
йдеться про фактичне замороження переходу до нової європейської якості внутрішньої і зовнішньої
політики та залишкові інформаційні обмеження [2].

Здійснення національної інформаційної політики в контексті євро- інтеграційної стратегії України
та наближення до європейських стандартів у сфері інформації та комунікації зумовлює динаміку змін
в інформаційній сфері держави, стимулює позитивні зрушення у використанні нових комунікаційних
послуг, впливає на вдосконалення інформаційного законодавства, сприяє розвитку суспільного те-
лерадіомовлення та національного сегмента мережі Інтернет, забезпечує поступове поліпшення фі-
нансового становища ЗМІК та примноження культурного й медійного розмаїття України [3].

Дослідженню проблем державної інформаційної політики різних країн світу приділяється увага
в роботах таких видатних вітчизняних фахівців у сфері МІВ, як Л. Губерського, Є. Макаренко, Г. По -
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чепцова, І. Драча. Серед праць зарубіжних дослідників науковий і практичний інтерес становлять
роботи С. Бремена, Н. Орея, Д. Гиньє, П. Шампаня.

Мета статті полягає у з’ясуванні сутності основних аспектів державної інформаційної політики
в контексті інтеграції країни до міжнародної структури — ЄС — та аналізі основних інструментів
та механізмів здійснення інформаційної політики України.

Однією з неодмінних умов формування національного інформаційного простору є комплексна
та ефективна протекціоністська політика держави, головним завданням якої є стимулювання ство-
рення відповідних індустрій і забезпечення їх сталого розвитку. Передусім це: розвинена та впливова
у суспільстві система загальнонаціонального Суспільного мовлення із такими виробничо-техноло-
гічними складовими, як загальнонаціональне та супутникове телерадіомовлення, онлайнове мов-
лення в Інтернет, виробництво фільмів, телесеріалів, програм; конкурентоспроможна система
національного кіновиробництва та кінопрокату; національна система глобального збирання та по-
ширення інформації, орієнтована на активне розповсюдження відомостей про Україну та створення
її позитивного іміджу у світі [4]. 

Одним із найважливіших стратегічних завдань інформаційної політики України залишається
створення Суспільного мовлення. Без цього не можна говорити про утвердження в державі свободи
слова та задоволення потреб населення в оперативній та об’єктивній інформації. Відповідні нор-
мативно-правові акти та розроблені механізми становлення системи суспільного мовлення існують
ще з середини 90-х рр. Черговою спробою активізації цього процесу став Указ Президента України
№ 148/2008 «Про заходи щодо створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення Ук-
раїни». Затверджений 21 лютого, цей документ визначив, зокрема, необхідність забезпечення під-
готовки до розгляду у жовтні 2008 року Радою національної безпеки і оборони України питання про
концепцію створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення України. Проте на сьогод-
нішній день Концепція на розгляд не подавалася.

Щодо збільшення глобальної інформаційної присутності України, то тут спостерігається сталий,
хоча й повільний, прогрес. На сьогодні офіційну присутність України у світовому інформаційному
просторі забезпечує ДТРК «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення» (УТР).
Міжнародне співробітництво в інформаційній сфері здійснюється на підставі низки договорів. За-
галом Держкомтелерадіо координує і контролює реалізацію міжурядових та міжвідомчих угод в ін-
формаційній сфері з понад 30 країнами світу в Європі, СНД, Африці, АТР та на Близькому Сході.
Спільно з Державним підприємством «Укркосмос» УТР мовить на 84 країни світу, а з 2005 р. здійс-
нює повноцінне Інтернет-мовлення в реальному часі. 

Стратегічно важливим завданням державної інформаційної політики є впровадження цифрового те-
лерадіомовлення. Перехід на цифрові технології мовлення є нині однією з глобальних тенденцій. Відпо-
відно до рішення Регіональної угоди «Женева-06», до якої приєдналася й Україна, усі країни Європи до
2015 р. припиняють аналогове телевізійне мовлення і замінюють його на цифрове формату DVB-T. 

Упровадження цифрового телерадіомовлення в Україні є необхідним, оскільки це: забезпечить
технологічне підґрунтя для подальшої інтеграції України в європейський та світовий телерадіоп-
ростір; оптимізує використання радіочастотного ресурсу, виділеного Міжнародним союзом елек-
трозв’язку для потреб України (сьогодні він використаний вже приблизно на 90%); збільшить
інвестиційну привабливість галузі; забезпечить рівномірне покриття телемовленням усієї території
держави, включаючи прикордонні регіони; виведе Україну на рівень західноєвропейських показ-
ників щодо кількості програм телевізійного, звукового та мультимедійного мовлення, поліпшить
якість сигналу, уможливить створення в Україні телебачення високої чіткості (технологія High De-
finition Television — HDTV). 27 листопада 2007 р. Національна рада з питань телебачення і радіо-
мовлення затвердила «Державну програму впровадження цифрового телерадіомовлення в Україні»,
згідно з якою до липня 2015 р. має відбутися повний перехід на цей стандарт. 

Розвиток відносин Україна — ЄС в інформаційній сфері простежується в стратегіях інтеграції
України до Європейського Союзу та Європейського Союзу щодо України; спробах і намірах гармо-
нізації законодавства; створенні умов для ринкової економіки у сфері інформаційних послуг; спри-
янні електронній комерції; участі у програмі «еЕurоре» [5]; формуванні національних хостів;
підготовці та реалізації спільних міжнародних проектів.

Але, попри розширення співробітництва Україна — ЄС у галузі інформації та комунікації, зали-
шається актуальною проблема недостатнього використання Україною потенціалу партнерства з Єв-
ропейським Союзом в інформаційній сфері з метою поліпшення умов економічного життя в країні.
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Широка і повноцінна участь України в європейських інтеграційних процесах, пов’язаних із
прискореною інформатизацією, революцією в галузі комунікацій, електронної економіки тощо,
є важливою євроінтеграційною складовою. Основні зусилля у цьому напрямі повинні зосереджу-
ватися на істотному поглибленні й розширенні практичного співробітництва. Важливою у цьому
сенсі є систематизація результатів діалогу Україна — ЄС як у рамках двосторонніх зустрічей екс-
пертів на різних рівнях, так і в рамках міжнародних заходів. Здійснимо короткий ретроспективний
аналіз основних документів, що забезпечили співробітництво Україна — ЄС в інформаційній сфері.

Правовою основою відносин між Україною та ЄС стала Угода про партнерство та співробітниц-
тво (УПС) [6], підписана 16 червня 1994 р. УПС набула чинності 1 березня 1998 р., терміном дії до
28 лютого 2008 р. УПС започаткувала партнерство між Європейським Співтовариством та держа-
вами-членами, з одного боку, та Україною — з іншого боку, зокрема в Угоді про партнерство і спів-
робітництво відзначено, що сторони підтримують розвиток сучасних методів обробки інформації,
а також засобів інформації, та сприяють ефективному взаємному обміну інформацією. Першочер-
гова увага приділялась програмам, які мали за мету ознайомлення широкої громадськості з основ-
ною інформацією про Європейське Співтовариство та Україну, включаючи, коли це можливо,
взаємний доступ до баз даних на основі повної поваги до прав на інтелектуальну власність.

8 липня 1999 р. у Брюсселі підписаний Протокол намірів між Державним комітетом зв’язку та
інформатизації України та Генеральним Директоратом XIII Європейської Комісії.

14 вересня 2000 р. у Парижі Генеральний Директорат з питань Інформаційного суспільства Єв-
ропейської Комісії та Державний комітет зв’язку та інформатизації України підписали Меморандум
про взаєморозуміння щодо розвитку Інформаційного суспільства. Метою зазначеного Меморан-
думу є розширення співробітництва у сфері інформаційного суспільства для прискорення надання
послуг в Україні.

Україна продовжує процес міжнародної співпраці з країнами ЄС у рамках Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС за напрямом «Розбудова інформаційного суспільства».

Проте залишається неузгодженим питання адаптації українського законодавства до вимог Ди-
рективи № 2000/31/ЄС від 08.06.2000 р. про деякі правові аспекти послуг інформаційного суспіль-
ства, зокрема електронної торгівлі на внутрішньому ринку (директива про «Е-торгівлю») [7].

Співробітництво України і ЄС здійснюється за Шостою Рамковою програмою (2003–2007 рр.
і на перспективу до 2025 р.), яка вирізняється революційним змістом і має за мету об’єднання єв-
ропейських інтелектуальних ресурсів. Вона передбачає застосування наукового потенціалу Європи
для реалізації національних програм становлення інформаційного суспільства й забезпечення лі-
дерства у світовій конкуренції. Програма здійснюється за основними напрямами наукових дослід-
жень для країн-членів, країн-кандидатів та країн-сусідів, що передбачають створення єдиного
європейського наукового простору; розробку й планування інтегрованих європейських програм;
координацію національних і європейських досліджень щодо еволюційних змін у суспільстві та
впливу нових технологій на цивілізаційний розвиток; розробку стратегій єдиної зовнішньої полі-
тики, регіональної безпеки, загального інформаційного права, монетарної політики та європейської
інформаційної політики; подолання нерівності між інформаційно багатими й інформаційно бід-
ними країнами і забезпечення конкурентоспроможності останніх у європейському регіоні; вирі-
шення проблеми зайнятості та соціальної єдності суспільства на основі економічних реформ,
інновацій та високих технологій [8].

Щорічний саміт «Україна — ЄС», що відбувся 9 вересня 2008 р. у Парижі, підтвердив рішення
розробити новий практичний інструмент на заміну Плану дій. Цей інструмент, Порядок денний асо-
ціації Україна — ЄС (для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію), в напрямках
«Інформаційне суспільство» та «Наука і технології» визначає, що сторони співпрацюють шляхом:
проведення оцінки відповідності нового проекту закону про електронні комунікації сукупності нор-
мативних актів (acquis) ЄС; обміну інформацією та досвідом реалізації ініціативи ЄС «і2010» [9]
з метою розробки та впровадження e-стратегій в Україні, зокрема впровадження Національної кон-
цепції розвитку телекомунікацій та державної програми «eУкраїна»; пролонгування та активізації
виконання Угоди між Україною та ЄС про наукове і технологічне співробітництво з метою розши-
рення участі українських дослідницьких установ у проектах Сьомої Рамкової програми, що має під-
назву «Будівництво Європейського дослідницького простору знань для зростання», почалася 1 січня
2007 року і завершиться 31 грудня 2013 року. РП7 об’єднує всі дослідницькі ініціативи ЄС для ви-
конання головних завдань, а саме розвитку, конкурентоспроможності та зайнятості спільно з новою
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Програмою конкурентоспроможності та інновації (CIP), освітніх програм і програм підготовки,
а також Структурний фонд. РП7 є однією з основ Європейського дослідницького простору [10].

З метою підвищення ефективності співпраці України з країнами ЄС у рамках Угоди про асоціа-
цію між Україною та ЄС за напрямом «Розбудова інформаційного суспільства»  необхідно узгодити
питання стосовно адаптації українського законодавства та нормативно-технічної бази до вимог Ди-
рективи № 2000/31/ЕС від 08.06.2000 р. Про правові аспекти послуг інформаційного суспільства,
зокрема електронної торгівлі на внутрішньому ринку. Для цього треба виконати комплекс робіт,
серед яких основними є: розроблення та прийняття низки необхідних для електронного цифрового
підпису стандартів та регламентів; внесення змін до існуючих законодавчих та нормативно-право-
вих актів (Цивільний кодекс України, Господарський кодекс, Закони України «Про електронний
цифровий підпис» тощо); прийняття нових законодавчих та нормативно-правових актів (Закони
«Про електронну торгівлю», «Про захист персональних даних» тощо); напрацювання процедур ви-
рішення спорів за участю електронного документа та прийняття доказів в електронній формі, про-
цедур експертизи електронних документів, аналогічних експертизі паперових документів;
узгодження термінів адаптації електронного законодавства.

Таким чином, в якомога найкоротший термін необхідно укласти з Європейською Комісією ме-
морандум про асоційовану участь України у Сьомій Рамковій програмі. Асоційований статус надасть
Україні можливість стати повноправним членом Європейського наукового простору, отримати рівні
з країнами-членами ЄС права, обов’язки та умови діяльності.

Повноцінна участь у проектах Сьомої рамкової програми сприятиме залученню України до пе-
редових технологій, реалізації її наукового потенціалу, додатковому фінансуванню українських на-
уково-дослідних організацій і установ, що беруть участь у спільних проектах.
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Проаналізовано процес формування та становлення електронного урядування в Індії. Досліджено
проблеми на шляху його подальшого розвитку. Зроблено аналіз досягнень Індійської Республіки.

Ключові слова: Індія, електронний уряд.

Проанализирован процесс формирования и становления электронного правительства в Индии.
Исследованы проблемы на пути его дальнейшего развития. Сделан анализ достижений Индийской
Республики в контексте электронного правительства. 

Ключевые слова: Индия, электронное правительство.

The process of formation and development of the e-governance in India is analyzed. The problems in the way
of its further development are determined. The analysis of the achievements of the Indian Republic in the context
of the e-governance is given.

Key words: India, e-government.

Процес уведення «системи електронного урядування» в Індії розпочався наприкінці 60-х — по-
чатку 70-х років ХХ століття. Головні зусилля були спрямовані на комп’ютеризацію обладнання для
оборонного комплексу, економічного відділу планування, перепису населення, системи виборів,
податкової системи та інших.

Належне фінансування уряду забезпечило повну розробку та реалізацію програм. У 80-х роках
ХХ ст. був створений «Національний Центр Інформатики (NIC)», головною метою якого було за-
безпечення реалізації та підтримки великих проектів комп’ютеризації в Індії.

У 90-х з’явилась національна ІТ ініціатива уряду Індії з відповідними планами по штатах країни,
яка заклала фундамент для подальшого розвитку ідеї впровадження електронного уряду в Індії.

Теоретичні основи вивчення електронного урядування в Індії закладені працями таких вітчиз-
няних та зарубіжних вчених, як О. Андрєєва, Г. Почепцов, Є. Макаренко, М. Рижков, М. Гупта,
С. Сад шева, П. Шарма, К. Сінгла, Б. Субхаш тощо.

Мета статті полягає у дослідженні особливостей та тенденцій розвитку процесу становлення
електронного уряду в Індії.

Основоположним нормативно-правовим документом щодо електронного уряду в Індії є Стра-
тегія е-уряду для Індії — у цій Білій книзі уряду Індії аналізується електронна готовність управління
в країні, розглядається взаємозв’язок і застосування інформації, знань, інформаційних систем і ко-
мунікаційних технологій в урядових процесах [1].

Уряд Індії заснував Міністерство Інформаційних технологій, яке має сприяти розвитку Інтернету,
електронного бізнесу та галузей, заснованих на знаннях. Відповідне Міністерство впровадило «Акт
про діяльність в Інтернет», який, крім регламентації діяльності е-бізнесу в країні, визнає й юридичну
силу електронного підпису [2]. Активне впровадження е-уряду розпочалося завдяки реалізації плану
урядом Індії «Національний план дій E-урядування» протягом періоду 2003–2007 рр. Згідно з планом
було ухвалено закон про «Інформаційні технології» (ІТ), який набув чинності 17 жовтня 2008 р.

Уряд Індії забезпечив правову основу для сприяння розвитку електронних операцій. Головними
цілями цього закону є: визнання електронних договорів, попередження комп’ютерних злочинів [3]. 

Проблема електронного урядування в Індії полягає в наданні послуг близько мільярду осіб. Ста-
ном на 2012 р. Індія займає 124-е місце у глобальному рейтингу готовності електронного уряду, що
на 5 позицій нижче порівняно з 2011 р.
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Є багато факторів, які обмежують можливість реалізації ідей електронного урядування. Зокрема,
головними факторами є рівень комп’ютерної грамотності, якість робочої сили, політичні питання
(електронне урядування охоплює право на інформацію, що означає, що державні службовці повинні
розкривати свої заробітні плати, а також рухоме та нерухоме майно, яким володіють. Політики та
політичні партії в Індії не готові прийняти ці правила. Електронний уряд є інструментом у боротьбі
з корупцією, а рівень корупції в Індія настільки високий, що країна виходить у топ рейтингу най-
більш корумпованих країн) [4].

Уряд Індії серйозно розпочав використання ІТ, запропонувавши низку ініціатив. Було затвер-
джено «Національний план дій E-урядування» для реалізації протягом 2003–2007 рр. План був спро-
бою закласти фундамент і дати поштовх для довгострокового економічного зростання у сфері
електронного управління в Індії. 

За ініціативи уряду Індії було реалізовано низку проектів з реалізації електронного уряду на міс-
цевому рівні. З-поміж проектів можна назвати такі:

– проект Bhoomi в штаті Карнатака («Бхумі» — проект «сприяння комп’ютеризації» фермерів
у штаті Карнатака);

– проект SWAGAT («SWAGAT» — увага з боку держави щодо публічного невдоволення за допомогою
застосування технології). Це проект е-уряду, за допомогою якого був створений варіант прямої взаємодії
громадян та Державного міністра. У рамках цього проекту скарги реєструються онлайн, передаються
і надаються онлайн відповідним службовцям, які повинні на них відповісти протягом 3–4 годин;

– проект ePension (Система оплати пенсій) штату Хімачал Прадеш — це повноцінне оновлення
ручної системи видачі пенсій, що призвело до прямих вигод як для уряду, так і для пенсіонерів. Про-
ект включає обробку пенсій тільки на рівні казначейства та її видачу лише за допомогою банківських
рахунків. Більше того, основною перевагою для уряду є забезпечення того факту, що пенсія пере-
водиться на рахунок пенсіонера у відповідний день;

– проект Gyandoot в штаті Мадхья-Прадеш («Gyandoot» був запроваджений з 1 січня 2000 р. Роз-
почався збір інформації від мешканців штату про їхні проблеми. Основними проблемами були:
труднощі в отриманні доступу до інформації про земельні документи, а також відсутність механізму
розгляду скарг. В окремих населених пунктах створювали інформаційні кіоски, оснащені комп’юте-
рами з підключенням до Інтернет. Ці інформаційні кіоски перебувають у розпорядженні освічених
молодих людей, що мають атестат зрілості з робочим знанням комп’ютерів).

Послуги, що надаються в цих е-кіосках, включають:
– надання інформації про поточні темпи зростання цін на сільськогосподарські культури на міс-

цевому та інших аукціонах країни;
– можливість оформлення всіх документів, що містять інформацію про земельні володіння;
– можливість відправити по електронній пошті всі дані про місце проживання, сертифіка ти тощо;
– скарги на погану якість насіння, добрив, питної води тощо, функціонування або не функціо-

нування шкіл, або панчаятів, сільських комітетів і т.д.;
– проект Sampark у штаті Чандігарх (у рамках цього проекту електронні сервісні центри, відомі

як «Sampark-центри», були встановлені в різних місцях). Sampark-центри надають послуги від імені
державних відомств. Це зокрема сплата податків, оплата за користування водою, каналізацією, елек-
трикою, оплата марки Поштовий Чаллан, пенсійного доручення, свідоцтв про народження та
смерть, оренди, реєстрації майнового стану службовців, паспортів, а також окремих телефонних
рахунків, що дозволяє скоротити витрати і заощаджувати час;

– проект PAWAN (Єдина мережа штату Панджаб) — цей проект працює як інструмент ефектив-
ного впровадження е-урядування. Він спрямований на забезпечення виконання вимог усіх держав-
них департаментських додатків, а також забезпечення доступу до центральних урядових додатків за
допомогою підключення через NICNet. Проект забезпечив надійне, вертикальне і горизонтальне
підключення в рамках державної адміністрації, що зробило її більш ефективною і продуктивною.

– проект E-Seva штату Андрха Прадеш — цей проект ґрунтується на єдиному центрі, що дозволяє
громадянам здійснювати оплату за використання комунальних послуг. Завдяки цьому, рядові гро-
мадяни можуть користатися цими послугами, прийшовши в один із центрів, що знаходяться в різ-
них містах, або скориставшись Інтернетом. Електронна оплата була спрощена за допомогою точок
оплати, для створення яких уряд співпрацював з кількома банками [5].

Починаючи з 2000 року штат взявся втілювати заплановані ініціативи, які включають у себе
розбудову інфраструктури та розробку програмних додатків спеціально для створення сприятливих
умов у сфері ІКТ, орієнтованих на надання послуг громадянам.
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Ініціативи охопили промисловий сектор, галузь освіти, обслуговування і органи державного
управління, а їх вплив останнім часом стає дедалі відчутнішим. Уряд Одіша ініціював багато проектів
для реалізації електронного управління у штаті. В першу чергу були комп’ютеризовані всі 180
відомств державних реєстраторів штату Одіша. В результаті громадяни отримали можливість
швидко та без черг відсилати необхідні документи для подальшої реєстрації. Інший проект
реалізується, щоб досягти досконалості в розробці й отриманні різних видів податків Депар та -
ментом комерційних податків уряду Одіша. Було створено Інтернет-портал, де можна сплачувати
необхідні податки без черг і зайвих документів [6].

22 серпня 2013 року Міністерство комунікацій та інформаційних технологій Індії запустило пі-
лотний проект е-уряду e-Gov application store з метою підвищення ефективності роботи державного
сектора. Для громадян же це стане додатковою можливістю отримати якісні державні послуги. Цей
проект призначений як для громадян, так і бізнес-сектора [7].

Електронній освіті в Індії приділяють дійсно велику увагу. Зумовлюється це тим, що більше по-
ловини населення Індії — молодші 25 років і є постійними інтернет-користувачами. Значне підне-
сення економіки в недавдньому минулому також допомогло у розвитку е-освіти в Індії. Така освіта
особливо подобається молодим професіоналам, оскільки допомагає їм просуватися кар’єрними
сходинками. Вони вважають освіту он-лайн в Індії дуже зручною, адже специфіка такого навчаль-
ного процессу не вимагає, щоб вони регулярно відвідували класи.

Хоча люди схильні ототожнювати дистанційне навчання з онлайн-освітою, але існує різниця
між ними. Вона полягає у тому, що технології їх здобуття можуть відрізнятися. Курси дистанційного
навчання в Індії стають дедалі популярнішими. Наявність дистанційного навчання є запорукою
того, що людина може продовжувати освіту в будь-якій державі або університеті, навчатися в яких
він або вона виявляють бажання. Проект «Odisha Online» полягає в наданні громадянину послуг від
усіх державних відомств за принципом «єдиного вікна» в однаковому інтерфейсі на основі загальних
центрів обслуговування. Державні закупівлі в галузі будівництва, водних ресурсів і високих техно-
логій здійснюється лише електронним способом [8].

Освітній онлайн-ресурс (Банк навчальних закладів Індії) дає можливість: підібрати необхідний курс
або заклад для навчання в Інтернеті; отримати будь-яку інформацію про новини е-освіти та ін. [9].

Індія займає перше місце у світі щодо реалізації програми введення в країні біометричних па-
спортів. Так, зараз МЗС країни формує технічну базу, необхідну для введення біометричних паспор-
тів. В Індії з вересня 2010 року станом на лютий 2011 сканування відбитків пальців і райдужної
оболонки очей пройшли вже більше 120 мільйонів індійських громадян. Уряд країни планує здійс-
нити біометричну ідентифікацію всіх жителів, яких понад 1,2 млрд. Половина жителів країни імо-
вірно пройде процедуру до березня 2014 року.

Цей проект отримав назву Aadhaar (у перекладі з хінді — «система») і вже став найбільшою біометрич-
ною ініціативою у світі. Незабаром головна проблема Індії — відсутність будь-яких документів у громадян —
буде вирішена. Так, як результат, після проходження процедури дактилоскопії індійці отримають унікальні
12-значні ідентифікаційні номера. Подібна ідентифікація має ряд переваг. По-перше, вперше вдасться
підрахувати точну кількість громадян Індії, число яких до цих пір нікому не відомо. По-друге, нові доку-
менти відкриють їм можливість доступу до різних послуг: банківських, фінансових, медичних, освітніх,
телекомунікаційних. До того ж біометрична ідентифікація забезпечить справедливий розподіл соціальної
та продовольчої допомоги, особливо серед представників найбідніших верств населення.

Крім того, Індія вводить біометричні візи для низки країн. Першопрохідцями у видачі індійських
біометричних віз стали представництва країни у Великобританії та Пакистані. ТІ, хто бажають от-
римати візу до Індії в цих країнах, будуть зобов’язані сканувати відбитки пальців і проходити циф-
рове фотографування. До збору біометричних даних у здобувачів віз залучені зовнішні агентства,
з якими дипломатичні представництва Індії працюють на умовах аутсорсингу [10].

У планах уряду — видати такі документи всім громадянам країни протягом наступних п’яти років.
Вартість програми заміни та видачі паспортів нового зразка — 30 мільярдів доларів.

Перехід на біометричні паспорти в Індії проводитимуть поступово. До 2020 року індійці матимуть
по два документи. Паперові паспорти для поїздок за кордон і біометричні — для ідентифікації особи
на території країни [11].

Індія здійснює значну співпрацю з багатьма країнами світу з метою кращого впровадження елек-
тронного урядування на своїх теренах.

Так, 4 вересня 2013 була ратифікована  «Угода між Урядом України та Урядом Республіки Індія про
науково-технологічне співробітництво». Реалізація Угоди сприятиме проведенню узгодженої політики
у пріоритетних напрямках, що становлять взаємний інтерес у розвитку науки і техніки, гармонізації
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її змісту окремих компонентів і відповідних національних нормативно-правових баз країн-учасниць
Угоди. Зокрема, Угодою між Урядом України та Урядом Республіки Індія про науково-технологічне
співробітництво передбачено: обмін ученими і викладачами з метою проведення досліджень та обміну
науковими ідеями щодо кращого впровадження електронної освіти в обох країнах.

Республіка Індія постійно співпрацює з США у галузі електронного урядування. Так, Індія і Сполу-
чені Штати Америки анонсували принципово нову платформу е-урядування Open Government Platform
(OGPL), що націлена на підвищення прозорості державного управління шляхом надання розширеного
публічного доступу через Інтернет до урядових даних, документів, інструментів та процедур. OGPL
об’єднує в собі кращі можливості двох урядових порталів — індійського India.gov.in і американського
Data.gov. Платформа була представлена   на з’їзді US-India Joint Commission Meeting on Science and Tec-
hnology Cooperation, що відбувся 11 червня 2012 р. у Вашингтоні. Проект Open Government Platform
стар тував у рамках серії ініціатив щодо електронної демократії, озвучених прем’єр-міністром Індії Ман-
моханом Сінгхом і президентом США Бараком Обамою в листопаді 2010 р. в Делі [12].

Індія дуже активно співпрацює з Бразилією у сфері е-уряду. І це не дивно, адже їх об’єднує велика
чисельність населення, де значний відсоток неписьменних людей і великі вогнища злиднів. Обидві
ці країни належать до економік, що успішно борються з бідністю, де один із важливих важелів —
боротьба з цифровою нерівністю. Так, у 2008р. країни підписали спільний проект щодо е-уряду-
вання «Е-Choupal» з бюджетом у 1,2 млрд дол., відповідно до якого фермери обох країн отримують
прямий доступ до Інтернет-системи рекомендацій та довідок з ведення господарства, а головне,
зможуть користуватися електронними режимами закупівель і продажів, контактуючи з покупцями
безпосередньо, збільшуючи відпускну ціну і придбаючи потрібні товари за меншу вартість в обхід
старих корумпованих каналів збуту [13].

Таким чином, із запровадженням електронного урядування уряд Індії зробив вагомий крок до
того, щоб відійти від минулого — тісняви, довгих черг, процедурних ускладнень, прямого і непря-
мого вимагання хабарів чиновниками та неефективності в їхній роботі. Впровадження інформа-
ційних технологій у процес управління значно підвищило якість послуг, що надаються громадянам.

Індія є державою, що розвивається, тож зараз запускає найважливіші проекти з е-урядування,
спрямовані на доступність і прозорість урядових послуг за участі громадян. Найзначнішою перева-
гою всіх проектів е-урядування є надання послуг в рамках чітких часових рамок і без посередників.
Більше того, необхідно створити велику обізнаність серед простих людей для ефективного впро-
вадження проектів електронного уряду.
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Розділ VII
ЖУРНАЛІСТИКА

«ДЕМОКРАТИ» ВІД ФОЛК-РОКУ: 
ІСТОРИКО-КОМУНІКАТИВНИЙ АНАЛІЗ

Олег Синєокий, кандидат юридичних наук, доцент,
професор кафедри журналістики Запорізького національного університету
УДК 347.78 : 681.854 (091) (439)

Вперше в науковій літературі викладено історико-комункаційний аналіз розвитку рок-музики в краї-
нах Центрально-Східної Європи за часів соціалізму. Автором концептуально обґрунтовується гіпотеза,
згідно з якою музичний звукозапис є інститутом соціальної комунікації. Висвітлюється роль грамзапису
в ідеологічно закритій системі соціалізму на прикладі особливостей становлення і розвитку рок-музики
в цьому регіоні.

Ключові слова: Грамзапис, фолк, рок-музика, біт-група, комунікації.

Впервые в научной литературе изложен историко-комункативный анализ развития рок-музыки
в странах Центрально-Восточной Европы во времена социализма. Автором концептуально обосновы-
вается гипотеза, согласно которой музыкальная звукозапись является институтом социальной ком-
муникации. Раскрывается роль грамзаписи в идеологически закрытой системе социализма на примере
особенностей становления и развития рок-музыки в этом регионе.

Ключевые слова: Грамзапись, фолк, рок-музыка, бит-группа, коммуникации.

For the first time in the scientific literature is presented historical analysis of the development of rock music in
Central and Eastern Europe during the communist era. Author conceptually grounded hypothesis that musical
recordings is an institution of social communication. Reveals the role of ideology in the record closed socialist
system on the example of the features of formation and development of rock music in the region.

Key words: Recording, Folk, Rock Music, Beat-Group, Communication.

Погодимося, що рок тісно пов’язаний не тільки з музичною, але й соціальною сферою. Чи не тому
особливо драматично цей жанр пробивав собі дорогу в країнах соціалістичного табору. Однак час ба-
гато чого розставить на свої місця, і рок-музика міцно посіла своє місце у світовому соціокультурному
та інформаційно-комукаційному просторі. Разом із тим потрібно визнати, що «демократи» (тобто
рок-виконавці з колишніх соціалістичних країн Східної Європи) є недостатньо вивченим субкуль-
турним феноменом, що має особливе інформаційно-комунікативне значення. Звідси вивчення уні-
кального досвіду східно-європейських рок-музикантов є актуальною науковою проблемою у галузі
соціальної комунікації. Мета дослідження полягає у вивченні соціально-комунікативної ролі рок-му-
зики як засобу масової комунікації Центрально-Східної Європи у другій половині ХХ століття.

Термін «західний рок» досить активно використовувався за часів соціалізму для позначення му-
зики капіталістичних країн (головним чином, США і Західної Європи, особливо Великій Британії).
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Таке поняття, як «східний рок», ще більш широке і обтічне. Сюди можна віднести як рок соціаліс-
тичних країн Східної Європи (так званих «демократів»), радянський чи російський рок, а також рок
азіатський (причому, як у межах колишнього СРСР — казахський, узбецький, киргизький, хаба-
ровський, далекосхідний і т.п., так і за його кордонами — японський, китайський, корейський, філ-
ліпінський, в’єтнамський, індійський тощо). Тому змістовне позначення сутності східного року
буде більш точним — «євразійський рок». Утім такого терміна не існує.

Термін «Ост-рок» (Ost — нім. Схід) використаний нами у розширеному значенні, що має на увазі
не тільки «східно-німецьких» музикантів, але також польських, чехословацьких, угорських, югос-
лавських і навіть румунських і болгарських. «Ера демократів» тридцятирічної тривалості вкладається
в часові рамки 1961–1991 рр. і є настільки особливим, самобутнім феноменом у соціальній структурі
радянської філофонії, що, незважаючи на формальне закінчення як «ери демократів», так і «радян-
ської філофонії», що продовжує хвилювати багатьох меломанів-дослідників, незважаючи на недос-
татність вивчення цього питання. Розберемося, що «демократи» — це ж не просто виконавці з країн
Східної Європи соціалістичної орієнтації. Це — рок. Естрадних виконавців поп-шлягерів з НДР,
ЧССР, Польщі та інших країн Східної Європи соціалістичного табору ніхто не відносив до «демо-
кратів» за визначенням. Як явище мультикультурне і вельми специфічне, «демократи» виросли
з перших біт-груп початку 1960-х років, і перш за все, в Югославії та Чехословаччині. У Польщі,
НДР, Румунії, Болгарії і навіть в Угорщині (яка займає почесну «бронзу» в умовній пальмі першості
становлення цього музичного та субкультурного феномену) національні біт-групи з’явилися пізніше
на кілька років — лише минувши середину 1960-х років. 

Роль грамзапису рок-музики в державах «Східного блоку», що створила широкий тематичний
спектр музичних фонограм — від зразків фолк-року до класичного хард-року — в зміні соціально-
інформаційного життя суспільства досить значна. Вона є свого роду дзеркалом, що відображає
життя та інтереси людей поза політичних пріоритетів, є безцінним джерелом в аспекті історії по-
всякденності. Злиття угорської народної музики і біта в Угорщині почалося в 1965 році (ILLÉS).
Пізніше певна кількість угорських груп (BARBARO, GÉPFOLKLÓR, KORMORÁN і DRUMS) роз-
робили унікальний звук, застосовуючи непарні ритми і наблизились до прогресивного року. Румун-
ська група TRANSSYLVANIA PHOENIX з 1972 року впроваджувала елементи фолку в рок-музику.
Сучасним представником румунського фолк-року є група SPITALUL DE URGENŢĂ. Чеська група
FLAMENGO з’явилася в 1966 році і записала всього один альбом Kuře V Hodinkách, який став куль-
товим. Багато фахівців називають цей альбом, навіть, кращим в історії чеської рок-музики. Пред-
ставниками чеського фолк-року також є ASPM, Власта Редл, Володимир Ведмедиків, Ян Кубик
Петро Каландр (так званий, чеський Боб Ділан) та інші. 

Ще однією легендарною чеською групою, яка залишила значний слід в історії фолк-року,
є MARSYAS [1]. Багато груп прогресивного року 1970-х з СФРЮ включали в своє звучання еле-
менти балканської народної музики (KORNI GRUPA, YU GRUPA, S VREMENA NA VREME,
SMAK, LEB I SOL і DAH). У середині 1970-х з’явилася успішна група BIJELO DUGME, котра по-
єднує хард-рок і народну музику, альбоми якої вплинули на ряд поп-рок/фолк-рок виконавців 1980-х
із Сараєво: CRVENA JABUKA, PLAVI ORKESTAR, Діно Мерлін і Hari Mata Hari. В кінці 1980-х
років на фолк-рок переходять такі різнопланові групи, як GRIVA, GALIJA і AZRA.

У східно-європейських країнах соціалістичного табору ідеологічні обмеження щодо рок-музики
були не особливо суворими. Нічого схожого на абсолютну заборону в цій сфері там не спостеріга-
лося: музиканти записувалися в студіях, грали абсолютно офіційні концерти, їхні пісні частково
потрапляли на радіо, у деяких навіть виходили диски на західних лейблах. Не часто, але біт-вико-
навці з соціалістичної співдружності таки бували у капіталістичних країнах (США, Великій Британії
та ФРН), де купували собі апаратуру та музичні інструменти. Навіть під час першого свого приїзду
в Радянський Союз, у 1967 році, CZERWONE GITARY були представлені радянській публіці як
«Вокально-інструментальний ансамбль з Польщі», власне без імені. Гурт SKALDOWIE ж, взагалі,
на рубежі 1970-х років в СРСР сприймали і приймали, немов БІТЛЗ. Навіть у себе на батьківщині,
в Польщі, такого не траплялося.

Перші східно-європейські рокери політикою особливо не цікавилися. Головним критерієм було
одне: наскільки цікава та чи інша група і чи є у неї майбутнє. Однією з головних умов успіху була
наявність хорошої апаратури для концертних виступів і запису на студії. Наприклад, перша довго -
граюча платівка польської біт-групи скальдів випущена польським лейб «Pronit» ще в 1967 році,
а сингл взагалі вийшов на рік раніше. У ЧЕРВОНИХ ГІТАР перший тираж альбому To Właśnie My
вийшов в 1966 році, другий — 240 тисяч і третій — 220 тисяч примірників. Молоді радянські
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рок-музиканти про таке не могли навіть мріяти. Але польські, югославські й угорські рок-брати не
залишалися осторонь і допомагали своїм приятелям-музикантам з СРСР — іноді нелегально про-
давали їм вельми непогану «фірмову» апаратуру або інструмент [2, с. 138–144].

Потрібно визнати, що з 1960-х років західна рок-музика використовувалася і для розподілу полі-
тичної точки зору і здійснення вирішального соціального впливу на країни соціалістичної орієнтації.
З цього приводу відзначимо, що німецький дослідник Пітер Віке навіть обґрунтовує зв’язок між рок-
музикою і крахом Німецької Демократичної Республіки [3, с. 81–92], а Ганна Шемер продовжуючи
дослідження в цьому ракурсі, знаходить підтвердження цієї теорії для Угорщини [4,   с. 93–114; 489].

Важливим комунікативним питанням постає вплив грамплатівок з записами східно-європей-
ської популярної музики на радянську рок-сцену. Але чому інтерес до творчості «демократів» не
згасає й сьогодні, особливо на пострадянському просторі? Правда, особливо просунуті «західники»
ніколи не визнавали подібних компромісів, переконано вважаючи «демократів» сурогатом музичної
англо-американської культури.

Потрібно сказати кілька слів про співвідношення термінів. Тих же Радмілу Караклаіч, Ганну Гер-
ман, Бісера Кірова або Карела Готта навряд чи з повною впевненістю можна віднести до «демокра-
тичного року». А якщо «демократи» представляли виключно східно-європейську рок-сцену, то як
бути, наприклад, з угорською групою NEOTON FAMILIA, яка виросла як правонаступник прог-
рок-групи NEOTON і дівочого поп-тріо KÓCBABÁK, перетворившись до початку 1980-х років
в яскравий диско-колектив, творчість якого обґрунтовано знайшло світове визнання, а альбоми та
сингли випускалися не тільки в соціалістичних країнах. Ось і «перший» НЕОТОН, і «другий», ми
вважаємо найбільш справжніми «демократами». Як бачите, тут ми знаходимо підтвердження гіпо-
тези, що диско та рок-музика — суміжні.

Аналіз семантики вербальних текстів хард-рокових композицій, зідно з дослідженнями різних
авторів, засвідчив переважання драматургії ліричного типу. Тематика вербальних текстів система-
тизована у такі типи, як філософський, повчальний, любовний, описовий, уславлювальний. Схід-
нослов’янський «важкий» рок доповнює цей перелік історичним, екологічним, антивоєнним та
морально-етичними типами [5]. 

Перші угорські музичні колективи, що виконували композиції в стилі «біт» (термін «рок» став
використовуватися пізніше), з’явилися на початку 1960-х років. Тобто угорський рок зародився
ненабагато пізніше, ніж це сталося в країнах-родоначальницях жанру — Англії та Америці. Деякі
вважають, що поява в Угорщині з другої половини 1960-х років і, особливо, в 1970-ті роки великої
кількості рок-колективів (LOKOMOTIV GT, OMEGA, SKORPIÓ, PIRAMIS, ILLÉS, NEOTON,
TOLCZVAY, BERGENDY, KARTHAGO, GENERÁL та ін.) зобов’язана ідеологічній м’якості ра-
дянського керівництва «в якості компенсації за вторгнення» [461]. Тобто музична субкультура Угор-
щини отримала досить потужний імпульс для свого розвитку при мінімальній кількості заборон.

До 1980-х років радянські колекціонери-меломани вже впевнено вважали «феномен угорського
року» чимось особливим. До цього часу виконавці та гурти з Угорщини були (поряд з польськими)
найбільш якісними і стилістично різноманітними в порівнянні з музикантами з інших країн соціа-
лістичної співдружності. Більш того, провідні угорські рок-гурти (такі як LOKOMOTIV GT,
OMEGA, SKORPIO, PIRAMIS, ILLÉS, NEOTON, P. BOX і деякі інші) навіть у прямому порівнянні
із західними поп-зірками цілком витримували таку конкуренцію. Палітра мадярського року має
дуже широкий діапазон і можна до нескінченності міркувати про причини популярності угорської
поп- і рок-музики, але ми тільки назвемо колективи, які залишили слід у розвитку східно-європей-
ської рок-сцени — APOSTOL, BERGENDY, EDDA, FONOGRÁF, GENERÁL, HUNGÁRIA, HOBO
BLUES BAND, ILLÉS, KARTHAGO, KORAL, LOKOMOTIV GT, METRO, NEOTON, OMEGA,
PANDORA’S BOX, PIRAMIS, P. MOBIL, SKORPIO, SYRIUS, TOLCZVAY, V’MOTO-ROCK та ін.
Більшість з цих колективів вписані золотими літерами в історію угорської рок-сцени. 

Слід погодитися з дослідниками цього питання в тому, що за великим рахунком, в 1950-60-ті
роки ніякої рок-музики в НДР не було [7, с. 18–20]. Існували розрізнені молодіжні колективи, які
наслідували англійським біт-групам й американським виконавцям рок-н-ролу і ритм-енд-блюзу,
не піднімаючись вище рівня шкільних концертів. Один із заснувальників німецькомовної рок-му-
зики — гурт KARAT, був створений в 1975 році в Східному Берліні. Їхній альбом Der Blaue Planet
(1982) був одним із найбільш продаваних як у Східній, так і в Західній Німеччині. Витоки КАРАТА
походять з культової східно-берлінської джаз-рокової групи PANTA RHEI. У 1973 році після відходу
вокалістки Вероніки Фішер, яка почала сольну кар’єру, PANTA RHEI втратила своє фірмове зву-
чання і в 1975 році припинила існування. Решта музикантів сформували нову групу KARAT.
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На початку 1970-х років можна було спостерігати цікаве явище: впровадження музики з інших
соціалістичних країн, яка ставала частиною східнонімецької поп-культури. Зокрема, особливим ус-
піхом в НДР користувалися угорські (LGT, OMEGA, APOSTOL, BERGENDY, FONOGRÁF, GEN-
ERÁL, HUNGÁRIA та ін.), польські (BREAKOUT, CZERWONE GITARY, SBB, SKALDOWIE,
BUDKA SUFLERA, NO TO CO, Czesław Niemen та ін.) і чехословацькі (PRÚDY, OLYMPIC, THE
MATADORS, COLLEGIUM MUSIC, MODRÝ EFEKT та ін.) виконавці. Але існувала неодмінна
умова — виконання пісень німецькою мовою [8, с. 14–16]. 

Однією з перших польських супер-груп можна вважати гаражний біт-бенд POLANIE, сформо-
ваний в місті Лодзь влітку 1965 року колишніми учасниками CZERWONO-CZARNI і NIEBIESKO-
CZARNI в складі: Piotr Puławski (вокал, гітара), Wiesław Bernolak (орган), Zbigniew Bernolak
(бас-гітара), Włodzimierz Wander (саксофон), Andrzej Nebeski (ударні). Пісні виконувалися по-
льською та англійською. На початку 1966 року гурту вдалося провести невеликий концертний тур
по Скандинавії та Західній Німеччині. 

Польща була головним постачальником музики в СРСР серед країн соціалістичної співдруж-
ності. Перш за все, це CZERWONE GITARY, рівень популярності яких був такий високий, що ряд
кавер-версій їхніх пісень переспівували радянські вокально-інструментальні ансамблі з текстами
російською мовою. Контестаційна творчість молодих поляків і українців 1980-х років виникла на
хвилі «Солідарности», з появою якої народилися нові ідеї, певні типи поведінки і схеми мислення.
У період військового стану відбувається новий виток розвитку незалежного політично-культурного
руху, що сприяє формуванню рокового андерґраунду. Саме в ці часи популярним стає розповсю -
дження підпільних магнітофонних касет [9]. Таким чином, присутність молодих українців у сус-
пільно-політичній революції тих часів, що у поєднанні з творчим вибухом надало новий поштовх
розвитку зарубіжного українського року.

Сьогодні на різних Інтернет-форумах все виразніше звучить думка про те, що CZERWONE GI-
TARY були кращою східноєвропейської групою того періоду. Взагалі, слід визнати недооціненість
польських музикантів у світовому рок-процесі. Можна назвати феноменальних за своїм потенціа-
лом CZERWONY GITARY, SKALDOWIE, Czeslaw Niemen, SBB, BREAKOUT, BUDKA SUFLERA,
DZEM, KLAN, NO TO CO, NIEBIESKO CZARNI тощо. Ці та деякі інші польські рок-музиканти
цілком мали б скласти гідну конкуренцію світовим авторитетам популярної музики, якби співали
англійською, регулярно видавалися на західних лейблах і мали можливість вільного пересування
по світу. Останнім часом іноді лунає думка щодо формування на глобальній світовій рок-сцені ок-
ремої музичної субтечії під назвою «Polish Prog» (з англ. — «польський прог»), коріння якої закладені
з кінця 1960-х років.     

Взагалі-то, термін «рок» рідко використовується для позначення початкового етапу становлення
румунської популярної музики. Найчастіше, як, до речі, і в усіх інших країнах Східної Європи, за-
стосовується термін «біт» («beat»). Це зовсім не означає, що на використання терміна «рок» було
на кладено якусь особливу заборону. Просто застосування в 1960-ті роки в соціалістичних країнах
альтернативних найменувань означає, що не тільки у владі, але й у самих музикантів і слухачів був
дещо інший погляд на описувані соціально-інформаційні явища. Так, у Румунії в цей час найчастіше
згадується узагальнююче найменування рок-груп як «електричні гітарні групи» (по-румунськи –
«forma�ii de chitare electrice»). Мало що відомо про перші витоки рок-музики в Румунії. На ранньому
етапі діапазон румунської «електричної біт-сцени» обмежувався такими гуртами, як URANUS (за-
снований в 1961 р. у Тімішоарі), OLIMPIC ’64 (заснований у 1961 році як PIONEERS, за іншими да-
ними — у 1964 році), COMETELE (заснований в 1962 році у Бухаресті), SFINŢII (заснований у 1962
році у Тімішоарі), ENTUZIAŞTII (заснований у 1963 році в Бухаресті) та деякими іншими, зовсім
маловідомими ансамблями. Ці групи проіснували кілька років та їхні інформаційні відбитки загуб-
лені, виняток становить лише SFINŢII, згодом перетворений на PHOENIX (а потім в TRANSSYL-
VANIA-PHOENIX), що існує донині.

Одним із перших миньонів, який було видано «Електрекордом», де було представлено націо-
нальну біт-групу, стала однойменна платівка ENTUZIAŞTII — Entuziaştii (EDC 951, 1964). На цьо -
му унікальному релізі всі пісні виконувалися оригінальною англійською мовою, утім на обкладинці
диску назва кожного треку дублювалася румунським перекладом. 

У цілому отримати уявлення про рок-музику в Румунії можна, збудувавши умовний ланцюг її кра-
щих представників: BYRON, COMPACT, FFN, HOLOGRAF, IRIS, PHOENIX, PROGRESIV TM,
SAVOY, SEMNAL M, SFINX, SURVOLAJ, MONDIAL. У розвитку румунського року була ще одна
важлива відмінність від інших країн соціалізму — спочатку упродовж усіх 1960-х років румунським
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«електричним гітарним групам» не було жодних ідеологічних заборон і партійних вказівок щодо ви-
конання пісень англійською або іншими іноземними мовами. Потім у зв’язку з переорієнтацією всіх
культурних інтересів щодо національних цінностей, виконавцям пропонувалося обмежити виконання
пісень на інших мовах, окрім румунської. У 1970-ті роки сцена румунського року зіткнулася з тим,
що тепер співати англійською мовою прямо не рекомендувалося, а поблажливість до співу іноземною
мовою стосувалася, головним чином, інших романських мов, таких як французька й італійська, або
мов народів країн, що входять в соціалістичний блок (болгарська, угорська, польська, чеська, сло-
вацька, сербсько-хорватська, німецька і мови народів СРСР, серед яких для Румунії на особливому
місці була молдавська мова). Однак, незважаючи на всю складність ситуації, в цій країні з’явилося
кілька цікавих колективів, які грали оригінальну музику. Мабуть, найбільш відомою серед них була
команда PHOENIX, що з’єднала румунський фольклор з рок-музикою.

Серед числених непрофесійних біт-ансамблів, які активно створювались у ті роки в Чехословаччині,
можна відшукати обмаль тих, кому вдалося записати на студії хоча б одну грамплатівку. Утім саме в му-
зиці вони знайшли самовираз, відчули можливість розкріпачитися від закладеної соціалістичним сус-
пільством закомплексованості, тому вкладали в перші рок-твори свої справжні юнацькі почуття.
Сьогодні інформацію про «чеський гараж» як явище отримати можна, опираючись виключно на деякі
записи тих років. Першим чеським гаражним гуртом потрібно вважати OLYMPIC. Дослідження витоків
чехословацької біт-музики свідчить, що у 1965 році членами груп FONTANA, PRA-BE і KOMETY була
сформована біт-група THE MATADORS. Як кажуть, їх суперництво з іншою чеською групою
OLYMPIC нагадувало суперництво THE BEATLES і THE ROLLING STONES в Англії [10]. Співали
в основному власний авторський матеріал та кавер-версії відомих біг-біт-хітів англійською мовою. По-
казовим прикладом може послужити однойменний альбом групи THE MATADORS (1969), що став
одним з перших експортних гаражних альбомів, виданих по той бік «залізної завіси». У зв’язку з браком
оригінальних вітчизняних обкладинок альбому, значна частина тиражу була поширена в різних варі-
антах, в тому числі, і зафарбованих чорним кольором. Експортний варіант був виготовлений в 1970 році.
Перший міньйон чехословацької групи THE BLUE EFFECT (MODRÝ EFEKT або M. EFEKT) був EP
Snakes (Edice Mikrofóra), випущений в 1969 році. Засновником цієї групи, орієнтованої на широкий
музичний спектр від ритм-енд-блюзу до джаз-ф’южн і арт-року, є лідер-гітарист, «чеський Ерік Клеп-
тон» — Radim Hladík, який раніше заснував одну з перших біт-груп Чехословаччини THE MATADORS.
До середини 1970-х років Marián Varga цілком заслужено отримав репутацію «чехословацького Кіта
Емерсона» [438]. Разом із цим, все ж потрібно зауважити, що COLLEGIUM MUSICUM не був стовід-
сотковим аналогом великих британців — Emerson, Lake & Palmer. COLLEGIUM MUSICUM — це,
в повному розумінні слова, національний словацький рок-продукт вищої якості. 

Слід відзначити, що в книзі «Slovenský Bigbít» наводяться цікаві відомості щодо таких легенд сло-
вацького біг-біту 1960-х років, як TIENE, KOMÉTA, JOLANA, TWIST CLUB, TAJFÚN, THE PHAN-
TOMS, THE BEATMEN, THE SOULMEN, THE PLAYERS, PRÚDY, GUĽOVÝ DOLNÍK, KABINET
112, MODUS, COLLEGIUM MUSICUM, BLUES FIVE, WE FIVE, GATTCH, ESPERANTO, THE
BREAKERS, THE BEGGARS, THE DEVILS, SНRIUS, TIN SOLDIERS та деяких інших [11]. Ста-
новлення та розвиток чехословацьких біт- і рок-груп в період з 1956 по 1989 рік докладно розгляда-
ється в книзі Ondřej Konrбd і Vojtěch Lindaur «Bigbít» [12].

Однією з перших словацьких рок-груп, які виконували біт-пісні англійською мовою, стала THE
SOULMEN, що проіснувала з 1967 по 1968 рік, яка разом з THE BEATMEN (з 1964 по 1966 рік),
є найбільш значущими рок-одиницями в ранньому словацькому біг-біті. Через 15 років «Супрафон»
стала першою з компаній грамзапису соціалістичних країн, яка у 1980-ті роки практикувала на-
ступну інновацію: одночасний випуск двох варіантів однієї платівки — рідною мовою (в цьому ви-
падку чеською або словацькою) і на міжнародному — англійською. Через деякий час досвід
«Супрафона» стали активно використовувати і фірми грамзапису інших країн Східної Європи.
У 1970-ті роки в країнах Східної та Центральної Європи була добре відома словацька соул-диско-
група BRAŇO HRONEC SOUND.

Вважається, що Болгарія відставала від інших країн соціалістичного табору у своєму рок-роз-
витку. Але це не зовсім так. В кінці 1960-х рр. тільки в одній Софії існувало безліч відмінних біт-ко-
лективів, що підтверджується дуже цікавим збірником The Best Of The Beat Groups Of Sofia
(Балкантон, — BTA 1437, 1968), що включає пісні відомих груп SREBURNITE GRIVNI і SHTOUR-
SITE плюс одну пісню гурту під назвою GLASSOVETE (на жаль, історія і склад групи залишаються
невідомими). Стилістика раннього балканського біту на цій платівці представлена сумішшю англо-
мовної психоделії з деяким впливом болгарських народних мелодій.
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Однією з перших рок-груп в Болгарії була СРЕБЪРНИТЕ ГРИВНИ («Срібні браслети»), засно-
вана в 1964 році в Софії. В основу репертуару були покладені кавер-версії THE SHADOWS і бол-
гарська народна музика в рок-аранжуванні. Інша, відома в ранньому періоді розвитку болгарської
біт-сцени група називалася БЪНДАРАЦІТЕ (1962—1968), названа на честь Лорда Банді [92]. Одним
з найбільш популярних ансамблів в Болгарії є ансамбль ЩУРЦИТЕ («Цвіркуни» або «Crickets»),
створений в 1967 році. Ця група має в Болгарії рівень, як GRAND FUNK RAILROAD для США або
як DEEP PURPLE в Англії. На піснях ЩУРЦИТЕ виросло не одне покоління болгарської молоді.

Поняття югославської рок- і поп-музики включає в себе музику СФРЮ, як держави, що проіс-
нувала до 1991 року. Західна рок-музика в СФРЮ була соціально затребувана. Югославська поп-
і рок-музика добре розвивалася під її впливом і висвітлювалася в ЗМІ, які включали численні жур-
нали, радіо та покази на телебаченні. Деякі рок-артисти, такі, як відома рок-група BIJELO DUGME,
навіть виступали перед главою уряду Йосипом Броз Тіто.

На відміну від меломанів інших соціалістичних країн, югослави мали відносно легкий доступ до
західної популярної культури [13]. Так, Югославія була єдиною соціалістичною країною, яка брала
участь у Конкурсі Пісні Євробачення з 1961 року. У 1966 році дві біт-групи — хорватська ROBOTI
з піснею «Mramor, Kamen I Željezo» і сербська KAMELEONI з піснею «Sjaj Izgubljene Ljubavi» — роз-
ділили перший приз музичного конкурсу «Championship of Yugoslav bands».

1970-ті роки були відзначені розвитком в Югославії таких рок-жанрів як hard rock, progressive
rock, jazz rock, art rock, glam rock, folk rock, symphonic rock, blues rock і boogie rock. У цей період югос-
лавська молодіжна музична сцена тяжіла до так званого «стадіонного року» (Arena Rock або Stadium
Rock), тобто з орієнтацією на масові виступи. У цьому зв’язку потрібно визначити такі найбільш
запитані групи, як YU GRUPA, TIME, SMAK, PARNI VALJAK, ATOMSKO SKLONIŠTE, LEB I
SOL, TEŠKA INDUSTRIJA і GALIJA. 

Музична субкультура Словенії 1980-х років асоціюється з панк-роком. Це, насамперед, такі групи
і виконавці, як PANKRTI, NIET, LUBLANSKI PSI, ČAO PIČKE, VIA OFENZIVA, TOŽIBABE,
OTROCI SOCIALIZM, LAČNI FRANZ, DEVIL DOLL, ŠANK ROCK, BIG FOOT MAMA,
ZAKLONIŠČE PREPEVA, SIDDHARTHA, NAIO SSAION, найбільш успішним з яких вважають
авангардно-індустріальний проект LAIBACH [14].

Настрої соціального протесту серед албанців у Косово певним чином відбивалися й в національ-
ній рок-музиці. Перша відома албанська рок-група BLUE STAR була утворена в 1964 році в Пріш-
тіні. Пізніше колектив був перейменований в MODESTËT. На початку 1970-х років албанський
фрагмент отримує розвиток у югославській рок-музиці. Такі соціальні настрої особливо розпов-
сюджені були в Косовська-Мітровіца і Косово. Цікаво, що вже тоді існував якийсь вододіл між серб-
ськими та албанськими рок-групами. Хоча деякі з таких груп, наприклад, MAK або FAN, були
бі-етнічними, оскільки складалися як з албанських, так і сербських музикантів. Приштина в 1980-ті
роки було самим важливим містом для албанської рок-музики. Серед фаворитів можна назвати
GJURMËT, що був заснований у 1981 році. В основу цього напрямку було покладено поєднання
року з міською музикою («muzikë qytetare»). Інші відомі групи албанського року, які формуються
в цей період — ILIRËT, 403, TELEX (не плутати з однойменним французьким диско-проектом),
SELEKSIONI 039, MINATORI і MENKIS. З іншого боку, в надрах албанського року формується
«underground rock» і «punk». У 1980-ті роки найбільш помітним приштинським панк-гуртом вва-
жався LINDJA з її ведучим музикантом, лідер-гітаристом Luan Osmani. У самій же Македонії однією
з перших біт-груп була BEZIMENI, яка з 1964 по 1968 роки записувала свої пісні для «Radio Skopje».
Найбільш яскраві хіти такі — «Shadoogie», «Smrtta Na Klovnot», «Ne Zaboravaj Da Se Setiš Na Mene»,
«Nemoj Da Odiš», «Rumeno» і «Koj E Kriv».

Хард-рок на югославській сцені 1970-х — початку 1980-х років був представлений такими гру-
пами, як RIBLJA ČORBA, GORDI, DIVLJE JAGODE, GENERACIJA 5, ROK MAŠINA, KERBER,
GRIVA і деякими іншими.

Отже, підбиваючи підсумки, зауважимо, що на території соціалістичної Югославії склалося як міні-
мум три школи рок-музики, кожна з яких представляла досить самобутні колективи, музика яких була
детермінована регіональними особливостями — у Сербії сформувалася Бєлградська рок-школа, в Боснії
і Герцеговині сформувалася Сараєвська рок-школа і в Хорватії сформувалася Загребська рок-школа.

Одним з останніх трендів еволюції чеської і словацької рок-музики стало виникнення груп, таких
як, наприклад, TRABAND, що знову почали черпати  натхнення в національному фольклорі.

До речі, одними з останніх помітних релізів представників ост-рок-сцени сучасної Німеччини
можна відзначити вельми добротні СD Alles Rot (2010) — групи SILLY, а також CD Für Immer Jung,
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ще одних ветеранів — групи CITY, випущений 6 березня 2012 лейблом «Ariola Germany». Також
якісним виявився один з останніх альбомів ще однієї екс-ендееровської групи KARUSSELL —
Loslassen (2011). Та й PUHDYS порадував своїх шанувальників лонгплеєм Abenteuer, що вийшов
у квітні 2009 ро ку, а також виданою за ним акустичним диском Akustisch — Die Hits. Особливо по-
трібно відзначити останній диск STERN-COMBO MEIßEN — Lebensuhr (2011), випущений на
лейблі «Buschfunk». Цим же лейблом в 2011 році видано CD ще однієї східно-німецької групи
PANKOW під назвою Neuer Tag In Pankow.

Нарешті, на підставі викладеного матеріалу дійдено основного висновку, що в інформаційно-
закритій ідеологічній системі, якою була світова соціалістична співдружність, феномен рок-музики
мав багаторівневу структуру і міжінституційні зв’язки, у зв’язку з чим отримав унікальний само-
бутній розвиток, у зміст якого були вплетені особливі національні компоненти, що суттєво відріз-
няли це явище від західної рок-музики. 
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Розділ VIIІ
РЕКЛАМА

ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА:
МІСЦЕ ТА РОЛЬ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

Валентина Бабіна, аспірантка кафедри політичних наук
Державного закладу «Південно-українського національного 
педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського»
УДК: 321. 107

У статті досліджується феномен політичної реклами як складової комунікативних технологій сучас-
ності. Обґрунтовано роль політичної реклами у політичному дискурсі. Проаналізовано основні теоретичні
концепції щодо місця реклами у політичному дискурсі (критичний аналіз та постмодерний аналіз). 

Ключові слова: політична реклама, комунікативні технології, політичний дискурс, критичний
дискурс-аналіз, постмодерний дискурс-аналіз, політична діяльність.

В статье исследуется феномен политической рекламы как составляющей коммуникативных тех-
нологий современности. Обоснована роль политической рекламы в политическом дискурсе. Проанали-
зированы основные теоретические концепции о месте рекламы в политическом дискурсе (критический
анализ и постмодернистский анализ).

Ключевые слова: политическая реклама, коммуникативные технологии, политический дискурс,
критический дискурс-анализ, постмодернистский дискурс-анализ, политическая деятельность.

The article examines the phenomenon of political advertising as a component of modern communication tec-
hnologies. The role of political advertising in political discourse. The basic theoretical concepts of place advertising
in political discourse (critical analysis and postmodern analysis).

Key words: political advertising, communication technology, political discourse, critical discourse ana-
lysis, postmodern discourse analysis, political activity

Актуальність теми статті обумовлена тим, що сучасний політичний дискурс характеризується пе-
реважним використанням та домінуванням комунікативних технологій, передусім  — політичної рек-
лами. У сучасному політичному просторі відбувається активний процес формування іміджу політичних
акторів, активних і цілеспрямованих рекламних кампаній. Таке «засилля» політичної реклами обумов-
лено тим, що в умовах демократизації суспільства у масової аудиторії є потреба в отриманні інформації
про дії уряду, парламенту чи президента, а у сучасному політичному дискурсі об’єктивна та достовірна
інформація часто підмінюється рекламним інформаційним продуктом. Щоправда, за відсутності сус-
пільного телебачення та радіомовлення у політичному дискурсі з’являється плюралізм позицій мас-
медіа, який віддзеркалює конфлікти власників, а не відображає суспільну потребу в якісній інформації. 

Виступаючи результатом цілеспрямованої політичної роботи, політичний дискурс є собою
текстуальне вираження пануючих у суспільстві та еліті ідеологічних схем, а масова комунікація

Валентина Бабіна. Політична реклама: місце та роль у політичному дискурсі

© В. Бабіна, 2013



в політиці поступово переходить у розряд найсучаснішого, найбільш ефективного засобу боротьби
за державну і політичну владу. 

Феномен влади дискурсу досліджували такі зарубіжні автори, як М. Фуко, Ж. Дерида, Р. Барт,
С. Міллс, Дж. Кініві, М. Піше та інші.

Актуальність представленої теми підтверджується значною кількістю наукових розробок різних
аспектів досліджуваної важливої наукової проблеми такими вітчизняними авторами, як  В. Бебик,
Є. Бистрицький, О. Білий, В. Вовк, О. Зернецька, В. Іванов, Л. Климанська, В. Королько, Н. Кос-
тенко, С. Наумкіна, С. Онуфрів, В. Полохало, К. Серажим, О. Третяк, І. Шкурат, Д. Яковлев та інші. 

У сучасному світі відбувається активізація інформаційних потоків (можна говорити про «інфор-
маційний шок», який переживає українське суспільство), що виступає підґрунтям плюралізму та
конкуренції рекламної продукції. У такій ситуації зростає роль політичної реклами, яка спрямована
на досягнення конкретних (егоїстичних) політичних цілей окремих учасників політичного процесу.
Особливо роль реклами зростає у період виборчих кампаній, в яких перевага надається іміджевим
технологіям над ідеологічними програмовими засадами. 

У таких умовах суб’єкти політичного процесу прагнуть схилити громадськість на свій бік та спря-
мувати перебіг подій на свою користь. Намагаючись вплинути на громадську думку, вони «вдаються
до усіляких засобів, включаючи технології маніпуляції масовою свідомістю, деякі з яких викорис-
товуються з метою прихованої дискредитації одних суб’єктів виборчого процесу та агітації громад-
ськості на користь їх опонентів» [1, с. 5].

Одним із найбільш важливих та впливових інструментів у цьому напрямі є політична реклама,
що надає суб’єктам політичного процесу широкі можливості для маніпуляції свідомістю населення.
Політична реклама є невід’ємною частиною політичного маркетингу, який суб’єкти політичного
процесу використовують з метою впливу на громадську думку. Виконуючи інформаційну та пропа-
гандистську функції, політична реклама впливає на зміст та якість соціальних цінностей, традицій
і норм, які регулюють політичні відносини. Рівень та характер політичних знань, оцінок та дій гро-
мадян, на які здійснює вплив політична реклама, визначає стан політичної культури у суспільстві.

Реклама сприяє підвищенню бізнесової активності, розширенню ринків збуту, стимулює при-
скорення обігу коштів, збільшенню обсягів капіталовкладень та зростання кількості робочих місць,
підвищує загальну ефективність функціонування національних економік і міжнародної економіки
в цілому. Наслідком цього є загальне розширення суспільного виробництва. Реклама підтримує та
загострює конкуренцію, даючи змогу споживачам розширити їхній вибір. Тому «розвиток цивілі-
зованої реклами є одним із головних напрямів державної економічної політики з підтримки чесної
конкуренції в будь-якій країні» [2, с. 6].

У сучасному світі сутність влади дискурсу полягає у здатності політичного дискурсу нав’язувати
політичні ідентифікації. Необхідно відзначити плюралізм визначень політичного дискурсу, які від-
різняються у представників різних наукових напрямів та парадигм. Це і наділений значенням фраг-
мент усної або писемної мови, і фрагмент мови, що віддзеркалює соціальну, епістемологічну та
риторичну практику групи, і спроможність мови віддзеркалювати й обмежувати практику в групі. 

Дослідження дискурсу, як владного ресурсу, дозволяє виокремити ряд властивостей політичного
дискурсу. До таких властивостей слід віднести: 

1) можливість конструювати політичні відносини або брати участь у процесі їхньої деконструкції; 
2) наявність ресурсів для творення і відтворення владних відносин;
3) відповідність домінуючим політичним та ідеологічним ідентичностям;
4) артикуляція політичних інтересів, ціннісних орієнтацій в конкурентній боротьбі на політич-

ному ринку. 
У сфері дискурс-аналізу виділяють два теоретичні напрями: критичний та постмодерністський.

Серед представників першого напряму слід відзначити роботи Р. Водак, Т.А. Ван Дейка, Н. Ферклоу,
Л. Чоуліаракі та ін., а до представників другого напряму відносять Е. Лакло і Ш. Муфф, С. Жіжека,
Я. Ставраксіса, Я. Торфінга, Ч. Вінквіста, В. Тейлора та ін.

З одного боку, дискурс розуміють як інтеракцію політичних акторів у особливому полі символь-
ної взаємодії, а з іншого — як один із найбільш ефективних владних ресурсів, за допомогою якого
індивідуальні та колективні політичні актори презентують та легітимізують себе, конструюють по-
літичну реальність. Саме тому за право контролювати зміст дискурсів та канали дискурсивних ко-
мунікацій між політичними діячами ведеться конкурентна боротьба з використанням різних
важелів впливу — від державних або/та економічних ресурсів до інформаційних і комунікативних
технологій [3, с. 72].
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Характеризуючи аналіз дискурсу з точки зору домінуючих підходів, слід зазначити, що в умовах
інформатизації суспільно-політичних відносин політичний дискурс відіграє системоутворюючу
роль у політичній системі, виступає засобом реалізації політичної влади. Саме з використанням
дискурсивних практик, відбувається боротьба за отримання та утримання влади, суспільству
нав’язується політична воля правлячого класу, формується громадська думка, стереотипи та упе-
редження громадян у політичній сфері. 

Політична реклама, яку використовують у політичному дискурсі, значною мірою пов’язується з ді-
яльністю у відповідному форматі мас-медіа. Сучасний політичний дискурс називають «медіатизова-
ним», тому що він утворюється під впливом зростаючих можливостей мас-медіа, до яких відносять не
лише телебачення, радіо, пресу та Інтернет, а і кіно- та відео-індустрію й книговидання [4, с. 156]. 

Політична реклама виступає складовою політичного маркетингу, який політичні актори вико-
ристовують у політичній боротьбі з метою впливу на громадську думку. Політична реклама у полі-
тичному дискурсі виконує такі функції: 

– інформаційну; 
– пропагандистську; 
– підтримки конкуренції;
– формування стандартів соціальної та політичної поведінки;
– ідеологічну;
– освітню;
– психологічну;
– естетичну та ін. 
Політична реклама впливає на зміст та якість політичного дискурсу, соціальних цінностей, традицій

і норм, які регулюють політичні відносини. Рівень та характер політичних знань, оцінок та дій грома-
дян, на які здійснює вплив політична реклама, визначає також стан політичної культури у суспільстві.

Роль реклами у політичному дискурсі реалізується в її впливі на результати виборчих кампаній,
що зумовлюють певну розстановку політичних сил в органах держав ної влади, а також у забезпе-
ченні матеріальних підвалин існування незалежних мас-медіа: адже саме доходи від реклами є го-
ловним джерелом фінансування мас-медіа. 

Однією із головних ознак  сучасних консолідованих демократій виступає переважання дискурсивних
форм політичної взаємодії над директивними, а це означає, що політичний дискурс визнається більш
ефективною формою організації політичного простору, ніж адміністративні накази чи насильство.  

Роль та місце реклами у політичному дискурсі визначаються характерними особливостями роз-
витку політичної взаємодії, інформаційного простору та інституціоналізації мас-медіа. Серед них
слід відзначити такі.

По-перше, централізація влади, спрямованість інформаційних потоків «зверху — вниз», від влади
до громадян. Тобто у сучасному політичному дискурсі фактично відсутні ефективні  механізми «зво-
ротного зв’язку» у вертикальній комунікації та нерозвиненість горизонтальної політичної комуні-
кації (між інституціями громадянського суспільства, окремими громадянами). 

По-друге, зменшення ролі ідеологій у суспільно-політичному житті, політичні актори відмовля-
ються від  чіткого позиціонування в ідеологічному просторі, що не заважає їм отримувати електо-
ральну підтримку в ході виборчих кампаній завдяки використанню засобів політичного рекламування.

По-третє, порівняно низький рівень інформатизації як країни в цілому, так і органів державної
влади (в яких переважає паперовий документообіг), недостатня розвиненість комунікативної мережі
Інтернет, що перетворює телебачення на головний медіум політичної реклами.

В цілому, політична реклама впливає на політичний дискурс через розвиток комунікації у сфері
публічної політики, політичну мобілізацію громадян у ході виборчих кампаній,  організації і коор-
динації дій політичних однодумців.

Комунікативні технології, до яких, окрім політичної реклами, належать політичний PR та про-
паганда, становлять систему раціонального та емоційного інформаційного обміну, зокрема, вони:

– забезпечують умови для політичного діалогу;
– орієнтовані не на інструментальну взаємодію, а на комунікативну (Ю. Габермас);
– ґрунтуються на уявленні про комунікативну природу політичної влади;
– апелюють до символьного простору, номінації політики;
– сприяють формуванню прозорих суспільних комунікацій як між органами державної влади та

місцевого самоврядування, так і інститутами громадянського суспільства;
– активізують маркетизацію публічних комунікацій, що ініціює розвиток індустрії реклами. 
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Слід відзначити, що останнє передбачає рекламні стратегії — пошук цільової групи, формування
відповідних «адресних» послань та ключових повідомлень, тобто маркетинговий підхід до політич-
ної реклами є абсолютно виправданим з точки зору її комерційної основи — платності послуг. 

У політичному дискурсі знаходять своє відображення такі тенденції розвитку реклами:
– персоніфікація політичних та економічних проблем; 
– наголос, особливо у виборчий період, на мовних, культурних, історичних проблемах; 
– використання складних та багатофакторних питань у спрощеному вигляді для реклами окре-

мих політичних акторів.
Постійна технологічна підтримка, яку потребує діяльність органів державної влади, реалізується

комунікативними засобами — передусім ЗМІ, при цьому для засобів масової інформації ефектив-
ною є стратегія пошуку цільової аудиторії, націленість інформаційних повідомлень із урахуванням
її характеристик. Цим можна пояснити те, що, незважаючи на здатність ЗМІ робити інформацію
масовою та впливати на всі форми суспільної свідомості, вони стають простором реалізації відпо-
відних дискурсивних стратегій з нав’язування і формування ідентичностей. 

Однією з характерних рис рекламних стратегій політичних акторів стає іміджевий характер по-
відомлень у мас-медіа, тобто спрямованість на формування власного позитивного іміджу з одно-
часним створенням негативного іміджу політичних конкурентів. 

Враховуючи існуючий у політичному дискурсі зв’язок між діяльністю мас-медіа та динамікою
політичного процесу, слід навести характерні ознаки політичної передвиборчої та виборчої реклам-
ної кампанії:

– домінування в рекламному просторі поділу на владних та опозиційних кандидатів;
– рекламна технологія агітації з боку відомих людей (представників шоу-бізнесу, спортсменів,

науковців, релігійних діячів) та включення їх у виборчі списки; 
– перенесення реальності у віртуальний інформаційний простір;
– маніпуляція даними соціологічних опитувань у політичній рекламі.
Таким чином, використання політичної реклами у політичному дискурсі мас-медіа, їх роль та

місце є дуже важливим елементом у процесі становлення всього комплексу політичних відносин,
розвитку демократичної політики, детермінуючи характер та успішність реформування політичної
системи в цілому. 
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У статті авторка звертається до популярної серед сучасних дослідників теми комерціалізації соці-
альної реклами. Однак об’єктом її дослідження, чи не вперше, стають не приклади із ознаками рекламної
мімікрії (маскування одного виду реклами під інший), а використання власне соціальної реклами у ко-
мерційній рекламній чи PR кампанії.

Ключові слова: соціальна реклама; комерційна реклама; комерційний PR; рекламна мімікрія.

В статье автор обращается к популярной среди современных исследователей темы коммер циа -
лизации социальной рекламы. Однако объектом ее исследования, едва ли не впервые, становятся не
примеры с признаками рекламной мимикрии (маскировки одного вида рекламы под другой) а использо -
вание собственно социальной рекламы в коммерческой рекламной или PR кампании.

Ключевые слова: социальная реклама; коммерческая реклама; коммерческий PR; рекламная
мимикрия.

In this article the author drawn to a popular theme among modern scholars commercialization of public service
announcement. However, the object of study for the first time are not examples of signs advertising mimicry (mas-
king one type of advertising under the other) and the use of proper public service announcement in commercial
advertising or PR campaign.

Key words: public service announcement, commercial advertisement, commercial PR; advertising mimicry.

Сучасний комунікаційний простір перенасичений рекламною інформацією настільки, що кон-
такту з нею практично неможливо уникнути. Цей так званий інформаційний шум не лише призво-
дить до абстрагування аудиторії від реклами та зниження рівня ефективності рекламної продукції,
а й провокує зростання негативного ставлення до неї. Так, за результатами соціологічних дослід-
жень, більше половини дорослого населення України демонструє неприйняття того чи іншого виду
комерційної реклами, або висловлюється проти неї в цілому. При цьому соціальну рекламу нега-
тивно сприймає лише 12% українців, а позитивно — 63% [11–13]. На тлі такого лояльного ставлення
представники бізнесового сектору дедалі частіше не лише звертаються до ідей соціальної відпові-
дальності, втілюючи їх в образах та сюжетах своїх комерційних рекламних кампаній, а й маскують
їх під власне соціальну рекламу. Вивченню етичного аспекту цієї проблеми присвячені публікації
українського науковця Н. Грицюти; різним формам комерціалізації соціальної реклами приділено
увагу у дисертаційному дослідженні Р. Дикіна; позитивні та негативні наслідки маскування під со-
ціальну комерційної та політичної реклами проаналізовані у наукових розвідках російських вчених
А. Давтян, Г. Ніколаішвілі, Н. Плетньової, наших вітчизняних колег Н. Кутузи, Л. Хавкіної та ін.

Варто відзначити, що увага згаданих дослідників була зосереджена на некоректному, а інколи і про-
тизаконному взаємопроникненні соціальної, комерційної та політичної реклами й проілюстрована
відповідними прикладами. Досліджені випадки плагіату, імітації, запозичення, наслідування, копію-
вання, клонування, стилізації та інших способів реалізації рекламної мімікрії [5, с. 171]. На позначення
злиття видів реклами у деяких випадках дослідники навіть пропонують термін «соціально відпові-
дальна реклама» — як ще один вид реклами, риси якого частково подібні до соціальної реклами; рек-
лама, що відповідає загальнолюдським правилам етики й моралі [10, с. 43]. При цьому соціально
відповідальну рекламу, як і рекламу, що мімікрує під соціальну, не визнають за власне соціальну. Зразки
такої соціальної рекламної продукції містять як соціальні заклики, так і неприховані політичні чи ко-
мерційні елементи. Новизну нашої ж розвідки обумовлює обраний нами об’єкт дослідження — зразки
рекламної продукції, що повністю відповідають критеріям власне соціальної реклами і не мають
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жодних ознак політичної чи комерційної мімікрії. Предметом дослідження є приклади і можливі сце-
нарії використання такої реклами у комерційних кампаніях та їхні наслідки.

Метою дослідження є виявлення можливості використання соціальної реклами в ході прове-
дення комерційної рекламної кампанії. Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити такі
завдання:

– проаналізувати приклади використання у комерційних рекламних кампаніях власне соціальної
рекламної продукції;

– визначити можливі мотиви та наслідки таких дій.
Визначення поняття соціальна реклама на пострадянському просторі, й зокрема в Україні, досі

залишається доволі дискусійним. Адже для західної термінології властиве розділення на некомер-
ційну й суспільну рекламу, а в США існує public service advertising (PSA) — реклама громадських
цінностей.

У нашому досліджені під власне соціальною рекламою ми розглядаємо  інформацію, що відпо-
відає визначенню, наведеному у Законі України «Про рекламу»: «інформація будь-якого виду, роз-
повсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей,
популяризацію  загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання при-
бутку» [7]. У соціальній рекламі не згадується торгова марка, конкретна продукція, її виробник чи
власник. Саме ці ознаки вирізняють цей вид реклами з-поміж політичної чи комерційної, які у свою
чергу активно афішують товари/послуги, їхні переваги, рекламодавців, товарні знаки тощо, та
мають на меті отримання фінансових чи репутаційних (здебільшого для політичної реклами) вигід.
Згадана законодавча норма також дає можливість виокремити з-поміж власне соціальної реклами
зразки маскування — рекламної мімікрії під соціальну рекламу. Тобто розповсюдження рекламних
текстів, що спочатку жодним чином не декларують своєї скерованості, позбавлених (умисно) ознак
комерційності чи політизованості, і таких, що лише у фінальній частині подають комерційну про-
позицію з указівкою на безпосередні товарні знаки/ергоніми [8, с. 40]. Без сумніву, такі випади варто
розглядати винятково як комерційну рекламу.

Гіпотеза нашого дослідження полягає у тому, що разом із дотриманням згаданих законодавчих
обмежень, не використовуючи прийомів мімікрії, саме класична соціальна рекламна продукція
може бути використана для досягнення певного комерційного ефекту. 

У російських ЗМІ та науковій літературі вже не перший рік триває дискусія щодо комерційної мети,
яку можуть переслідувати виробники і розповсюджувачі соціальної реклами, спрямованої на боротьбу
із поширенням ВІЛ/СНІДу. Суперечка здебільшого розгортається між двома «таборами», перший
з яких стоїть на позиції, що презерватив є надійним захистом проти розповсюдження захворювань,
що передаються статевим шляхом, а другий — проводить агітаційну кампанію під гаслом «Безпечного
сексу не існує!». Останні обґрунтовують свою позицію тим, що найнадійніший спосіб захистити себе
від венеричних захворювань — зважувати ризики і не вступати у випадкові статеві зв’язки. Презерва-
тив — необхідна страховка, але, на жаль, не гарантія безпеки. Що ж до програм, які пропагують «без-
печний секс», то, на думку голови комісії з охорони здоров’я і охорони громадського здоров’я
Московської міської думи Л. Стебенкової, вони лише мають на меті  рекламу презервативів як товар-
ної категорії, адже й фінансуються, здебільшого, виробниками цієї продукції. «Це добре знайомий
маркетологам прийом, коли просувається не конкретна марка, а ціла товарна категорія. У цьому разі
виграють основні учасники ринку, особливо ті, які представлені найвпізнаванішими брендами. І вже
соціальною реклама товарної категорії точно не є» [3]. Опосередковано цю ж думку підтверджують
висновки Р. Дикіна, який стверджує, що «якщо соціальна реклама просуває не тільки загальнокорисні
ідеї, а й містить інформацію, спрямовану на формування інтересу до товару/послуги спонсора, то
можна говорити про власне комерційний ефект такої реклами» [6, с. 18].

Попри це, відповідно до існуючого російського законодавства, є всі підстави, аби згадана рек-
лама, спрямована на профілактику поширення ВІЛ/СНІДу, класифікувалась саме як соціальна. Чи-
мала її кількість виготовляється за кошти неурядової організації Population Services International
(PSI).  Проте, за словами Л. Стебенкової,  «відповідно до внутрішньокорпоративної презентації PSI,
основною їхньою метою є просування цілком конкретної марки засобів контрацепції — соціальний
маркетинг презервативів Favorite. У середовищі професіоналів до PSI ставляться не як до гумані-
тарної некомерційної організації, а як до повноцінного гравця на ринку засобів контрацепції» [3].
Ця позиція підтверджена креативним директором російського центру рекламних досліджень «Grand
prix», директором Фонду медіапроектів і соціальних програм Gladway В. Вайнером, який вивчав
рекламну акцію «Візьми з собою», що також фінансувалася PSI. В. Вайнейнер робить висновок, що

230

Реклама



Освіта регіону — 2013/4 231

«у рамках цієї кампанії на тлі загальної соціальної реклами (попередження розповсюдження вірусу
й інших статевих захворювань) паралельно наскрізною лінією просувається певна марка презерва-
тивів, вироблених PSI» [4]. За результатами соціологічних досліджень, саме як рекламу контрацеп-
тивів цю ж рекламну акцію сприйняли 20% молоді [9, с. 160].

Подібна ситуація спостерігається й в Україні. Абсолютним лідером із виготовлення й розпов-
сюдження соціальної реклами на тему боротьби із поширенням ВІЛ/СНІДу є фонд «Антиснід».
Однак більшість інформаційних кампаній фонду, проведених за 10 років його діяльності, були об’єд-
нані єдиною ідеєю — лише презерватив може захистити, та проходили під відповідними слоганами:
«Презерватив — одяг, який робить життя довшим»; «Презерватив. Не потрібен — тільки якщо ти
живеш на безлюдному острові»; «Презерватив — твоя гумова броня» та ін. 

Попри відсутність доказової бази щодо прямої причетності згаданих організацій до виробництва
й розповсюдження конкретних товарів, беззаперечним є інший комерційних ефект, що виникає
при розповсюдженні такої соціальної реклами — використання її бізнесом у PR-комунікації. Ко-
мерційних сектор нерідко бере участь у акціях, виробництві та розповсюдженні соціальної реклам-
ної продукції на правах спонсорів. При цьому на передбачених законодавствам умовах розміщує
на цій продукції свої логотипи. При значній економії коштів на виготовлення й розповсюдження
такої реклами, адже відповідні пільги закріплені законодавчо, спонсори можуть отримати вигоди,
як при комерційному розміщенні.  Отриманий PR-ефект стає ще більш потужним за умови, якщо
така соціальна кампанія стане предметом уваги ЗМІ і приводом для  публікацій із згадками про ко-
мерційні організації, що її спонсорують.  

Описану ситуацію не варто сприймати однозначно як негативну і дискредитуючу для соціальної
реклами. У вітчизняних реаліях, коли держава майже не фінансує виготовлення і розповсюдження
соціальної реклами, участь у цих процесах бізнесу дозволяє створювати високоякісну продукцію та
широко її розповсюджувати.

Комерційні PR-комунікації використовують й інші прийоми. «Іноді соціальне послання поєд-
нується з недвозначним позиціонуванням певного комерційного бренду без його згадки. При цьому
реципієнт отримує підказку, як визначити цей бренд, і при бажанні легко може це зробити» [6, с.18].
Цікавою ілюстрацією такого прийому в українській рекламній практиці, на нашу думку, є PR-кам-
панія «Інтелектуалізація» від корпорації Intel. 

24 жовтня 2011 року на відеохостингу YouTub було розміщено ролик «Думай! Час увiмкнути
мозок». Вже за кілька днів у мережі спалахнуло бурхливе обговорення можливих замовників та мо-
тивів появи такого продукту. Ролик, що порушував важливі соціальні питання і не мав жодних ознак
комерційної чи політичної реклами, був охрещений «соціалкою». Лише за місяць виявилося, що це
рекламний тизер соціального проекту для молоді від компанії Intel. 

Окрім описаних прикладів, існує й інша можливість використання соціальної реклами комер-
ційним сектором — використання образів чи висловлювань, що вже стали добре відомими завдяки
масштабним соціальним акціям. Прикладом  такого «бізнес-паразитування» в Україні могла стати
спроба експлуатації соціальної рекламної акції на зовнішніх носіях «Кохаймося!)». У червні 2005 ро -
ку Асоціація зовнішньої реклами розмістила у Києві на 800 білбордах соціальну рекламу із закли-
ками: «Україні не вистачає космонавтів! Кохаймося!)»; «Нас має бути 52 000 000! Кохаймося!)»;
«Країні не вистачає «Оскарів»! Кохаймося!)» та ін.  Жодних логотипів, посилань на спонсора чи
рекламодавця реклама не містила. За результатами оцінки її ефективності, вже у серпні того ж року
84% опитаних бачили хоча б один із щитів цієї кампанії. Більше половини киян визначили цю рек-
ламу як соціальну та змогли досить однозначно розтлумачити її сенс — як заклик до збільшення
народжуваності [1]. 

Разом з тим у тогочасній друкованій пресі та в інтернет-середовищі почалося активне обгово-
рення можливої прихованої комерційної мети цієї соціальної реклами та пошук «істинного рекла-
модавця». Через присутність у слогані смайлика !)», акції приписувалась спорідненість із рекламою
мобільного оператора «life:)». Через сексуальний підтекст заклику, акцію пов’язували з виробниками
презервативів та подальшим розгортанням рекламної кампанії конкретного бренду. 

Виконавчий директор Асоціації зовнішньої реклами А. Біденко неодноразово у розмовах із пред-
ставниками преси зауважував, що від початку випускати жодних товарів під маркою «Кохаймося!)»
не планувалося. Окрім того, було офіційно зареєстровано торговельний знак «Кохаймося!)». Саме
маючи пріоритет на марку, Асоціації вдалося запобігти розгортанню комерційної рекламної кам-
панії презервативів Contex з використанням соціального слогана «Кохаймося!)», що вже став на той
час добре відомим [2]. 

Ганна Цуканова. Соціальна реклама у комерційних кампаніях



Відсутність авторських прав на образи, використані у соціальній рекламі, стала причиною появи
комерційного рекламного проекту, що нині увійшов до багатьох навчальних кейсів. Мова йде про
російську соціальну рекламну кампанію «Пекельна білочка». 

У рамках антиалкогольної кампанії Мінздоровсоцрозвитку Російської Федерації замовило муль-
типлікаційний соціальний ролик, головним героєм якого є білочка, що символізує білу гарячку.
Вибір персонажу зумовлений поширеним серед населення використанням жаргонізму «білка» або
«білочка» на позначення стану алкогольного делірію — психічного розладу, що є наслідком важкої
алкогольної залежності і супроводжується маячнею, галюцинаціями тощо. Саме у подібному стані
з’являється у відеоролику скуйовджена, облізла білка (див рис. 1, а), яка кидається на стіни, збирає
уявних істот та низьким, «пропитим» голосом верзе нісенітниці: «Забігаю якось вранці до одного
дядька, а він кричить: закрийте двері, павучки розповзаються ...». У кінці ролика звірятко зверта-
ється до глядачів: «Бухаєте? Тоді я йду до вас». 

Ролик, підписаний як «креатив від МОЗ, який втомився попереджати», з’явився на відеохостингу
YouTub 25 листопада 2010 року і вже за першу добу його подивилися більше 30 тисяч осіб. На початок
наступного місяця кількість переглядів перевищила півтора мільйони. Сьогодні цифра більша за
п’ять мільйонів. 

Рис. 1. Використання подібних графічних образів у соціальній  і комерційній рекламі

Свої права на образ мультиплікаційного персонажу МОЗ не зареєстрував. Цим скористалася
компанія «Русінвест». На етикетці її нової горілки «Білочка», продажі якої стартували на початку
2011 року, зображена  білка (див рис. 1, б), а нижче розміщено слоган — «Я прийшла!». 

Заявка на реєстрацію етикетки горілки з мультиплікаційної твариною з виряченими очима, ску-
йовдженою шерстю, що тримає в лапах горіх, була подана в Роспатент в березні 2011 року. У жовтні
2012 року після кількох відмов  через позови МОЗ і судових переглядів справи апеляційна інстанція
Роспатенту дозволила «Русінвест» зареєструвати бренд «Білочка: я прийшла!», а наприкінці березня
2013 року етикетку і саме зображення білки, незважаючи на асоціації з «пекельної білочкою» — ге-
роїнею антиалкогольної інтернет-кампанії. 

Висновки. Однією з причин можливості використання соціальної реклами у комерційних кам-
паніях є неоднозначність, розмитість визначень й критеріїв цих видів рекламної продукції у «Законі
про Рекламу»,  за якими рекламодавець і споживач може ідентифікувати той чи інший вид реклами. 

Поява такої комерційної реклами може бути або результатом змови з метою здешевлення комер-
ційної рекламної кампанії за рахунок використання знижок на соціальну рекламу, або наслідком
умисного неетичного запозичення для проведення комерційних кампаній візуальних і звукових об-
разів, текстових фрагментів, графічних символів, шрифтів, кольорових поєднань, широко популя-
ризованих засобами соціальної реклами. Наслідки такого використання залежать від намірів
комерційної компанії і можуть як посилювати ефект від соціальної реклами так і повністю дискре-
дитувати її.

232

Реклама



Освіта регіону — 2013/4 233

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. 84% киевлян видели рекламу «Кохаймося!)» [Електронний ресурс]. — URL: http://www.marketing-
ua.com/marketingnews.php?id=3345

2. Артем Биденко: «Инициатива снизу работает» // Власть денег. — 2005. — № 49.
3. Безопасный секс — это миф! [Електронний ресурс] // Вечерня Москва. — 21.03.2007. — URL: http://www.

mpress.ru/actual/?t=13&s=2&aid=5442
4. Вайнер В. Социальная реклама — когда прибыль больше, чем деньги! [Електронний ресурс] / В. Вайнер,

А. Балашова — URL: http://www.socreklama.ru/analytics/list.php?ELEMENT_ID=4963&SECTION_ID=107
5. Давтян А.А. Рекламная мимикрия как способ выживания на товарно-сервисном и информационном

рынках / А.А. Давтян // Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. — 2006. — № 2. — С. 163–171.
6. Дыкин Р.В. Социальная реклама в системе массовой коммуникации: динамический аспект: автореф.

дис.… к. филол. н.: спец. 10.01.10 / Р.В. Дыкин; Воронежский гос. ун-т. — Воронеж, 2009. — 22 с.
7. Закон України «Про рекламу»: редакція від 02.12.2012 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. —

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/270/96-вр / (дата звернення: 05.09.2013).
8. Кутуза Н.В. Сугестивність рекламної мімікрії / Н.В. Кутуза // Слов’янський збірник : збірник наукових

праць. — 2012. —  Вип. 17. — С. 38–44.
9. Николайшвили Г.Г. Социальная реклама: Теория и практика: учеб. пособие для студентов вузов /

Г.Г. Николайшвили. — М.: Аспект Пресс, 2008. — 191 с.: ил. + цв. вклейка.
10. Плетнева Н.А. Место социальной рекламы в системе рекламной деятельности [Электронный ресурс] /

Н.А. Плетнева // Маркетинг в России и за рубежом. — 2005. — № 3. — С. 41–44.
11. Половина українців негативно ставляться до реклами [Електронний ресурс]. — URL:  http://mmr.ua/

news/id/polovina-ukrajinciv-negativno-stavljatsja-do-reklami-16836/ 
12. Реклама очима українців [Електронний ресурс]. — URL:  http://www.tomenko.kiev.ua/docs/content.

php?id=nov079
13. Як українці ставляться до реклами (оптування) [Електронний ресур]. — URL: http://gazeta.ua/artic -

les/life/_yak-ukrajinci-stavlyatsya-do-reklami-opituvannya/182034 

Ганна Цуканова. Соціальна реклама у комерційних кампаніях



Розділ ІX
ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ

ІННОВАЦІЙНИЙ ВПЛИВ КНИЖКОВИХ 
СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ПОПУЛЯРИЗАЦІЮ ЧИТАННЯ 

В КРАЇНАХ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕГІОНУ

Світлана Водолазька, кандидат філологічних наук,
докторант кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
УДК 004.832.28:659

У статті аналізуються особливості функціонування особливого різновиду соціальних медіа —
книжкові соціальні мережі. Встановлено, що вони є важливим комунікативним джерелом для читачів
і способом просування видавничої продукції. Визначаються дієві інструменти роботи соціальних мереж.

Ключові слова: книжкова соціальна мережа, спеціалізована мережа, соціальні медіа, мережі за
інтересами.

В статье анализируются особенности функционирования особой разновидности социальных медиа —
книжные социальные сети. Установлено, что они являются важным коммуникационным источником
для читателей и способом продвижения издательской продукции. Определяются действенные
инструменты работы книжных социальных сетей.

Ключевые слова: книжная социальная сеть, специализированная сеть, социальные медиа, сети
по интересам.

The article analyzes the features of the functioning of a special kind of social media — social networking book.
Found that they are an important source of communicative way for readers and promote publications. Identify
effective tools of social networking.

Key words: portrait social network dedicated network, social media, networks of interest.

Новітні реалії видавничого ринку східноєвропейського регіону вражають інформаційним
голодом щодо висвітлення унікальних для пересічного споживача подій в галузі та ознайомлення
з багатоманіттям видавничого асортименту. Читачі опинились у вакуумі, який не дозволяє їм
задовольняти власні потреби та не пробуджує азарту до читання, а це призводить до спаду попиту
на книгу, зниження рівня продажів, а найголовніше — нівелювання ціннісної ролі книги в житті
людини. Окреслена ситуація повинна спонукати до рішучих дій з розв’язання існуючої проблеми,
залучення інноваційних та технологічних надбань.  

До того ж природа сучасного способу буття людей, зорієнтованість на яскраву розважальність
у проведенні дозвілля та дигіталізація різних сфер життя, підтверджені численними соціологічними
опитуваннями, призвели до зміни уподобань. Панування таких тенденцій має наслідком мініма -
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лізацію ролі книги у житті соціуму і людини безвідносно до вікової категорії чи статусу.
Малоактуальним у період соціокультурних трансформацій та запроваджень нових орієнтирів
і стандартів стає процес читання як спосіб поповнення знань та уявлень про навколишню дійсність.
Знівельовано для більшості значення процесу читання як активатора пошукового механізму для
збору аналітичного інструментарію пізнання світу. Наявна ситуація потребує додаткових зусиль як
гравців видавничого ринку, так і органів державного управління та найбільше — самих споживачів
книги, які, як засвідчують реалії, можуть ініціювати інноваційні і креативні проекти з метою
розширення обізнаності в асортименті, значеннєвій місткості та унікальності видавничої продукції.
Показовим у цьому аспекті є функціонування соціальних мереж загалом і спеціалізованих
книжкових соціальних мереж зокрема. Їх аналіз, визначення корисності, перспективності і зумов -
люють актуальність дослідження.

Мета статті — проаналізувати специфіку використання комунікаційних та рекомендаційних
можливостей спеціалізованих книжкових соціальних мереж.

Новітня теорія видавничої справи традиційно оминає аналіз питання щодо функціонування
книжкових соціальних мереж. 

Недостатність міжособистісного спілкування і водночас підсвідоме прагнення до нього можна назвати
трендом ХХІ століття. Швидкий темпоритм життя, брак можливостей до комунікування з людьми,
нездатність вільно висловлювати думки, епістеміологічна невпевненість особистості, страх перед
груповим спілкуванням призвели до створення відчуття самотності, порожнинності та замкненості, які
необхідно було заповнити. Реальною допомогою у їх розв’язанні могло стати читання і дискусійне
обговорення прочитаного без географічних кордонів, що вдало поєднують у собі більшість книжкових
соціальних мереж і блогів. Новітні реалії книжкового ринку сформували складну діалектику існування,
яка повинна бути зорієнтована на розширення комунікаційного простору книги і видавництва.

Попередній аналіз реалій видавничих ринків Білорусі, Росії та України засвідчив наявність
разючого дисонансу між задекларованою видавцями динамікою зростання кількісних показників
виданої продукції і значною відсутністю заходів з її популяризації, а найголовніше — її звичайної
ідентифікації серед читачів, які виявили низький рівень непоінформованості про надходження
видавничого товару та його характеристику. Розгубленість споживачів провокує відчуження від
читання на догоду більш легкому сприйняттю телевізійної візуальної картинки з її доступністю та
інформативністю. Небезпідставно Г. Почепцов стверджує: «Почала стрімко падати роль книги
і знань, що транслюються традиційним способом. Д.Рісмен пояснював цю зміну впливом теле -
бачення. Тобто зміна домінуючого засобу масової комунікації відбилася на зміні типу мислення
окремої особистості, що пройшло крізь попередню зміну масової свідомості» [5, с. 8]. Зміна типу
мислення — ключовий компонент, що призвів до зростання ролі соціальних медіа як мульти медійних
та мультижанрових ресурсів з потужними функціональними та контентними можли востями.

Переакцентування стало можливе завдяки тому, що спеціалізовані журнали і бібліотеки
внаслідок різних причин більше не в змозі виконувати колишніх функцій провідника у світі
видавничого асортименту, а інший спосіб компетентнісної оцінки натомість не запропонований.
Проте сучасні технології дозволяють зорієнтуватись у багатоманітті видавничої продукції на ринку,
віднайти релевантні до життєвих і професійних уподобань книги. Феноменальним відкриттям, що
задовольняло більшості з цих вимог і не потребувало додаткових фізичних та психоемоційних
зусиль, а також не створювало комунікативного напруження, стали книжкові  соціальні мережі. 

Соціальну мережу як зручний формат спілкування в Інтернеті не можна сприймати однозначно, бо
вона є і соціальним проектом, і перспективним видом бізнесу одночасно. Поняття «спеціа лі зована
книжкова соціальна мережа», «мережа за інтересами» залишаються мало затребуваними серед пред -
ставників видавничої галузі східноєвропейського регіону, попри їх високу ефективність та популярність
у багатьох бізнесових сферах. Спостерігається низька активність щодо опанування недооціненного
досвіду з популяризації через соціальні мережі читання та книги у країнах Західної Європи. 

О.Васенов наголошує: «Люди завжди прагнули і прагнуть об’єднатись і організовувати цікаве
спільне дозвілля. Декілька років тому цій меті служили чати і форуми, а пізніше їх змінили соціальні
мережі, і, як свідчить практика, прийшли надовго» [6]. Водночас спостерігаємо повне ігнорування
цих тенденцій з боку представників  видавничої галузі більшості країн східноєвропейського регіону.
Винятком може стати Росія, де станом на 2013 р. зафіксовано 14 реально функціонуючих
спеціалізованих  книжкових мереж і блогів, де зроблені численні спроби використати новітні
технології та канали поширення інформації (табл. 1). 
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Вивчення ринку книжкових соціальних мереж засвідчив, що не всі гравці на ринку збереглись,
наприклад, припинили своє існування проекти «Книги в руки», «Bfeed», тимчасово призупинили
діяльність «Лібі.ру», «Лібрісс».

Таблиця 1. — Провідні книжкові соціальні мережі Росії у 2013 р.

Достатньо непрезентабельною виглядає ситуація в Україні, бо, попри наявність потужних
проблем з просуванням видавничої продукції серед громадськості, зниження попиту на читання
і купівельної активності людей, користувачам не надається національний контент належного рівня
в повному обсязі, який би відповідав потребам цільової аудиторії і був повсякчас на неї
зорієнтований. Знаходимо тільки поодинокі приклади, наприклад, мережа знайомств для любителів
книги Book.ua, де зареєстрований 291 користувач, представлено 1736 книг та 2765 рецензій. Також
цікавим є проект Findbook.com.ua, де розміщено 12309 книг, 90 рецензій і підписано 80 користувачів.
Аналіз статистики  засвідчує низьку популярність національних мереж, а отже, проявляє відсутність
у них можливостей масово впливати на аудиторію. 

В Білорусі, за даними соціологічних досліджень, проведених Інформаційно-аналітичним
центром при Адміністрації Президента, на другому місці серед найбільш відвідуваних інтернет-
ресурсів протягом 2010–2013 рр. стабільно опиняються соціальні мережі, інтерес до яких
зберігається і постійно зростає. Водночас у цьому рейтингу не зустрінемо жодної спеціалізованої
книжкової соціальної мережі. Перша спроба створити потужний онлайн проект пов’язана з за -
пуском 2002 р. порталу Litara.net, який з технічних причин не став соціальною мережею, але
залишається потужним гравцем на білоруському ринку. 

Прикладом успішно реалізованого проекту на національному ґрунті можна назвати невелику
мережу рекомендаційного характеру Bookster.by, створену 2013 р., де знаходимо 2379 книг наці о -
нального виробника і невелику кількість користувачів — зареєстровано 425 читачів. «За словами
авторів, в інтернеті не вистачає не тільки книжкової соціальної мережі, але і сайту, який би давав
простір для критики та рецензування білоруських книг. Booksrer.by повинен об’єднати елементи
соцмережі і літературного онлайн-журналу» [1].

Книжкові соціальні мережі — це перш за все комунікаційне середовище, зорієнтоване на
популяризацію ролі книги та читача у суспільстві за допомогою технічних й інформаційних мож -
ливостей новітніх соціальних медіа. Такі спеціалізовані проекти мають відзначатись продуманістю
і зваженістю ідеї, завдань, концепції та пріоритетів, принципів соціалізації, зорієнтованістю на
індивідуальний і збірний образ читача; використанням можливостей керування власними знаннями,
коли книга повинна сприйматись як елемент особистої концепції. Для ефективної роботи в мережі
необхідно безперервно вивчати віртуальну аудиторію, з’ясовувати її ключові потреби, об’єднуючи їх
у фокус групи для зручної роботи, встановлюючи канал або форму роботи з нею, що дає можливість
збільшити лояльність аудиторії і підвищити відвідуваність книжкової соціальної мережі. Активний
зворотний зв’язок створює розуміння ставлення читача до видавничої продукції, рівень його
лояльності, дозволяє оперативно реагувати на критичні зауваження. 
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Назва мережі Рік заснування Кількість книг у базі Кількість користувачів Кількість рецензій

Reader2 2005 53 882 3157 0

LiveLib 2006 5 363 654 182 784 260 376

X-Libris 2007 1280 22 775 0

Мої книги (Книгообмін) 2007 27 125 2905 0

Imho.net 2007 1 234 000 1 234 145 0

Bookmix 2008 6 354 233 60 380 15630

БукРівер 2008 165 900 33 132 0

Моя бібліотека (My-Lib.Ru) 2012 85 870 8010 0

Two-books 2012 2336 5670 93
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Навігація по сайту, профіль читача мають стати віртуальною візитівкою, яка представлятиме
індивідуальність мережі та користувача, дозволяючи налагодити контакт. Спонукання до підтримання
соціальної активності у колі друзів зобов’язано позиціонуватись як пріоритет у діяльності.

Книжкові соціальні мережі можуть бути поділені відповідно до рівня організації, технічного
оформлення на професійні й аматорські, до першої категорії належить 90% аналізованих книжкових
соціальних медіа. Їх відрізняє тривалість життєвого циклу, кількість інформаційних приводів,
специфіка генерування контенту, структура, мета створення ресурсу, рекламні механізми. Метою
створення аматорських соціальних сервісів є прагнення об’єднати в каталог особисту бібліотеку,
дізнатись читацькі уподобання друзів, поділитись думками про прочитані книги, знайти людей зі
схожими літературними смаками (прикладом можна обрати мережу «Книжкове життя. Соціальна
мережа Читаючих Людей»).

Метою для створення професійної соціальної мережі переважно стають бізнесові або про -
світницькі завдання, які сприяють створенню потужних проектів, зорієнтованих на глобальний
тренд Інтернету — мобільність і оперативність, що відповідає потребам сучасної людини. Головним
завданням називається спроба мінімізувати час на пошук книги зі збереженням якості отриманого
продукту та його відповідності смакам користувача. 

Рекомендаційна система мереж, як ефективний механізм, допомагає вичленовуванню інтересів
читачів за допомогою колабораційної фільтрації і акцентування уваги на очікуваннях користувача
ресурсу. Цьому сприяють теги: віртуальна полиця, рекомендації, профіль користувача, контакти
читача. Теги-мітки можна назвати сигнальними ідентифікаторами статусу видання: «вже прочитав»,
«зараз читаю», «хочу прочитати». Книжкові соціальні мережі можуть приділяти увагу й рейтингу
конкретних творів, коли користувач потрапляє у поле безпосереднього впливу на свідомість.
Маніпулятивна технологія визначає рівень заохочення до читання рейтингових літературних творів.
Недоліком такого способу є можливість закцентувати увагу на невеликій кількості книг. Загалом
ключовим елементом для успіху мережі є її контент, який може створюватись модератором
і учасниками, зусилля останніх є пріоритетнішими. Відбувається постійний автоматичний збір
опису книг з доступних джерел, що дозволяє напрацювати потужну базу даних, зацікавити більшу
кількість користувачів. До того ж важливо не тільки наповнити контентом сайт, а й вдало ним
керувати, створюючи тематичні групи, блоги всередині соціальної мережі.

Соціальні мережі пропонують сервіси, які дозволяють не просто прочитати або зорієнтуватись
у видавничому багатоманітті, а й долучитись до глибокого їх розуміння, чому сприяє обмін
відгуками, обговорення книг, дискусії.

Низька престижність читання, зникнення культури обговорення прочитаного та дискутування
серед населення загострили дефіцит інтелектуальних управлянь, водночас книжкові соціальні мережі
залучають користувача до вдосконалення мислення і техніки мовлення, комунікування; формують
повагу до співрозмовника під час суперечки, а найбільше дозволяють продукувати нові ідеї. 

Маркетингово правильним ходом залишається співпраця представників книжкової соціальної
мережі з розповсюджувачами видавничої продукції та електронними бібліотеками. Це дозволяє їм
надавати поради рекомендаційного характеру про способи і можливості придбання видання.
Співпраця мережі Livelib.ru з інтернет-магазином Ozon.ru та електронними бібліотеками. Комер -
ціалізованість проектів є невід’ємною частиною їх ефективної діяльності, проте не повинна
стосуватись читачів, а отже, має виражатись у співпраці з видавцями, розповсюджувачами,
рекламними агентствами, введенням платних аккаунтів, розширенням додаткових можливостей
для користувачів, обміном посиланнями, seo-оптимізацією. 

На жаль, низька культура творення і просування соціальних мереж призводить до негативних
наслідків, які  не дозволяють їй розвинутись і залишають на стадії концепції. Невисока популярність
і негативні відгуки про ресурси спричинені схожим функціоналом, синхронізованістю з базами
незначної кількості інтернет-магазинів, відсутністю ексклюзивних матеріалів. В. Кравченко
наголошує, що між соціальними мережами для книголюбів у країнах східноєвропейського і за -
хідноєвропейського регіонів є значна відмінність: «Якщо світові соціальні мережі книголюбів
служать їм для створення каталогів власних книг або, у кращому разі, як спосіб знайти нові книги
для читання, то наші бібліофіли стурбовані більш глобальними ідеями: від створення автоматичних
рекомендацій нових книг, виходячи з читацьких уподобань, до збереження знань» [3].

Протягом свого функціонування мережі можуть переживати глобальні чи локальні тран сфор -
мації, що засвідчує їхній розвиток і намагання відповідати потребам ринку і користувачів. Livelib.ru
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з мережі ділової літератури змістили акцент на художню літературу відповідно до запитів. Практика
засвідчила, що редизайн сайтів та зміна концепції головної сторінки є найбільш ефективними
методами оновлення.

Загалом книжкові соціальні мережі допомагають здійснювати моніторинг ринку, прикладом
може служити впроваджений проект «Дефіцитні книги» мережі Livelib.ru спільно з видавничим
домом «Книжковий огляд» щодо виявлення затребуваних, але малодоступних видань. 

Виникнення нового інформаційно-комунікаційного мережевого середовища повинно спонукати
видавців до розробки нових стратегічних кроків з упровадження книжкових соціальних мереж до
плану просування видавничої продукції. Мережі стають зручними навігаторами для пошуку видань
та співрозмовників. Виконують функцію популяризатора читання. Архітектура більшості книж -
кових соціальних мереж потребує подальшого вдосконалення, бо в них комунікативна функція не
є пріоритетною.
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Розділ X
ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ 

СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТІВ 
У ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ
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Проаналізовано ефективність використання Інтернет-ресурсів політичними партіями в Україні.
Визначено тенденцію до інтенсифікації застосування Інтернету в передвиборний період.

Ключові слова: політична партія, віртуалізація, Інтернет, офіційний веб-сайт, електоральний про-
цес, виборча кампанія.

Проанализирована эффективность использования Интернет-ресурсов политическими партиями
в Украине. Определена тенденция к интенсификации применения Интернета в предвыборный период.

Ключевые слова: политическая партия, виртуализация, Интернет, официальный веб-сайт, элек-
торальный процесс, избирательная кампания.

The efficiency of use of Internet resources by political parties in Ukraine are analyzed. The trend of intensifi-
cation of use of the Internet during the election period are defined.

Key words: political party, virtualization, Internet, official website, the electoral process, the electoral
campaign.

У сучасному демократичному суспільстві громадяни активно цікавляться політикою, роботою
органів управління всіх рівнів і типів. Інтернет може бути використаний як засіб завоювання
політичними партіями сильних позицій у політичному житті країни, тобто може брати участь
у формуванні демократичного політичного простору. Перенесена в мережевий простір політична
боротьба перетворює Інтернет не тільки на один із важливих інструментів проведення цієї боротьби,
в засіб політичної соціалізації громадян, а й на інструмент маніпулювання свідомістю людей.
У політичній боротьбі використовуються такі переваги Інтернету, як: швидкість; практично
необмежений обсяг розміщуваної інформації; швидкість в отриманні даних про кількість осіб, які
отримали інформацію; можливість інтерактивного спілкування і розміщення мультимедійних
продуктів; скорочення витрат, пов’язаних з діяльністю; широта впливу; можливість систематизації
інформації.

Політична функція Інтернету відповідно до концепції західного дослідника Т. Вестена полягає
в забезпеченні постійного суспільно-політичного дискурсу з можливістю електронного зворотного
зв’язку в реальному часі між владою і громадянами. При цьому громадяни стануть менш залежні
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від державних чиновників, експертів, політичних організацій, груп інтересів, асоціацій та ЗМІ
в питаннях збору та обміну інформацією. Мережа здатна мобілізувати політичну участь громадян
у політиці. У найбільш ідеальній формі прогнозується картина самоврядування за допомогою
електронного опитування громадської думки без будь-якої участі професійних політичних
комунікаторів [1].

Проблема підвищення ефективності використання Інтернет-простору політичними партіями
перебуває в полі зору ряду зарубіжних і вітчизняних учених. Так, серед західних політологів
відзначимо А. Аеленда, Д. Бімбера, К. Вейлера, Р. Девіса, М. Корнфілда, А. Коррадо, Р. Маурера,
С. Файєрстоуна. Ця тема знаходить також відображення в роботах російських дослідників —
Г. Акопова, М. Волохонської, С. Дюкіна, І. Кисліциної, І. Негодаєва, С. Туронка, В. Хорольського,
С. Черняховського, І. Шатіна. Українські вчені, зокрема О. Горошко, С. Денисюк, О. Маліс,
Ю. Шве да досліджують віртуальний вимір функціонування політичних партій. Однак поза увагою
політологів залишається питання підвищення ефективності використання Інтернет-ресурсів
політичними партіями і саме це визначає мету нашої статті — визначити специфіку застосування
Інтернету релевантними політичними партіями в Україні.

Крім тенденцій до персоніфікації та технологізації сучасного політичного процесу, відзначаємо
загальну тенденцію до віртуалізації влади. Так, російський дослідник Д. Іванов стверджує, що
сучасна боротьба за політичну владу — це боротьба образів, створених рейтингами й імід жмей -
керами. Політичні інститути, які сформувалися в епоху індустріального суспільства, являють собою
комплекс норм, що визначають способи постановки і вирішення проблеми завоювання влади.
В епоху постіндустріального суспільства ці базові компоненти політичних практик симулюються,
викликаючи віртуалізацію інститутів — виборів, держави, партій [2]. Саме в процесі виборчої
кампанії найбільш яскраво проявляється віртуальний характер політики, оскільки у ході політичної
кампанії відбувається формування певного уявного світу, який за деяких обставин (перемозі
конкретного кандидата, партії) може знайти риси реальності та втілитися в життя. Отже, вір -
туалізація виборів означає представлення образів кандидатів та їхніх виборчих програм за
допомогою засобів масової інформації й інших інформаційних технологій у вигляді симулякрів —
образів-копій того, що не існує в реальності.

На тенденцію до перетворення політичних партій на симулякри звертає увагу український
партолог Ю. Шведа. Він пише, що сучасний «електоральний» підхід до політичних партій не сприяє
перетворенню їх на повноцінний та авторитетний інститут політичної системи. Цю тезу
підтверджують дані соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова з приводу рівня
довіри громадян до політичних партій. Так, у грудні 2001 р. 74,9% опитаних вважали, що українські
політичні партії не виконують своїх функцій у суспільстві, тоді як у квітні 2003 р. з таким
твердженням погодилося 77,5% респондентів. Відсоток громадян, які повністю не довіряють і ско -
ріше не довіряють політичним партіям, з 2001 р. до 2013 р. коливався від 79,5 до 70,1 %, а частка
респондентів, яка повністю довіряє і швидше довіряє коливалася від 12,4 до 20,5 % [3]. Таким чином,
дослідник робить висновок, що деформується сама сутність партії як політичного інституту, який
уже не так спрямовує свою діяльність на подання або захист інтересів громадян, як на задоволення
вузькокорпоративних інтересів своїх фінансових донорів. Орієнтацію політичних партій на інтереси
виборців можна вважати символічною [4].

Зазначимо, що особливу роль в існуванні подібної тенденції відіграє Інтернет. Закон України
«Про телекомунікації» від 18.11.2003 р. визначає Інтернет як всесвітню інформаційну систему
загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-
протоколі, що визначений міжнародними стандартами. Останні статистичні дані говорять про
тенденції до неухильного зростання користувачів цієї мережі. Так, за оцінками компанії Іn Mind
Factum group, рівень проникнення Інтернету в Україні на кінець 2012 р. становить 43,5% (приблизно
19,7 млн осіб). Тоді як прес-служба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації
повідомляла, що кількість активних користувачів мережі Інтернет на початок 2012 р. становила
13,9 млн осіб, а у 2011 р. — 11,3 млн осіб [5]. Отже, доступність і стабільно зростаюча популярність
цього засобу масової комунікації дозволяє його широко використовувати в суспільно-політичній
діяльності.

Інтернет з технічного боку дозволяє збільшувати обсяги інформації на основі різних типів
комунікації, нарощувати інформаційний ресурс і розширювати комунікативний простір. Мож ли -
вості Інтернету найбільш повно можуть бути реалізовані в демократичному суспільстві, оскільки
воно зацікавлене у зростанні обсягів інформації, її постійній зміні, зумовленій розширенням
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комунікаційного простору. Таким чином, Інтернет є невід’ємною частиною механізму функці -
онування демократії.

Найбільш ефективним Інтернет-об’єктом, який може використовувати політична партія для
отримання популярності серед потенційних виборців і спонсорів, донесення власних ідеологічних
принципів, виступає веб-сайт. Сайт політичної партії при раціональному використанні здатний
забезпечити реалізацію таких традиційних функцій партії, як артикуляція і агрегація, соціалізація
і мобілізація. Не розвиваючи свою комунікативну політику в Інтернеті, партії ризикують частково
втратити свою функціональну дієздатність, ставши лише формальним медіатором між грома -
дянським суспільством і владою. Сайт партії може служити ефективним інструментом перед вибор -
ної боротьби, реалізуючи такі функції, як: зміцнення бренду, поширення інформації, збір коштів
(фандрайзинг) і економія витрат, партбудівництво, створення партійних груп.

Однією з найбільш ефективно реалізовуваних функцій сайту партії виступає поширення
і зміцнення партійного бренду. Українська дослідниця Л. Хорішко вважає, що саме партійний бренд
можна розглядати як своєрідну унікальну пропозицію політичної партії, розраховану на конкретні
соціальні групи та інших політичних суб’єктів, завдяки чітко визначеній структурі, закономірностям
функціонування і конкретної діяльності з формування способів і методів її практичної реалізації,
яке сприяє оптимізації функціонування політичної партії. Партійний бренд виступає одним із
основних ресурсів у політичній конкурентній боротьбі за владні повноваження. Таким чином, він
виступає фактором, що дозволяє політичній партії мати стабільний електорат і бути активним
суб’єктом політичних процесів, тим самим підвищуючи рівень їх технологізації, тобто раціоналізації
та оптимізації [6, с. 170].

Ефективність політичного бренду вимірюється такими характеристиками: сила бренду, тобто
здатність домінувати в межах певного політичного простору, відповідність бренду потребам та
інтересам аудиторії, здатність збільшувати кількість прихильників і сфери впливу, рівень підтримки
громадськості та ймовірність вибору нею конкретного політичного суб’єкта за наявності інших
альтернатив, ступінь популярності політичного бренду, що вимірюється кількісними характе -
ристиками [7].

Використовувати Інтернет-простір українські політики почали наприкінці 90-х роках. У 1999 р.
основні кандидати на пост президента країни — Л. Кучма, О. Мороз, Є. Марчук — створили власні
сайти, які були орієнтовані не на рядового виборця, а на журналістів, які могли доносити
інформацію до електорату. Це було зумовлено, перш за все, нерозвиненістю Інтернет-аудиторії. За
даними компанії Internetworldstats на початок 2000 р. кількість Інтернет-користувачів в Україні
становила 0,4% населення (200 000 осіб) [8]. Саме тому розраховувати на активне залучення
виборців через Інтернет не було сенсу. Сьогодні ситуація змінилася, і вже 43,5% дорослого
населення країни виходять в мережу не рідше одного разу на місяць. Тому сьогодні провідні
політичні партії створюють власні офіційні сайти, спираючись на досвід країн розвиненої
демократії. Розділи, які містять сайти, досить стандартизовані: партії надають інформацію про
статут і партійну програму, біографію лідера, діяльність партійної фракції (за наявності останньої),
новини партії тощо. Розглянемо сайти релевантних політичних партій України.

Офіційний інформаційний портал  Партії регіонів містить такі рубрики: «Про партію»,
«Новини», «Регіони», «Проекти», «Медіа». Сайт також містить посилання на діяльність Президента
України, Кабінету Міністрів та власної депутатської фракції. Сайт пропонується трьома мовами —
українською, російською, англійською. У рубриці «Про партію» можна знайти інформацію про
партійне керівництво, статут, програму, умови вступу в партію, партійну символіку і систему
зворотного зв’язку. На сайті розміщено багато фото- і відеоматеріалів [9].

Сайт Об’єднаної опозиції «Батьківщина» містить посилання на особисті аккаунти Ю. Тимо -
шенко, А. Яценюка та О. Турчинова у соціальних мережах — Тwitter, Facebook. Серед основного
напов нення сайту є такі розділи: «Партія», де розміщена інформація про правила вступу до лав
партії, партійний статут, програму, партійну структуру, регіональні підрозділи; «Фракція», де
містяться відомості про лідера, керівництво фракції та діяльність народних депутатів; «Прес-центр»,
який надає новини, анонси подій, фото, контакти; «Громадська приймальня», за допомогою якої
можна звернутися до керівництва з метою вирішення проблем, отримати консультацію юриста
тощо; «Мультимедіа», де розміщені фото- та відеоматеріали. Попередня версія сайту містила
рубрики «Політичний гумор», «Плакати і карикатури», «Ігри», «Анекдоти», а також послугу
установки скрінсейверу з партійною символікою. Також на сайті намагалися збирати кошти через
заклик зробити внесок на підтримку політичної партії [10].
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Аналіз офіційного сайту Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за
Реформи) Віталія Кличка» дозволяє визначити його лідерську спрямованість — на сайті лідер партії
В. Кличко коментує останні події, законодавчу базу, є можливість переадресації на його особистий
блог. Рубрики сайту стандартизовані: «Про партію», «Новини», «Лідер партії», «Команда Кличка»,
«Фото та відео», «Регіональні організації». Також ця партія має значне представництво в соціальних
мережах, використовуючи Vkontakte, Facebook та Google+. Сторінку партії можна переглядати
англійською мовою, також активно використовується гіпертекстуальність, яка дозволяє переходити
з цього сайту на інші [11].

Сайт Комуністичної партії України пропонується двома мовами — українською та російською,
і представлений на Тwitter і Facebook. Сайт мультимедійний, гіпертекстуальний, містить такі розділи:
«Новини», «Програма», «Статут», «Фракція КПУ у Верховній Раді», «Контакти», «Юри дична допо -
мога», «Архів», «Соратники». Також на сайті можна знайти фото- та відеоматеріали, матеріали
агітаційного характеру. Особливістю сайту є пропонована відвідувачам бібліотека, в якій представлена
дитяча, художня література, поезія, а також матеріали з історії, політики, філософії [12].

Офіційна сторінка ВО «Свобода» також містить стандартизоване меню — там представлена
інформація про партію, її діяльність, установчі та програмні документи, новини, дописи («Ми
в ЗМІ», аналітика), медіа. Сайт пропонується українською та англійською мовами, а також єдиний
пропонує на головній сторінці зробити фінансову допомогу на користь партії. Ця партія
використовує найбільшу кількість соціальних мереж для своєї популяризації — Тwitter, Vkontakte,
Facebook та Google+ [13].

Узагальнені дані про наповнення сайтів українських політичних партій надано у табл. 1.

Таблиця 1.  – Наповнення офіційних веб-сайтів політичних партій

Дослідження веб-сайтів українських політичних партій дозволяє зробити висновок, що умовно
їхній зміст можна розділити на такі блоки: інформаційний (новини, інтерв’ю, анонси, коментарі);
ідеологічний (програма партії, в тому числі передвиборна, агітаційні матеріали, символіка партії);
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Наповнення сайту партії (блоку)

Назва сайту партії 

Офіційний 
інформаційний
портал  Партії

регіонів

Сайт 
Об’єднаної 

опозиції 
«Батьківщина»

Офіційний сайт
Політичної партії

«УДАР Віталія
Кличка»

Офіційний сайт
Комуністичної
партії України

Офіційна 
сторінка 

ВО «Свобода»

Відомості про партію  – ста-
тут, програма, інформація про
лідерів, обласні організації

+ + + + +

Відомості про діяльність 
партії  в органах влади

+ + + + +

Новини + + + + +

Мультимедіа + + + + +

Блоги – + + – –

Система зворотного зв’язку + + + + –

Можливість обрати мову сайту + – + + +

Пошукова система + + + + +

Можливість 
залишати коментарі

– – + + –

Громадська приймальня – + – – –

Гіпертекстуальність + + + + +

Фандрайзинг – – + – +

Посилання на соціальні мережі + + + + +

Можливість стати членом партії – + + – –

Прикладні соціальні комунікації



Освіта регіону — 2013/4 243

персоналістський (інформація про партійне керівництво, лідерів партії, представників в органах
влади); комунікативний (громадські приймальні, зворотний зв’язок). Всі представлені сайти містять
інформацію про діяльність регіональних представництв. Проте відсутня інформація з проблем
партійного будівництва з метою його вдосконалення. Також існують значні  проблеми з системою
зворотного зв’язку — залишати коментарі можна тільки на сайті КПУ, а на сторінці УДАРу ця
можливість з’являється тільки після реєстрації; запитання, надіслані через систему зворотного
зв’язку, залишаються без відповідей. Таким чином, сайти українських політичних партій абсолютно
не виконують свою функцію налагодження та підтримки комунікації між партією та виборцем.  

Відзначимо також однотипну кольорову гаму аналізованих сайтів — три з них (сайти «Бать -
ківщини», УДАРу, КПУ) оформлені з абсолютним домінуванням червоного кольору; два (сайти
Партії регіонів та ВО «Свобода») — синього. З одного боку, ці кольори визначаються політичними
психологами та маркетологами найбільш оптимальними для сприйняття політичної партії, бо
налаштовують електорат на певний вибір та почуття довіри. Але, з іншого боку, червоний колір
традиційно у світі використовується представниками лівих політичних партій. Тому ви користання
його КПУ цілком виправдано, натомість він може заважити вірній ідентифікації електорату УДАРу
та «Батьківщини». Синій колір є типовим для партій консервативного спрямування. В принципі
і ПР, і ВО «Свобода» містять елементи цієї ідеології. Натомість спеціалісти з web-дизайну
наголошують на необхідності використовувати більш складні кольорові схеми без абсолютного
домінування одного кольору. 

Враховуючи, що головними характеристиками Інтернет-простору є гіпертекстуальність,
мультиме дійність та інтерактивність, необхідно відзначити, що за першими двома показниками
українські сайти виконують своє призначення. Принцип інтерактивності вимагає вдосконалення,
оскільки система зворотного зв’язку часто вимагає обов’язкової реєстрації, іноді не діє і заявка
залишається без відповіді. Тільки на сайті КПУ можна коментувати новини та висловлювання
представників партії.

Крім використання веб-сайтів, сучасні політичні партії та окремі політики також викорис то -
вують блогосферу і віртуальний простір соціальних мереж для просування певного політичного
бренду чи ідеї. Наприклад, персональний блог Віктора Януковича під назвою «Щоденник Лідера»
активно діяв і регулярно оновлювався під час виборчої кампанії, однак після її завершення взагалі
зник з офіційного сервера «Партії регіонів».

Таким чином, найважливішою характеристикою сучасного політичного процесу виступає його
віртуалізація, чому сприяє, в тому числі, масове поширення Інтернету та його активне використання
політичними інститутами. Сьогодні влада без новітніх інформаційних технологій обходитися не
може. Саме ефективна інформаційно-комунікаційна політична конкуренція є визначальним
фактором завоювання і збереження політичної влади, а також суттєвою складовою змагального
потенціалу політичної партії. Інтернет може зробити вибори відкритими, прозорими. Широке
використання його в день голосування (оперативне надання інформації в мережі про хід
голосування, розміщення результатів підрахунку голосів тощо) сприяє формуванню втраченої
довіри виборців як до процедури виборів, так і до демократичних інститутів у цілому. Але все ж не
можна не враховувати того факту, що партії можуть використовувати Інтернет як інструмент впливу
на свідомість електорату, тим самим позбавляючи індивіда свободи вибору.

Сучасні політичні партії в Україні не повною мірою використовують потенціал і можливості, які
містить Інтернет-простір. Активізація використання цього ресурсу відбувається тільки під час
виборчих кампаній, при цьому сайти досить стандартні, недостатньо інтерактивні. Враховуючи
вищевикладене, рекомендуємо політичним партіям ряд заходів, які сприятимуть підвищенню
результативності їхніх сайтів:

• налагодити систему зворотного зв’язку без обов’язкової реєстрації з можливістю залишати
коментарі;

• запровадити за бажанням користувача Інтернет-розсилку партійних новин електронною поштою;
• розробка і включення до змісту сайтів онлайн-опитувань, Інтернет-конференцій, віртуальних

партійних з’їздів;
• обов’язкове включення форми для збору коштів на потреби партії, чому може сприяти також

відкриття Інтернет-магазинів, які пропонуватимуть купівлю продукції з партійною символікою;
• використання посилань, які допоможуть здійснити перехід до певної соціальної мережі або

персонального блогу лідера партії.
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Е-УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ РОЗБУДОВИ
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На прикладі моніторингу веб-сайтів райдержадміністрацій Львівської області проаналізовано ряд
проблем впровадження системи е-урядування в Україні. 

Ключові слова: е-урядування, моніторинг, веб-сайт.

На примере мониторинга веб-сайтов райгосадминистраций Львовской области проанализировано
ряд проблем введения системы электронного правительства в Украине. 

Ключевые слова: е-управление, мониторинг, веб-сайт.

A range of problematic aspects regarding introduction of e-governance in Ukraine is analyzed on the example
of monitoring web-sites of districts administrations in Lviv region.

Абсолютна більшість виконавчих органів державної влади України, в тому числі і райдержадмі -
ністрації  (далі — РДА),  ще до 2010 року відкрили свої сторінки в інтернеті і створили веб-сайти  [1]. 

Відтоді перед державними органами влади всіх рівнів стояло завдання створення нового єдиного
інформаційно-комунікаційного простору, якісного його наповнення з подальшим перетворенням
в інструмент інтерактивного спілкування влади з різними цільовими групами населення тощо, тоб -
то — необхідно було перейти на рівень електронного урядування. 

Електронне урядування (е-урядування) — форма організації державного управління, за якої
відбувається активна взаємодія органів державної влади та органів місцевого самоврядування між
собою, з суспільством, людиною та громадянином, бізнесом за допомогою інформаційно-комуні -
кативних технологій [2]. 

Реально на наших очах вибудовується новий інформаційно-комунікаційний простір, в якому
важливими елементами побудови виступають офіційні веб-сайти органів державної влади і місце -
вого самоврядування.  

У проекті Організації економічного співробітництва і розвитку «Е-урядування» зазначено, що
поняття е-уряду — фокусується на використанні нових інформаційних і комунікативних технологій
урядом, які застосовуються до повного спектра управлінських функцій [3].

Російський дослідник М. Вершинін визначає е-уряд як систему інтерактивної взаємодії держави
і громадян за допомогою Інтернету, нову модель державного управління, яка перебудовує традиційні
відносини громадян і владних структур [4].

Е-урядування як нова модель інформаційно-комунікаційного простору активно досліджується
і українськими вченими. Так, веб-сайти органів влади  як основна інформаційно-технологічна
форма комунікації в е-урядуванні досліджується в працях  Мар’яни Демкової [5]. Зарубіжний досвід
упровадження електронного урядування висвітлений в колективній праці вчених кафедри
інформаційної політики НАДУ при Президентові України під редакцією професора С. Чукута [6].
Механізми взаємодії влади і громадян у системі електронного урядування досліджувались
А. Серенком [7]. 

У грудні 2010 року Кабмін України видав розпорядження «Про схвалення концепції розвитку
електронного урядування в Україні» [8] , яким передбачено завершити впровадження е-урядування
до кінця 2014 року, а також визначено поетапні завдання реалізації концепції. Проте вже сьогодні
очевидно, що втілення в життя намічених планів відбувається не так швидко, як планувалося.
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Одною із найбільш слабких ланок виконання програми по створенню е-урядування в Україні слід
вважати роботу в цьому напрямі органів виконавчої влади районного рівня. Останнє засвідчили
результати моніторингу веб-сторінок РДА Львівщини, який було проведено в травні 2013 року. 

Ідея проведення моніторингу саме веб-сайтів РДА виникла у зв’язку з тим, що моніторинг
інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади, що здійснюється Державним
комітетом телебачення і радіомовлення України на підставі наказу від 12 жовтня 2012 року, не охоплює
інтернет-ресурси районного рівня [9]. Громадські організації, які у своїй діяльності приділяють значну
увагу проблемі прозорості та відкритості влади, наскільки нам відомо, також системно не
відслідковують і не аналізують роботу РДА з інформаційного забезпечення їх веб-сторінок. 

В основу моніторингу були покладені критерії, котрі використовуються в державному
моніторингу, з урахуванням методик, що застосовуються громадськими моніторинговими центрами
[10]. Ми також дослідили сайти на відповідність вимогам  державних документів розпорядчого
характеру [11]. Аналізувалися сайти 20 РДА [12]. 

Результати моніторингу
1. Структура веб-сайтів РДА Львівщини 
Жоден із 20 сайтів РДА Львівщини за результатами моніторингу не відповідає вимогам

уніфікованої структури сайтів органів державної влади. Жодний із них не дотримується трирівневої
системи організації, на багатьох із них відсутній повний комплекс базових рубрик.   

Структура сайтів РДА Львівщини не відображає те, що органи виконавчої влади цього рівня
надають адміністративні послуги, вона також не враховує, що користувачами цих послуг висту -
пають різні категорії, як от: громадяни України; юридичні особи;  державні службовці; міжнародна
спільнота.

Наприклад, відповідно до уніфікованих вимог, центральна частина першої сторінки органів
виконавчої влади повинна містити основний контент-блок, тобто новини. Проте ряд керівників
РДА Львівщини вважають, що головне призначення сайтів структур, що вони очолюють, полягає
в їхньому особистому піарі. Тому центральна частина інтернет-сторінок  цих РДА (Бродівська,
Жидачівська)  містить фото і звернення голів РДА, а новини — сховані десь глибоко в середині
структури сайтів. 

2. Дизайн 
У дизайні сайтів РДА Львівщини не дотримано принципу візуальної одноманітності.  Держчи -

нов ники зневажають будь-якими вимогами до дизайну, вважають це другорядним, неважливим
компонентом. Окрім вимог дизайну, деякі РДА також порушують вимоги щодо назви сайтів, яка
повинна відповідати назві органу виконавчої влади.  Наприклад, сайт Жидачівської РДА нази ва -
ється «Жидачівщина». 

3. Якість інформаційного наповнення 
Обов’язкова статична інформація є присутньою, але знайти її пересічному користувачу інтернету

вкрай складно, особливо, повторимося, в частині послуг, що надаються РДА.
Відносно регулярно поновлюється інформація сайтів в частині новин про діяльність РДА, однак

якість останніх є незадовільною: багато дублювань новин інших структур державної влади (так
званий копіпаст, передусім новин Львівської ОДА), нечітка структура повідомлень, нерозкритість
тем, орфографічні та стилістичні помилки та ін.  

Багато нарікань викликає інформаційне наповнення обов’язково визначеного розділу сайтів
органів державної влади «Каталог послуг».  Відсутні інформаційні карти послуг, що надаються РДА,
котрі містять довідкову інформацію про те, що необхідно для отримання послуги, де саме і як її
мож на отримати. 

Лише на одному із 20 сайтів РДА Львівщині регулярно поновлюється розділ «Тендерні закупівлі».
На більшості ж сайтів інформація про торги взагалі відсутня. 

Нерегулярно, а на деяких сайтах РДА взагалі не оновлюються публікації розпорядчих документів
РДА. Лише одиниці РДА публікують повний перелік розпорядчих документів, при цьому від криваючи
публічний доступ лише до тих документів, що передбачено законом, а також проекти документів.
Сокальська РДА — єдина, яка публікує проекти розпоряджень. 

РДА також зневажають вимогою інформування про плани своєї діяльності. В кращому випадку
на сайтах можна знайти анонси подій для журналістів, чи в розпорядженнях — поточні плани
роботи, але треба добре це все пошукати. 
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4. Інтерактивні можливості 
Процес пошуку потрібної інформації на сайтах РДА Львівщини значно ускладнює неповноцінна

функція «Пошук». Згідно з вимогами, на сайтах органів державної влади  мають бути присутні дві
пошукові системи: пошук по сайту, а також  у розділі «Документи» пошук повинен передбачати
пошук за різними позиціями (за номером, датою, назвою, слова з тексту документа). Аналіз
засвідчив, що функцією розширеного пошуку сайти РДА Львівщини не забезпечені.  

Не краще виглядає ситуація з такими важливими і потрібними для людей функціями пошуку, як
«Архів». На сайтах РДА архівуються винятково новини, а от інші документи, в тому числі і роз по -
рядчого характеру,  — ні. 

Значна частина сайтів РДА містять лише один електронний адрес для контактів зі всіма під -
розділами, можливість безпосереднього зворотного зв’язку з відділами і працівниками РДА не
передбачена.      

Як виявив моніторинг, далеко не на всіх сайтах працює функція зворотного зв’язку. Наприклад,
на сайті Жовківської РДА, так звана  «Інтернет-приймальня», що унеможливлює доступ громадян
до отримання публічної інформації.  Це є прямим свідченням невиконання закону про доступ до
публічної інформації.

Серед іншого відзначимо, що жодний сайт РДА Львівщини не відповідає також встановленим
вимогам мовного режиму, що обмежує доступ до них міжнародної спільности. Жодний сайт РДА
також не містить інформації про державні інформаційні ресурси з питань, що належать до
компетенції органу, іншими словами — про друкований засіб масової інформації, в якому
розміщуються розпорядження та інші документи РДА.

5. Проблема безпеки 
Робота веб-сайтів органів державної виконавчої влади  повинна відповідати стандартам Дер -

жавної служби спеціального зв’язку та інформації Служби безпеки України. Ці стандарти не
допускають створення сайтів на безкоштовних інтернет-платформах. А саме в такий спосіб створена
і працює більшість сайтів органів виконавчої влади Львівщини. І саме цим зумовлені значні
проблеми в їхній структурі, в тому числі відсутність багатьох обов’язкових функцій. Саме тому
регулярно частина сайтів РДА не відкриваються, а на інших — при спробі ознайомитися з мате ріа -
лами рубрик отримуєш повідомлення про помилку. 

Висновки. Впровадження е-урядування в Україні є важливим елементом підвищення прозорості,
відкритості й доступності органів державної виконавчої влади. Проте цей процес сьогодні галь -
мується як з об’єктивних причин [13], так і через суб’єктивні фактори. Найбільш пробле ма тичною
ланкою в ньому сьогодні слід вважати районний рівень органів державної виконавчої влади. Серед
причин останнього можна назвати: недостатню зацікавленість і контроль з боку центральної влади
інформаційною діяльністю РДА, недостатнє фінансування, відсутність системи навчання і під -
готовки чиновників РДА до роботи в системі е-урядування. 

На Львівщині непідготовленість районної ланки до роботи в системі е-урядування сьогодні
частково компенсується за рахунок ініціатив громадськості та міжнародних фондів. Так, за сприянням
польських організацій у Львівській області реалізується проект створення громадських інформаційних
центрів з метою надання інформації мешканцям районів про адміністративні послуги. В його основу
покладено досвід Польщі, набутий в рамках програми ЄС «Прозора Польща» [14]. 
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У статті досліджується можливість використання комплексного підходу до генерування цільової
аудиторії в системі профорієнтаційної роботи із використанням методу лідогенерації, в який входить
використання соціальних мереж та інструментів email-маркетингу.

Ключові слова: профорієнтація, лідогенерація, віртуальна соціальна мережа, email-маркетинг.

В статье исследуется возможность использования комплексного подхода к генерированию целевой
аудитории в системе профориентационной работы с использованием метода лидогенерации, в который
входит использование социальных сетей и инструментов email-маркетинга.

Ключевые слова: профориентация, лидогенерация, виртуальная социальная сеть, email-
маркетинг.

The article investigates the possibility of using an integrated approach to generating target audience in the
system of professional orientation, using the method of lead generation which includes the use of social networking
tools and email-marketing.

Key words: professional orientation, lead generation, virtual social network, email marketing.

Сучасна проблема дефіциту фахівців у тих чи інших професійних галузях має різні причини, серед
яких — неадекватна потребам і неефективна система профорієнтаційної роботи з майбутніми
абітурієнтами. Проте ситуацію можна значно покращити завдяки новітнім технологіям, зокрема тим,
що пов’язані з використанням всесвітньої мережі Інтернет. Персоналізація користувача у вір туальній
соціальній мережі (далі — ВСМ) дала можливість стабільного онлайн спілкування та обміну інфор -
мацією. Під останньою будемо розуміти будь-які дані, що можуть привести до певної дії: переходу через
вказане посилання, підписки на розсилку електронною поштою, оформлення замовлення тощо.

Актуальним є дослідження впливу поширення інформації профорієнтаційного змісту у ВСМ на
зацікавленість потенційних вступників у виборі тієї чи іншої спеціальності для майбутнього
навчання у ВНЗ. У діючих ВСМ існує чимало інструментів поширення і моніторингу інформації та
дій її агентів, що дає можливість простежити вплив на користувачів, які складають конкретну
вибірку за певними критеріями.

Використання комплексного підходу, а саме методу лідогенерації, через залучення ВСМ та
інструментів email-маркетингу в системі профорієнтаційної роботи теоретично дає можливість
досягнення достатньо високих результатів в одержанні якісних лідів (клієнтів освітніх послуг,
у цьому випадку — абітурієнтів).

Мета статті — продемонструвати на окремому прикладі процес використання комплексного
методу генерування та фільтрації потенційних абітурієнтів у контексті профорієнтаційної роботи
із використанням віртуальних соціальних мереж.

Лідогенерація є динамічним методом інтернет-маркетингу, послідовне застосування якого на
практиці може збільшити коефіцієнт конверсії в рази [1, с. 95].

Лідогенерація (від англ. lead generetion) — діяльність, спрямована на виконання користувачем
корисних дій, які спонукають до здійснення покупки. Цей елемент інтернет-маркетингу ефективно
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застосовується у разі просування компанією складного продукту, який потребує обов’язкової
інформаційної підтримки [3, с. 36].

Принцип використання методу лідогенерації полягає у тому, щоб створити умови для багато -
ступінчастого відсіювання потенційного відвідувача від потенційного абітурієнта та перетворення
останнього в майбутнього споживача тих освітніх послуг, які йому будуть запропоновані.

У результаті дії лідогенерації формується якісна клієнтська база, робота з якою у свою чергу
забезпечує збільшення постійних клієнтів компанії [3, с. 37].

Для цього нашу роботу було поділено на декілька етапів:
1. Використання ВСМ для отримання потенційного відвідувача.
2. Використання лендингової сторінки для отримання потенційного абітурієнта.
3. Використання форми підписки для збору персональних даних про потенційних абітурієнтів

та перетворенням останніх на майбутніх споживачів запропонованих їм освітніх послуг.
Реалізацію наведених вище етапів було здійснено у зворотному порядку.
Першим етапом стало використання інструментів email-маркетингу, що належить до елементів

стандартного та інтернет-маркетингу і реалізується через розсилку електронних листів, які дос -
авляються базовим і потенційним клієнтам. Через недостатню ефективність цей інструмент частіше
за все використовується як частина маркетингової компанії з просування бізнесу, товару, послуги
спільно з іншими видами Інтернет-реклами.

Email-маркетинг суттєво відрізняється від стандартних розсилок електронною поштою, оскільки
листи відправляються за чітко визначеною клієнтською базою, яка укладається зі згоди клієнта.
Отже, до списку розсилання внесено електронні адреси потенційно зацікавлених осіб для
наступного проведення email-маркетингу [3, с. 35].

Email-розсилання — це класичний та перевірений інструмент маркетингу, який масово вико -
рис товується в мережі Інтернет як індивідуальними продавцями товарів, так і високо ква лі фік -
ованими компаніями для директивного маркетингу.

Такі розсилання мають на меті дві речі: отримання будь-яких контактних даних про користувача,
відвідувача чи клієнта; повідомлення або розсилання інформації, яка спонукає до певної дії
(придбання товару, перегляд відео, відвідування певного заходу тощо).

Тому для отримання контактних даних клієнтів та для наступного поширення інформації  було
використано інструменти розсилки smartresponder.ru, яка дає можливість створити аккаунт і вже
у внутрішній структурі сервісу розробити власну форму підписки або форму збирання персональних
даних та створення окремих підписок та листів. Немає необхідності детально описувати цей етап,
оскільки він не є ключовим, а тільки допомагає збирати контактну інформацію.

Другим етапом стало створення «цифрового майданчика», «конвертора», інакше кажучи — місця,
де б розташовувалась форма збору персональних даних. З одного боку, можна було б створити
повноцінний сайт з переліком різноманітної інформації, яка б допомагала абітурієнту краще
орієнтуватись у можливостях здобуття вищої освіти та давала корисні поради, рекомендації.
З іншого боку, такий підхід може дезорієнтувати користувача через надмірність інформації, що
призведе до нівелювання очікуваної дії — залишення інформації про себе.

Тому на цьому етапі було створено просту за своєю структурою лендингову сторінку, яка містить
у собі деяку інформацію про заклад та спонукає тільки до одного — заповнення форми підписки.
Саме із використанням такої сторінки стало можливим розміщення форми збору контактних даних,
яка була створена на першому етапі, в мережі Інтернет незалежно від інших цифрових та
інформаційних ресурсів глобальної мережі. Із закінченням другого етапу було створено
повноцінний, але простий за своєю структурою та інформаційним наповненням ресурс.

Третій етап — використання ВСМ. Під соціальною мережею на якісному рівні розуміється соціальна
структура, яка складається із множини елементів мережі або агентів (суб’єктів — індивідуальних або
колективних, наприклад, індивидів, сімей, груп, організацій) і певного рівня відносин (сукупність зв’язків
між агентами, наприклад, знайомства, дружби, співробітництва, комунікації) [4, с. 265–266].

Це найбільш об’ємний етап, роботу над яким слід було розпочинати з відповіді на такі запитання:
– Яку ВСМ використати у цьому контексті?
– Де у вибраній ВСМ спостерігається найбільша щоденна активність?
– Яким чином можна отримати свого потенційного абітурієнта?
У вітчизняному сегменті мережі Інтернет найбільшою ВСМ є vk.com і odnoklassniki.ru. Можна

також звернути увагу на популярну і найбільшу у світі ВСМ facebook.com, але через низький рівень
лояльності користувачів українського сегмента глобальної мережі до цієї соціальної мережі, краще
розглядати два попередні варіанти.
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Оскільки мінімальним завданням є привернення уваги потенційного абітурієнта і як максимум проведення
із ним профорієнтаційної роботи, ВСМ потрібно було обирати з урахуванням перш за все віку агентів ВСМ.

Переважно користувачі соціальної мережі odnoklassniki.ru — це старша аудиторія, віком від 25
до 50 років. ВСМ vk.com вважається молодіжною, тому що її аудиторія варіюється в межах від 15 до
35 років, що цілком підходить для нашої ситуації. 

Агенти соціальної мережі взаємодіють, обмінюючись думками: думка кожного агента змінюється
відповідно до думок тих, кому він довіряє [2, с. 29]. Спираючись на цей факт, потрібно визначити,
в чому саме проявляється найбільша активність агентів вибраної ВСМ.

Авторитетним агентом мережі можуть бути як окрема людина, так і окреме співтовариство. Просування
в соціальних мережах здійснюється через створення певного співтовариства — «Бренд-платформи», через
яку поширюється інформація про продукт в соціальних мережах, форумах, блогах [3, с. 36].

У віртуальній соціальні мережі vk.com активність проявляється через спілкуванням із друзями,
створення груп друзів, тематичних груп та публічних сторінок, коментуванням різноманітного
контенту та розповсюдження інформації через поділ нею із друзями та іншими соціальними групами.

Це надзвичайно успішний метод, що не потребує особливих затрат на розвиток груп чи публічних
сторінок, без використання зовнішніх ресурсів і тільки завдяки самій ВСМ. Великий мінус цього
методу полягає у довготривалому нарощуванні аудиторії такої групи чи сторінки. Більше того, якщо
тема не є популярною або не має тематичної «родзинки», нарощування аудиторії буде достатньо
довгим. Тому ми вдалися до іншого, коротшого шляху.

Існує чимало так званих агентів впливу у ВСМ vk.com, які створюють тематичні групи та публічні
сторінки, і після досягнення певного числа прихильників надають суміжні з рекламними послуги,
створюючи і направляючи потік своєї підписної бази на ресурси, які їм потрібно вказати. Така послуга
потребує фінансових затрат, які, проте, є виправданими через моментальний позитивний ефект. Таким
чином, через використання вже створених груп та публічних сторінок можна за невелику плату розміщувати
свій контент націленим на популяризацію як освітнього закладу, так і на збір контактних даних.

Практична реалізація відбору публічної сторінки у ВСМ. Нашою практичною метою було
проведення профорієнтаційної роботи щодо надання освітньо-кваліфікаційного рівня на кафедрі
документознавства та інформаційної діяльності ІФНТУНГ. Підбір публічної сторінки зі схожою
тематикою був нелегким завданням, оскільки враховувались такі важливі параметри, як:

– близькість до тематики напрямів роботи кафедри документознавства та інформаційної
діяльності ІФНТУНГ;

– збалансованість витрат на рекламу з чисельністю аудиторії публічної сторінки; 
– регулярність оновлення: щогодинна поява повідомлень;
– наявність можливості для розміщення реклами та відкритість статистичних даних щодо

відвідуваності публічної сторінки.
Вибір тематики став найбільш відповідальним етапом з огляду на те, що не існує великих утворень

агентів (групи, публічні сторінки) із кількістю аудиторії більше 3000 учасників за пошуковими запитами
«профорієнтація», «інформаційна діяльність», «документознавсто» чи просто «інформація». Тому було
вибрано тематику саморозвитку та успіху, яка, на нашу думку, є близькою і ширшою щодо освітньої.

Виходячи з простого правила маркетингу — «100-10-1» (зі ста осіб ви знайдете десять зацікавлених
і тільки одна, можливо, придбає ваш товар), аудиторія публічної сторінки, де можливо було б розмістити
наш рекламний контент, повинна становити щонайменше 50000 агентів. З розрахунком ціни залежно
від маси аудиторії було зроблено вибірку публічних сторінок з аудиторією від 50000 до 150000 осіб.

Регулярність оновлення становила одну публікацію на годину у вечірній час, коли маємо
найбільшу активність користувачів мережі. День публікації — понеділок, оскільки саме в понеділок
та четвер спостерігається найбільша активність на публічних сторінках ВСМ vk.com.

Після цього було проведено декілька консультацій з представниками вибраних публічних сторінок
з питання надання ними рекламних послуг та можливості отримання статистичних даних
відвідуваності публічної сторінки. Особливо важливими є показники переглядів, унікальних
відвідувачів, порівняння кількості натискань на кнопку «Мені подобається» з кнопкою «Поділитись».
Останній показник є найважливішим, оскільки показує конверсію на публічній сторінці.

Натиснувши на кнопку «Мені подобається» агент ВСМ демонструє свою зацікавленість стосовно
опублікованого контенту. Натискання на кнопку «Поділитись» відображає як зацікавлення, так
і готовність продемонструвати це іншим учасникам ВСМ. У другому випадку такий поділ може
зазнавати ознак вірусного поширення інформації (швидкого і лавиноподібного), що збільшує
ефективність рекламного контенту. Досягнути цього можливо у тому випадку, якщо сума натискань
на кнопку «Поділитись» становить більше 30%  від суми натискань на кнопку «Мені подобається».

Микола Кісіль, Віталій Мельник. Використання лідогенерації як інструмента в системі профорієнтаційної роботи [...]



Підготовка контенту. Оскільки більшість ВСМ — це інструмент спілкування та поширення
інформації між агентами мережі, то надмірна реклама ігнорується зі сторони агентів мережі та
блокується зі сторони адміністрації ВСМ.

З огляду на це, створення рекламного контенту має давати не тільки деяке уявлення про послугу чи
то вар, що пропонується, але й деяку корисну дію, наприклад, отримання нових знань чи певної ін -
струкції, після використання якої можна було б досягнути достатньо відчутних запланованих результатів.

Було створено два рекламних повідомлення: одне описувало нові екзотичні професії, які на сьогодні
є високооплачуваними та затребуваними на ринку праці, друге — історію зі створення першого КПК.
У кожному з цих повідомлень розміщувались посилання на лендингову сторінку та візуальний тригер-
малюнок, який тематично схожий з інформацією у повідомленні, для привернення уваги читача.

Результати. З використанням описаної вище інструкції відбору було вибрано дві публічні
сторінки ВСМ vk.com. 

Пост (повідомлення) із переліком екзотичних професій набрав п’ять натискань на кнопку «Мені
подобається» і чотири — на кнопку «Поділитись». Друга стаття (рекламний пост) набрала дев’ять
натискань на кнопку «Мені подобається» і п’ять — на кнопку «Поділитись». Пости були опуб лі -
ковані 15.10.2013 та зберігалися в ВСМ всього 24 години від часу опублікування. Публікація у ВСМ
мала разовий характер. За допомогою простого математичного підрахунку можна визначити
конверсію вибраних публічних сторінок ВСМ:

– перший пост — 80%;
– другий пост — 55,55%.
На лендинговій сторінці за 15.10.2013 року було 15 унікальних відвідувачів, тобто людей, які

прийшли на сайт через посилання у рекламному пості. На 16.10.2013 року було шість унікальних
відвідувачів, хоча в стрічці новин публічних груп записів уже не було. Це пояснюється тільки одним —
переходом нових відвідувачів із персональних сторінок агентів ВСМ, після зробленого ними
репосту. Тобто всього за два дні — 21 цільовий відвідувач.

Формою підписки скористались тільки два ліди (людини), які, можливо, зацікавились
пропозицією на лендинговій сторінці. Конверсія останньої становить 9,52%.

Такий відсоток конверсії достатньо високий, але одночасно не достатньо точний, оскільки трафік
(потік) відвідувачів на лендингову сторінку був разовий та обсяг цього потоку був крихітним. Варто
зазначити, що публікації рекламних постів у ВСМ не були циклічними, тобто їх публікація не мала
повторюваного характеру, а інші не публікувались. Тому ця тема потребує подальшого вивчення для більш
широкого та точного дослідження. Мета ж наочного відображення процесу використання лідо генерації
в контексті профорієнтаційної роботи із використанням віртуальних соціальних мереж досягнута.

Висновки. 1. Використання тематичних груп та/або публічних сторінок віртуальних соціальних
мереж та тематичного контенту дає можливість фільтрувати агентів соціальної мережі відповідно
до наших запитів щодо їх характеристик (віку, інтересів тощо), що у свою чергу спонукає до більш
якісного відбору абітурієнтів.

2. Інструменти ВСМ дають можливість відслідковувати, чому надають перевагу її агенти та
дозволяють поширювати інформацію через цих агентів, що спонукає до збільшення швидкості
поширення інформації і, як наслідок, збільшення охоплення цільової аудиторії, що може харак -
теризуватись як безоплатна реклама (якщо мета — реклама) або вірусне поширення інформації
(інтернет-мем, інтернет-жаба тощо).

3. Використання системного підходу у профорієнтаційній роботі вищих навчальних закладів
через лідогенерацію у соціальних мережах можливе та буде достатньо ефективним при скру пу -
льозній підготовці кожного з етапів та достатньому фінансуванні.
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У статті проаналізовано різні погляди на проблему фінансового вимірювання PR-діяльності, зокрема до-
цільність використання показника рентабельності (ROI), а також можливість застосування нефінансових
показників.

Ключові слова: оцінювання та вимірювання PR-діяльності, рентабельність PR (PR ROI), цінність PR.

В статье проанализированы различные взгляды на проблему финансового измерения PR-деятельно-
сти, в частности уместность использования показателя рентабельности (ROI), а также возможность
использования нефинансовых показателей. 

Ключевые слова: оценка и измерения PR-деятельности, рентабельность PR (PR ROI), ценность PR.

The article addresses different approaches to the financial measurement in public relations, the reasonability
of PR ROI application and possibility of use of nonfinancial indicators. 

Key words: PR measurement and evaluation, PR ROI, PR value.

Одне з найгостріших на сьогодні питань у контексті оцінки PR-діяльності — розрахунок фінан-
сової віддачі від паблік рилейшнз, їхнього впливу на фінансові показники організації або, іншими
словами, визначення рентабельності (return on investment — ROI) паблік рилейшнз. Наукова дис-
кусія навколо цього питання помітно пожвавилася останніми роками у світовому масштабі.

Метою цієї публікації є аналіз застосування фінансових показників у практичній PR-діяльності
та наукового обґрунтування доцільності використання фінансових та нефінансових показників для
оцінювання PR-результатів. 

Предмет дослідження — фінансові та нефінансові показники вимірювання результатів PR-ді-
яльності.

Із розвитком практики PR дедалі більшої ваги набувають дослідження, зокрема ті, що прово-
дяться для оцінки внеску паблік рилейшнз до організаційних результатів. Одним із показників, який
відображає, яким чином здобутки паблік рилейшнз сприяють підвищенню доходів компанії, змен-
шенню або уникненню видатків, практики вважають саме ROI. Зокрема, українські PR-практики
відчувають «нестачу ефективного інструментарію для оцінки ROI у PR-кампаніях» [1]. За даними
всесвітнього опитування щодо вимірювань комунікацій [2], респонденти підтримали думку, що фі-
нансову рентабельність паблік рилейшнз підрахувати можливо. А дослідження серед британських
PR-практиків виявило, що 34% планують бюджети з огляду на ROI, а 60% використовують цей по-
казник під час проведення оціночних досліджень [3, с. 2]. 

Активізації дискусії щодо пошуку можливостей вимірювати рентабельність PR сприяло певною
мірою прийняття Барселонської декларації дослідницьких принципів, у якій, зокрема, йдеться про
необхідність «вимірювати вплив PR на бізнес-результати завжди, коли це можливо» [4]. Через рік
після ухвалення декларації 80% учасників щорічного саміту АМЕС назвали розроблення методів
вимірювання рентабельності паблік рилейшнз найважливішим дослідницьким завданням галузі
[5]. 2011 року AMEC запропонувала для обговорення у професійних колах проект звіту щодо рен-
табельності PR, у якому розглядається можливість вираження рентабельності PR в економічних по-
казниках. Втім, остаточну версію так і не було оприлюднено.

Застосування показника ROI у PR-практиці стало однією з тем, що вивчалася у рамках «Євро-
пейського комунікативного монітору-2011» — щорічного дослідження, у якому беруть участь
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представники PR-галузі із 43 країн Європи, серед яких представлена й Україна. Як показали ре-
зультати опитування PR-фахівців, вживання цього показника представниками галузі є неоднознач-
ним. Майже половина опитаних заявили, що використовують термін ROI під час планування та
оцінки PR-діяльності. Це стосується як представників PR-агенцій, так і PR-підрозділів, при чому
найчастіше послуговуються цим терміном керівники агенцій або підрозділів. Втім, більшість PR-
фахівців не має точного розуміння значення рентабельності. Як підсумовують автори дослідження,
«хоча рентабельність має чітке визначення в економіці як співвідношення фінансового прибутку
в результаті певної діяльності до її вартості, більшість PR-фахівців вважають, що її можна виразити
у вигляді досягнення комунікативних завдань (83% опитаних) або вона може відображати нефінан-
сову цінність комунікацій (70%). Лише половина опитаних погодилися зі стандартним визначенням
терміна, а ще менше знають, що ROI має грошове вираження». Дослідники зробили висновок, що
«некоректне використання поняття ROI є недоцільним і може навіть зашкодити репутації професії» [6].

У той час як науковці доводять необґрунтованість та недоцільність використання цього терміна
[3; 7–11], практики продовжують вживати його та шукають нові методи підрахунку рентабельності
ПР. Наприклад, у рекомендаціях АМЕС під красномовною назвою «Вимірювання справжньої цін-
ності паблік рилейшнз» [12, с. 35], оприлюднених у листопаді 2012 року, підкреслюється, що ROI
є чи не найважливішим показником вимірювання цінності паблік рилейшнз («справжньою цінні-
стю PR», відповідно, вважається бізнес-результат).

Характерним для такої ситуації є той факт, що термін не має однозначного трактування у паблік
рилейшнз. Так, словник PR-досліджень визначає рентабельність PR (PR return on investment, PR
ROI) як «вплив PR-кампанії або програми на бізнес-результати» [13]. Зі свого боку, Т. Вотсон,
А. Церфас та Ф. Лайклі зауважують, що у паблік рилейшнз цей термін  використовується у вузькому
значенні результатів від діяльності – як «співвідношення отриманого прибутку або збережених кош-
тів у результаті проведення PR-активностей до їх реальної вартості» [14, с. 7].  Враховуючи, що за-
звичай вкрай складно визначити реальну та достовірну вартість отриманих результатів, термін
«рентабельність PR» використовується дуже вільно [14]. 

Як влучно зауважив Ф. Лайклі [15], якщо PR-фахівці прагнуть використовувати цей фінансовий
показник, вони мали б робити це як економісти та бухгалтери й розраховувати його як співвідно-
шення прибутку до витрат на рівні усієї організації. Саме на рівні організації, а не комунікативних
каналів, PR-кампанії або PR-функції. «Можна виміряти рентабельність PR-кампанії, … але лише
як частини більшої програми, що виконується іншими функціями. Не існує рентабельності власне
PR-кампанії» [15, с. 349]. Інші науковці [8; 3] наголошують, що складність комунікаційного процесу
не дає можливості розрахувати рентабельність у грошовому вираженні. Крім того, PR-діяльність
не завжди має на меті отримання фінансових результатів. Отже, все більшу увагу дослідників при-
вертає вимірювання нефінансової цінності PR.  

Твердження про необхідність відокремлювати фінансову цінність від нефінансової, яку створюють
паблік рилейшнз, прозвучало ще у Дослідженні досконалості: «Єдиний шлях оцінити загальне зна-
чення паблік рилейшнз – це визначити, яким чином PR приносить користь організації або суспільству,
та виходячи з цього розробити нефінансові показники цієї користі» [16, с. 100]. Проте відтоді було зроб-
лено чимало спроб віднайти фінансові показники, що відображали б цінність паблік рилейшнз, але,
на противагу цьому, питанню нефінансових показників було приділено вкрай мало уваги [14].

Дж. Грюніг запропонував у теорії досконалості та продовжує розвивати у більш пізніх своїх пра-
цях думку про те, що виміряти рентабельність паблік рилейшнз у грошовому вираженні складно.
Натомість можна простежити вплив на створення фінансової цінності таких нематеріальних активів
організації, як її відносини з громадськістю. Згідно з теорією досконалості, ефективна організація
має діяти так, щоб задовольняти і стейкхолдерів, і менеджмент. Якщо так діяти їй не вдається, це
призводить до того, що стейкхолдери або чинять тиск, вимагаючи змін, або протистоять організації,
що спричиняє додаткові витрати та ризики. Отже, цінність добрих відносин з громадськістю полягає
у тому, що вони зменшують витрати, знижують ризики та підвищують доходи [4]. Тому Дж. Грюніг
робить висновок, що розвиток відносин з громадськістю зменшує витрати компанії, що могли б ви-
никнути внаслідок судових позовів, санкцій та негативного пабліситі, або збільшує прибутки, ос-
кільки компанія виробляє продукти та послуги, які потрібні її стейкхолдерам. Проте він вважає, що
«виміряти або визначити ці фінансові витрати певних відносин складно, якщо взагалі можливо»,
оскільки розвиток відносин є довготерміновим процесом і неможливо визначити фінансову віддачу
від них у конкретній ситуації. Крім того, перевагою добрих відносин є їхня здатність унеможлив-
люють певні події, які могли б статися. Тож слід вимірювати відносини, але виражати їхню цінність
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узагальнено, щоб зрозуміти (але не виміряти) рентабельність PR. Можна виразити цінність відно-
син, але неможливо виміряти фінансові вигоди, отримані внаслідок цих відносин, щоб порівняти
їх із вкладеними коштами [4]. Розвиваючи цю думку, Д. Стекс та А. Церфас наголошують, що паблік
рилейшнз створюють підґрунтя, яке дозволяє отримати рентабельність, тому важливо «вимірювати
не кінцевий результат, а здатність PR-програми створити це підґрунтя» [4].

Зі свого боку А. Церфас обґрунтував уведене 1996 р. шведською асоціацією паблік рилейшнз по-
няття сукупних результатів комунікаційного процесу (outflow) як «створення економічної цінності
через розвиток репутації, стабільних відносин із важливими стейкхолдерами, можливостей для ма-
неврів та інших нематеріальних цінностей» [17, с. 139]. Для вимірювання цих сукупних результатів
та цінності, що створює паблік рилейшнз, А. Церфас адаптував систему збалансованих показників
Д. Нортона та Р. Каплана та запропонував систему корпоративних комунікаційних показників, яка
«встановлює прямий зв’язок між бізнес-стратегією та комунікаційними програмами» [17, с. 133].

Розглядаючи прийнятність терміна «рентабельність» для відображення результатів PR-діяльно-
сті, Д. Стекс [11] вважає більш доцільним використання показника «прибутку від очікувань» (return
on expectations), який, у свою чергу, впливає на рентабельність. На його думку, ефективність паблік
рилейшнз проявляється у нефінансових показниках, які у взаємодії із показниками фінансової ді-
яльності організації створюють у її громадськості певні очікування. Взаємозв’язок між фінансовими
та нефінансовими показниками діяльності організації показано на схемі 1. 

Виходячи з цих міркувань, Д. Стекс  запропонував модель, що показує зв’язок між очікуваннями
громадськості та рентабельністю (схема 2). Нефінансові показники відображають сприйняття ор-
ганізації її громадськістю: надійність організації в очах її громадськості, сприйняття відносин, що
встановилися між організацією та громадськістю, репутація організації, ступінь довіри громадсь-
кості до неї та упевненість у тому, що організація буде поводитись так, як вона заявляє. 

Модель відображає, яким чином PR-кампанія, зосереджуючись на деяких або усіх з цих пере-
мінних, впливає на бажаний результат, що може виражатися у вигляді зростання популярності по-
літика, підвищенні попиту на новий бренд тощо. Упевненість – певні переконання відносно
організації, що склалися у цільової аудиторії, — є «опосередкованою» змінною, тобто вона може
по-різному бути використана у ході кампанії. Ці змінні викликають певні очікування у цільової ауди-
торії — очікування виконання — те, що Д. Стекс назвав прибутком з очікувань, який, у свою чергу,
впливає на рентабельність. 

Модель Д. Стекса «очікування – рентабельність» аргументовано окреслює загальні рамки про-
цесу впливу очікувань аудиторії, спричинених комунікацією, на прибутки організації, але не про-
понує конкретних методів вимірювання змінних (надійності, репутації, довіри тощо).

Альтернативу показнику рентабельності PR запропонував 2012 року Ф. Лайклі. У своїх мірку-
ваннях він відштовхувався від того, що паблік рилейшнз здатні примножувати нематеріальні
цінності, такі як репутація, відносини зі стейкхолдерами, залучення працівників, лояльність по-
купців, і таким чином опосередковано впливати на фінансове становище організації. Оскільки цей
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зв’язок не є прямим, виміряти вплив PR на фінансові показники організації складно. Натомість,
для PR-діяльності прийнятними можуть стати інші економічні показники — індекс прибутковості
(benefit-cost ratio) та аналіз ефективності витрат (cost-effectiveness analysis) — які «можуть бути більш
корисними, ніж використання ROI» [15, с. 338]. 

Індекс прибутковості розраховується подібно до рентабельності як співвідношення прибутків до
витрат, але на відміну від останнього використовується не для констатації, а для передбачення мож-
ливих вигід. Призначення цього показника — надати аргументи для оціночних суджень при прийнятті
рішень з огляду на їхні наслідки. Цей показник використовується для оцінки плану або для вибору
серед декількох альтернатив. Для цього порівнюються очікувані витрати на можливі варіанти актив-
ностей та очікувані вигоди від їхнього проведення і по кожному з варіантів витрати та вигоди співвід-
носяться для виявлення, чи перевищать вигоди витрати і наскільки. Складність із використанням
цього показника полягає у тому, що непросто надати грошового вираження очікуваним вигодам. Як
і у випадку з рентабельністю очікувані доходи можна підрахувати лише на рівні організації, оскільки
паблік рилейшнз допомагають іншим функціям організації досягти цих доходів. 

Аналіз ефективності витрат також має спільні риси з показником рентабельності, але при його
проведенні порівнюються відносні витрати та результати двох або більше заходів або активностей,
але не дається грошова цінність для вимірювання результату. На відміну від рентабельності, але по-
дібно до індексу прибутковості, для вимірювання ефективності використовуються нефінансові цін-
ності. Цей показник використовується для визначення вартості досягнення того ж результату
різними шляхами або виявлення найнижчої вартості задля досягнення певної бажаної мети [15,
с. 343]. Розраховується шляхом ділення витрат на отримані результати. Для паблік рилейшнз ре-
зультатами можуть бути «охоплення каналів комунікації, точність відтворення повідомлень у медіа,
час перебування на сайті або кількість перепостів» [15, с. 343], тому, як вважає Ф. Лайклі, показник
«витрати-ефективність» може бути використаний на рівні PR-функції, на відміну від рентабельності
та індексу прибутковості. 

Зауважимо, що використання цього показника для вимірювання внеску PR було запропоновано
ще у Дослідженні досконалості [16, с. 106], з уточненням, що визначити ефективність у грошовому
еквіваленті все ж складно. Автори Дослідження вважають, що доцільним буде використання «ком-
пенсуючої варіації», яка дозволяє подати нематеріальні цінності у грошовій формі. Для цього ке-
рівник організації або PR-функції має визначити, яку фінансову користь принесла PR-кампанія
або яких збитків вдалося запобігти завдяки їй. Зрозуміло, що цей показник не надає об’єктивних
даних, а лише приблизну оцінку.

Отже, намагання надати результатам PR-кампанії грошового вираження як ніколи притаманне
PR-практикам в усьому світі. Це зумовлено прагненням довести важливість паблік рилейшнз у до-
сягненні організаційних цілей, обмеженістю бюджетів і, відповідно, необхідністю обґрунтувати вит-
рати. Результати дослідження, які свідчать, що не усі PR-практики використовують термін
«рентабельність» у його справжньому економічному значенні, дають можливість припустити, що
практики вживають цей термін не задумуючись, наскільки насправді реально пристосувати його до
сфери PR. Не можна не погодитись із Е. Грегорі та Т. Вотсоном, які вважають, що «пошук надійних
фінансових показників цінності, створеної паблік рилейшнз, та пристосування бізнес-термінів
з метою поставити паблік рилейшнз в один ряд з іншими функціями менеджменту – все це відсто-
ронює PR від стратегічної перспективи та зосереджує на вужчому вимірюванні програм» [18, с. 340].

Висновки. Як показав проведений аналіз, у науковому дискурсі можна виокремити дві тенденції
щодо використання терміна «ROI» у паблік рилейшнз:

– намагання виключити термін з PR-лексикону, використання натомість існуючих методів
оцінки нематеріальних цінностей та розробка нових;

– пошук альтернативних економічних показників, більш придатних для специфіки PR. 
Серед методів, що використовуються для оцінки нематеріальних цінностей, які створюють паблік

рилейшнз, – аналіз відносин із громадськістю, система комунікаційних показників (та створена на її
основі концепція комунікаційного контролінгу), визначення прибутку від очікувань громадськості.
Проте широке практичне застосування отримав лише комунікаційний контролінг, інші два методи,
незважаючи на теоретичну обґрунтованість, залишаються об’єктом досліджень науковців. 

Використання економічних показників ефективності PR-діяльності має бути свідомим: здебіль-
шого неможливо визначити рентабельність окремої PR-кампанії, натомість більш доречним може
бути використання методу аналізу ефективності витрат, який дозволяє порівняти витрати на різні
види активностей. Якщо ж ситуація вимагає застосування саме показника рентабельності, слід зва-
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жати, що це «фінансовий показник, який може використовуватися лише у випадках, коли кошти
інвестовані та кошти отримані або збережені можуть бути виміряні у фінансовому вираженні. ROI
не слід використовувати, якщо йдеться про результати або нефінансові показники» [19].
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ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
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У СТРУКТУРІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
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У статті автор розкриває проблему психолого-педагогічних впливів у процесі педагогічної взаємодії.
Це поняття розглядає як багаторівневий та багатоякісний процес, який забезпечує детермінацію та
регуляцію різних функціональних утворень і станів особистості. Розкриває три стратегії впливу:
імперативну, маніпулятивну та розвиваючу суб’єкт-суб’єктну стратегію. Подає класифікацію
педагогічних впливів за рядом критеріїв: за змістом, за інтенсивністю та складністю, за психологічним
вираженням, за широтою, глибиною, «дієвістю» та довготривалістю ефектів впливу.

Ключові слова: педагогічна взаємодія, психолого-педагогічний вплив, педагогічний процес,
суб’єкт впливу, стратегія впливу.

В статье автор раскрывает проблему психолого-педагогических воздействий в процессе педа го -
гического взаимодействия. Это понятие рассматривает как многоуровневый и многокачественный
процесс, который обеспечивает детерминацию и регуляцию различных функциональных образований
и состояний личности. Раскрывает три стратегии воздействия: императивную, манипулятивную
и развивающую субъект-субъектную стратегию. Представляет классификацию педагогических влияний
по ряду критериев: по содержанию, по интенсивности и сложности, по психологическим выражениям,
по широте, глубине, «действенности» и продолжительности эффектов влияния.

Ключевые слова: педагогическое взаимодействие, психолого-педагогическое воздействие,
педагогический процесс, субъект воздействия, стратегия влияния.

The article reveals the problem of psycho-pedagogical influence during the teaching interaction. This concept
is viewed as a multilevel and qualitative process that ensures determination and regulation of various functional
entities and individual states. Reveals three strategies of influence: imperative, manipulative and developing su-
bject-subject classification stratehiyu. Presents a classification pedagogical influence on a number of criteria: con-
tent, intensity and complexity, the psychological expression, the breadth, depth, «effectiveness» and the long
duration of effects influence.

Key words: pedagogical interaction, psycho-pedagogical influence, teaching process, an influence strategy effects.

Вирішення завдань, які пов’язані з питаннями впливу вчителя на особистість учня, неможливо
розглядати поза контекстом взаємодії учасників навчально-виховного процесу. Характер взаємодії
і породжені нею взаємини впливають на міжіндивідні зв’язки вчителя й учня та обумовлюють
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ефективність навчально-виховного процесу. Взаємодія вчителя з учнями часто будується на основі
одних лише нормативно-рольових взаємин, інколи без урахування позиції учня. Очевидно, що
функція впливу виходить на перший план у формально-рольовому спілкуванні, коли воно
організовується з приводу певної діяльності (в нашому випадку — педагогічної). Тоді дійсно
важливими характеристиками взаємодії є способи впливу на партнера, контроль його дій,
координація зусиль тощо.

Проблема педагогічної взаємодії розглядається у різних теоретико-практичних напрямах:
особливості навчальної взаємодії розглядають Е. Чудінова, Н. Єлізарова, Г. Цукерман; емоційно-
комунікативну сторону навчальної взаємодії аналізують у своїх працях В. Котов, Л. Жарова,
М. Сєдова, М. Рибакова, Р. Шакуров; як соціально-психологічний процес розглядають співро біт -
ництво з дітьми О. Суботський, М. Вейт, Б. Огаянц; як прояв педагогічної творчості досліджується
позиція дорослого у співробітництві з підлітками представлена в роботах А. Бєлкіна, І. Демакової,
В. Кан-Калика, М. Никандрова; організацію навчальної взаємодії в колективних, кооперативних,
групових формах роботи вивчають А. Донцов, Х. Лийметс, А. Петровський, В. Фляків, Д. Фель д -
штейн, Г. Цукерман, С. Якобсон. Проте питання психолого-педагогічних впливів у структурі
педагогічної взаємодії розкрито недостатньо.

Ще І. Павлов довів, що завдяки винятковій пластичності вищої нервової діяльності людини...
«ніщо не залишається нерухомим, непіддатливим, а все завжди може бути досягнуте, змінюватися
на краще, тільки були б здійснені відповідні умови» [6, с. 454].

Тому метою нашої статті є розкрити сутність поняття психолого-педагогічних впливів, показати
їх місце у процесі педагогічної взаємодії, виділити критерії, стратегії та методи впливу.

Під впливом у найбільш загальному значенні ми розуміємо процес, що відбувається на різних
рівнях існування матеріальних явищ та їх окремих властивостей (фізичних, хімічних біологічних,
енергетичних, психологічних та інших) та реалізується в процесі взаємодії двох або більше рів -
новпорядкованих систем і результатом якого є зміна у структурі (просторово-часових харак те -
ристиках), стані хоч би однієї із них [8].

Тоді психологічний вплив можна розглядати як багаторівневий та багатоякісний процес, який
забезпечує детермінацію та регуляцію різних функціональних утворень і станів в єдиній психо -
логічній організації людини. Багатогранність цього явища виявляє себе також у тому, що психо -
логічний вплив зовсім не однозначний процес. Він здійснюється в різних функціональних
і просторово-часових режимах та характеризується різними психологічними рівнями організації та
наслідками для людини. Комплексний характер феномену психологічного впливу виразно проявляє
себе і в практичному плані, тобто на рівні використання конкретних засобів та методів впливу,
зокрема, у педагогічному процесі.

Педагогічний вплив — це конкретний вид дії вчителя, спрямованої на учня, в якому педагог
використовує цілу систему засобів та методів, в тому числі і психологічних, а основним її ре -
зультатом є зміни у психіці учня. Узагальненим ефектом є зміни його суб’єктивних характеристик
(потреб, установок, ставлень, моделей поведінки, перцептів, конструктів тощо).

Іншими словами можна сказати, що педагогічний вплив — це психологічний результат
організації сумісної діяльності (конкретніше — педагогічного спілкування) педагога та учня,
підсумок їх взаємовпливу.

У впливові виділяють зміст і форму. Його зміст — це ті погляди, точки зору, переконання,
ставлення, смисли, стилі поведінки, які вчитель хотів би бачити надбанням учня. Форма впливу —
це його конкретна організація, структура, протікання у просторі та часі [7, с. 76].

Педагогічні впливи класифікують за рядом критеріїв. По-перше, як уже було сказано, за змістом.
Це впливи, спрямовані на: а) актуалізацію психічних станів (вольового зусилля учня) і процесів
(«мисленного зосередження на вирішенні завдання»); б) сприяння становленню і розвитку
особистісних якостей.

По-друге, за широтою, глибиною, «дієвістю» (ефективністю) та довготривалістю ефектів впливу.
По-третє, за психологічним вираженням (вербальні та невербальні, комбіновані) і, нарешті, по-

четверте, за інтенсивністю та складністю.
Психолог О. Ковальов виділяє три стратегії впливу, в основі яких лежать відповідні парадигми

психології [8]. Їх аналіз дуже важливий, бо результати реалізації — принципово різні. А це необхідно
враховувати при аналізі практичної діяльності педагога.

Перша стратегія — імперативна (владна, настійна, показова). В її основі лежить об’єктивна
парадигма психології, яка традиційно ґрунтується на механічній моделі людини, орієнтує перш за
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все на формування найбільш узагальнених та гранично спрощених законів (виявлення жорстких
причинно-наслідкових зв’язків між впливами та їх наслідками). Це модель класичної біхевіо -
ристської схеми — «стимул — реакція». Психіка й учень в цілому розглядаються як пасивний об’єкт
впливів зовнішніх умов і продукт цих умов. Цей вплив має ряд функцій: 1) контроль поведінки та
установок особистості; 2) їх підкріплення і спрямування в потрібне русло; 3) спонукання тощо.

Психологічно-імперативна стратегія приводить лише до короткочасного підкорення з боку учня
і не торкається його глибинних особистісних смислів, переживань. Використання її є найбільш
ефективним в екстремальних ситуаціях, де необхідне оперативне прийняття важливих для збе -
реження системи рішень в умовах дефіциту часу, а також регламентації стосунків (гострий конфлікт
між учнями тощо).

Друга стратегія — маніпулятивна. В її основі лежить суб’єктивна парадигма, яка, на перший
погляд, протилежна першій. Предметом аналізу при цій стратегії є «суб’єктивні» характеристики
учня, які проявляються в різних ситуаціях. Це може бути і ставлення школяра до навчання,
особливості його уваги, сприймання, пам’яті, мислення, особливості системи знань, рівень
сформованості вмінь та навичок. 

Педагог, констатуючи в учня чи студента наявність індивідуальних відмінностей, разом з тим не
визнає за ним «права» володіти ними. В нього є тенденція до уніфікації цих відмінностей. Якщо
говорити більш конкретно, то викладач, реалізуючи цю стратегію, визнає індивідуальні відмінності
учня тільки на рівні його можливостей (задатки, здібності, знання, вміння та навички), а не на рівні
екзистенціональних характеристик особистості (смислів, переживань, намірів тощо).

Вся специфіка цього типу впливу полягає в тому, що центр уваги переноситься з характеристики
способів впливу на індивідуальні особливості суб’єкта, що переломлюють ці впливи через свою
психологічну систему, а також дають їх власну інтерпретацію. Співвідношення між впливами
і характером реакції (результату, зміни) на них має уже не лінійний вигляд, що описується формулою
«стимул — реакція», а ймовірний характер і описується не каузальними законами зв’язку причин
та наслідків, а заснованими на теоретичних припущеннях власних спостережень педагога за
правилами поведінки учня в специфічних умовах (якщо одна ситуація, то учень вчинить одним
способом, інша ситуація — іншим способом) [5, 157].

Якщо педагог дотримується цієї стратегії, то це на практиці проявляється в тому, що він шукає,
розробляє ще більш витончені засоби маніпулювання психікою дитини (психопрограмування,
конверсії).

Як «імперативна», так «маніпулятивна» стратегії — одномірні. Психологічна ініціатива, як
правило, належить тільки вчителю — суб’єкту впливу, а його внутрішній світ (просторово-часова
організація психіки) пригнічує, нависає над психікою учня або ж відривається від останньої.

І, нарешті, третя стратегія педагогічного впливу — розвиваюча стратегія суб’єкт-суб’єктна. Вона
забезпечує актуалізацію потенціалів власного саморозвитку кожної із взаємодіючих між собою
особистостей. Психологічною умовою реалізації цієї стратегії є діалог, що характеризується
взаємною відкритістю педагога й учня, утворенням між ними єдиної просторово-часової про -
тяжності, єдиного співіснування.

Для того щоб зрозуміти особливість цієї стратегії, ми повинні дати таке пояснення. Психіку
людини можна розглядати як деяку систему, однією з особливостей якої є відкритість щодо
зовнішнього світу, а головними принципами існування є самоорганізація і саморегуляція, які
здійснюються на основі постійної відкритої і активної взаємодії із зовнішнім середовищем [5, с. 158].

Психологічні аспекти педагогічної взаємодії дуже різноманітні, як зазначав К. Ушинський: «Щоб
свідомо вибрати засоби для досягнення мети виховання і бути впевненим, що вибрані нами засоби
кращі, для цього слід передусім ознайомитися із самими цими засобами» [10, с. 149].

Аналізуючи психолого-педагогічну літературу можна виокремити 25 психологічних прийомів
педагогічного впливу: переконання, заохочення, вияв доброти, уваги і турботи, вияв умінь
і переваги вчителя, активізація потаємних почуттів дитини, опосередкування, фланговий підхід,
пробудження гуманних почуттів, моральна підтримка і зміцнення віри у власні сили, організація
успіху в учінні, довіра, залучення до цікавої діяльності, вправа, рівнобіжна педагогічна дія,
розпорядження, приязний докір, натяк, удавана байдужість, іронія, розвінчування, удавана
недовіра, вияв обурення, осуд, покарання, вибух [1: 3, 5; 9; 10].

Серед такої великої кількості психологічних прийомів часом важко виокремити безпосередньо
один із них, вони чітко між собою не розмежовуються. Тому можна вважати, що запропонована
класифікація деякою мірою умовна, проте полегшує їхнє практичне використання. 
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Зазначені прийоми можна розглядати з трьох точок зору:
– враховується, яким є вплив педагога на учня — прямим чи непрямим. Серед розглянутих

прийомів лише «рівнобіжна педагогічна дія» є непрямим впливом;
– береться до уваги, спричинює вплив повільні чи стрімкі докорінні зміни у свідомості вихованця

(наприклад, при застосуванні прийому «вибух»);
– враховується зміст й емоційне забарвлення почуттів, які зароджуються, а також спосіб виник-

нення позитивних змін у поведінці учня.
Такі прийоми, як переконання, заохочення, вияв доброти, уваги і турботи, вияв умінь і переваги

вчителя, активізація потаємних почуттів дитини, опосередкування, фланговий підхід, пробудження
гуманних почуттів, моральна підтримка і зміцнення віри у власні сили, організація успіху в учінні,
довіра, залучення до цікавої діяльності, вправа сприяють корекції поведінки на основі почуттів, які
надихають учня на радість, подяку, повагу до вчителя, замилування його уміннями, віру у свої сили.
Їх можна умовно назвати «конструктивними». Названі вони так тому, що сприяють розвитку нових
рис характеру, позитивних почуттів і нових думок, які мобілізують приховану енергію учня на добрі
справи [7].

Інші прийоми, що сприяють подоланню негативних якостей, які сформувалися в минулому досвіді
вихованця, можна назвати «гальмівними». До цієї групи належать такі прийоми: розпорядження,
рівнобіжна психолого-педагогічна дія, натяк, приязний докір, іронія, удавана байдужість, вияв
обурення, розвінчування, удавана недовіра, покарання, осуд, вибух. Ці психологічні прийоми ви -
кликають переважно неприємні почуття: сором і ніяковілість, розчарування, прикрість, жаль, каяття
і на їхній основі намір утриматися надалі від негожих учинків.

Таким чином, конструктивні прийоми сприяють появі та зміцненню позитивних форм
поведінки, а гальмівні — придушенню негативних. У підході до учня необхідне розумне поєднання
одних і інших прийомів.

С. Кондратьєва, вивчаючи словесні впливи вчителів на учнів виділила, такі три види:
1) організуючі (порада, попередження помилок у роботі, настанова, інструктування та інші);
2) оцінюючі (похвала, критичне повчання, дружня посмішка, засудження й інші);
3) дисциплінуючі (зауваження-ствердження, зауваження-питання, підвищення інтонації і інші) [4].
Її дослідження було спрямоване на з’ясування зумовленості впливів і взаєморозуміння між

учителем і учнями. Репертуар словесних впливів у вчителя з високим рівнем розуміння особистості
дитини ширший, ніж у вчителів з більш низьким рівнем розуміння. У них відсутні прямі впливи,
як у вчителів, які погано розуміють дітей, широко використовують негативні оцінки (моральні
повчання, нотації) і прямі дисциплінуючі впливи (наказ, команда).

Крім цього, вибір впливу визначається установкою вчителя на функціонально-рольову або
особистісну взаємодію в єдності: особистісне проявляється через рольове в індивіді. Подібне
співвідношення забезпечує передачу загально-соціального і особистого, індивідуального досвіду
вчителя. Але практика показує, що з такою установкою працюють тільки ті вчителі, які стоять на
високому рівні професійної майстерності.

При функціонально-рольовій орієнтації діяльності вчителя педагогічний вплив скерований,
головним чином, на перетворення когнітивної сфери учнів. Критеріями успішної діяльності
вчителів у цьому випадку служить відповідність досягнень учнів з еталоном. Вчителі з орієнтацією
цього типу ніби здійснюють форматування зовнішньої шкільної поведінки під визначені стандарти.
У свою чергу, при особистій орієнтації діяльності вчителя більшого впливу зазнає мотиваційно-
смислова сфера учнів, а наукове знання, обсяг і зміст якого передбачене програмою школи,
виступає засобом перетворення цієї сфери.

Особистісні та рольові установки вчителя актуалізуються в єдиних поведінкових актах, але
перевага якої-небудь із них зумовлює відповідний ефект впливу особистості вчителя на учня.

Так, справжній вчитель багатий тим, що вміє брати в учня, і тому його багатство невичерпне.
Немає такої ситуації, яка б не таїла в собі можливості чогось навчитися. Для вчителя його учні
є скарбницею, в якій він черпає нові думки, проблеми, завдання [10].

Отже, становлення соціально-активної, гуманістично спрямованої особистості, яка у своїй
життєдіяльності керується загальнолюдськими цінностями, визначається великою кількістю педа -
гогічних та психологічних чинників. Особливе місце серед них належить системі взаємодії суб’єктів
виховного впливу з окремою особистістю, її соціальними установками і духовними потребами.

Індивідуальний стиль роботи, яким керуються педагоги, найкраще виявляється у позитивному
ставленні педагога до діяльності, коли виникає інтерес до творчості. Тоді вчитель шукає
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найефективніші прийоми і способи, які допомагають досягти найвищих результатів, оцінює свої
можливості, результати роботи, з’ясовує умови її успішного виконання. Також необхідна орієнтація
сучасної освіти на пошук нових засобів та шляхів професійної підготовки педагога, здатного
працювати в умовах переходу освіти на гуманістичну основу, що потребуватиме від нього
відповідних професійних установок, які реалізуються у процесі педагогічної взаємодії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бабанский Ю.К., Поташник М.М. Оптимизация педагогического процесса: (В вопросах и ответах). —
2-е изд., перераб. и доп. — К.: Рад. школа, 1983. — 287 с. 

2. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе // Вопросы психологии. — 1979. — № 4. —
С. 23–34.

3. Коберник О.М. Організація виховного процесу на засадах проективної педагогіки // Педагогіка і психо-
логія. — 1998. — № 4. — 192 с.

4. Кондратьева С.В., Роздобудько В. М. Основи індивідуального підходу до учнів. (Розуміння вчителем шко-
ляра як сторона педагогічної майстерності). — К, 1976. — 45 с.

5. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. — К., 1989. — 308 c.
6.  Павлов И.П. Полное собрание трудов. — Т. 3. — М.; Л.: АН СССР, 1949. — 603 с.
7. Помиткін Е.О. Духовний розвиток учнів у системі шкільної освіти: Науково-методичний посібник. —

К.: УІПККО, 1995. — 152 с.
8. Рибалка В.В. Особистiсний пiдхiд у профільному навчанні старшокласників: монографія / за ред.

Г.О. Бал ла — К.: ІПППО АПН України, 1998. — 160 с.
9. Сухомлинский В.А. Сто советов учителю. — К.: Рад. школа, 1984. — 254 с.
10. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: в 6 т. — Т. 1. — 1988. — 414 с.

262

Загальна психологія



Освіта регіону — 2013/4 263

ВЗАЄМОДІЯ ЯК ФІЛОСОФСЬКЕ Й ПСИХОЛОГІЧНЕ ПОНЯТТЯ

Світлана Кожушко, кандидат філологічних наук, 
завідувач кафедри іноземних мов
Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля
УДК 378

У статті на підставі аналізу наукових праць філософів та психологів розкрито сутність феномену
взаємодія — основи соціалізації, самовизначення, самореалізації особистості, показано єдність
інформаційного, емоційного й духовного у взаємодії, виявлено принципи взаємодії (інтерактивність,
повага до співрозмовника і самоповага, суверенність особистості, неупереджене ставлення до суб’єкта
взаємодії, врахування його інтересів, створення ситуації успіху, стимулювання).

Ключові слова: взаємодія, інтерактивність, самовизначення, самореалізація, суб’єкт взаємодії.

В статье на основе анализа научных трудов философов и психологов раскрыта сущность феномена
взаимодействие — основы социализации, самоопределения, самореализации личности, показано един -
ство информационного, эмоционального и духовного во взаимодействии, выявлены принципы взаимо -
действия (интерактивность, уважение к собеседнику и самоуважение, независимость личности,
непредвзятое отношение к субъекту взаимодействия, учет его интересов, создание ситуации успеха,
стимулирование).

Ключевые слова: взаимодействие, интерактивность, самоопределение, самореализация, субъект
взаимодействия.

The article reveals on the ground of philosophers and psychologists contributions the  essence of interaction as the
phenomenon — basics of socialization, self-determination, self-actualization of personality. It also demonstrates the
unity of informative, emotional and spiritual aspects in the process of interaction. The article describes the principles
of interaction (interactivity, respect to an interlocutor, self-respect, personal independence, unbiased attitude to the
subject of interaction with consideration of his\her interests, creation of situations of success, stimulation).

Key words: interaction, interactivity, self-determination, self-realization, subject of interaction.

Бурхливий розвиток інформаційних та комунікаційних технологій в останні десятиріччя ХХ ст. дав
потужний поштовх становленню нового етапу розвитку вищої освіти та відкрив шляхи для переве-
дення навчального процесу на якісно новий рівень. Серед критеріїв, що визначають ефективність
вищої освіти,  одним із найбільш значущих є критерій забезпечення випускників умінням активно
включатися в професійну діяльність та успішно реалізовувати себе в усіх сферах соціального життя.
У зв’язку з цим необхідно в рамках сучасної парадигми освіти забезпечити формування такої особис-
тості, яка була б здатна до самореалізації у процесі активної взаємодії (інтеракції) з іншими учасни-
ками  подій, ситуацій та процесів, з якими вона зіштовхується у повсякденному та професійному
житті. Провідною ідеєю  багатьох досліджень, присвячених підготовці фахівців різних галузей
(В. Биков, І. Булах, Л. Долинська, Г. Костюк, В. Семиченко, В. Сластьонін та ін.)  є положення про
те, що цілеспрямована, спеціально організована підготовка  майбутніх спеціалістів до  професійної
взаємодії є передумовою їх успішної професійної діяльності  та особистісно-професійного розвитку
незалежно від сфери їх діяльності. Зазначене свідчить про актуальність обраної проблематики.

В історії філософії простежується постійний інтерес до проблеми взаємодії: перші концепції взає-
модії в Античності (Арістотель), теологічне обґрунтування взаємодії середньовіччя (Діонісій, Арео-
пагит), механічне розуміння взаємодії в Новому світі (Р. Декарт, Б. Спіноза, П. Гольбах), осмислення
категорії в німецькій філософії (І. Кант, Г. Гегель та у рамках матеріалізму). У ХХ ст. проблема взає-
модії вивчалася переважно в контексті марксистської філософії (А. Аверьянов, А. Чусовитін). Інтерес
до вивчення проблеми взаємодії знайшов свої відображення у чисельних дослідженнях російських
та зарубіжних авторів, проте варто відзначити, що в наукових дослідженнях перева жало вивчення
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окремих видів взаємодії: соціальної (Ф. Розанова, О. Хайруліна), інформаційної (Т. Чапль), соці-
ально-політичної (Н. Кащей), міжкультурної (А. Аванесова, Н. Данилевський, М. Каган).

Проте наявні дослідження не вирішують такого важливого питання, як підготовка майбутніх
практичних психологів до професійної взаємодії як основи забезпечення якості їхньої професійної
діяльності. Для вирішення цього питання вважаємо за доцільне спочатку звернутися до сутності
взаємодії, розглянути філософський, психологічний аспекти цієї категорії.  

Мета статті — на основі аналізу філософських, психологічних поглядів на феномен «взаємодія»
виявити його сутнісні характеристики, вагомі для вирішення питання підготовки майбутніх
психологів до професійної взаємодії. 

Розглянемо поняття «взаємодія» з погляду філософських досліджень. Аналіз філософських праць
показав, що взаємодія є базисною, універсальною філософською категорією та виступає як
загальнометодологічний орієнтир для психології взаємодії. 

Насамперед,  слід звернутися до хрестоматійної дефініції поняття взаємодії. У філософському
словнику «взаємодія»  тлумачиться  як  «філософська категорія,  що відображає особливий тип відносин
між об’єктами, при якому кожний з об’єктів діє (впливає) на інші об’єкти, приводячи їх до зміни,
водночас зазнає дії  (впливу) з боку кожного з цих об’єктів, що, у свою чергу, зумовлює зміну його стану.
Її фундаментальне значення зумовлено тим, що вся людська діяльність у реальному світі,  практика,
а саме — наше існування і відчуття його реальності — ґрунтуються на різноманітних взаємодіях,  які
людина здійснює і використовує як засіб пізнання, знаряддя дії, спосіб організації буття» [10, с. 77–78]. 

Розуміння феномену взаємодії змінювалося з розвитком філософської думки. Так, за часів
античності були закладені основи механічної концепції взаємодії, непозбавленої зоо- та антро -
пологічних уявлень про неї. У період середньовіччя уявлення про взаємодію обґрунтовувалося
теологією, а у прибічників ренесансної натурфілософії — стверджувалося через взаємодію мікро- та
макрокосмосу. Філософи Нового часу акцентували переважно на механічному розумінні взаємодії.
У німецькій класичній філософії категорія взаєморозуміння набуває подальшого роз витку: у філософії
Г. Гегеля вона виступає як взаємна причинність запропонованих та обумов люючих один одного
субстанцій [2]. Філософ,  уподібнюючи діалектику і взаємодію,  останню розглядав як процес, за якого
через явища відштовхування і тотожності має місце перетворення речей та явищ [2, с. 39–94].
Великий філософ, надаючи фундаментальну характеристику сутності розвитку,  підкреслював, що «…
коренем усілякого руху та життєвості» [2, с. 120]  є протилежність. А відносини між протилежностями
як джерело руху чи розвитку  розглядається у гегелівській діалектиці як суперечність.

Подальший етап осмислення поняття «взаємодія» пов’язаний з діалектичним матеріалізмом,
в рамках якого досліджуваний феномен виступав як універсальний діалектичний закон, властивість
матерії, іманентно притаманна всім її формам. На думку Ф. Енгельса, «взаємодія — ось перше, що
виступає перед нами, коли ми розглядаємо матерію, що рухається … взаємодія є істиною causa finalis
(кінцевою причиною) речей. Ми не можемо піти далі пізнання цієї взаємодії саме тому, що позаду
немає чого більше пізнавати (за [7, с. 59]. Отже, з погляду філософії «взаємодія, передбачаючи вплив
один на одного як мінімум двох об’єктів, водночас означає, що кожен з них перебуває у взаємодії
з іншими» [5, с. 305].

Аналіз визначень, представлених у філософських словниках з 1975 по 2001 рр. дозволяє
констатувати, що категорія взаємодії починає виступати як інтеграційний елемент. Так, у 1975 р.
філософський словник трактував взаємодію як «процес взаємного впливу об’єктів один на одного,
всякий зв’язок і стосунки між матеріальними об’єктами і явищами», підкреслювалося, що у всякій
цілісній системі «взаємодія виступає як таке відношення, в якому причина і наслідок постійно
міняються місцями» [11, с. 37]. Словник 1998 р. зазначав цей феномен як «...процес безпосереднього
та опосередкованого впливу об’єктів (суб’єктів) одне на одного, що породжує взаємну зумовленість
і взаємозв’язок» [6, с. 43]. Взаємодія виступає інтегруючим фактором, що сприяє утворенню
структур. Її особливістю є причинна обумовленість. «Кожна із взаємодіючих сторін виступає як
причина щодо іншої і як наслідок одночасного зворотного впливу протилежної сторони, що
зумовлено розвитком об’єктів та їх структур» [6, с. 43]. Саме взаємодія визначає зв’язок причини
і наслідку: об’єкт впливу причини не пасивний — він реагує і тим самим причинність переходить
у взаємодію. У філо софському словнику (2002 р.) взаємодія з’являється як «універсальна форма
розвитку об’єктивного світу, що визначає існування і структурну організацію будь-якої матеріальної
системи» [10, с. 78]. Взаємодія як матеріальний процес супроводжується передачею інформації, проте
ймовірно реалізується з певною швидкістю в певному просторі і часі. Як результат — взаємодія
здійснюється конституціональними суспільними відносинами.
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Отже, «взаємодія» взаємопов’язана з поняттям структури, визначає існування й структурну
організацію будь-якої матеріальної системи. У наукових працях В. Князєва, В. Чусовітіна
зазначається, що взаємодія являє собою «зв’язок між матеріальними явищами, …., які взаємно
обумовлюють один одного й переходять один в одне».

Аналіз філософських досліджень з цієї проблеми показав, що взаємодія «є діалектичною єдністю
боротьби і сприяння», тобто її не можна розуміти лише як взаємодоповнення, взаємопідтримку,
кооперацію взаємодіючих сторін (В. Малікова [3, с. 121]), підкреслюється, що специфіка взаємодії
в органічному світі, світі живої матерії «життя є процесом особливої взаємодії особливим чином
організованих тіл» [3, с. 160]. Зазначається, що в умовах взаємодії «тіл» живої природи, особливо
взаємодії людей, завжди є активність обох сторін, хоча ступінь його прояву різна. Ця активність
може бути ініціальною або реактивною в плані  агента дії або, точніше, його суб’єкта, якщо
діяльність здійснюється. Особливо суттєвою є суб’єктність для соціальної взаємодії людей. Для
нашого дослідження важливими є думки І. Зимньої щодо можливості варіативності учасників
взаємодії, тож кожен з них може в різному ступені бути як об’єктом, так і суб’єктом взаємодії. Отже,
однією з найважливіших характеристик взаємодії є активність її учасників.

Виходячи з того, що взаємодія — це процес безпосереднього або опосередкованого впливу
об’єктів (суб’єктів) один на одного, який породжує їхні взаємообумовленість та зв’язок [9, с. 51],
активність характеризує обидві сторони взаємодії, які мають якість суб’єктності. Взаємодія є основою
та умовою встановлення найрізноманітніших зв’язків між об’єктами, включаючи причинно-
наслідкові, каузальні. Вона є основою будь-якої системи, яка завжди передбачає зв’язок (у формі
взаємодії) її елементів, компонентів. Відповідно системність як представленість взаємодії об’єктів
у всіх її зв’язках та відносинах є також його характеристикою [4,   с. 307]. 

Перейдемо до розгляду психологічної літератури. Феномен «взаємодія» був предметом досліджень
Ю. Бабанського, А. Бодальова, В. Давидова, В. Загвязинського, Х. Лійметса, В. Ляудіса, В. Се -
менова,  Д. Ельконіна та ін. Звернення до зазначеної проблематики педагогів та психологів поясню -
ється тим, що процеси взаємодії надзвичайно широко представлені в діяльності людини (так,
у педагогічній, психологічній, консультативній, організаторській, управлінській та багатьох інших
видах діяльності функція взаємодії є провідною). Дослідники зазначають, що саме взаємодія
забезпечує перетворення сукупності індивідуальних дій на єдину систему сумісних дій (А. Донцов,
Б. Ломов, Н. Обозов та ін.).

Психологічна наука розглядає взаємодію як взаємний вплив людей, що породжує їхні взаємні
зв’язки, відносини, спілкування, сумісні переживання та діяльність. У працях Я. Пономарева,
B. Мухиної та ін. розвинуто ідею впливу людей на індивідуальну діяльність людини, доведено
взаємозв’язок індивідуальних можливостей людини в умовах взаємодії в групах (А. Петровський),
виявлено, що взаємодія може відображати як суб’єкт-об’єктні, так і суб’єкт-суб’єктні відносини.

Російські та вітчизняні психологи розглядають взаємодію крізь призму активності особистості
(К. Абульханова-Славська, В. Татенко тощо). Активна взаємодія між людьми виникає як функція
діяльності (предметно спрямованої активності) та поведінки (пасивної взаємодії між людьми).
Взаємодію пов’язують з такими поняттями, як «діяльність», «спілкування», «взаємини». У пси хо -
лого-педагогічних дослідженнях не простежується єдність думок щодо їхнього чіткого
розмежування, що свідчить не лише про розбіжності позицій науковців, а й переконує, що поняття
«взаємодія» багатомірне, багатогранне, багатоаспектне. 

Аналіз наукових джерел (Г. Андреєва, М. Каган, В. М’ясищев та ін.) дозволив розглянути зазна -
чені поняття у взаємозв’язку і зробити певні узагальнення: у широкому розумінні взаємодія людини
з іншими людьми є особливим типом зв’язку, впливу, що передбачає взаємні впливи сторін, взаємні
зміни. Серед них особлива роль належить спілкуванню і спільній діяльності як формам взаємодії.
Суб’єкт-суб’єктна взаємодія включає в себе комунікацію як обмін інформацією (спілкування
у вузькому значенні), взаємодію як обмін діями (взаємодію у вузькому розумінні) і сприйняття
людиною одна одної. Вона вимагає такого типу відносин: суб’єкт-суб’єктні відносини, у процесі
яких відбуваються співроздуми, співучасть, співпереживання тощо. На суб’єкт-суб’єктну взаємодію,
що характеризується «зв’язком двох або більше рівноправних, рівноактивних, рівновільних,
рівноунікальних суб’єктів, які розкривають свою неповторність у змісті й способі взаємодії, вказує
М. Каган. Щодо феномену «взаємини», то ми поділяємо думку В. М’ясищева, який підкреслював,
що «хоча існує тісний зв’язок між процесом взаємодії людей та їх взаєминами, проте обидва поняття
не ідентичні й не замінюють одне одного. Взаємини є внутрішньою особистісною основою
взаємодії, а остання — реалізацією або наслідком і вираженням першого» [8, с. 22].

Світлана Кожушко. Взаємодія як філософське й психологічне поняття



Отже, взаємодія (інтеракція) — це вихідне, родове поняття, яке охоплює процеси впливу об’єктів
(суб’єктів) одне на одного, їхню взаємну обумовленість і взаємозміну: взаємний зв’язок соціальних
явищ як на рівні суспільства у цілому, так і на рівні функціонування його окремих груп, індивідів.
Вона охоплює всі види соціальних процесів і людської діяльності; виявляється в організації людьми
спільних дій, спрямованих на реалізацію спільної діяльності, досягнення спільної мети. Під час
взаємодії відбувається обмін діями, зароджуються спорідненість, координація дій двох суб’єктів,
а також стійкість їхніх інтересів, планування спільної діяльності, розподіл функцій тощо. За до -
помогою дій відбувається взаємне регулювання, взаємний контроль, взаємовплив, взаємо допомога.
Це означає участь кожного учасника взаємодії у розв’язанні спільного завдання з відповідним
коригуванням дій, урахуванням попереднього досвіду, активізацією власних здіб ностей і можливостей
партнера. Зазначене стосується як групової («процес безпосередньої чи опосередкованої взаємодії
багатьох об’єктів (суб’єктів), що породжує їхню взаємозумовленість і зв’язок, відбувається між
частинами групи та між цілими групами» 1, с. 65), так і міжособистісної взаємодії (у широкому
розумінні — випадковий чи спеціальний, приватний чи публічний, тривалий чи короткочасний,
вербальний чи невербальний особистий контакт двох і більше людей, що призводить до взаємних
змін у їхній поведінці, діяльності, ставленнях і настановах, думках і почуттях; у вузькому розумінні —
система взаємозумовлених індивідуальних дій, пов’язаних циклічною причинною залежністю, за якої
поведінка кожного з учасників виступає одночасно і стимулом, і реакцією на поведінку інших [1, с. 65]),
які пов’язані з взаємодією учасників педа го гічного процесу.

У сучасних наукових дослідженнях міжособистісна взаємодія описується за допомогою таких
феноменів, як взаєморозуміння (адекватність, точність і об’єктивність відображення особистості
партнера), взаємовплив («особливий рівень взаємодії, один із феноменів, який описує взаємодію.
Вони співвідносяться між собою як філософські категорії особливого і загального), взаємні дії
(здійснюються у формі співдії (взаємодопомога), бездії і протидії), взаємостосунки (виражають
готовність партнерів до певного типу переживань і дій), спілкування. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Підсумовуючи, зазначимо, що вагомими
для виконаного дослідження стали основні наукові погляди на сутність взаємодії — основи
соціалізації, самовизначення, самореалізації особистості; єдність інформаційного, емоційного й
духовного у взаємодії; принципи взаємодії (інтерактивність; повага до співрозмовника і самоповага;
суверенність особистості; неупереджене ставлення до суб’єкта взаємодії, врахування його інтересів;
створення ситуації успіху, стимулювання). Вагомими для дослідження обрано такі характеристики
взаємодії: активні дії, що здійснюються індивідами стосовно одне одного; співвідношення власних
цілей та організація їхнього досягнення, отже, взаємність учасників взаємодії; розуміння контексту,
в якому відбувається взаємодія, вибір позицій взаємодії, що дозволяють досягти власних цілей,
взаєморозуміння. Тобто можна стверджувати, що умовою взаємодії (міжгрупової, міжособистісної)
є наявність відповідного простору, а рівні взаємодії передбачають відповідні процедури її реалізації,
опанування «сценаріїв» поведінки у певній ситуації. Ці наробки буде використано для обґрун -
тування моделі підготовки майбутніх психологів до професійної взаємодії.
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Розділ XІI
ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ НЕГАТИВНИХ 
ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ, ЩО СПРИЯЮТЬ ДЕЛІНКВЕНТНИМ

ФОРМАМ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ

Уляна Михайлишин, кандидат психологічних наук, 
доцент кафедри психології ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
УДК 159.942 — 053.2

Визначено систему детермінант розвитку негативних емоційних станів, що сприяють
делінквентним формам поведінки підлітків, як комплексу об’єктивних та суб’єктивних факторів
соціалізації. Це і є  емоційна дистанція між батьками й дітьми, і суперечливість вимог батьків, що
порушує соціальну орієнтацію, спотворює оцінку підлітком своїх результатів, вчинків. Чинниками
розвитку негативних психічних станів у підлітків також є їхні вікові особливості: емоційна збудливість,
образливість, суперечливість почуттів, хворобливе переживання несхвалення однолітками та дорос -
лими, опозиційна готовність у взаєминах з навколишніми, у першу чергу з батьками, учителями,
нестерпність опіки, гіпертрофоване прагнення до самостійності, що приводить іноді до реакції
протесту, критицизм стосовно світу дорослих, незадоволення потреби самоствердження. Домінування
негативних емоційних станів часто буває пов’язаним з індивідуально-психологічними особливостями
особистості підлітка. Це, перш за все, властивості нервової системи, риси характеру та акцентуації,
особливості емоційно-вольової сфери. 

Тривале емоційне неблагополуччя провокує пошук ситуацій, в яких підліткові буде комфортно. Часто
таким виявляється мікросередовище з асоціальними, але значущими для підлітка компаніями, що
призводить до формування делінквентності.

Ключові слова: система детермінант, делінквентна поведінка, підліток, системний аналіз, емо -
ційний стан, фактори соціалізації, правопорушення, агресивність, неповнолітні, вікові особливості,
індивідуально — психологічні особливості.

В статье определена система детерминант развития негативных эмоциональных состояний,
способствующих делинквентным формам поведения  подростков, как комплекса объективных
и субъективных факторов социализации. Такими детерминантами в семейной сфере является эмо -
циональная дистанция между родителями и детьми, конфликтность,  агрессивность родителей по
отношению друг к другу и к ребенку, семейный алкоголизм, разврат, враждебность к подростку.
Противоречивость требований родителей нарушает социальную ориентацию, искажает оценку
подростком своих результатов, поступков. Факторами развития негативных психических состояний
у подростков выступают  их возрастные особенности: эмоциональная возбудимость, обидчивость,
противоречивость чувств, болезненное переживание неодобрения сверстниками и взрослыми, оппози -
ционная готовность во взаимоотношениях с окружающими, в первую очередь с родителями, учителями,
непереносимость опеки, гипертрофированное стремление к самостоятельности , что приводит иногда
к реакции протеста, критицизм по отношению к миру взрослых, неудовлетворение потребности
самоутверждения. Доминирование негативных эмоциональных состояний часто бывает связанным
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с индивидуально-психологическими особенностями личности подростка. Это, прежде всего, свойства
нервной системы, черты характера и акцентуации, особенности эмоционально-волевой сферы.

Длительное эмоциональное неблагополучие провоцирует поиск ситуаций, в которых подростку будет
комфортно. Часто таким оказывается микросреда  с асоциальными, но значимыми для подростка
компаниями, что приводит к формированию делинквентности. 

Ключевые слова: система детерминант, делинквентное поведение, подросток, системный анализ,
эмоциональное состояние, факторы социализации, правонарушения, агрессивность, несовершен -
нолетние, возрастные особенности, индивидуально — психологические особенности.

In this article defined the system determinants of negative emotional states that contribute to delinquent behavior
among adolescents forms as complex objective and subjective factors of socialization. These determinants in the
family area is an emotional distance between parents and children, conflict, aggressiveness parents towards one an-
other and to teen, family alcoholism, promiscuity, hostility toward the adolescent. Contradictory demands of parents
gives social guidance, distorts the assessment of adolescent their results and actions. The factors of negative mental
states in adolescents is also their age characteristics: emotional irritability, resentment, contradictory feelings, painful
feelings disapproval of peers and adults, oppositional commitment in relationships with others, especially parents,
teachers, intolerance burns, exaggerated desire for independence which sometimes leads to a reaction of protest, crit-
icism about the world of adults, unmet needs of affirmation. The dominance of negative emotional states often asso-
ciated with individual psychological characteristics of adolescent personality. This first of all, the properties of the
nervous system, character traits and accentuation, features of  emotional and volitional sphere.                                      

Prolonged emotional distress provokes find situations in which teenagers will be comfortable. Often this is mi-
croenvironment with antisocial, but significant for a teenager companies, leading to the formation of delinquency.

Key words: system determinants, delinquent behavior, adolescent, systems analysis, emotional state, social-
ization factors, delinquency, aggression, juveniles, age characteristics, individual — psychological characteristics.

Зміни, які відбуваються у суспільстві, висунули низку проблем. Однією з них є проблема делін -
квен тної поведінки підлітків. Актуальність її у тому, що з кожним роком відбувається зростання
підліткової злочинності, простежується тенденція до підвищення відхилень у поведінці дитини.
Відсутність будь-якої ідеології, значущих ціннісних орієнтацій призвело до того, що сучасні підлітки
сприймають елементи кримінальної субкультури як найбільш пріоритетні в умовах сьогодення.
Негативні соціальні причини стають джерелами конфліктності між суспільством і підростаючим
поколінням. Наслідком трансформаційних змін є те, що багато підлітків сьогодні належать до так
званої маргінальної (від французького margial, латинське margo — край, межа, що знаходиться на
кордоні двох середовищ), людини, що опинилася за своїм становищем поза певного соціального
прошарку, групи, середовища. Особливо небезпечним є те, що у деяких підлітків виробляється
особлива система цінностей, з притаманною їй глибокою ворожістю до існуючих суспільних
інституцій. Дійсність змушує їх самостійно, методом «спроб та помилок», вчитись орієнтуватись
у житті. Тому під час глобальних змін свідомості, які відбуваються під час перехідного віку, виникають
проблеми емоційно-вольової, інтелектуальної сфер особистості, що утруднюють регуляцію поведінки. 

Як у психологічній літературі, так і в побутовому розумінні вираз «важкий підліток» має на увазі
факт прояву поведінки, що відхиляється або асоціальної поведінки, соціальної дезадаптації
неповнолітніх, які є результатом несприятливого соціального розвитку, обумовленого різними
негативними факторами середовища, виховання, психобіологічними особливостями [2, с. 134].

У спеціальній літературі розглянутий нами термін використовується в різних значеннях. А. Личко
ввів у практику підліткової психіатрії поняття «делінквентність», але під цією дефініцією він
розглядав лише дрібні антигромадські дії, що тягнуть дрібне хуліганство [17, c. 52]. Водночас, В. Ко-
рольов заперечує таке трактування делінквентності, вказуючи, що делінквентна поведінка є зло -
чинною поведінкою [12, с. 48].

Аналіз психологічної літератури показав, що поняття «делінквентність» пов’язується з проти-
правною поведінкою взагалі. Це будь-яка поведінка, що порушує норми громадського порядку. Така
поведінка може мати форму і дрібних порушень морально-етичних норм, що не досягають рівня
злочину. В такому разі вона збігається з асоціальною поведінкою. Вона також може виражатися
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в злочинних діях, які караються відповідно до Кримінального кодексу, в цьому випадку поведінка
буде кримінальною, антисоціальною [11, c. 98].

Е. Кондрат оцінює делінквентну поведінку за рівнями і критеріями, відповідним цим рівнях.
Розглянемо докладніше кожен з них:

Перший рівень — делінквентна поведінка характеризується такими показниками: у нестійких
ціннісних орієнтаціях пріоритетами підлітка є інтимно-особистісне спілкування; відкидаються кра-
діжки, агресія, шкідливі звички; одночасно у підлітка відбувається порушення позитивних зв’язків
(самопізнання, самовираження, самоствердження, самозахищеності); підліток іноді не виконує по-
кладених на нього норм та обмежень, спостерігається цілком нормальне порушення елементарних
заборон, невиражені адикції внаслідок кризового періоду.

Другий рівень — «зона ризику», характеризується деформацією ціннісних орієнтацій. Кількість
соціальних зв’язків зменшується, починаються міжособистісні контакти з негативними неформаль-
ними групами. Вживання алкогольних напоїв, крадіжки, відхід від організованої діяльності більш
виражений. Велика ймовірність асоціальної поведінки, для чого достатньо незначного тиску.

Третій рівень — асоціальний, характеризується великим зміщенням цінностей і пріоритетів. Такі
поняття, як праця, сім’я, школа, як правило, категорично відкидаються. Кількість соціальних зв’яз-
ків ще більш зменшується, але одночасно збільшується число конфліктних зв’язків.

В. Кудрявцев вважає, що злочинна кар’єра, як правило, починається з поганого навчання і від-
чуження від школи (негативно-ворожого ставлення до неї). Потім відбувається відчуження від ро-
дини на тлі сімейних проблем і «непедагогічних» методів виховання. На тлі соціальної дезадаптації
особистості підлітка, акцентуйованих рис характеру, внутрішньої самотності та безпорадності від-
бувається входження у злочинну, «приймаючу» групу і вчинення правопорушення [13].

О. Змановська  за ознакою детермінації виокремила п’ять груп підлітків правопорушників [11, с. 105].
Першу групу становлять підлітки, у яких внаслідок низки причин виявляються не розвиненими

вищі почуття (совість, почуття обов’язку, відповідальність, прихильність до близьких) або уявлення
про добро і зло, що спотворює їхню емоційну реакцію на вчинки.

До другої групи можна віднести підлітка з гіпертрофованими віковими реакціями, що вказує на
минулий характер їхньої опозиційної і антисоціальної поведінки (за інших сприятливих умовах).

Третю групу становлять ті, хто стійкіше відтворює делінквентну поведінку свого безпосереднього
оточення і для кого така поведінка є звично нормальною (з негативним образом самого себе, від-
сутністю навичок самоконтролю, слабо розвиненою совістю, споживацьким ставленням до людей). 

До четвертої групи відносять підлітків із психічними і невротичними розладами (у них поряд з де-
лінквентною поведінкою присутні хворобливі симптоми або ознаки інтелектуального недорозвитку).

Нарешті, виділяється п’ята група підлітків, що свідомо вибирають делінквентну поведінку (не
страждають психічними розладами, володіють достатнім самоконтролем і розуміють наслідки
свого вибору).

Мета цієї статті полягає у визначенні системи детермінант розвитку негативних емоційних ста-
нів, що сприяють делінквентним формам поведінки неповнолітніх, як комплексу об’єктивних та
суб’єктивних факторів соціалізації.

У сучасній науковій літературі дуже добре вивчено причинно-слідчий комплекс конкретних
причин, умов, їхніх генетичних зв’язків, їхніх дій на різних рівнях, але в рамках нашого дослідження
немає сенсу в надмірній деталізації, тому ми приєднуємось до висновків кримінологів назвати
фактором розвитку негативних емоційних станів, що приводять до вчинення делікту у єдності
причини і умови, що його обумовило «і причину, і умову, їм сприятливі, нерідко називають також
факторами. Це рушійна сила процесу детермінації» 8, с. 45].

У науковій літературі існують різні точки зору щодо доцільності виділення й аналізу факторів, що
визначають сутність заподіяного. Так, на думку одних, причинний комплекс правопорушень досить
різноманітний і різнорідний, і тому вимагає поділу на рівні [15] або етапи і ланки [5]. Інші вважають,
що причинне пояснення будь-яких подій і явищ, у тому числі і деліктів, припускає за можливості
виявлення всієї сукупності зовнішніх і внутрішніх обставин, які впливають тим або іншим чином на
досліджуване явище [13; 19].

Автор поділяє цю позицію і вважає, що причинний комплекс, який породжує правопорушення
серед неповнолітніх, простежується саме на взаємодії двох рівнів: а) на середовищному  рівні як
сукупності зовнішніх подій і обставин, які сприяють або підштовхують неповнолітнього порушувати
норми і правила, що встановлені в суспільстві; б) на індивідуальному рівні як індивідуалізації
негативних властивостей і якостей особистості підлітка. 
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Заподіяння шкоди інтересам громадськості — це, по-перше, яскраво виражений суб’єктивний
вчинок — протиправна поведінка, тобто необхідно вивчити причини, які спонукали особистість до
протиправної дії, але «для розкриття причин такої поведінки мало обмежитися з’ясуванням
психологічних особливостей особистості правопорушника. Поведінка людини, в кінцевому рахунку,
завжди визначається складними суспільними явищами. Тому і необхідний системний аналіз сукупності
цих явищ» [14, с. 83–84]. У комплексному вивченні причинно-детермінаційних зв’язків, що призводять
до вчинення правопорушень, повинні бути визначені як середовищні  фактори, так і суб’єктивні.

Підліткова делінквентність переважно має соціальні причини — перш за все недоліки виховання.
Від 30 до 85% делінквентних підлітків виростають у неповній сім’ї, тобто без батька, або в де формованій
родині, в якій  з’явилися недавно вітчим, рідше — мачуха. Зростання делінквентності серед підлітків
супроводжує соціальні потрясіння, що тягне безбатченство і позбавлення сімейної опіки [18, с. 32]. 

Неправильне виховання в цьому разі або недостатнє, або надмірне. Його характеризують два
основні стилі: теплична опіка або холодне знехтування. 

У благополучній сім’ї, наприклад, дитина «найкраща у світі». Така дитина залишається інфан -
тильною, в життя вступає без підготовки, з характером важким, нестійким. Егоїзм, себелюбство,
бажання жити за рахунок інших — ось риси її характеру в майбутньому, нелегко їй буде серед
нормально вихованих людей, а суспільству важко буде задовольнити всі його забаганки. 

Або в сім’ї, де дитина кинута напризволяще. Ніхто ніде її не вчив, як повинна поводити себе
нормальна людина. Для того щоб дитина сформувалася як особистість, вона повинна навчитися
самостійно долати виниклі перешкоди. 

Сьогодні можна почути думку, що підлітка не слід обмежувати у свободі розвитку. Тоді він виросте
особистістю. Але, може, одному зі ста, за благополучного збігу обставин, і пощастить вирости
особистістю, тобто нормальною людиною, але іншим свобода принесе тільки девіантну поведінку.

Сімейне неблагополуччя, шкільна дезадаптація, такі травматичні події, як смерть одного
з батьків, жорстоке поводження з дитиною в сім’ї і поза сім’єю — ці чинники виступають на перший
план при обговоренні порушеної «соціальної екології» як умов життя підлітка. Це здебільшого
супроводжується  повною бездоглядністю, що несприятливо позначається на підлітках. 

Рівень освіти батьків сам по собі не відіграє вирішальної ролі як фактор, що сприяє делінквентній
поведінці підлітків. Навіть за високого рівня освіти у відносинах між подружжям часто виникають
різного роду незадоволеність. Це породжує натягнуті відносини, нещирість, часом відкриту
ворожнечу. У таких батьків немає єдності у вихованні дітей, частіше за все воно відсувається на
другий план, що гостро відчувають і переживають діти. Більшість підлітків висловлюють
незадоволення сім’єю. Неуважність батьків до їхніх інтересів, нездатність задовольнити духовні
запити й очікування, потреба в інтимно-особистісному спілкуванні, у відчутті власної значущості
служать джерелом відчуження дитини від сім’ї, яке швидко поглиблюється. Альтернативу сім’ї
в особистісному спілкуванні підлітки знаходять у вуличній компанії, де вони бачать підґрунтя для
самоствердження, де їх розуміють і підтримують їхні друзі.

Вплив сім’ї, сімейних відносин і стилю сімейного виховання на поведінку дитини має системний
характер. Причому сім’я має, як мінімум, два рівня. Перший — це своєрідність особистості і по ведінки
кожного члена сім’ї щодо іншого члена сім’ї, другий — це кількісно-якісні характеристики
міжособистісної взаємодії членів сім’ї. Дитина порушує поведінку, спираючись на «батьківський зразок»,
а також у результаті негативного емоційного стану, що виникає за несприятливих сімейних відносин.

Таким чином, для ранньої соціалізації велике значення має формування особистості в сім’ї.
В цей період дитина засвоює взірці й манеру поведінки (часто неусвідомлено), типові реакції
дорослих на ті або інші проблеми. За результатами нашого дослідження дефекти ранньої соціалізації
в батьківській сім’ї можуть здобувати криміногенне значення якщо:

1) в сім’ї спостерігається емоційне відчуження з боку батьків від дітей. У дитини виникає почуття
того, що батькам не до неї, що вони мають своє, цікаве для них, життя, а вона (дитина) є лише
тягарем для них. І, як наслідок, дитині в сім’ї не вистачає емоційного тепла, щирої любові,
розуміння, співпереживання, у неї з’являється почуття непотрібності. 

Психологічне відчуження батьків від дитини, відсутність турботи про неї, ласки, тепла у взає -
минах можуть стати причиною делінквентної поведінки неповнолітніх. Навпаки, у сім’ях, де
господарюють емоційні, теплі контакти, повага до дітей, формуються такі якості у дитини, як
колективізм, доброзичливість, здатність до співпереживання, самостійність, ініціативність, уміння
вирішувати конфлікти несиловим шляхом. 
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До інших причин можна віднести зневагу батьків моральних і правових заборон, їхні приклади про -
типравної поведінки (хуліганство, крадіжки, алкоголізм). Криміногенні наслідки можуть мати домінуюче
у сімейному вихованні задоволення матеріальних потреб дитини в ущерб її духовному розвитку;

2) неповна сім’я, передусім, відсутність у сім’ї батька. Емоційний вакуум, що утворюється в такій
сім’ї, заповнюють, як правило, стосунки не просто в неформальній групі однолітків, а в групі, де
лідером були старші, які демонстрували свою фізичну силу, упевненість, уміння розв’язувати конфлікти
за допомогою сили. В таких групах підліток прагне отримати те, що «недоотримав» від батька;

3) «деформована сім’я» (з вітчимом або мачухою). В таких сім’ях виховання може бути у вигляді
постійного нагляду за поведінкою дитини, численних заборон з боку батьків, дотримання суворих
вказівок, батьки самі все вирішують за дитину, придушують найменшу її самостійність, або,
навпаки, безмірно балують, поспішають задовольнити найменше бажання, без удержу захоплю -
ються здібностями і мнимими талантами, рятують від найменших труднощів, від необхідності
самому чого-небудь домогтися (гіперопіка), або в обстановці байдужості, холодності, нечутливості
(за типом Попелюшки), або в обстановці постійного страху перед покаранням, коли за найменшу
провину дитину карають («жорстоке виховання»), або змалечку дитині прищеплюють думку, що
вона повинна виправдати численні честолюбні сподівання батьків, або на неї покладають недитячі
непосильні турботи (виховання в умовах підвищеної моральної відповідальності); 

4) батьки весь час на межі розлучення. В таких сім’ях постійно виникають конфлікти, що, у свою
чергу, неминуче приводить до суперечливого виховання, коли кожний зі старших у сім’ї «гне свою
лінію» відносно виховання дитини;

5) асоціальна сім’я: пияцтво, кримінал батьків, жорстоке ставлення усередині сім’ї один до
одного. В таких сім’ях спостерігається бездоглядність, безконтрольність і жорстоке ставлення до
дітей. Вихід з цією ситуації знаходять самі діти — вони стають «вуличними», групуються з такими
ж у своєму мікрорайоні. 

Таблиця 1.— Вплив неблагополучної сім’ї на неповнолітніх

Дуже чітко в генезисі делінквентної поведінки неповнолітніх простежується криміногенна значущість
недоліків, недоглядів сімейного виховання і такі фактори, як розлучення батьків, втрата підлітком одного
чи двох батьків, якщо це не компенсується своєчасною допомогою суспільного виховання. 

Однією з найхарактерніших рис характеру дітей, які виховуються у неблагополучних сім’ях,
є агресивна поведінка, котра проявляється у формі загроз, сварок, у демонстративній неслухняній
поведінці, що провокує конфлікт; у вандалізмі, а також у таких соціально протиправних діях, як
вчинення правопорушень або навіть злочинів.

У неблагополучних сім’ях, де життя складається з пияцтва, сварок, інколи наркоманії, де відсутні
прояви турботи, увага та любов до дітей, неповнолітній, як правило, буде проявляти грубість,
впертість не лише відносно батьків, але й перенесе це на відносини з однолітками, сторонніми
дорослими людьми. Поступово це дуже часто перетворюється на свідому агресивну поведінку. Така
форма поведінки неповнолітнього правопорушника має психологічне значення самозахисту своєї
особистості. При цьому ситуації, пов’язані з агресивною поведінкою, здебільшого відображають
життєвий досвід дитинства.

Згубно впливає на підлітків і конфліктна атмосфера родини, в якій стосунками і поведінкою
прищеплюють їм брутальність, жорстокість, неповагу до норм поведінки й інші негативні якості. 

Також ми виявили чимало правопорушників, які проживають у повних, зовні благополучних родинах.
Але їхні батьки виявляють невміння, а часом і небажання виховувати своїх дітей. Усе це призводить до
бездоглядності підлітків, особливо у вечірній час, породжує в них почуття безвідповідальності за свої дії.

Вид сім’ї
Вік неповнолітнього правопорушника Усього

%10-13 рр. 14-15 рр. >15 р.

Сім’я з емоційним відчуженням з боку батьків 7 2 16 25

Неповна сім’я, відсутність у сім’ї батька  6 17 7 30

Деформована сім’я (з вітчимом або мачухою) 5 10 3 18

Батьки весь час на межі розлучення  6 5 5 11

Асоціальна сім’я   3 2 0 5

Уляна Михайлишин. Детермінанти розвитку негативних емоційних станів, що сприяють делінквентним формам [...]



Потреба у спілкуванні й самоствердженні підлітка повинні бути реалізовані в сприятливих умовах
сім’ї, референтній групі однолітків та в навчальному закладі. Якщо це з якихось причин не відбувається,
то самоствердження проходить у неформальних підліткових групах (вуличних, двір ських) у формі
асоціальних проявів (випивка, наркоманія, куріння, хуліганство). Про такі групи говорять як про групи
ризику, які формують антигромадські установки підлітка й асоціальну мотивацію поведінки. 

У детермінаційному комплексі виникнення й розвитку делінквентної поведінки вчені виділяють
конституційний  фактор. Науковці відзначають, що конституційні цілі цілком можуть спрямувати
розвиток особистості в антисоціальний бік. Наприклад, бажання дитини може бути настільки сильним,
що він ледве переносить стан голоду, через що може почати красти. Або існують, імовірно, виражені
індивідуальні відмінності в здатності маленьких дітей встановлювати близькі стосунки [1, с. 54].

Психологічні та соціально-психологічні дослідження особистості підлітків з поведінкою, що
відхиляється від норми, показують, що вони характеризуються різним ступенем деформації системи
внутрішньої поведінкової регуляції — ціннісних орієнтацій, установок, потреб. Помітне не бла го -
получчя виявляється в системі міжособистісних взаємин у сім’ї, школі, на вулиці [2, с. 211]. 

На думку L. Michaux (1964), до 70% делінквентних підлітків мають початкові порушення харак -
теру. А. Вдовиченко серед делінквентних підлітків у 66% встановив різні типи акцентуацій характеру.
Н. Озерецький (1932) серед безпритульних 20-х років в 21–28% діагностував психопатії.

Однак для патохарактерологічного формування особистості на ґрунті акцентуацій характеру необхідний
не просто будь-який несприятливий соціально-психологічний вплив. Він повинен бути направленим у
найбільш вразливе для такого типу акцентуації місце і бути досить тривалим. Основним проявом
патохарактерологічного формування особистості і акцентуації характеру є девіантна поведінка [22, с. 74].

У період становлення характеру його типологічні особливості, не будучи ще згладжені і за -
тушовані життєвим досвідом, виявляються настільки яскраво, що іноді нагадують психопатії, тобто
патологічні аномалії характеру. З дорослішанням риси акцентуацій зазвичай згладжуються. Це
дозволяє говорити про «минулі підліткові акцентуації характеру» [24, с. 316–317.]. Типи акцентуацій
характеру дуже схожі й частково збігаються з типами психопатій. 

Особистісні особливості делінквентних підлітків свідчать про деформацію їхнього характеру:
наявність конфліктів з оточуючими, неприязне ставлення до позиції дорослого, занижену в по -
ловині підлітків потребу в спілкуванні, яка виступає засобом самоствердження і компенсації
незадоволеності своїм становищем. Ігнорування девіантів однолітками з нормативною поведінкою
говорить про їхнє випадання з кола нормального підліткового спілкування.

Підсумовуючи наукові дані, можна перерахувати такі мікросоціальні фактори, що викликають
розвиток негативних емоційних переживань і ведуть  до делінквентної поведінки:

– фрустрація дитячої потреби в ніжній турботі і прихильності з боку батьків (наприклад, надзви-
чайно суворий батько або недостатньо турботлива мати), що у свою чергу викликає ранні трав-
матичні переживання дитини;

– фізична або психологічна жорстокість або культ сили в родині (наприклад, надмірне або по-
стійне застосування покарань);

– недостатній вплив батька (наприклад, за його відсутності), що утруднює нормальний розвиток
моральної свідомості;

– гостра травма (хвороба, смерть батька, насильство, розлучення) з фіксацією на травматичних
обставинах;

– потурання дитині у виконанні його бажань, недостатня вимогливість батьків, їхня нездатність
висувати послідовно зростаючі вимоги або домагатися їхнього виконання;

– надмірна стимуляція дитини — занадто інтенсивні любовні ранні стосунки до батьків, братів
і сестер [6, с. 61]; 

– неузгодженість вимог до дитини з боку батьків, внаслідок чого у дитини не виникає чіткого
розуміння норм поведінки;

– зміна батьків (опікунів);
– хронічно виражені конфлікти між батьками (особливо небезпечна ситуація, коли жорстокий

батько б’є матір);
– небажані особистісні особливості батьків (наприклад, поєднання невимогливого батька і по-

тураючої матері);
– асвоєння дитиною через навчання в сім’ї або в групі делінквентних цінностей (явних або при-

хованих).
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Як правило, на перших порах, переживаючи фрустрацію, дитина відчуває біль, який за відсут-
ності розуміння та пом’якшення переходить у розчарування і злість. Агресія привертає увагу батьків,
що само по собі важливо для дитини. Крім того, використовуючи агресію, дитина нерідко добива-
ється своїх цілей, керуючи оточуючими. Поступово агресія та порушення правил починають систе-
матично використовуватися як способи отримання бажаного результату [86, с. 52–53].

Особливий вплив робить і криза системи освіти. З початком радикальних економічних і полі-
тичних перетворень виникли зовсім нові проблеми, що не існували раніше. З одного боку, зі зміною
суспільства потрібна модернізація освіти з метою оновлення її змісту, з іншого боку, дедалі більше
комерціалізується освіта як така. Це є досить негативною ознакою, оскільки обмеження доступу до
якісної освіти обертається для суспільства серйозними соціальними витратами — криміналізацією
частини молоді, хабарництвом, протекціонізмом та іншими негативними явищами. Комерціаліза-
ція освіти знизила доступність культури, професійних знань для значної кількості молодих людей
з незаможних верств населення, які бажають стати фахівцями. Чергова реформа школи фактично
звелася лише до створення елітарних, переважно приватних навчальних закладів, що певною мірою
задовольняє освітні потреби незначної частини населення, людей з високим рівнем достатку, але
в ще більшому ступені сприяє соціальному розшаруванню, ускладнює розкриття здібностей підліт-
ків з бідних верств суспільства. В результаті проведеного дослідження, згідно з експертними оцін-
ками, на недостатню кваліфікацію вчителів, вихователів вказало 10% експертів, на кризу системи
освіти — 35%, на вплив комерціалізації освіти — 60% і на зайву стигматизацію неповнолітніх — 20%.

Одним із негативних умов формування делінквентної поведінки підлітків є ранній початок трудової
діяльності. Сьогоднішні підлітки переживають процес соціалізації прилучення до праці в умовах транс-
формації соціально-економічних відносин. Трансформація в Україні зумовила засто сування різних не-
легальних форм, зокрема пов’язаних із залученням бездоглядних підлітків у кримінальний бізнес.

Відзначаючи сферу дозвілля підлітків, сьогоднішні тенденції пов’язані в основному з неспри-
ятливими змінами, що відбулися в суспільстві. Дозвільна сфера також комерціалізується. Крім того,
якщо раніше формуванню життєвого інтересу і творчості багато в чому сприяла робота дитячих
гуртків, секцій, залучення підлітків до роботи в оперативних комсомольських загонах з охорони
громадського порядку, то зараз підлітки внаслідок своєї безініціативності не відвідують подібні за-
клади (мова йде не тільки про платні, а й безкоштовні гуртки, спортивні секції). 

За даними експертних оцінок, у результаті проведеного дослідження негативними умовами доз-
вільної сфери є: робота секцій, гуртків, що перестали виконувати своє призначення — відзначили
10% експертів; комерціалізація дозвільної сфери — 40%; проведення дозвілля в неформальних під-
літкових групах — 15%; зростаюча бездоглядність та безпритульність — 55%.

Особливим фактором, що впливає на формування делінквентної поведінки підлітків, є нега -
тивний вплив системи масових комунікацій. Так, аналіз, проведений у результаті спостереження за
показом художніх фільмів, наочно продемонстрував, що в дні шкільних канікул 54,4% становили
телевізійні фільми з демонстрацією вбивств, агресії або інших форм насильства. 

Крім того, дослідження показали, що серед фільмів детективного жанру стали переважати фільми
(серіали) переважно російського виробництва, де демонстрація насильства та агресії найбільш
відверта (з 107 фільмів детективного жанру тільки 29 закордонного виробництва). У результаті
опитування 100% експертів вказали на наявність зв’язку між засобами масової комунікації та
делінквентними проявами підлітків. 

Це підтверджується іншими дослідженнями, окрім цього сучасні підлітки в середньому 4.00 год
на день проводять за телевізором і комп’ютером. Основна тематика комп’ютерних ігор також
нерозривно пов’язана з насиллям [23, с. 115]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи, можна зазначити, що делін -
квентна поведінка як одна з форм девіантної поведінки особистості підлітка є однією з найбільш
небезпечних форм девіацій, що виявляється у впливі на психіку неповнолітнього цілого комплексу
негативних соціально-психологічних, психофізіологічних факторів, які проявляють себе в сімей -
ному неблагополуччі, акцентуйованності рис характеру, психотравмуючими факторами, ситуацій -
ними особливостями і, як наслідок, учиненням різної тяжкості правопорушень.

Криміногенна значущість зазначених недоліків і недоглядів, що виступають як несприятливі
умови формування підлітків-правопорушників з числа учнів, повинна враховуватися при вивченні
їх особистості та здійсненні на цій основі цілеспрямованих заходів психокорекції та психо про фі -
лактики делінквентної поведінки.

Уляна Михайлишин. Детермінанти розвитку негативних емоційних станів, що сприяють делінквентним формам [...]



Перспективним напрямом подальших наукових досліджень може стати поглиблення теоретичних
та емпіричних знань щодо емоційної сфери неповнолітніх та розробка відповідних психокорекцій -
них програм.
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У статті аналізуються змістові характеристики понять «міжособистісна взаємодія», «міжосо-
бистісний контакт», «міжособистісні взаємини», «міжособистісні стосунки», уточнюються їх смис-
лові відмінності. Презентуються основні принципи побудови структурно-динамічної моделі мезовиміру
міжособистісної взаємодії.

Ключові слова: міжособистісна взаємодія, міжособистісний контакт, міжособистісні взаємини,
міжособистісні стосунки, мезовимір міжособистісної взаємодії

В статье анализируются содержательные характеристики понятий «межличностное взаимо действие»,
«межличностный контакт», «межличностные взаимоотношения», «межличностные отношения», уточ -
няются их смысловые различия. Представляются основные принципы построения структурно-динамической
модели мезоизмерения межличностного взаимодействия.

Ключевые слова: межличностное взаимодействие, межличностный контакт, межличностные
взаимоотношения, межличностные отношения, мезоизмерение межличностного взаимодействия.

In the article analyzed substantial characteristics of the concepts of «interpersonal interaction», «interpersonal
contact», «interpersonal relations», «interpersonal relationships « and were confirmed their semantic differences.
Represents the structurally dynamic model mesodimension interpersonal interaction.

Key words: interpersonal interaction, interpersonal contact, interpersonal relations, interpersonal rela-
tionships, meso dimension interpersonal interaction.

Зважаючи на те, що проблематиці міжособистісної взаємодії присвячена значна кількість до-
сліджень  як вітчизняних (О.  Бодальова, О. Леонтьєва, Б. Ломова, В. Мясищева, М. Обозова, Б. Па-
ригіна, А. Петровського, С. Рубінштейна та ін.), так і зарубіжних (Д. Брунера, Х. Келлі, Ч. Кулі,
К. Левіна, А. Маслоу, А. Міллера, Г. Ньюкома, С. Олпорта, К. Роджерса, М. Розенберга, Х. Рем-
шмідта, Дж. Г. Скотта, І. Томана, Е. Уїлсона, Р. Фішера, З. Фрейда, Е. Фрома, Е. Холла, К. Хорні,
У. Юрі та ін.)  спостерігається неоднозначність у трактуванні її психологічних корелятів.

Лариса Журавльова, Тетяна Коломієць. Структурно-динамічна модель мезовиміру міжособистісної взаємодії
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У вітчизняній психологічній літературі досить часто зустрічаємо так звані лінгвістичні метамор-
фози понять «міжособистісна взаємодія», «міжособистісні взаємини», «міжособистісні взаємовід-
носини», «міжособистісні відносини», «міжособистісні стосунки», «міжособистісне спілкування»,
«міжособистісний контакт». Вживаючи їх як синоніми, науковці нівелюють семантичні відмінності
цих понять, що зумовлює виникнення різного роду змістових деформацій.

У зв’язку з цим, об’єктом нашого дослідження є міжособистісна взаємодія в межах несупереч-
ливого психологічного тезаурусу, а предметом — структура мезовиміру міжособистісної взаємодії.

Метою роботи є уточнення змістового наповнення основних психологічних корелятів міжособис-
тісної взаємодії та побудова структурно-динамічної моделі мезовиміру міжособистісної взаємодії.

Провівши аналіз психологічних досліджень, ми встановили, що одним із чинників виникнення
змістових деформацій різних понять є невдалий переклад з мови оригіналу. Насамперед це сто-
сується російських паронімів «отношение» (2003) та «отношения» (1979). Якщо ці слова вживаються
в однині, то проблем з перекладом виникати не повинно: «отношение» перекладається як «став-
лення» (але не «відношення», як можемо зустріти в різних джерелах), а «отношения», як стосунки.
Однак, коли слово «отношения» (2003, 1979) вживається у формі множини, то ці слова стають омо-
німами, і зрозуміти, яке саме поняття мається на увазі, можна лише з контексту. У цьому разі точ-
ність перекладу залежить винятково від точності інтерпретації змісту перекладачем, що, зрештою,
і призводить до появи лінгвістичних метаморфоз, які мають суб’єктивний характер.

Іншим чинником неточності перекладу є так звана «мовна нерівнозначність». Мається на увазі,
що на певне поняття в одній мові існує кілька варіантів перекладу іншою. При цьому ці варіанти
слів мають певні семантичні відмінності, що не мають аналогів при перекладі. Так, скажімо, укра-
їнські поняття «міжособистісні взаємини», «міжособистісні взаємовідносини», «міжособистісні
взаємоставлення» мають лише один переклад «межличностные взаимоотношения». У цьому разі
ми можемо говорити про неточність перекладу, що має об’єктивний характер.

Ще одним чинником виникнення лінгвістичних неточностей є розбіжності у розгляді понять
міжособистісної взаємодії та спілкування. У цьому контексті варто зазначити, що у науковій літе-
ратурі існує великий спектр позицій і підходів щодо трактування поняття спілкування.

Ретроспективний аналіз підходів до дослідження проблеми спілкування дозволяє виділити три під-
ходи до визначення взаємозв’язку між поняттями «міжособистісна взаємодія» та «спілкування» [3]:

1. Поняття «міжособистісна взаємодія» і «спілкування» є тотожними (Б.  Ананьєв, 1980; О. Бода -
льов, 1996; А. Леонтьев, 1997; В. Парфенов, 1983 та ін.]. Тобто «спілкування є взаємодія, змістом
якої є взаємне пізнання і обмін інформацією за допомогою різних засобів комунікації з метою вста-
новлення взаємин, сприятливих для процесу спільної діяльності» [9, с. 21]. Без спілкування міжо-
собистісна взаємодія є неможливою (А. Леонтьев, 1997). 

2. Міжособистісна взаємодія є однією із сторін спілкування, яке виступає як реальність міжосо-
бистісних взаємин і соціальних відносин (Г. Андреева, 1980, М. Бітянова, 2001; Є. Доценко, 1999 та
ін. ). Враховуючи саме таку точку зору, В. Кручек дає таке визначення міжособистісній взаємодії:
«Міжособистісна взаємодія  це інструментально-технологічна сторона спілкування; взаємні дії
учасників спілкування, спрямовані на співвіднесення мети кожної зі сторін і організацію їх досяг-
нення в процесі спілкування» [5]. 

3. Феномен міжособистісної взаємодії включає спілкування та є значно ширшим за нього (Б. Ло -
мов, 1984; В. Крисько, 2006; В. Мясищев, 2003; М. Обозов, 1979; Ю. Ханін, 1980 та ін.).

Таким чином, трактування змісту будь-якого з термінів, що ми розглядаємо у контексті цього
дослідження, без урахування підходу, якого дотримується автор, призводитиме до смислових де-
формацій поняття та хибного тлумачення його змісту.

У нашому дослідженні будемо дотримуватися останнього підходу. Аргументуємо свою позицію
таким чином: у «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» поняття «взаємодія» ви-
значається як «взаємний зв’язок між предметами у дії, а також погоджена дія між ким-, чим-небудь»
[2, с. 85]. Зважаючи на це визначення, можна стверджувати, що будь-яка погоджена дія двох чи більше
людей є взаємодією. Таким чином, будь-який акт спілкування є актом взаємодії. При цьому не кожен
акт взаємодії є актом спілкування. З огляду на такі міркування можна стверджувати, що поняття мі-
жособистісної взаємодії є ширшим за поняття «міжособистісне спілкування» та включає його.

Основним же чинником, що зумовлює виникнення неоднозначності у визначенні вищевказаних
термінів, є, як ми вважаємо, відсутність єдиного термінологічного інструментарію в українській
психологічній науці (Г. Балл, 2007). Такий стан речей стоїть на заваді дотримання основних при-
нципів науковості — точності та об’єктивності. Зважаючи на це, створення єдиного наукового пси-
хологічного тезаурусу є досить актуальним для сьогодення. 

276

Вікова психологія



Освіта регіону — 2013/4 277

Отже, уточнимо поняттєво-категоріальний апарат нашого дослідження, до якого належать «міжосо-
бистісна взаємодія», «міжособистісний контакт», «міжособистісні взаємини», «міжособистісні стосунки». 

Як у визначенні взаємозв’язку між міжособистісною взаємодією та спілкуванням не існує од-
нозначності, так і розуміння самої міжособистісної взаємодії є різноплановим. Так, досліджуваний
феномен розглядається як:

– обмін діями, спрямований на організацію спільної діяльності (Г. Андреєва, 1980; Л. Орбан-
Лембрик, 2005);

– вплив однієї особистості на іншу (В. Маралов, 2002, Є. Руденський, 1997; [Психологічна ен-
циклопедія, с. 52]);

– процес конструювання міжособистісного простору (Н. Бутенко, 2004);
– синтез вищезазначених підходів. Так, у багатьох психологічних словниках термін «міжособис-

тісна взаємодія» розглядається «в широкому розумінні  як випадковий або умисний, приват-
ний або публічний, довготривалий або короткочасний, вербальний або невербальний
особистісний контакт двох і більше людей, що призводить до взаємних змін у їхній діяльності,
стосунках, поведінці й установках. У вузькому сенсі  як система взаємообумовлених індиві-
дуальних дій, пов’язаних циклічною причинною залежністю, за якої поведінка кожного з учас-
ників є одночасно і стимулом, і реакцією на поведінку решти» [11, с. 52; 14, с. 65]. Як бачимо,
в основі міжособистісної взаємодії лежить міжособистісний контакт.

Останній розглядається як «спілкування, зв’язок, тісні стосунки» [2, с. 450], форма взаємодії,
яку характеризує безпосередність, просторово-часовою близькість людей (М. Обозов 1979) та по-
чатковий етап реальної взаємодії (М. Савчин , 1997). Виходячи з цього, можна стверджувати, що
феномен міжособистісної взаємодії є родовим відносно міжособистісного контакту. Отже, вважаємо
за можливе розгляд міжособистісного контакту як мінімальної одиниці міжособистісної взаємодії,
що розгортається на найнижчому її рівні та не передбачає актуалізації складних психічний процесів
і функцій особистості. 

Поряд із поняттям «міжособистісна взаємодія» (В. Бенера, 2008; Н. Савінова  2007 та ін.) вико-
ристовуються терміни «міжособистісні взаємини» (М. Боришевський,1974; О. Прокоф’єва, 2010;
С. Поплавська, 2008 та ін.), «міжособистісні відносини» (О. Маріна, 2010; І. Будур, 2009; Л. Рома-
новська, 2009 та ін.), «міжособистісні взаємовідносини» (Н. Бісик, 2003, Є. Ходаківський, 2011 та
ін.). Із визначень тлумачних словників [2, с. 134] жодних семантичних відмінностей між цими по-
няттями встановити неможливо, оскільки опис їхнього змісту фактично однаковий. У психологічній
енциклопедії знаходимо таке визначення: «Взаємини міжособистісні — суб’єктивні зв’язки і від-
носини між людьми, які виникають за умов спільного проживання або виконання сумісної діяль-
ності» [10, с. 52]. Фактично, це є певний вид міжособистісної взаємодії, який виникає за умови її
систематичності (повторюваності). І далі: «В процесі їхнього становлення і розвитку формується
система міжособистісних установок, орієнтацій, соціальних сподівань» [10, с. 52]. Таким чином,
констатуємо, що за цього виду взаємодії виникають певні особистісні утворення, що є різними за
змістом та комбінацією для кожних конкретних взаємин. Для їхнього утворення задіюються більш
складні процеси та системи особистості, що свідчить про те, що міжособистісні взаємини розгор-
таються на вищому рівні міжособистісної взаємодії, порівняно з міжособистісним контактом. 

Наші міркування підтверджуються й працями інших дослідників. Так, Н. Руденко [12, с. 250–255],
аналізуючи такі психологічні категорії, як «взаємовідносини» та «взаємини», зазначає, що у психо-
логії для позначення міжособистісних відносин користуються терміном «взаємовідносини». Цим
підкреслюється, що міжособистісні взаємини є результатом взаємного сприйняття, пізнання,
впливу, оцінки. Дещо доповнює цю думку В. Паніотто [14], акцентуючи увагу на цілісності та сис-
темності взаємоставлень, які утворюються шляхом відображення міжособистісної взаємодії, що
опосередковується внутрішнім світом її суб’єктів. Як бачимо, взаємодія набуває більш складних
форм, порівняно із міжособистісним контактом. 

Усе це дозволяє нам розглядати міжособистісні взаємини як вид міжособистісної взаємодії, що
розгортається у певному часовому діапазоні, має системний характер та характеризується наявністю
взаємовпливу на життєдіяльність її суб’єктів.

Повертаючись до термінів «взаємовідносини», «міжособистісні відносини» та «взаємини», хо-
четься зазначити, що, на нашу думку, більш коректним з лінгвістичної точки зору буде вживання
терміна «взаємини», оскільки слово «відносини» та похідне від нього «взаємовідносини» є калькою
з російського «взаимоотношения».

Що стосується поняття «міжособистісні стосунки», то його психологічний зміст розкривається як
«взаємозв’язки між людьми, що об’єктивно виявляються в характері взаємних впливів, які здійснюються
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в процесі виконання спільної діяльності і спілкування (курсив наш. — Л. Ж., Т. К.). Стосунки міжособистісні
є системою переконань, установок, стереотипів, сподівань, через яку люди сприймають і оцінюють один
одного» [10, с. 345]. Спираючись на це визначення, міжособистісні стосунки є ще одним видом (крім
контакту та взаємин) міжособистісної взаємодії, оскільки вони передбачають взаємний вплив їх суб’єктів
один на одного та передбачають наявність спільної діяльності (див. виділення). Їх розгляд як «системи»
певних особистісних утворень, що, власне, й забезпечує функціонування цієї взаємодії, дозволяє говорити
про більш складний характер стосунків, порівняно із контактом та взаєминами. 

Водночас С. Духновський,  розглядаючи поняття міжособистісні взаємини та міжособистісні
стосунки, приходить до висновку, що «можна стверджувати, що термін «міжособистісні взаємини»
є синонімом міжособистісних стосунків, оскільки проблематично і навіть неможливо уявити міжо-
собистісні стосунки без взаємин між людьми» [4, с. 90]. Цей аргумент видається нам досить сум-
нівним, адже відповідно до такої логіки можна сказати, що міжособистісні стосунки не можна собі
уявити і без міжособистісного контакту, а отже, й ці поняття є синонімічними. Однак різниця між
ними ми щойно встановили.

Основною характерною особливістю, яка різнить міжособистісні взаємини і стосунки, є наявність
у останніх домінування емоційної складової (М. Боришевський 1974; Г. Андрєєва, 1980). Наявність же
будь-яких почуттів (незалежно від їх модальності) одного суб’єкта взаємодії до іншого свідчить про
сприйняття іншого як суб’єктивно значущої особистості. Вплив таких стосунків на особистість був
описаний О. Бодальовим: «Особливо важливими для особистості є ставлення найбільш суб’єктивно
значущих для неї людей. Саме вони сильніше за все впливають на сприймання оточуючого, викли-
кають найбільш сильні переживання та штовхають на нестандартні вчинки» [1, с. 59].

Отже, поява особистісної значущості викликає збільшення психологічного навантаження взає-
модії та зумовлює зміни у когнітивній, емоційній та поведінковій сферах особистості. Все це може
свідчити про перехід міжособистісної взаємодії на її вищий рівень, що передбачає ускладнення її
функціонування. Так, поряд з емоційно-чуттєвим аспектом для міжособистісних стосунків харак-
терною є тривала часова протяжність, систематичність взаємодії, «оскільки лише за умови постій-
ного міжособистісного зв’язку шляхом безперервного обміну особистісно значущою інформацією
виникає інтимна залежність людей, що вступили в контакт, один від одного та взаємна відповідаль-
ність за збереження стосунків, що склалися» [6, с. 213]. Навіть у ході морфологічного аналізу слова
«стосунки» виявляється, що цей іменник вживається виключно у множині. Цей факт вказує на те,
що поняття «міжособистісні стосунки» містить у собі певну множину взаємодій. Таким чином, мо-
жемо виділити ще одну характерну особливість міжособистісних стосунків — їхню відносну стій-
кість у межах певного часового діапазону.

Отже, міжособистісні стосунки — це особливий вид міжособистісної взаємодії, яка розгортається
у певному, відносно тривалому, часовому діапазоні, має інтимний, особистісно-значущий характер
та здійснює значний вплив на життєдіяльність її суб’єктів. Саме це й дозволяє нам вважати міжо-
собистісні стосунки найскладнішим видом міжособистісної взаємодії.

Спираючись на позицію Б. Ломова [7, с. 271], який запропонував досліджувати структуру спіл-
кування (міжособистісної взаємодії) щонайменше на трьох рівнях: макрорівні (сукупність усіх мі-
жособистісних взаємодій, у які вступає особистість), мезорівні (динаміка визначеної взаємодії) та
мікрорівні (дослідження актів, які утворюють та забезпечують міжособистісну взаємодію), припус-
каємо, що розглянуті нами види міжособистісної взаємодії є структурними елементами її мезорівня.

Найнижчим, проте найбагатоманітнішим у цій структурі є рівень міжособистісних контактів.
Умовно його можна назвати рівнем ситуативної міжособистісної взаємодії. Він включає у себе всю
сукупність прямих і опосередкованих, усвідомлених і неусвідомлених одиничних контактів, у які
вступає особистість. 

Якщо міжособистісний контакт є багаторазовим, то міжособистісна взаємодія переходить на
вищий рівень — міжособистісних взаємин. Оскільки взаємини передбачають певну узгодженість
поведінки їхніх суб’єктів, то умовно цей рівень можна назвати рівнем узгодженої взаємодії.

Взаємини у процесі їхнього розвитку також можуть ускладнюватися. Коли суб’єкти міжособис-
тісних взаємин стають особистісно-значущими один для одного, то між ними виникають міжосо-
бистісні стосунки. Міжособистісні стосунки розгортаються на найбільш високому рівні, який
умовно назвемо рівнем значущої взаємодії. При міжособистісних стосунках найбільш широко та гли-
боко задіяні особистісні утворення її суб’єктів.

Міжособистісна взаємодія на кожному рівні реалізується засобами міжособистісного спілку-
вання, в ході якого виникають та проявляються міжособистісні оцінки, ставлення, потреби, смисли
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тощо. Причому, чим вищий рівень міжособистісної взаємодії, тим вони є більш усвідомленими
й відрефлексованими.

Зауважимо, що будь-яка міжособистісна взаємодія є динамічним явищем, що розвивається у пев-
ному часовому континуумі [7; 15]. Виділяють такі стадії розвитку міжособистісної взаємодії: знайом -
ство, приятельські, товариські та дружні стосунки [15, с. 173]. Така стадіальна градація пред ставляє
позитивну лінію розвитку міжособистісної взаємодії, нівелюючи її деструктивні форми. Провівши
аналіз кожної із запропонованих стадій, приходимо до висновку, що вони фактично відображають
розглянуті нами вище рівні міжособистісної взаємодії. Так, рівень ситуативної міжособистісної
взаємодії відповідає стадії знайомства. На рівні узгодженої взаємодії розгортаються приятельські
й товариські взаємини, а також їх антиподи. Стадія дружби (ворожнечі, кохання й ненависті) від-
повідає рівню значущої взаємодії. 

Динаміка розвитку міжособистісної взаємодії передбачає й зворотний процес [15, с. 173]: перехід
на наступну стадію можливий не лише від більш простих форм взаємодії до більш складних, а й у зво-
ротному напрямі. При цьому кожна стадія обов’язково передбачає наявність попередньої, але не ви-
магає переходу до наступної. Ще однією особливістю міжособистісної взаємодії є те, що кількість
різних міжособистісних взаємодій з кожним наступним рівнем зменшується, а їхня суб’єктивна зна-
чущість зростає. 

Висновки. Міжособистісна взаємодія у мезовимірі є складним динамічним процесом, що роз-
гортається на трьох рівнях. Найнижчим (елементарним) є рівень ситуативної взаємодії, на якому
остання реалізується у формі міжособистісних контактів. Наступним є рівень узгодженої взаємодії,
на якому реалізуються різні види міжособистісних взаємин (ділові, приятельські тощо). Найвищим
є рівень значущої взаємодії, на якому функціонують різні види міжособистісних стосунків (дружба,
кохання тощо). Динаміка міжособистісної взаємодії забезпечується переходом від більш простих її
форм, до більш складних, і навпаки. Уточнення та емпірична перевірка механізмів, завдяки яким
відбуваються ці переходи, а також дослідження особливостей, закономірностей та феноменології
мезорівня міжособистісної взаємодії і є перспективою наших подальших досліджень. 
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В статті описано місце здоров’язберігаючих компетенцій в структурі компетенцій педагога. Висвіт-
лено особливості впливу цих компетентностей на професійну діяльність та стан професійного здоров’я
педагога. Охарактеризовано когнітивний, особистісний та діяльнісний компоненти здоро в’я зберігаючих
компетенцій. Запропоновано алгоритм впровадження здоров’язберігаючої педагогіки  в освітній процес.

Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб життя, культура здоров’я, компетенції, здоров’язбері-
гаючі компетенції, здоров’язберігаючі технології, педагог.

В статьи описано место здоровьесберегающих компетенций в структуре компетенций педагога.
Освещены особенности влияния этих компетенций на профессиональную деятельность и состояние
профессионального здоровья педагога. Охарактеризованы когнитивный, личностный и деятельностный
компоненты здоровьесберегающих компетенций. Предложен алгоритм внедрения здоровьесберегающей
педагогики в образовательный процесс.

Ключевые слова:здоровье, здоровый образ жизни, культура здоровья, компетенции, здоровье -
сберегающие компетентности, здоровьесберегающие технологии, педагог.

A place health-keeping competencies in the structure of competencies of the teacher is describes in the article.
The features of influense these competencies to professional activity and professional health of teacher are analized
in the article. Cognitive, personal and activity components of health-keeping competencies are characterized by
authors. The algorithm for implementing health-pedagogy in the educational process is offer in the article.

Key words: health, healthy lifestyle, health culture, competencies, health- keeping competencies, health-
keeping technologies, teacher.

Формування культури здоров’я у вчителів є вкрай важливим завданням на сучасному етапі роз-
витку системи освіти в Україні. Оволодіння педагогом життєвими навичками, соціально-психоло-
гічними компетентностями забезпечують його здоровий і продуктивний спосіб життя, адекватне
сприйняття навколишнього світу, ефективну міжособистісну взаємодію, здатність до творчої та про-
дуктивної діяльності. Важливим завданням також для педагога є турбота про власне здоров’я та
формування його культури.
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Культура здоров’я педагога є невід’ємною складовою загальної культури особистості, впливає на
формування нею певного рівня знань, умінь, навичок з питань формування, збереження, відтворення
та зміцнення власного здоров’я і характеризується високим рівнем культури поведінки стосовно здо-
ров’я оточуючих [9]. У свою чергу розвиток здоров’язберігаючих компетенцій педагога забезпечує
успішність педагогічної взаємодії та впливає на емоційне та психологічне благополуччя вчителя.

Тому одним із завдань системи освіти є створення умов та мотивації педагогів до формування
здоров’язберігаючих компетенцій, що забезпечать орієнтацію на здоровий спосіб життя, вдоско-
налення особистості сприятимуть  зміцненню організму.

Проблема здорового способу життя, збереження та зміцнення здоров’я особистості дедалі час-
тіше стає предметом наукових досліджень у педагогічній, медичній, соціологічній, валеологічній та
психологічній науках. 

Дослідженню основ здоров’язберігаючого виховання присвячені наукові праці В. Брехман, В. Го -
ращук, О. Дубогай, В. Лозинського, З.Малькова, В.Оржеховської, М. Таланчук, Л. Татарнікової. 

Основні принципи організації оздоровчої освіти та виховання школярів висвітлено у працях
Л. Заплатнікова, М. Гриньової, С. Кириленка, Л. Пономарьової,  Б. Шияна, О. Шиян.  

Проблему застосування здоров’язберігаючих технологій у сучасній школі проаналізовано у пра-
цях Л. Антонової, В. Лозинського, Ю. Науменко, М. Смірнова, В. Циганова, Є. Юніної. 

Більшість досліджень цієї проблеми сфокусовані на вивченні особливостей формування та роз-
витку здоров’язберігаючих компетентностей у школярів, тому метою нашої статті є вивчення особ-
ливостей  формування та розвитку здоров’язберігаючих компетентностей у педагога як суб’єкта
освітнього процесу.

Освіта, компетентність і здоровий спосіб життя у ХХІ ст. є одними із найважливіших факторів
життєзабезпечення кожної людини. 

Компетентність — це здатність професійно й ефективно розв’язувати ті чи інші проблеми, які
виникають у процесі будь-якої діяльності людини. Вона розвиває уміння і навички вирішувати різ-
номанітні життєві проблеми, отримувати й аналізувати інформацію, приймати рішення, оцінювати
наслідки діяльності, працювати у групі, організовувати свою роботу, використовувати нові інфор-
маційні технології, проявляти стійкість перед труднощами, знаходити нові рішення [8]. 

Поняття компетентності включає в себе не тільки когнітивну  складову, а й мотиваційну, етичну,
соціальну, поведінкову; систему ціннісних орієнтацій, звички.

Однією із складових компетентності, що належить до проблеми збереження та зміцнення здо-
ров’я людини, науковці виділяють компетентність здоров’язбереження (І.Зімняя, Д. Воронін, А. Ху-
торський, В. Сергієнко, Л. Грицюк, О. Савченко).

Під здоров’язберігаючою компетентністю ми розуміємо  інтегральну якість фахівця, яка забез-
печує успішне збереження та зміцнення фізичного, соціального, психічного та духовного здоров’я
свого та здоров’я оточення. 

Вона забезпечує організацію здорового способу власного життя у фізичній, соціальній, психічній,
духовній сферах та організацію своєї праці. Основним критерієм цієї компетентності є стан опти-
мальної відповідності, гармонії між біологічним, психологічним і соціальним у житті й діяльності
людини. 

У структурі здоров’язберігаючої компетентності науковці виокремлюють три основні компоненти:
– когнітивний (система знань і пізнавальних вмінь); 
– особистісний (наявність і прояв рис особистості, зумовлених характером діяльності з форму-

вання здорового способу життя свого та інших людей); 
– діяльнісний (здатність обґрунтовано виявляти та раціонально застосовувати шляхи і засоби

для найбільш ефективного досягнення мети) [3, с. 33]. 
Когнітивний компонент має містити знання, які характеризуються світоглядним розумінням

людини її природного та соціального оточення; загальні професійні знання про культуру здоров’я
як складову загальної культури особистості; психолого-педагогічні знання про закономірності все-
бічного розвитку особистості; інтегровані предметні знання про цінності здоров’я та здорового спо-
собу життя як основи активної життєдіяльності та особистісного розвитку людини; методичні
знання про застосування здоров’язберігаючих технологій у соціальній роботі та ефективні заходи
щодо особистої безпеки життєдіяльності й оточуючого середовища. 

Особистісний компонент становлять: мотиваційно-ціннісні орієнтації (прийняття цінності здо-
ров’я, інтерес та готовність до різноманітних видів здоров’язберігаючої діяльності); соціальна орі-
єнтація (готовність до виконання соціальних функцій і ролей у професійній та соціокультурній
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сферах); особистісні якості, необхідні для здійснення здоров’язберігаючої діяльності; рефлексивна
складова (усвідомлення і присвоєння способів підтримки здоров’я). 

Діяльнісний компонент містить систему спеціальних здоров’язберігаючих умінь і навичок (по-
зитивне ставлення до власного здоров’я та здоров’я об’єктів своєї безпосередньої діяльності, воло-
діння сучасними засобами психофізичної діагностики стану здоров’я та вміння їх застосовувати на
практиці, вміння проектувати індивідуальні траєкторії розвитку і вдосконалення способів збере-
ження здоров’я інших), а також загальнопедагогічні та професійні уміння і навички  роботи (орга-
нізаторські, аналітичні, проектувальні, комунікативні, корекційні та ін.).

Єдність та взаємодія зазначених компонентів є необхідною умовою для ефективного викорис-
тання здоров’язберігаючої компетентності при виконанні професійних завдань. 

Здоров’язберігаюча компетентність є необхідною умовою успішної  професійної діяльності су-
часного педагога, котрий працює в умовах різноманітних екологічних  проблем, модернізації сус-
пільства, поширення явищ нездорового способу життя тощо. 

Багато акторів переконуються у важливості когнітивного компоненту як невід’ємної складової здо-
ров’язберігаючої компетентності, що полягає у формуванні спрямованості мислення на збереження
й зміцнення здоров’я [3; 4]. Однак важливим залишається прикладний аспект цієї компетентності.

Так, за Д. Вороніним, здоров’язберігаюча компетентність передбачає не тільки медико-валео-
логічну інформативність, а й застосування здобутих знань на практиці, володіння методиками зміц-
нення здоров’я й запобігання захворюванням. 

У науковій статті О. Антонової здоров’язберігаюча компетентність педагога трактується як ін-
тегральна якість особистості, що базується на інтеграції знань і досвіду та виявляється в здатності
готовності до діяльності щодо збереження здоров’я в освітньому середовищі [1; 27].

І. Анохіна розглядає здоров’язберігаючу  компетентність як готовність самостійно вирішувати зав-
дання, пов’язані з підтримкою, зміцненням та збереженням здоров’я як свого, так і оточення [2].

На думку Н. Тамарської та співавторів, суть поняття «здоров’язберігаюча компетентність» про-
являється у проведенні профілактичних заходів і застосування здоров’язберігаючих технологій
людьми, які знають закономірності процесу здоров’язбереження [10, с. 16].

А. Маркова під здоров’язберігаючою компетентністю розуміє здатність протистояти професійним
деформаціям як складовим особистісної  компетентності; здатність до індивідуального самозбере-
ження, непіддатливість професійному старінню як складовій індивідуальної компетентності [8].

Л. Мітіна підкреслює, що здоров’язберігаючі компетентності забезпечують здатність до збере-
ження і зміцнення професійного  здоров’я. 

У свою чергу В. Байденко зазначає, що вищезгадані компетентності формують професійну ви-
тривалість, що відповідно впливає на успішне формування  соціальної компетенції.  

В науковій літературі компетентність здоров’язбереження розглядається як основа буття людини,
де основним є усвідомлення важливості здоров’я, здорового способу життя для всієї  життєдіяль-
ності особистості [1]. 

Отже, компетентність здоров’язбереження педагога — це характеристики, особливості, які  спря-
мовані  на  збереження фізичного, психічного, соціального, духовного здоров’я — свого та оточуючих,
а також сприяння збереженню, зміцненню здоров’я учнів на уроках і в позаурочній  діяльності [11].

Педагог виконує одну із важливих функцій, що полягає у передачі знань і умінь здоров’язбере-
ження, тому формування здоров’язберігаючої компетентності вчителів та учнів є необхідною та
обов’язковою складовою їхньої підготовки.

Проблема формування здоров’язберігаючих компетенцій постає дедалі гостріше в освітньому
середовищі, а основними причинами цього є: 

– відсутність загальновизнаного розуміння здоров’язберігаючої компетентності вчителів як ком -
плексного феномену, який має великий потенціал для покращення рівня здоров’я учасників на-
вчально-виховного процесу; 

– нерозробленість змістового і методико-технологічного аспекту формування основ здоров’яз-
берігаючої компетентності вчителів; 

– участь і основна роль вчителя у створенні здоров’язберігаючого освітнього середовища для
учасників навчально-виховного процесу, формування навичок здорового способу життя [1]. 

Основні фактори, що негативно впливають на здоров’я учнів і відповідно є наслідками відсут-
ності формування здоров’язберігаючих компетенцій, є:

– недотримання гігієнічних умов в організації навчального процесу;
– перевантаження навчальними програмами та їх недосконалість, незавжди коректне застосу -

ван ня освітніх технологій;
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– інтенсифікація навчального процесу;
– низький рівень рухової активності;
– недостатня компетентність педагогів у питаннях здоров’я і здорового способу життя;
– неправильне та нераціональне харчування;
– авторитарний стиль викладання;
– низький рівень культури здоров’я учнів;
– незадовільний стан здоров’я педагогів [10, с. 25].
З перелічених факторів до тих, що стосуються безпосередньо особистості педагога, можна від-

нести авторитарний стиль викладання, незадовільний стан здоров’я, недостатня компетентність
педагогів у питаннях здоров’я і здорового способу життя. Тому всі вони свідчать про відсутність здо-
ров’язберігаючої компетенції з негативними наслідками для всіх учасників навчального процесу.

На підставі аналізу компонентів структур компетентності, представлених у науковій літературі,
визначена структура здоров’язберігаючої компетенції педагога, до якої входять:

– ціннісно-мотиваційний компонент, який являє собою систему цінностей особистості педагога
(основна цінність — здоров’я), мотивують його на здоров’язберігаючу діяльність, проявляється
в інтересі і потребах педагога до формування ним здоров’язберігаючої компетентності;

– когнітивний компонент, спрямований на формування системи знань про закономірності
збереження і розвитку здоров’я і прагнення до самоосвіти в питаннях здоров’язбереження;

– операціонально-технологічний компонент, орієнтований на оволодіння педагогами вміннями
здоров’язберігаючої діяльності, проявляється в готовності реалізації поведінкових моделей здоро вого
способу життя та здоров’язберігаючих технологій і здатності до самовдосконалення власного здоров’я;

– компонент особистісних і професійних якостей педагога, що включає такі особистісні якості,
як організованість, відповідальність за власне здоров’я, доброзичливість, вимогливість до себе,
працьовитість, ініціативність, енергійність, наполегливість, рішучість, самовладання та ін., а також
професійно-значущі якості, а саме: інтерес до людей, любов до дітей, тактовність, емпатія, толе -
ран т ність, рефлексія та ін. [11].

Всі компоненти структури здоров’язберігаючих компетентностей педагога взаємопов’язані.
Кожна конкретна ситуація вимагає певного підбору здібностей, якостей особистості, готовності
педагога до здоров’язберігаючої діяльності.

Важливим елементом реалізації вчителем здоров’язберігаючих компетентностей є здоров’язбе-
рігаючий урок — форма організації навчання, яка забезпечує дитині та вчителеві збереження та під-
вищення запасу їхніх життєвих сил від початку до кінця уроку. Здоров’язберігаючий  урок включає
такі складові:

1. Відповідне розміщення дітей у класі —  по периметру уздовж стін чи півколом, що дає змогу
відчувати себе в колективі та творчому взаємозв’язку, єдності  спілкування та діяльності. 

2. Позитивне емоційне налаштування, яке знімає напругу, що могла з’явитися раніше й виступає
організаційним моментом і настановою на урок чи тему. Це може реалізовуватися, наприклад, через
привітання в парах, групах, у колі. 

3. Активне міжособистісне спілкування, що ґрунтується на атмосфері вдячності та обміну пози-
тивними емоціями. 

4. Використання рухових дидактичних ігор, різноманітних активних дій, пересування учнів
у просторі класу.

5. Мотивація педагогів до набуття здоров’язберігаючих компетенцій шляхом формування відпо-
відальності за здоров’я дитини.

6. Тісна взаємодія з медиками та батьками з метою інформування про стан здоров’я учнів, наяв-
ність хронічних захворювань, факторів ризику здоров’я.

7. Побудова уроку з використанням передових технологій з урахуванням здоров’язбреження.
8. Забезпечення умов для продуктивної пізнавальної діяльності з урахуванням стану здоров’я,

особливостей розвитку, інтересів, задатків та потреб.
9. Встановленні міжпредметних зв’язків.
10. Логічність та емоційність всіх етапів навчально-виховного процесу, варіативне використання

правил здорового способу життя залежно від конкретних умов проведення уроку.
11. Ретельна діагностика, прогнозування планування і контроль кожного уроку з урахуванням

особливостей учнів.
Аналізуючи проблему розвитку та формування здоров’язберігаючих компетенцій, фахівці цього

напряму пропонують алгоритм упровадження здоров’язберігаючої педагогіки, що може бути реа-
лізований в освітній системі. 
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Перш за все, він передбачає усвідомлення негативного впливу освітнього закладу на стан здоров’я
учнів та вчителів і необхідність негайного вирішення. Також важливим є усвідомлення педагогом
відповідальності за фізичне неблагополуччя учнів. Цей алгоритм включає тісну співпрацю з усіма
учасниками навчально-виховного процесу: учнями, адміністрацією, батьками та вчителями.

Висновки. Отже, збереження здоров’я учасників навчально-виховного процесу є одним із важ-
ливих завдань сучасної школи. Підвищення цінності власного здоров’я у педагогів та здоров’я учнів
відбувається шляхом формування здоров’язберігаючих компетенцій. Кожен педагог повинен усві-
домлювати  особисту відповідальності за створення умов, які дають змогу «не нашкодити» фізич-
ному та психічному благополуччю, на реалізацію методів і засобів навчання відповідно до
фізіолого-психологічних принципів збереження здоров’я з реалізацією їх на більш якісному рівні.

Ставлення до свого здоров’я як цінності педагогом і розвиток здоров’язберігаючих компетен-
тностей педагога забезпечує високий рівень реального здоров’я, озброює необхідним багажем знань,
умінь і навичок, необхідних для реалізації здорового способу життя та відповідно виховання в учнів
високої культури здоров’я.  

Подальше дослідження спрямоване на вивчення особливостей  здоров’язберігаючих технологій
з метою їх реалізації в навчально-виховному процесі в сучасній школі.
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Розділ XV
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
РІЗНИХ ТИПІВ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ

Ольга Камінська, кандидат психологічних наук, 
доцент кафедри педагогіки та психології 
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
УДК 316.6(043.3)

В статті аналізуються види інтернет-адикції, їх специфіка та прояви. Визначається їх вплив на
особистість, її соціальні контакти та здатність до самореалізації, адекватної поведінки в суспільстві.

Ключові слова: інтернет-залежність, комп’ютерна залежність, залежність від комп’ютерних ігор,
кіберсексуальна залежність, веб-серфінг, залежність від азартних інтернет-ігор, залежність від по-
купок через інтернет.

В статье анализируются виды интернет-аддикции, их специфика и проявления. Определяется их влияние
на личность, ее социальные контакты и способность к самореализации, адекватному поведению в обществе.

Ключевые слова: интернет-зависимость, компьютерная зависимость, зависимость от компью-
терных игр, аддикция.

The article analyzes the types of Internet addiction, their specificity and manifestations. Determine their in-
fluence on the individual, his social contacts and the ability to self-realization, appropriate behavior in society.

Key words: Internet addiction, computer addiction, dependence on computer games, addiction.

Інтернет-залежність є однією з гострих проблем, які постають сьогодні перед людством, що пов’язано
зі сприйняттям інтернету як засобу задоволення багатьох потреб: у швидкому, зручному та доступному от-
риманні інформації, у встановленні контактів з іншими людьми шляхом спілкування на форумах, пере-
писки та знайомств у соціальних мережах тощо. Це може призводити до того, що людина дедалі більше
часу проводить в інтернеті, надає перевагу перебуванню в ньому іншим видам діяльності, відчуває нав’яз-
ливе бажання повернутися до мережі — в людини виникає інтернет-залежність.

Небезпечність формування інтернет-залежності зумовлена неадекватним сприйняттям інтернету, ви-
користання якого перетворюється на самоціль, відсутністю культури користування інтернетом, недостат-
нім запровадженням психопрофілактичних заходів, спрямованих на попередження виникнення
інтернет-адикції. Надмірна захопленість інтернетом є особливо небезпечною в учнівському та молодіж-
ному середовищі, оскільки особистість є ще не до кінця сформованою, не розвиненими є механізми пси-
хологічного захисту, що може призводити до асоціалізації особистості, порушення її структури та цілісності,
розвитку акцентуацій характеру.

Враховуючи це, метою статті є аналіз видів інтернет-залежності, специфіки їхнього прояву та впливу
на особистість.

Методологічну основу дослідження становлять наукові праці щодо особливостей психологіч -
ної залежності (С. Куліков, Є. Мельник, К. Сельченко);  особливостей профілактики виникнення
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інтернет-залежності (Н.Завацька, Н.Коломінський, С.Кулаков, І.Лисенко, Н.Максимова, Т. Яцен ко);
специфіки побудови взаємодії у віртуальному просторі (Ю. Бабаєва, Л. Бабанін, О. Войскун ський,
А. Гольдберг, А. Жичкіна, О. Смислова, Дж. Сулер, Н. Чудова, Л. Юр’єва); мотивів, що спонукають
особистість надавати перевагу перебуванню в інтернеті на противагу реальним стосункам (Л. Ба-
банін, А. Войскунський, О. Смислова) та інші.

Інтернет-залежність охоплює ряд адикцій, при цьому психологи не дійшли до єдиної думки щодо того,
які саме види залежності можна віднести до неї.

Так, Кімберлі Янг виділяє п’ять основних типів інтернет-залежності:
– кіберсексуальна залежність (потяг до відвідування порносайтів і заняття кіберсексом); пристрасть до

віртуальних знайомств; пристрасть до онлайнових азартних ігор; нескінченний серфінг по сайтах і пошук
інформації; пристрасть до комп’ютерних ігор [8]. 

Подібну класифікацію пропонує і А. Войскунський, який відносить до інтернет-залежності такі форми
її прояву: залежність від комп’ютера, тобто обсесивну пристрасть до роботи з комп’ютером (ігор, програ-
мування чи інших видів діяльності); «інформаційне перевантаження», тобто компульсивна навігація по
інтернету; компульсивне використання інтернету, тобто паталогічна прив’язаність до азартних інтернет-
ігор, онлайнових аукціонів чи покупок; залежність від кібер-стосунків, тобто від соціального застосування
інтернету: від спілкування в чатах, групових ігор, телеконференцій, що призводить до заміни реального
соціального оточення віртуальним; залежність від кіберсексу, тобто від порнографічних сайтів в інтернеті,
обговорення сексуальної тематики в чатах [3]. 

Не відрізняється в значній мірі і класифікація, запропонована Д.Грінфілдом, який розрізняє: залежність
від використання сексуальних ресурсів інтернету; залежність від соціальних контактів, здійснюваних
і в чатах, і за допомогою електронної пошти; залежність від можливості грати на біржі, брати участь в аук-
ціонах, грати в азартні ігри, робити покупки в електронних магазинах; залежність від так званого «бро-
дяжництва», або тривалої (багатогодинної) навігації без конкретної мети; джерелом задоволення при цьому
є сам факт перебування в мережі, або мультимедійні форми стимуляції відвідувачів сайтів, або пізнання
нового в результаті таких блукань [9]. 

А. Церковний пропонує іншу класифікація видів інтернет-залежності, до яких відносять: хакерство —
рух, який переслідує мету демонополізації розповсюдження програмних продуктів та демократизації до-
ступу до інтернет-ресурсів; створення шкідливих програм — включає нешкідливі віруси, покликані
швидше продемонструвати майстерність їхнього творця, та шкідливих програм, які знищують файли ко-
ристувача, або мають на меті доступ до секретної інформації; геймерство — зумовлюється відсутністю не-
обхідності будь-яких навичок роботи з ПК, захопливістю багатьох ігор і наданої ними можливості
аутоідентифікації з різними героями; інтернет-злочинність  — має ті ж основні ознаки, що і злочинність
в цілому, однак характеризується особливостями, які дозволяють віднести її прояви до особливого типу
«злочинів високих технологій». Більша частина злочинів цього розряду формально можуть оцінюватися
як шахрайство, незаконні фінансові операції, обман споживача [7].  

Виділяють також такі підвиди інтернет-залежності, як інтернет-мобільна адикція (через доступ в ін-
тернет-мережу з мобільного телефону чи смартфону); інтернет-аудіо/відео-адикція (прослуховування му-
зики чи перегляд відеокліпів в інтернет-мережі); кіберсексуальна залежність (непереборний потяг до
обговорення сексуальних тем на еротичних чатах, відвідування порнографічних сайтів і занять кіберсек-
сом); кіберсуїцид (досить новий різновид групового або індивідуального самогубства, що вчиняється в ре-
зультаті використання інтернет-ресурсів) [6]. 

Н.Алексеєнко виділяє такі види інтернет-залежності, як залежність від кіберпростору, що зумовлює
довготривале перебування в інтернеті, що шкодить стосункам людини з оточуючими, призводить до її  фі-
зичного та психічного виснаження, провокує появу проблем в міжособистісній та офіційній сфері взає-
модії. Іншим видом інтернет-залежності є кіберсексуальна адикція, що розглядається на основі уявлень
К. Янг, яка наділяє її такими ознаками, як доступність, контроль та збудження. Доступність зумовлюється
широким доступом до інформації порнографічного та еротичного характеру, можливістю вільного пере-
гляду сексуальних сцен, в тому числі дітьми та підлітками. Контроль зумовлюється тим, що кіберсекс су-
проводжується анонімною обстановкою, яка дозволяє відмовитися від повсякденних паттернів
сексуальної взаємодії і спробувати проявити приховані фантазії, не відчуваючи при цьому страху викриття.
Збудження пов’язане з можливістю вільно проявляти власну сексуальність у кіберпросторі [1]. 

Одним із найпоширеніших варіантів інтернет-адикції є залежність від еротичних стимулів. Закономір-
ність цього явища пов’язана з особливостями сексуальної поведінки людини. Судячи з різних описів, кіль-
кість відвідувань сайтів еротичного змісту постійно залишається високою, причому в усіх країнах,
незалежно від особливостей культури. Цікаво, що чинні в деяких країнах жорсткі закони стосовно де-
монстрації еротики та порнографії на телебаченні й кіно не стосуються демонстрації матеріалів цього
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ж змісту інтернетом, оскільки у цьому разі абсолютний контроль практично неможливий. Замість забо-
рони демонстрації вводять заборону перегляду. Та чим жорсткіші такі закони, тим більший інтерес до за-
бороненої теми, тим вища активність пошуку заборонених матеріалів [5]. 

Отже, кіберсексуальна залежність характеризується нав’язливим бажанням людини відвідувати пор-
носайти, встановлювати віртуальні сексуальні стосунки, що часто виступає засобом задоволення тих по-
треб, які людина не може задовольнити в реальному житті. Цей вид залежності характеризується
особливою стійкістю та призводить до того, що адикт надає перевагу віртуальному сексу, не намагається
побудувати стосунки з особами протилежної статі в реальному житті, оскільки кіберсекс характеризується
анонімністю, простотою встановлення контакту, не призводить до появи певних ускладнень, таких як не-
бажана вагітність, інфекційні хвороби, розчарування з боку сексуального партнера можливостями та
навичками адикта щодо самого сексуального зв’язку. Часто особистість надає перевагу віртуальній сексу-
альній взаємодії через невпевненість у собі та низьку самооцінку, коли людина боїться зблизитися з осо-
бами протилежної статі, оскільки очікує від них неприйняття, глузувань, насмішок чи відмови. Обираючи
віртуальний секс, така особистість зберігає свою самооцінку на достатньому рівні, а відмова в мережі
сприймається менш болісно, ніж у реальному житті. 

Для адикта віртуальний секс стає неодмінною частиною його життя, він поступово втрачає навички
побудови взаємодії з особами протилежної статі в повсякденному житті. В процесі формування адикції
перебування на порносайтах починає займати дедалі більше часу та витісняє ті заняття, якими особистість
займалася у вільний час. Часто це шкодить виконанню професійних функцій людини, оскільки, перебу-
ваючи поза мережею, вона відчуває дискомфорт і напругу та не може зосередитися на роботі, яку вона ви-
конує. Також цей вид залежності особливо негативно позначається на сімейних стосунках, оскільки
джерелом задоволення сексуальних потреб стає не чоловік/дружина, а віртуальний об’єкт.

Іншим видом інтернет-залежності Н. Алексеєнко [1] вважає надмірну включеність в мережу, під якою
розуміється тип адикції, що виникає через залежність від віртуального казино, аукціонів, брокерських
контор, тобто його можна розглядати на рівні залежності від азартних ігор. Для пояснення механізмів ви-
никнення цієї залежності Н. Алексенко виділяє ті ж ознаки, що й для опису кіберсексуальної адикції,
а саме доступність, контроль і збудження. 

Доступність пояснюється тим, що з появою інтернету людина отримала негайний доступ до багатьох
сайтів віртуального казино, веб-сторінок з останньою біржовою інформацією, до мережевих магазинів,
де можна знайти практично будь-яку річ. Це робить інтернет особливо привабливим для азартних ігор та
покупок. Контроль означає особисте управління власними діями в кіберпросторі. Збудження реалізується
як переживання емоційного піку, що асоціюється з виграшем [1]. 

Залежність особистості від віртуальних знайомств також є видом інтернет-адикції, що потребує по-
дальшого дослідження. Мотивом встановлення віртуальних контактів на шкоду реальним є прагнення
особистості отримати підтвердження власної привабливості, довести самій собі власну значущість, здат-
ність подобатися особам протилежної статі. Зазвичай така особистість прагне встановити якомога більшу
кількість контактів, які є поверхневими. Цьому сприяють такі особливості, як низька самооцінка, невпев-
неність у собі, страх встановлювати контакти в реальному житті через боязнь бути неприйнятим та від-
торгнутим особами протилежної статі. 

Такий вид інтернет-залежності, як нескінченний серфінг по сайтах у пошуку інформації на сьогодніш-
ній день також є досить поширеним. При цьому людина, зайшовши в інтернет в пошуках конкретної ін-
формації, відволікається та починає заходити на різноманітні сайти, не пов’язані з її первинною сферою
інтересів. Тобто людина не здатна зосередитись на інформації, яка їй потрібна та витрачає час на відвіду-
вання розважальних сайтів та розрекламованих посилань. Іншим варіантом такого типу залежності
є нав’язливе бажання отримати дедалі більше інформації з якогось питання, на що особистість витрачає
весь свій час. Збір інформації стає провідною потребою особистості, а інші види діяльності втрачають для
неї свою значущість. За неможливості перебувати в мережі та отримувати інформацію особистість відчуває
значний дискомфорт та страждає від негативних переживань. Відбуваються зрушення в структурі її осо-
бистості та руйнування соціальних зв’язків.

Залежність від азартних ігор та інтернет-покупок особливо небезпечні тим, що особистість здатна вит-
ратити дуже великі суми грошей за незначний проміжок часу, не встигнувши навіть усвідомити, що ж тра-
пилось. Цей вид інтернет-залежності супроводжується надмірною емоційною включеністю в процес гри,
прагненням приділяти дедалі більше часу ігровій діяльності. Формування залежності супроводжується
тим, що в адикта  змінюється коло інтересів, при цьому на передній план виходять азартні інтернет-ігри
чи покупки через мережу. В адикта змінюються первинні мотиви ігрової діяльності: якщо раніше  участь
в азартних інтернет-іграх використовувалась для розваги, то в подальшому вона стає основним об’єктом
задоволення потреб особистості. Думки про гру виникають дедалі частіше, набувають елементів
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нав’язливості, адикт прокручує в голові різноманітні ігрові комбінації чи товари, що демонструються в ін-
тернет-магазинах. Такій особистості важко вийти з гри, незалежно від того, виграє вона чи програє, ос-
кільки навіть незначні інтервали в процесі гри викликають у неї дискомфорт, занепокоєння та тривогу. Це
призводить до того, що адикт дедалі більше часу приділяє грі, в нього з’являється прагнення поводитись
більш ризиковано, чимраз важче стає не піддатися спокусі відновити гру.

Формуванню такого виду залежності сприяє те, що на початку захопленості азартними іграми особи-
стість отримує виграш, що викликає позитивні емоції. Гра починає сприйматися як безпечний засіб, який
можна використовувати для розваги та приємного проводження часу. В особистості виникає бажання по-
вторити спробу, виграти ще більше, що супроводжується збудженням та насиченістю емоційних пережи-
вань. З’являється прагнення ризикувати, фантазії щодо того, як можна буде витратити гроші, людині
починає подобатися відчуття адреналіну, коли вона робить ставки.

Ситуація дещо змінюється, коли людина починає стабільно програвати. Якщо залежність уже сфор-
мувалась, то, незважаючи на програші та значні матеріальні витрати, людина вже не здатна зупинитись,
оскільки гра стає осередком її життя. Бажання відігратись постійно супроводжує людину, витісняючи всі
інші інтереси та змушуючи її забувати про обов’язки в родині чи на роботі. Ейфорія з’являється не як на-
слідок виграшу, а в проміжку часу між ставкою та результатом. Отже, людина продовжує отримати від гри
яскраві емоції, а бажання виграти набуває особливої нав’язливості. Однак особисті важко буває зосере-
дитися, що призводить до необдуманих кроків, невиправданого ризику, значних витрат. Потреба в грі стає
провідною та змушує забувати  навіть про задоволення біологічних потреб, таких як їжа та сон. Це при-
зводить до фізичного виснаження людини, значної втоми, емоційної нестабільності, соціальної дезадап-
тації, може мати серйозні наслідки для здоров’я та психоемоційного стану особистості.

Якщо залежність не буде скоректована на цьому етапі, то відбувається її поглиблення та руйнування
соціального життя особистості, яка страждає від непереборного бажання перебувати в стані гри та не здатна
зосередитися на чомусь іншому. Перебуваючи поза ігровою діяльністю, адикт відчуває напругу, тривогу,
може страждати від депресивного стану. Руйнуються його стосунки з родиною, значно знижується  здат-
ність виконувати професійні функції. Тобто на пізній стадії ігрової інтернет-залежності особистість може
залишитись самотньою, безробітною, перебувати в значній фінансовій скруті, що може спонукати її до
девіантної та деліквентної поведінки. Гра стає сенсом життя людини, а все інше сприймається як друго-
рядне, що не заслуговує значної уваги, також відбуваються зрушення в структурі особистості.

Оніоманія за рахунок здійснення покупок через інтернет також є небезпечним видом адикцій. В ін-
тернеті особистість має можливість здійснювати покупки в будь-який час та має доступ до значного різ-
номаніття товарів. До безконтрольних покупок може призводити нездатність задовольнити важливі для
особистості потреби, фрустрація, депресивні стани. Здійснення покупок викликає ейфорію, підвищення
настрою, появу позитивних переживань, і саме через це використовується для зняття напруги, стресу, три-
воги. Якщо ж позитивні емоції при здійсненні покупок в інтернеті не виникають, залежність не форму-
ється, а покупки не мають безконтрольного характеру. 

Формуванню залежності від покупок в інтернеті сприяє ставлення до  них як до об’єкта задоволення
не лише матеріальних, але й інших потреб. Тобто людина купує певну річ не тому, що вона їй потрібна,
а тому, що володіння нею дозволяє особистості відчувати свою значущість, перевагу над іншими, задово-
лення. Таким чином, покупки виступають засобом зняття напруження, отримання позитивних емоцій,
компенсації фрустрованих потреб. Покупки можуть бут безконтрольними, коли особистість скуповує все
підряд, або ж вона обирає  окрему сферу витрат. Людина починає отримувати дедалі більше задоволення
від покупок в інтернеті, гостро відчуває контраст між задоволенням від володіння різними предметами та
негативними емоціями, що виникають у реальному житті. Таким чином інтернет-покупки дозволяють,
з одного боку, отримати позитивні емоції за рахунок оволодіння різними речами, а з іншого — позбавляють
від тривоги, страху та розчарувань, від яких людина страждає в реальному житті. Намагаючись заповнити
внутрішню порожнечу, зняти стрес, людина купує дедалі більше і більше речей, які їй не потрібні, однак
на деякий час дозволяють їй почувати себе щасливою та самодостатньою. В особистості з’являються думки
про інтернет-магазини, вона постійно думає про оновлення товару, акції та знижки, що пропонуються
в мережі. Коли адикт через певні причини не може здійснювати покупки, він відчуває негативні пережи-
вання, може перебувати в стані депресії, демонструвати агресивність та замкненість. З’являється потреба
чимраз більше часу проводити в інтернет-магазинах, купувати дедалі більше речей вже не стільки через
бажання отримати позитивні емоції, як через прагнення уникнути депресії та дискомфорту. Неконтроль-
овані покупки призводять до значних фінансових витрат, що може в значній мірі впливати на якість життя
особистості. Здійснення покупок за останні гроші чи в кредит може провокувати виникнення почуття
провини, що супроводжується рядом інших негативних емоцій, а оскільки адикт не володіє іншими засо-
бами  зняття стресу,  щоб від нього позбавитись він починає купувати ще більше речей, беручи кошти
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в борг. Це призводить до того, що борги стають все більшими, а оплатити їх стає неможливо, а отже, людина
стикається з серйозними проблемами, вирішити які самостійно не здатна.

Т. Больбот аналізує комп’ютерну залежність та вважає, що її можна розділити на первинну та симпто-
матичну. Симптоматична комп’ютерна адикція, на її думку, подібна до інших форм психічних розладів,
серед яких домінують такі діагностичні таксони, як соціалізовані та несоціалізовані розлади поведінки,
органічний тривожний розлад, розлади особистості та поведінки, обумовлені хворобою, ушкодженням
чи дисфункцією головного мозку,  легка розумова відсталість [2]. 

П. Мунтян аналізує специфіку комп’ютерної залежності, зокрема залежність від комп’ютерних ігор.
Основними критеріями комп’ютерної залежності є такі: небажання відволіктися від роботи чи гри на
комп’ютері; роздратування при вимушеному відволіканні; нездатність спланувати завершення сеансу ро-
боти чи гри на комп’ютері; витрачання великої кількості грошей на забезпечення оновлення програмного
забезпечення; відкидання домашніх справ та службових обов’язків, на користь перебуванню за комп’юте-
ром; нехтування власним здоров’ям, гігієною і сном на користь проведення значної кількості часу за
комп’ютером; зловживання кавою та іншими психостимуляторами; готовність задовольнятись нерегу-
лярною, випадковою та одноманітною їжею, не  відриваючись від комп’ютера; відчуття емоційного підй-
ому під час роботи з комп’ютером; обговорення комп’ютерної тематики зі всіма людьми [4]. 

Людину приваблює в грі: наявність власного світу, в який ніхто не має доступу; відсутність відповідаль-
ності; реалістичність процесів і повне абстрагування від оточуючого світу; можливість виправити будь-
яку помилку шляхом багатьох спроб; можливість самостійно приймати будь-які рішення, незалежно від
того, до яких наслідків це може призвести [4]. 

Висновок. Всі види інтернет-залежності є небезпечними для людини, оскільки спричиняють пору-
шення соціальних зв’язків та структури особистості в цілому. Формування адикції характеризується ста-
дійністю та незворотністю. Особистість, що страждає від інтернет-залежності, потребує психологічної
допомоги, що у свою чергу вимагає розробки ефективної системи засобів корекції адиктивних проявів.

Перспективним напрямком дослідження є подальший аналіз особливостей формування та прояву ін-
тернет-залежності, розробка засобів її діагностики та корекції.
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ЕМОТИПИ ІНТЕРНЕТУ 
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У статті розглянуто універсальні мемотипи Всесвітньої мережі як соціально-психологічні фено-
мени, а також їх особливості. Увагу зосереджено на взаємозв’язку означеного зі сучасним медіапрос-
тором і мемами.

Ключові слова: Інтернет, медіапростір, мережева комунікація, мем, мемотип.

В статье рассмотрены универсальные мемотипы Всемирной сети как социально-психологические
феномены, а также их особенности. Внимание сосредоточено на взаимосвязи таких феноменов с сов-
ременным медиапространством и мемами.

Ключевые слова: Интернет, медиапространство, сетевые коммуникации, мем, мемотип.

Universal memotypes of Worldwide Web as social and psychological phenomena and their features have been re-
viewed in the article. Attention is focused on the relationship of such phenomena with modern media space and memes.

Key words: Internet, media space, network communications, meme, memotype.

Розуміння феномену Інтернету та його специфіки, взаємозв’язку Всесвітньої мережі з сучасним
медіапростором, особливостей функціонування мережевих видань, українських зокрема, потребує
розгляду суттєвих соціально-психологічних рис, притаманних загалові Інтернет-користувачів, ді-
яльність і взаємодія яких безумовно позначаються на всьому згаданому. 

Йдеться про універсальні соціально-психологічні феномени, властиві як Інтернетові загалом,
так і його українському сегментові зокрема. Всі вони є мережевими мемами, тож з огляду на вжиток
в англомовному середовищі паралельного їм терміна Інтернет-феномен цілком доцільно послуго-
вуватися відповідним запропонованим словом, зокрема й через те, що далебі не кожен Інтернет-
мем є таким феноменом. Їх універсальність можна вбачати в загальності характеру означеного, що
зумовлює його представленість  чи не в усіх і кожному складникові Всесвітньої мережі. 

Під мемами розуміємо одиниці культурної інформації, що за своєю природою є реплікаторами
соціокультурних процесів, здатні до самокопіювання й конкурування одне з одним у боротьбі за
ресурс існування — людський розум [1, с. 51].

У свою чергу поняття мемотипу позиціонується меметикою як дійсний інформаційний контент
мему. Надто узагальнений характер такого визначення зумовлює широту й неоднозначність його
інтерпретацій відповідними дослідниками, тож убачатимемо під мемотипом не просто тільки ін-
формацію, яку містить мем і доносить загалові, а й зумовлену нею певну поведінкову узагальненість,
набір стереотипних учинків і поглядів, що в конкретному випадкові й можна вбачати згаданими
соціально-психологічними феноменами, оскільки вони репрезентують певну спільність притаман-
них учасникам мережевої комунікації психологічних рис та особливостей у контексті їхнього роз-
криття і функціонування в умовах певного мережевого соціального простору. При цьому вони
притаманні Всесвітній мережі та її користувачам загалом, тож існують підстави позиціонувати такі
мемотипи універсальними.

Зважаючи на взаємопов’язаність мережевого і загального інформаційних просторів та їх залеж-
ність одне від одного, змінене й переосмислене за умов своєї значущості й актуальності виходить
за межі Інтернету й посідає певне місце зокрема й у медіапросторі. Саме задля можливості ґрунтов-
нішого усвідомлення відповідної специфіки розгляд універсальних соціально-психологічних особ-
ливостей, мемотипів, їх зв’язку із виниклими в Інтернеті субкультурами можна вбачати таким, що
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є на часі. Це й зумовлює актуальність пропонованої роботи, надто за умов браку відповідних віт-
чизняних досліджень. Наразі означене представлене хіба фрагментарно й побіжно в дотичних до
нього присвячених Мережі та проваджуваній у ній комунікації роботах, серед яких — дослідження
С. Блекмор, Р. Докінза, Дж. Донат, І. Ксенофонтової, Р. Внебрачних, Б. Потятиника, Л. Городенко
й інших науковців, комплекс навчальних програм «Новітні медіа та комунікаційні технології» за
загальною редакцією В. Шевченко, що промовисто свідчить про стан розробки проблематики.

Натомість можемо констатувати про деякі практичні спроби так чи інакше систематизувати від-
повідний контент, здійснювані самими Інтернет-користувачами, результатом чого стають своєрідні
мережеві енциклопедії, бібліотеки Інтернет-фольклору та мемів, зокрема й розглянутих у пропо-
нованій роботі, як-от Encyclopedia Dramatica, Lurkmore.to, українська «Файна Меморія» тощо.

Стаття має на меті окреслити універсальні мемотипи як соціально-психологічні феномени, влас-
тиві широкому загалові Інтернет-користувачів, серед яких і українські, виокремити їх особливості,
з’ясувати сутність і нюанси представлення їх у сучасному інформаційному просторі. Досягнення
мети передбачає виконання таких завдань:

– висвітлити сутність універсальних для Всесвітньої мережі та її користувачів мемотипів як со-
ціально-психологічних феноменів;

– встановити їх специфіку;
– з’ясувати присутність означеного в медіапросторі.
Одним із найпомітніших і найрозповсюдженіших соціально-психологічних феноменів, прита-

манних усьому Інтернетові загалом і чи не всім його різноманітним сегментам (УАнет, Рунет тощо),
є так званий анонімус (уживані як українські відповідники означеного — «безосібний», «безосіб-
ник», інші). Безумовним натхненником виникнення цього феномену стала специфіка Інтернету як
вільного, відкритого простору, його альтернативність звичайному суспільству, що дає змогу здійс-
нювати в Мережі неможливе чи проблемне в ньому, спроможність анонімності, діяти без необхід-
ності реєстрації та побоювань ідентифікації власної особи. Анонімність надає ваги конкретним
думкам і вчинкам особи, вбезпечує їх од імовірності дискримінації за віком, статтю або іншими від-
повідними ознаками. Загальновідомий символ субкультури — так звана маска Ґая Фокса.

Загалом означений мем можна тлумачити як кожного користувача окремо й водночас усіх їх
разом як певний  колективний розум. Анонімуси репрезентують знеособлену, децентралізовану й до
певної міру аморфну ціннісно-орієнтаційну спільність численних учасників різноманітних мере-
жевих спільнот як цифровий глобальний мозок, попри свою анархічність спроможний скоордино-
вано відстоювати власну згадану позицію [2].

Безосібники як мемотип ідеологізують ідеї анонімності й Інтернету як відкритого та вільного
для всіх простору, послідовно виступають проти будь-яких зазіхань на означене та втручань у фун-
кціонування Мережі, найчастіше здійснюваних урядами й великими корпораціями та пов’язаних
із намаганнями впровадження цензури, контролю, нагляду за контентом і користувачами тощо.
Дієвим інструментом на допомогу досягненню означеного стає гактивізм — сучасне явище соці-
ального протесту, громадянської непокори, яке поєднує в собі політичну та соціальну активність
і гакерство, полягає у відстоюванні власних цінностей і переконань шляхом використання
комп’ютерних і мережевих технологій із акцентом на протестних акціях прямої дії. Більше того, іс-
нують підстави вважати, що саме рух анонімусів є втіленням гактивізму [3], переконатися в потен-
ціалі якого (а водночас — і спроможностях безосібних) на власному досвіді випало й Україні через
події, пов’язані зі спробами владних структур перешкодити діяльності найбільшого вітчизняного
файлообмінника Ex.ua відкриттям кримінальної справи про порушення прав інтелектуальної влас-
ності, що по суті суперечить одному з чільних для функціонування Мережі принципів вільного до-
ступу до інформації. За умов соціальної та політичної напруги в країні означене стало приводом для
DDoS-атак на Інтернет-представництва влади. У результаті паралізованою виявилася діяльність
сайтів президента, уряду, ВРУ, Конституційного суду, СБУ, МВС, Партії регіонів, навіть сторінка
прем’єр-міністра Азарова в Facebook. Врешті-решт активна громадянська позиція широкого ко-
ристувацького загалу змусила владу відступити, тобто по суті добилася того, чого так і не змогла то-
дішня опозиція [4]. Уже за три дні по закриттю, 3 лютого 2012-го, Ex.ua поновив свою роботу,
а 7 липня того ж року сповістив про стовідсоткове відновлення контенту.

Іншим характерним для всього Інтернету соціально-психологічним феноменом, на думку деяких
дослідників, безпосередньо пов’язаним зі згаданими спроможностями анонімності [5, с. 285], є тро-
лінґ (імовірно від англ. trolling із фрази «trolling for suckers» — різновиду техніки спортивної риболовлі
[6, с. 397]) — вид мережевої комунікації (насамперед), мемотип, що полягає в проявах різних форм
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свідомо провокаційної, агресивної поведінки, здебільшого — цілеспрямованому оприлюдненні
в Інтернеті образливих, глумливих, брутальних повідомлень. Користувача, який займається озна-
ченим, називають тролем (за аналогією зі злим потворним створінням зі скандинавської міфології,
яке коїть шкоду, оскільки зазвичай вороже людині).

Феномен тролінґу утвердився як невід’ємний складник Усесвітньої мережі, будь-яких Інтернет-
ресурсів, що мають опцію коментування публікованих матеріалів або обміну повідомленнями між
користувачами, особливо — соціальних мереж, різних тематичних форумів, конференцій, порталів,
новинних або інших мережевих видань. Типово придатним для здійснення тролінґу є процес ано-
німної взаємодії користувачів, характерним для якого є неможливість ідентифікації, яку в Інтер-
нет-просторі взагалі вбачають двозначною [7], з реальним суб’єктом проваджуваної комунікації
[8, с. 49]. Однак троль може бути й персоніфікованим учасником певного Інтернет-ресурсу або ме-
режевої спільноти, що зацікавлений у більшій упізнаваності, публічності, епатажі тощо й намага-
ється досягти бажаного у відповідний спосіб.

Тролінґ, а отже, й троль, завжди мають мету. Оскільки вона безпосередньо пов’язана з нагнітан-
ням конфліктної атмосфери, процес її реалізації відбувається шляхом порушення нетикету (мере-
жевого 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 дотримання, одначе бажані
й такі, якими керується більшість користувачів [6, 378].

Загалом на меті тролінґ переважно має дестабілізацію комунікації, поляризацію наявних супе-
речностей, розпалювання конфлікту між її учасниками, а отже, — нівелювати дискусію, звести її
до рівня марнослів’я, особистих образ, що може призводити до флеймів (обмін повідомленнями
з яскраво вираженим характером «словесної війни», що зазвичай не має стосунку до початкової
теми (так званий срач), суперечка заради суперечки [6, с. 399]), голіварів (узагальнене позначення
будь-яких суперечок насамперед у Всесвітній мережі між сповідниками діаметрально протилежних
поглядів, які при цьому не мають жодних намірів змінювати їх або дослухатися до своїх візаві [10])
як безцільної (але не для троля) конфронтації [9, с. 135] та інших деструктивних явищ. При цьому
об’єкт тролінґу може бути як фізичним — у такому разі жертвою є конкретні користувач або мере-
жева спільнота, — так і ідеологічним (певна проблематика, світоглядна позиція тощо) [6, с. 284].

Особливістю згаданого придатного для тролінґу простору є забезпечувана ним можливість створення
своєрідного віртуального alter ego винятково на власний розсуд, чим активно послуговуються тролі
й створюють віртуалів — нібито пересічних користувачів тої чи іншої Інтернет-спільноти, соціальної
мережі тощо, які насправді є фіктивними, переважно жодною мірою не асоційованими із реально іс-
нуючою особою і слугують своєму авторові задля того, аби видавати його за когось іншого. Таким чином,
перед своєю цільовою аудиторією троль постає як начебто типовий учасник певної групи, спільноти,
дискусії, що поділяє спільні для них інтереси та проблематику, тож здійснюваний ним тролінґ стає «грою
в підробку особи без згоди більшості мимовільно втягнутих у неї, які не усві домлюють своєї участі» [7].

Загалом розрізняють так званих товстих і тонких тролів [10] (аналогічну класифікацію зазвичай
здійснюють і щодо тролінґу). Першому притаманна шаблонна брутальність (перехід на особистості,
хамство, образи тощо), натомість другий вирізняється більшою нестандартністю засобів нагнітання
конфліктної атмосфери, неоднозначністю. На відміну від троля товстого, ідентифікація і нейтралі-
зація якого модератором або досвідченим користувачем не мають викликати особливих труднощів,
тонкий троль спроможний уміло приховувати свої наміри, тож властивий тролінґові ефект руйнівної
лавиноподібної агресії може виникати внаслідок діяльності не безпосередньо троля, а спровокова-
них ним звичайних недосвідчених користувачів.

Найдієвішим засобом боротьби з тролінґом є його цілковите ігнорування, оформлене у своєрід-
ному мемі-закликові «не годувати троля» (роль «їжі» в цьому контексті відіграє придатна для його
провокацій реакція). При цьому варто пам’ятати, що з огляду на неабиякі деструктивні можливості
та потенціал тролінґу він є активно вживаним учасниками («бійцями») різноманітних інформацій-
них воєн. Так, наявність на українських мережевих виданнях, у блоґосфері й соцмережах спеціаль-
ної когорти коментаторів, покликаних здійснювати оплачуване відповідними владними
структурами інформаційне забезпечення політики Російської Федерації, великодержавно-шовініс-
тичної щодо України зокрема, системну пропагандистську, провокаційну, дезінформаційну діяль-
ність, є не просто відомою, а й по суті документально підтвердженою [11; 12, с. 19].

Проблема чистоти мови, елементарної грамотності є актуальною для Всесвітньої мережі загалом.
Сама здійснювана в Інтернеті комунікація безпосередньо пов’язана з диктатом його специфіки, що не
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може не позначатися на її особливостях. Зокрема, характер спілкування часто призводить до нехтувань
найпростішими граматичними і пунктуаційними вимогам, до прикладу — складання всіх слів із ма-
ленької літери, ігнорування належних розділових знаків (усе це передовсім для економії часу), лексичних
неоковирностей тощо. Подібне стає неабияким подразником для певної категорії освічених користу-
вачів, які мають чи не за свій моральний обов’язок у досить категоричній формі вказувати на будь-які
помилки, недоречності й невідповідності мовним правилам і виправляти їх. Ідеться про так званого
Grammar Nazi (ґрамар-наці, граматичний нацист) — мем на позначення людини, яка неухильно дотри-
мується норм літературної мови й вимагає цього від усіх інших, почасти — досить агресивно, тож до
певної міри можна вести мову про її патологічну грамотність. Саме затятість, безкомпромісність і ради-
кальність у відстоюванні власних позицій, нетерпимість до своїх мимовільних опонентів відбилася
в мемі як іронічна, карикатурна паралель із нацистською ідеологією та її сповідниками [13].

Позбавлений належного користувацького досвіду ґрамнацист часто стає об’єктом тролінґу, коли
демонстративної зневаги до мовних правил зазвичай вистачає для винятково сильної негативної
емоційної реакції, фрустрації (так званого батгьорту) жертви, що, як правило, неминуче призводить
до вже згаданого ефекту лавиноподібної агресії [10].

При цьому насамперед тонкі тролі самі спроможні дієво послуговуватися грамнацизмом. Пошире-
ною схемою тут можна вбачати прискіпування до будь-яких, часом навіть незначних мовних похибок
в опублікованому мережевим виданням матеріалові, загострення уваги на них і підбурювання його ко-
ментаторів, чого почасти буває достатньо для того, аби на певний час відволікти їх од конструктивного
обговорення власне порушеної журналістами проблематики й у такий спосіб звести дискусію на мар-
ґінес звичайного флейму. Такий тролінґ особливо дошкульний для відвідуваних свідомими, патріо-
тично налаштованими користувачами двомовних мережевих видань, коли з різних причин (поспіх,
технічний недогляд, бажання якнайшвидше оприлюднити резонансну новину тощо) в стрічці новин
їх україномовної версії з’являється матеріал російською, що за відсутності оперативного втручання мо-
дераторів або досвідчених користувачів може бути підданий спровокованій обструкції.

Універсальним соціально-психологічним феноменом можна вбачати й Капітана Очевидність
(від англ. Captain Obvious) — іронічне уособлення прописних істин із комічно ідеалізованими рисами
такого собі супергероя. Цей мем слугує на позначення чогось очевидного, загальновідомого, що
внаслідок цього не потребує пояснень і озвучення, а також тих, хто при цьому таки вдається до них.
Стандартною реакцією на таке стає вислів із притаманною мемам фразеологічністю «Дякую, Кепе»
[11]. Таким чином, «Капітаном» називають того, хто у своїй конкретній дії (допис, коментар, від-
повідь тощо) став утіленням банального й усім відомого в їх широкому розумінні.

Ідейно-стильова специфіка означеного образу запозичена й походить од типових супергероїв
американських коміксів (до прикладу, Капітана Америки компанії Marvel Comics), тож асоціювання
слова «капітан» зі званням (і відповідне написання «капітан Очевидність») тут є хибним, оскільки
йдеться про атрибут персонажу, що внаслідок своєї невід’ємності перетворився на по суті власну
назву, частину імені. У цьому контексті більш доречним видається вжиток українського відповід-
ника «Отаман Вочевидячки» [13].

Як і інші згадані, означений мем вийшов за межі Інтернету. Прикметно, що по відповіді Воло-
димира Путіна «Він потонув» на запитання відомого американського журналіста-телевізійника Ларі
Кінґа про те, що все ж таки трапилося з російським підводним човном «Курськ», тодішній і ниніш-
ній президент РФ у відповідному контексті зажив сумнівної слави «кепа» [10].

Загалом про вагомість окреслених універсальних мемотипів як феноменів свідчить не тільки їх
помітна присутність і за межами Інтернету, а й те, що довкола них сформувалися субкультурні  утво -
рення зі власними специфікою, світоглядною зокрема, символікою та стилістикою. Однак у кон-
тексті відповідних соціально-психологічних особливостей неможливо оминути й інші, хоч і менш
відомі, проте загальні для всієї Всесвітньої мережі меми, що допомагають осягати специфіку між-
користувацької взаємодії в ній.

З огляду на постійне зростання аудиторії та динамічність розвитку Інтернету проблема користу-
вацької компетенції залишається для нього завше актуальною. Як і новачка, що не має належних
знань певної технології, зазвичай пов’язаної із Мережею чи комп’ютерами, недосвідченого корис-
тувача Інтернет-простору загалом або його певної сфери (учасник тої чи тої мережевої спільноти,
онлайн-гри тощо) називають нубом. Означене слово походить від англійського «newbie» («чайник»),
однак — опосередковано. На ділі ж ідеться про запозичення слова «noob», яке, до речі, могло стати
рекордним міліонним словом англійської мови. По суті значення «newbie» і «noob» є однаковим,
проте для розуміння відповідного мемотипу вирішальною є прикметна стилістична відмінність, що
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й розводить означені слова. «Newbie» послуговуються на позначення початківця, поведінку якого
вбачають коректною через його розуміння власної необізнаності й закономірне бажання усунути
її. Натомість нубом називають новачка, якому притаманна невиправдано завищена думка про свої
здібності й компетенції, внаслідок чого він не вважає себе недосвідченим. Основною ж відмінністю
є негативне стилістичне забарвлення слова «нуб», що надає йому відтінку зневажливості [14]. На
практиці саме воно є більш уживаним і почасти навіть стилістично нейтральним.

У контексті зневажливості варто чітко розмежовувати поняття «нуб» і «ламер» (від англ. «lame» — куль-
гавий, калічний). Стилістична забарвленість останнього є далебі значнішою, адже в умовах мережевої
комунікації та її комп’ютерної опосередкованості йдеться про цілковито некомпетентного учасника,
впевненого в протилежному й тому позбавленого бажання позбутися своїх необізнаності й невміння [10].

Придатною для розуміння психологічної природи явища видається дещо гумористична, проте
влучна характеристика ламерів як таких, яким притаманні «неабияка зарозумілість», банальщина,
безглузді «кучеряві фрази, що становлять набір позбавленого змісту пишномовства» [15, с. 594]; як
«резонерів, прагнення яких мати про все власну думку призводить до значних хиб, підміну істин
нісенітними сентенціями на основі ігнорування елементарних логічних вимог» [15, с. 594].

Того, хто по ідентифікації себе Інтернет-співбесідником як нуба дотримується некоректної пове-
дінки, декларує наміри перенести спілкування з мережевого простору в реальний, погрожує і нахва-
ляється фізичною розправою, називають піонером. До цієї категорії приналежні зазвичай малолітні
користувачі Інтернету, яким бракує відповідних знань і вмінь, а також належного культурно-освіт-
нього рівня, тобто — школота [10]. Визначальною прикметною рисою її представника є не недоліття,
а низький рівень культури й розумового розвитку, брак знань, які максимум не виходять за межі шкіль-
ної програми — а здебільшого навіть не наближаються до них — незадовільні інтелектуальні здібності
[10; 13]. Означене промовисто демонструє поведінка школоти в Інтернеті та властиві їй агресивні
вимоги уваги й поваги до власної персони, позерство, намагання справити враження неіснуючими
спроможностями й самоствердитися за рахунок цього, безграмотність, низька культура мови й спіл-
кування. Парадоксально, та за чи не основний «аргумент» у мережевому спілкуванні представники
означеного табору мають власну «досвідченість», «дорослість» і закиди своїм опонентам у протилеж-
ному задля доведення їх «нікчемності», що підтверджує схильність школоти до гіперболізації власних
спроможностей і самозвеличення, почасти — за рахунок приниження інших.

Чи не найбільшим прошарком серед користувачів Усесвітньої мережі є саме школота, що не може
не позначатися на контентові тих ресурсів, значний відсоток відвідувачів яких становлять представ-
ники відповідної категорії. Підтвердженням може слугувати численна гумористична Інтернет-твор-
чість із приводу засмічення школотою контенту, зокрема популярне «Дітям не можна в Інтернет.
Інтернет од дітей тупішає» [10].

У контексті притаманності нубам, ламерам і школоті дилетантизму, варто згадати і про так званих
баяністів. Словом «баян» при цьому послуговуються на позначення будь-чого, що вже відоме ши-
рокому загалові, а тому втратило свою актуальність. Себто в контексті мемотипу йдеться про певну
зазвичай неодноразово згадувану й обговорювану інформацію (новина, жарт, відео, допис тощо),
яку повторно експлуатують передовсім там, де її вже оприлюднювали (оскільки репост як копію-
вання інформації з одного джерела  в інше в класичному розумінні далебі не завжди є баяном) [13].
Вірогідно, ключовим і синонімічним у тлумаченні цього мему можна вбачати слово «повтор».

Публікація баянів найчастіше свідчить про характерні новачкові необізнаність і недосвідченість
або елементарну неуважність чи недбальство користувача, якого в такому разі називають баяністом [13].
Проте інколи баянами послуговуються цілком цілеспрямовано — передовсім із провокаційною
метою або заради свідомого нагадування.

Щодо висновків, то загалом універсальні мемотипи як соціально-психологічні феномени властиві
як Інтернетові загалом, так і чи не всім його складникам, що й зумовлює їх загальний характер, уні-
версальність. Безпосередньо пов’язані з феноменом переосмислення дійсності в Інтернеті, проце-
сом її неодноразової трансформації під час мережевої комунікації, що призводить до викривлення
початкового й набуття нового змісту, Інтернет-фольклором, вони, як правило, знову потрапляють
у загальний інформаційний простір (слід зауважити, що підґрунтям для виникнення левової частки
мемів стають саме його реалії [11]) і посідають у ньому відносно помітне місце, стають активно за-
лученими до подальшого розвитку подій, які своєю чергою знаходять відображення в медіапросторі.
До таких можемо долучити анонімусів, тролів, грамнацистів, Капітана Очевидність. На їх основі
постали мережеві й не тільки субкультури зі власними символікою, атрибутикою, ідеологією, сві-
тоглядною позицією та іншою специфікою, що свідчить про вагомість явища.
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Натомість решті розглянутих у роботі в контексті соціально-психологічних і субкультурних особ-
ливостей мемів та їх мемотипів характерне не таке інтенсивне проникнення за межі суто мережевої
комунікації, в якій вони однак є достатньо представленими, а отже — також універсальними, влас-
тивими широкому загалові Інтернет-користувачів. Доцільно вести мову про приналежність до них
нубів, ламерів, школоти, баяністів. Постання таких мемів базоване на специфіці міжкористувацької
взаємодії в Інтернеті та власне мережевої комунікації.

Сподіваємося, що все означене як чи не перший крок у напрямкові наукового осмислення від-
повідної проблематики зможе прислужитися іншим дослідникам і посприяти їм у їхніх досліджен-
нях, адже нагальність вивчення сучасного медіапростору в усій повноті його взаємозв’язку
з Інтернетом, здійснюваної в ньому мережевою комунікацією та відповідною специфікою не ви-
кликає жодних сумнівів.
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Розділ XVІ
ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ
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СОЦІАЛЬНИМИ ГРУПАМИ

Людмила Степаненко, кандидат педагогічних наук, 
докторантка Інституту соціальної роботи та управління 
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
УДК 378.091:159-051                                                                

У статті розкрито критерії та рівні сформованості у майбутніх психологів мотиваційного, когні-
тивно-навчального, процесуального, комунікативного та соціально-професійного компонентів до взає-
модії з маргінальними соціальними групами за результатами аналізу анкет студентів.

Ключові слова: маргінальні соціальні групи, взаємодія з асоціалами, майбутні психологи, готов-
ність студентів, мотиваційний компонент, когнітивно-навчальний компонент, процесуальний ком-
понент, комунікативний компонент, соціально-професійний компонент.

В статье раскрыты критерии и уровни сформированности у будущих психологов мотивационного,
когнитивно-учебного, процессуального, коммуникативного и социально-профессионального компонентов
к взаимодействию с маргинальными социальными группами по результатам анализа анкет студентов.

Ключевые слова: маргинальные социальные группы, взаимодействие с асоциалами, будущие
психологи, готовность студентов, мотивационный компонент, когнитивно-учебный компонент,
процессуальный компонент, коммуникативный компонент, социально-профессиональный компонент.

The criteria and levels of motivational, cognitive and scientific, communicative, social and professional com-
ponents of future psychologists’ preparation to the interaction with marginal social groups are considered in this
article according to the analysis of students’ questionnaires.

Key words: marginal social groups, interaction with asocial persons, future psychologists, students’ prepa-
ration, motivational component, cognitive and scientific component, a procedural component, commu-
nicative component, social and professional component.

У педагогічній практиці сучасної системи освіти важливим засобом підготовки студентів до взаємодії
з маргіналами є педагогічна діяльність. У цьому контексті постає проблема ефективного використання
психологічного та педагогічного потенціалу психолога в умовах різних соціальних інститутів. 

З метою ефективного використання запропонованих нами методів і форм роботи та їх ефектив-
ного використання були розроблені конкретні завдання для майбутніх психологів:

– вивчення педагогічних умов до взаємодії з клієнтами стосовно вирішення проблеми особис-
тості на матеріалі українських та зарубіжних психологів;
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– виявлення впливу на якість встановлення такої взаємодії у різних закладах соціального та ос-
вітнього спрямування;

– виявлення рівнів сформованості професійних суджень студентів щодо знань населення про
взаємодію з асоціалами та соціальне середовище;

– вивчення характеру застосування професійних умінь у різних життєвих ситуаціях.
Під час підготовки студентів до застосування своїх знань на практиці створюється атмосфера для

самореалізації особистості, для актуалізації її творчого становлення, пропонується системність під
час проведення роботи з установлення соціальної взаємодії з різними кризовими клієнтами.

У результаті аналіз анкет студентів дозволив зробити припущення про те, що існуюча теорія
і практика навчально-виховної роботи вищого навчального закладу з підготовки майбутніх психо-
логів до взаємодії з маргіналами не забезпечує достатньої ефективності формування знань та умінь
студентів. Це знайшло підтвердження і в результатах проведеного експериментального дослідження.

З метою виявлення рівнів сформованості у майбутніх психологів мотиваційного, когнітивно-на-
вчального, процесуального, комунікативного та соціально-професійного компонентів до взаємодії з клі-
єнтами було проведено анкетування осіб, які вступили на перший курс спеціальності «Психологія».

Оскільки наше дослідження стосується підготовки психологів до взаємодії з маргінальними со-
ціальними групами, ми спираємося на таких дослідників, як Е. Карпова, Г. Климова, О. Коваленко,
В. Ковальчук, І. Ковчина, А. Линенко [2–7].  

Мета статті — розкрити сутність компонентної підготовки майбутніх психологів до взаємодії
з маргіналами.

Оскільки показниками сформованості мотиваційного компонента є, насамперед, бажання допо-
могти іншій людині у скрутній ситуації, володіння етичними нормами, визначення необхідності пси-
хологічної або педагогічної допомоги, допомога іншому завдяки правильній і вчасній консультації,
то й питання в анкеті ми поставили у такій формі: чому Ви обрали спеціальність «Психологія»? що
Ви знаєте про соціальні зв’язки? де будете працювати у майбутньому? з ким Ви будете працювати
у майбутньому? чи любите Ви людей? чи змогли б допомогти дійти до лікарні бездомному? чи змогли
б порадити дитині «з вулиці», куди звернутись за психологічною допомогою? Всі ці питання не об-
межували зміст відповідей і визначення мотивації до навчання професії психолога із установлення
взаємозв’язків з маргінальними соціальними групами. Проведене анкетування (311 осіб) виявило,
що у 87% респондентів є проста мотивація до отримання вищої освіти, їм байдуже, який диплом
вони отримають, вони, безперечно, хочуть набути психологічні знання, але не уявляють своєї май-
бутньої професії, не знають, з якими категоріями людей будуть працювати, хоча присутнє велике
бажання надавати психологічну консультацію. Тільки у 5% респондентів, які мають стаж практичної
роботи у соціальній службі, є високий рівень вмотивованості до навчання з обраної спеціальності,
усвідомлення свого професійного обов’язку і готовність допомогти будь-якій людині у будь-якій си-
туації. 8% респондентів мали «розмиті» відповіді або відповіли некомпетентно чи нещиро.

Соціально-професійні знання у психології підлягають соціологічному виміру і здатні певною
мірою відобразити рівень сформованості знань майбутніх психологів. Метою запропонованої ан-
кети стало з’ясування поінформованості студентів (когнітивно-навчальний компонент) про соці-
альні і психологічні знання та готовність їх застосувати.

Оскільки критерії сформованості когнітивно-навчального компонента включають наявність пев-
ної суми знань, уміння їх творчо поповнювати та самостійно відтворювати, то питання анкети скла-
далися з трьох груп, які були спрямовані на з’ясування цих показників. В її основу покладено
відкриті питання, які не обмежували зміст відповіді студентів. 

Проведений зріз рівня готовності до взаємодії з маргінальними соціальними групами показав, що тра-
диційні підходи до відтворення форм роботи з визначеної тематики забезпечує поверхові, безсистемні,
фрагментарні знання. У 66,03% студентів сформований низький рівень готовності, який характеризується
невмінням добирати ситуацію і застосовувати соціальні заходи у майбутній професійній діяльності. Сту-
денти не змогли пояснити інформацію, яка закладена у навчальних тренінгах, зокрема, що стосується їх
соціального наповнення. Серед опитаних 21,03% студентів виявили середній рівень готовності. Вони во-
лодіють певною сумою знань загального характеру, тому вважають, що зможуть проводити роботу із ус-
тановлення взаємодії з асоціалами, але відчувають певні труднощі. Лише 12,94% опитаних показали
високий рівень готовності до встановлення взаємодії з маргіналами під час майбутньої роботи.

Симптоматичним є те, що при виявленні рівня сформованості когнітивно-навчального компонента
на запитання «В чому полягає суть взаємодії з маргінальними соціальними групами?», «Які основні
компоненти соціальної взаємодії населення?», «В чому полягає доцільність саме допомоги із установ-
лення взаємодії кризовому населенню?» 58% студентів виявили небажання відповідати, мотивуючи це
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тим, що з цим матеріалом вони не знайомі, 30% студентів відповіли на питання поверхово та показали
спробу порівнювати, самостійно аналізувати, але достатньо обґрунтованої відповіді не дали. Лише 12%
проявили самостійність, гнучкість, активність мислення у доведенні власної точки зору.

Наприклад, студентам пропонувалася ситуація. Жінка (40 років) прийшла до психолога-консуль-
танта за порадою у такому. Вона стверджувала, що її чоловік підсів на комп’ютерні ігри. Повертаю-
чись додому, він швиденько вечеряє і біжить до ноутбука і до 2–3 годин ночі з другом грає у гру
«Стратегія», зранку, тільки-но прокинувшись, знову встигає пограти. Що мені робити, запитує жінка.
Студенти з високим рівнем підготовки виявили два шляхи вирішення цієї проблеми: або боротися
із залежністю чоловіка, або із собою та своїми почуттями із співзалежності, тому що думки жінки
постійно пов’язані із чоловічою залежністю. Спочатку потрібно потурбуватися не про чоловіка, а про
себе, тобто вийти із співзалежності. Студенти із низьким рівнем не змогли знайти рішення. Студенти
із середнім рівнем підготовки, попросили дозволу звернутися до психологічного джерела. 

На запитання, наскільки самостійно студенти підходили до виконання окремих завдань по со-
ціально-професійній діяльності, відповіді звучали таким чином: «На це не звертали увагу і про -
водили заходи за зразком». Частина студентів (7%) оволоділи певним вмінням установлювати
взає модію з кризовим населенням, це були ті, що працювали до вступу до вищого навчального за-
кладу: у реабілітаційному центрі, у дошкільному дитячому закладі, у санаторії для інвалідів. 

Отже, студенти, які показали високий рівень готовності до встановлення взаємодії з різними клі-
єнтами, здобули їх під час роботи перед вступом на спеціальність «Психологія».

Висновки діагностування у студентів рівня сформованості когнітивно-навчального компоненту
готовності до взаємодії з маргіналами дають підстави стверджувати, що більшість із них має недос-
татньо сформований рівень знань про маргінальні соціальні групи у психології, не розуміє глибин-
них взаємозв’язків між різними компонентами і факторами, що становлять психолого-педагогічні
знання та знання щодо оточуючого соціального середовища. А такі знання не забезпечують ефек-
тивної готовності до професійної роботи.

Отже, проведене дослідження виявило суперечність між наявним і необхідним рівнем готовності сту-
дентів — майбутніх психологів до допомоги у встановленні взаємодії асоціальним прошаркам населенню.

Наступний етап констатувального експерименту був спрямований на виявлення рівня сформованості
у студентів процесуального компонента готовності до взаємодії з маргінальними соціальними групами.

Для визначення своїх умінь студентам пропонували завдання, виконання яких давало змогу ви-
користати власні форми роботи: міні-вправи. Цьому сприяли відеофільми про незахищеність пев-
них категорій людей у сучасному суспільстві «На голці» (англійський та український варіанти),
«Жорстокість та діти», які ми пропонували подивитися на наших заняттях. Після перегляду таких
фільмів, ми поставили запитання «Що Вас вразило при перегляді фільму?», «Наскільки Ви готові
допомагати встановлювати взаємодію людям, які цього потребують?»

Інші завдання включали вирішення віртуальних проблемних ситуацій шкільного психолога. На-
приклад, батьки помічають, що їхній дитині важко навчатися і прийшли з цією проблемою до шкіль-
ного психолога. Тут є три шляхи вирішення ситуації: перший — потрібно налагодити зв’язки зі
школою, почати співпрацювати з учителями, але за умови, що у вас спільні погляди на навчання,
в іншому випадку краще пошукати іншу школу, фраза «це все із-за поганих учителів» може зменшити
батьківську тривожність, але не допоможе дитині; другий — не потрібно дуже спиратися на шкільні
оцінки, це непотрібно та згубно для дитини, школа не повинна бути для неї єдиним центром життя,
потрібно дати їй заняття, у яких вона більше виразить себе, наприклад, співи, ігри тощо, де не буде
турбуватися про досягнення та можливість невдачі, це доможе повернути упевненість дитині у себе;
третій — батькам важливо пам’ятати головне — дитині у школі повинно бути комфортно, по-людськи
добре, безпечно, навіть якщо успіхи не на бажаній висоті. 

Мотиваційно-професійне ставлення студентів було дуже високим, спостерігалася зацікавленість
такою діяльністю із допомоги щодо встановлення соціальних зв’язків у цих життєвих ситуаціях. По-
ставлене завдання було таке: «Чи зможете Ви працювати з батьками різних соціальних прошарків, як
заможними, так і бідними, алкоголіками, наркоманами?» Відповідь від студентів ми повинні були от-
римати після їхнього консультування з батьками. Практично більшість студентів, що становить
(86,62%), не справилися з поставленими завданнями. Відтворюючи побачене, скероване на вира-
ження власного ставлення та ставлення батьків до цієї проблеми, відповіді характеризувалися в ос-
новному інтерпретацією змісту поданої ситуації, переказом вибору правильних шляхів виходу з неї.
Виявлення суб’єктивного фактора, тобто ставлення не тільки студентів, але й їхніх батьків до характеру
роботи, яку будуть виконувати у своєму професійному майбутньому, відбувалося під час ін-
терв’ювання. Питання ми намагалися ставити таким чином, щоб уникнути відповідей «так» або «ні».
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Такі два завдання мали на меті визначити: якому виду діяльності віддадуть студенти-психологи
перевагу, чи потребують вони допомоги при визначенні шляхів соціальної допомоги. Заодно ми
з’ясували, як оцінюють вони свої почуття стосовно характеру майбутньої роботи. Лише 9,12% опи-
таних студентів віддадуть перевагу виконанню робіт соціального характеру, більшість із них споді-
ваються, що самостійно знаходитимуть інноваційні шляхи реалізації поставлених завдань, 56,33%
студентів відзначили, що їм подобається вирішувати ситуації за допомогою педагога. 34,55% сту-
дентів займалися б короткочасною спланованою роботою. 

Спостереження, що проводили далі під час констатувального експерименту, показали, що час-
тина студентів, які високо оцінили здатність самостійно шукати шляхи вирішення соціальних про-
блем, потребували допомоги, а частина, які вважали, що не можуть виконувати роботу без допомоги
методиста, проявили наполегливість і самостійність у виконанні завдань. Отже, ми відзначили, що
11,3% студентів із загальної кількості притаманна неадекватна самооцінка, занижена.

Пошук шляхів студентами для вирішення життєвих ситуацій соціального характеру дозволив
з’ясувати, якому виду соціально-професійної діяльності студенти віддають перевагу. Зокрема, лише
6,33% відзначили своє захоплення від діяльності, яку передбачають виконувати за власним рішен-
ням, задоволення вони отримували б від різних видів діяльності. 42,6% студентів отримують задо-
волення від одного-двох видів діяльності, якщо передбачається їхня самостійність, в інших видах
діяльностях; вони отримують задоволення при виконанні завдання за рішенням, що запропоновано.
Решта студентів 51,07% віддають перевагу виконанню завдання за джерелом іншого автора або від-
чувають байдужість від запропонованих видів діяльності.

Після діагностування були проведені бесіди, спрямовані на з’ясування причин такого, здебіль-
шого байдужого ставлення до набуття процесуальних умінь: вони уявляли, що процес такої соці-
ально-професійної діяльності виконується тільки за зразком.

При порівнянні рівнів сформованості процесуального компоненту з когнітивно-навчальним,
ми виявили частину студентів, яка достатньо поінформована про соціальне середовище та взаємо-
дію психолога з маргінальними соціальними групами у ньому, але водночас вони не мають сфор-
мованого стійкого позитивного ставлення до соціально-професійної діяльності, у них відсутнє
бажання самостійно шукати ефективні шляхи вирішення проблем з цього напрямку, наприклад, із
кризових ситуацій клієнтів. Здебільшого студенти не могли вербально вирішити ситуацію, важко
підбирали правильні слова та складали їх у речення, у деяких «проскакували» слова-«паразити».

Щоб з’ясувати сформованість у студентів-психологів комунікативного компонента, ми попро-
сили їх підготувати у домашніх умовах і розіграти рольову вправу з діалогом на теми «Допоможіть
знайти роботу», «Шкідливість підліткового куріння», «Мені не хочуть допомогти діти». Зазначимо,
що при діалозі тільки 13,7% студентів із 311 осіб знайшли шляхи правильного спілкування, спра-
вились із поставленим завданням, мали чітку і хорошу вимову, правильно ставили наголос, речення
були закінченими, думка логічною. 29,3% студентів частково виконали завдання, у них мали місце
стандартні діалогічні помилки, 57% студентів не захотіли розігрувати рольові вправи, вони заявили,
що не підготувались. Ми вирішили поспілкуватися індивідуально з такими студентами і виявили,
що вони не вміють налагоджувати контакт з іншими людьми, не знають, як правильно будувати
міні-сценки, не володіють навичками ораторського мистецтва, ніколи не брали участі у загальнош-
кільних виступах, тим паче самі ніколи ніде не виступали.

Для виявлення рівня сформованості соціально-професійного компонента студентів-психологів
з установлення взаємодії з асоціалами було використано моделювання ситуацій, пов’язаних з го-
товністю студентів до перенесення сформованих у процесі навчання знань у нові ситуації.

Наприклад, студентам була запропонована така ситуація: «Батьки виміряли IQ своєї дитини і ре-
зультат сприйняли дуже серйозно. За цією вимогою приховано намагання пояснити або виправдати
незадовільне навчання дитини, попередити майбутнє, або навіть випередити його. Результати були
в учня невисокі. Батьки звернулися до психолога. Як ви поясните ситуацію батькам?». Психолог
повинен, насамперед, пояснити, що з цим критерієм пов’язані не завжди правильні уявлення.
У коефіцієнті інтелекту бачать відображення природних здібностей, але це не так. Він у багатьох
випадках визначається набутими знаннями та уміннями. Його вважають незмінним, тоді як його
можна розвинути вправами, його вважають запорукою успіху, але він нічого не гарантує. Люди з ви-
соким IQ також часто роблять неправильний вибір у ситуації, коли справа стосується апріорних
уявлень. Але й самі тести не дуже надійні. Для оцінки рівня інтелектуального розвитку психолог, як
правило, призначає декілька зустрічей, а результати тестів зіставляє з іншими даними, частково
з уявленням про особу, характером людини. Необхідно пояснити батькам, що така спонтанна
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реакція дорослих заважає розвитку дитини, спотворює її самооцінку. Але вона також позначається
на відносинах між братами та сестрами: манія величі або комплекс неповноцінності їм забезпечені.

Слід сказати, що 65,70 % студентів запропонували пройти тести батькам, а потім уже лаяти ди-
тину. Ніхто із студентів не спитав про вік дитини, про її уподобання, що є психологічною помилкою.
Лише 9,09 % студентів зазначили, що хоча дитина набрала, наприклад, менше 100 балів, психолог
повинен роз’яснити шкідливість такого тестування, яке залежить від знань та умінь дитини. 

При виконанні завдань практичного характеру, що передбачають включення студентів до роз-
робки вправ на соціально-психологічну тематику, лише 6,7 % справились із завданням на високому
технологічному рівні. Частина студентів проявили самостійність, творчість у пошуку шляхів вирі-
шення соціальної ситуації. В інших видах діяльність мала відтворювальний характер і вимагала до-
помоги методиста-викладача, що становить 27,36%. Проте, на жаль, виявилося, що 65,94% студентів
мають недостатньо сформовані теоретико-практичні знання, потребують допомоги методиста, ре-
зультати їхньої діяльності із установлення взаємодії з клієнтами незначні.

Оцінка виконання запропонованих завдань була проведена згідно з критеріями соціально-про-
фесійного компонента. При цьому враховувались: процес «творення» та володіння певними
на вичками у пошуках шляхів вирішення життєвих ситуацій та пов’язаних з ними конфліктів у со -
ціальному середовищі особи, також оцінювалось виконання роботи за вже пройденими тренінгами,
міні-вправами, самостійність у виконанні роботи, результативність діяльності. 

Порівнюючи рівень сформованості соціально-професійного компонента з іншими компонентами,
ми виявили, що найвищим є рівень сформованості когнітивно-навчального компонента; значна частина
студентів деякою мірою готова до взаємодії з маргіналами у майбутній діяльності, добре виконує завдання
репродуктивного характеру (високий і середній рівень сформованості соціально-професійного компо-
нента), хоча у багатьох із них досить низький рівень сформованості мотиваційного компонента.

Висновки. Окреслюючи результати сформованості мотиваційного, когнітивно-навчального, про-
цесуального, комунікативного та соціально-професійного компонентів, ми визначили рівень їх
сформованості у студентів на вихідному етапі нашого дослідження.

З метою прогнозування шляхів готовності студентів до взаємодії з кризовими клієнтами, ми
провели експертну оцінку сформованості знань у студентів-психологів, яка була зіставлена з ре -
зультатами анкетування, інтерв’ювання, моделювання ситуацій. Респонденти вважають, для удос-
коналення теорії і практики підготовки фахівців необхідно збільшити кількість годин на дисципліни
соціального спрямування (з 1 до 2–3 кредитів), підвищити рівень викладання, запровадити інно-
ваційні форми навчання студентів у вищих навчальних закладах.

Проводячи дослідження, ми упевнилися, що вищі навчальні заклади продовжують орієнтуватись
на загальнофахову підготовку майбутнього психолога, залишаючи поза увагою його соціальну спря-
мованість у діяльності, що суперечить програмним документам з розвитку вищої освіти в Україні
та світовим тенденціям підготовки психологів.
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Стаття присвячена низку актуальних проблем упровадження сучасної 12-бальної системи оціню-
вання навчальних досягнень, що є діючою у галузі середньої освіти в Україні.

Ключові слова: система оцінювання знань, рівні засвоєння знань, шкала оцінювання, психолого-
дидактичні засади.

Статья освещает ряд актуальных психолого-дидактических проблем внедрения 12-бальной системы
оценивания знаний учащихся в системе среднего образования Украины.

Ключевые слова: система оценивания знаний, уровни усвоения знаний, психолого-дидактиче-
ские основы.

This article focuses on a number of topical psychological and didactic problems of implementation new system
of knowledge evaluation in secondary school of Ukraine.

Key words: system of knowledge evaluation, levels of assimilation of knowledge, psychological and didactic bases.

Система оцінювання знань учнів у вітчизняній освіті вже більше десяти років перебуває у стані
постійних динамічних змін. Означені реформаторські процеси, що розпочалися ще у 2000 р. у си-
стемі шкільної освіти, нині охопили всі освітні галузі. Значної актуальності питання вдосконалення
контролю навчальних досягнень учнів набувають у зв’язку із запровадженням нового Державного
стандарту базової і повної загальної середньої освіти. 

Нові критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, за-
тверджені наказом МОН України № 329 від 13.04.11, помітно відрізняються за змістом від початкових,
запроваджених у 2000 р. у зв’язку із упровадженням нової тоді 12-бальної системи оцінювання.

Процеси, що відбувались на початках реформування системи контролю знань учнів у галузі
шкільної освіти, у 2000 р. мали низку суттєвих проблем, науково-практичний зміст яких стосувався,
в основному, питань сфери педагогічної психології, шкільної та загальної дидактики.

Упровадження нової системи оцінювання супроводжувалося рядом наукових публікацій, у яких
здійснювалася спроба об’єктивного аналізу її переваг та недоліків [2; 4; 5; 7; 8]. Незважаючи на
давність означених освітніх нововведень, існуючі психолого-педагогічні проблеми їхньої реалізації
висувають потребу подальшого глибокого дидактичного аналізу сутності окреслених реформа-
торських змін. 

У контексті наукового осмислення зазначених процесів з метою уникнення поверхової та не-
ґрунтовної їх оцінки актуалізується завдання ретельного, глибокого аналізу загального процесу цих
реформаторських змін у вітчизняній системі освіти. Оскільки нова система оцінювання із 12-баль-
ною шкалою запроваджувалася у 2000 р., є сенс здійснити історико-науковий аналіз означених про-
цесів саме цього періоду. Реконструкція психолого-дидактичних аспектів загальної картини початку
реформи системи оцінювання дозволить виявити причини основних проблем її впровадження, що
дасть можливість у подальшому в іншому ракурсі розглянути сучасні процеси змін в освіті, у тому
числі — у системі оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітньої школи.  
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2000 рік для системи середньої освіти ознаменувався низкою значних подій, які не лишили
байдужими жодного з учасників навчально-виховного процесу. Загальноосвітня школа перехо-
дила на дванадцятирічний термін навчання та дванадцятибальну систему оцінювання навчальних
досягнень учнів.

Швидкість упровадження нової системи оцінювання була приголомшливою. Жодних пробних
експериментів. Педагоги та учні, закінчивши один навчальний рік за звичною п’ятибальною
системою, повернулися до навчання у новому навчальному році вже із системою оцінювання
в 12 балів. Циркуляри Міністерства освіти сповіщали про нову реформу в освіті, розтлумачуючи за-
гальні принципи нового прогресивного підходу до контролю знань учнів, що позиціонувався як
новаційний гуманістичний прорив у реформуванні шкільної освіти, орієнтований на пріоритети
цінності особистості. 

Принцип позитивізму в оцінюванні стає панівним та наскрізним, торкається всіх складових си-
стеми: ми оцінюємо рівень навчальних досягнень учня, а не ступінь його невдач; термін «невсти-
гаючі» стає некоректним; всі оцінки вважаються позитивними; критерії до будь-якого бала  нової
шкали не повинні містити формулювань «учень не вміє», «учень не знає», «учень не може»; прого-
лошується й реалізується відмова від другорічництва.

Введення нової шкали оцінювання значно розширювало палітру оцінок, що покликана була точ-
ніше та якісніше оцінювати знання учнів. З’являється чітка система критеріїв до кожного бала в ме -
жах кожної навчальної дисципліни. Поточне оцінювання стає необов’язковим. Уводиться поняття
обов’язковості для так званого тематичного контролю знань.

Уводиться також поняття рівнів навчальних досягнень — початкового, середнього, достатнього,
високого. На кожен рівень відводиться по три бали, що в сумі дає дванадцять. Наказ Міністерства
освіти №428/48 від 04.09.2000 подавав ще й перехідну шкалу, яка мала спростити перехід до нової
системи оцінок:

Критерії до кожного рівня справді вражали своєю науковою виваженістю.  Адже науковим під-
ґрунтям упроваджуваної 12-бальної системи оцінювання знань учнів було існуюче у педагогічній
психології уявлення про етапність процесу засвоєння людиною нової інформації, формування на-
вичок та умінь. За визначенням С. Рубінштейна «процесс прочного усвоения знаний — центральная
часть процесса обучения. Это психологически очень сложный процесс. Он никак не сводим к па-
мяти или к прочности запоминания. В него включаются восприятие материала, его осмысливание,
его запоминание и то овладение им, которое дает возможность свободно им пользоваться в различ-
ных ситуациях, по-разному им оперируя, и т.д.» [6, т. 2, с. 84]. Саме на основі означених психолого-
педагогічних уявлень побудовані так звані рівні засвоєння знань, здавна відомі в педагогіці.  

Прописані, наприклад, у класичному підручнику з дидактики М. Скаткіна, етапи засвоєння
знань мають таке наповнення. Перший етап — свідоме сприйняття, осмислення та запам’ятову-
вання нової інформації, що зовні знаходить відображення у можливості відтворення інформації.
Наповнення другого етапу пов’язане із застосування знань у стандартних ситуаціях, за взірцем.
Зміст  третього, творчого — застосування знань у нестандартних ситуаціях [3, с.192].  У новій системі
рівнів було чотири: початковий, середній, достатній та високий. Явним було розділення першого
рівня на два: відтворення виділяється як окремий рівень засвоєння. 

Критерії нової 12-бальної системи оцінювання чітко відповідали рівням засвоєння знань. Отже,
використання нової системи оцінювання не тільки вдосконалювало контроль знань учнів, а й окре-
слювало нові орієнтири для підвищення ефективності навчального процесу в цілому, оскільки спи-
ралося на потужний психолого-педагогічний фундамент. 

Однак педагогічні працівники, на жаль, із не завжди досконалим рівнем як психологічної, так і суто
дидактичної компетентності, які повинні апріорі і без упровадження нововведень, будувати процес
навчання у чіткій відповідності до зазначених рівнів, часто не обтяжують себе такими складнощами.
Нагадаємо, що повноцінне засвоєння знань учнем  відбудеться тільки тоді, коли вчитель «проведе»
його всіма рівнями. У тісному взаємозв’язку із психолого-дидактичними закономірностями процесу
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Шкала оцінювання Оцінки

4-бальна шкала 2 3 4

Перехідна шкала 2-     2     2+ 3-     3     3+ 4-   4     4+ 5-      5      5+

12-бальна шкала         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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засвоєння  перебуває й система шкільних типів уроків — урок засвоєння нових знань, урок застосу-
вання знань, формування умінь та навичок, проблемний урок з творчого застосування знань та ін.
Педагог справді має забезпечити й свідоме сприйняття й осмислення нового матеріалу й ужити си-
стему дидактичних заходів, метою яких є краще запам’ятовування нової інформації.  А головне —
вчитель не повинен зупинятися на цьому, він повинен віднайти можливості створення умов для фор-
мування в учнів уміння застосовувати набуті знання у різних, у тому числі творчих, ситуаціях.

Однією із серйозних проблем сучасної школи є саме «недоведення» школяра до кінцевих етапів
процесу засвоєння знань. Прикро, але факт, що сучасна школа зупиняється часто тільки на рівні
репродуктивному, сутність якого полягає у можливості відтворити учнем отриману інформацію.
Часто процес навчання, організований вчителем зводиться до спрощеної форми — «розповів, опи-
тав, оцінив». Чи треба дивуватися тому, що для учня відповідно формується схема навчання — «за-
вчив, здав, забув». Цікаво — чи має право педагог вимагати від учнів навчальних досягнень на
високому рівні, якщо цей  педагог обмежив організацію навчання тільки, наприклад, рівнем від-
творення? І як же здійснюється оцінювання навчальних досягнень учнів на достатньому та висо-
кому рівні, якщо вчитель так і не організував їхню навчальну діяльність  на цих рівнях?

Отже, постає перша серйозна проблема впровадження нової 12-бальної системи оцінювання.
Вона актуалізувала потребу здійснювати організацію навчального процесу відповідно до психолого-
педагогічних засад його успішності, серед яких одна з центральних позицій належить рівням за-
своєння знань. Уведення нової системи продемонструвало недостатній рівень дидактичної
обізнаності ряду працівників галузі. 

Проте дорікати тільки недостатнім рівнем професіоналізму вчителів у цій ситуації було б неспра-
ведливо. Справа у тому, що підстави для суто формального переходу на нову 12-бальну систему оці-
нювання давало саме Міністерство освіти.  

Справжнім суттєвим і вельми серйозним недоліком її було те, що ініціатори цієї реформи поруч
із блискучими дидактичним обґрунтуваннями нових критеріїв для розширеного спектра балів та
рівнів навчальних досягнень учнів подали так звану «перехідну шкалу», яка мала на меті спростити
для пересічного вчителя перехід до нової системи оцінювання. Зауважимо, було очевидним — «пе-
рехідна шкала» повинна була також частково послабити «шоковий» стан вітчизняних педагогів,
учнів та їхніх батьків від раптовості нововведень. Перехідна шкала   роз’яснювала, наприклад, що
бали «10», «11», «12» нової системи насправді відповідають оцінкам відповідно «п’ять із мінусом»,
«п’ять» і «п’ять із плюсом». Бали «7», «8», «9» — відповідно трактуються як «чотири із мінусом», «чо-
тири», «чотири із плюсом» і т. д. Вчителів запевняли, що ця система для них є давно відомою і пра-
цюють вони за нею давно. Дійсно, не заглиблюючись особливо у зміст критеріїв, деякі вчителі
почали сміливо діяти за перехідною шкалою, абсолютно механічно виставляючи бали нової системи. 

У чому ж крилася небезпека «перехідної шкали»? Спробуємо розібрати це на конкретному при-
кладі. Отже, урок історії. Вчитель викликає до дошки учня і ставить йому завдання розповісти ча-
стину із параграфа, що був заданий додому. Учень сумлінно намагається точно відтворити завчену
вдома інформацію, але все ж таки припускається несуттєвої помилки у даті й упускає певні фраг-
менти тексту підручника. Вчитель починає міркувати: «П’ять» поставити не можу. Ця відповідь на
«четвірку». Що це за бал за новою системою?» — і механічно, спираючись на згадувану «перехідну
шкалу», виставляє учневі, наприклад, «8» або «9».

Але варто лише задуматися й починаєш усвідомлювати, що оцінка виставлена не за 12-бальною,
а за 5-бальною  системою. Учень тільки розповідав завчену з підручника інформацію.  Він просто її
відтворював, а отже, вчитель за новою системою оцінювання мав поставити не більше «шести».
Адже саме «шість» є максимальним балом для рівня відтворення. Але у вчителя є перехідна шкала,
тож він правий. 

Чимала кількість відданих освітян-науковців та педагогів-практиків, що розуміються на елемен-
тарних дидактичних засадах організації процесу навчання у школі,  у тому числі — нової системи
оцінювання, успішно працюють над формуванням навчально-методичного супроводу викладання
різних дисциплін, створюючи підручники, навчальні посібники, зошити для практичної роботи,
які відображають рівневе засвоєння знань, однак недосконала практика як організації процесу за-
своєння, так і оцінювання його результатів, залишається достатньо поширеною.

Таким чином, організація впровадження нової 12-бальної системи оцінювання для ланки серед-
ньої освіти мала суттєву внутрішню неузгодженість, яка врешті-решт стала однією з вирішальних
причин формального, на жаль, характеру переходу на нову систему оцінювання знань у школі. 
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Низький рівень дидактичної компетентності педагогічних працівників під час упровадження
нової системи оцінювання знайшов своє вираження ще в одному важливому аспекті. Розпорядчими
документами було офіційно відмінено обов’язкове поточне оцінювання у зв’язку із уведенням те-
матичного. 

Поточне оцінювання передбачало оцінювання за результатами проходження певного етапу за-
своєння. Чим нижче етап засвоєння, тим нижчою буде оцінка. Якщо вчитель відпрацьовує із учнем
перший рівень засвоєння, зрозумілим стає, що максимальна оцінка, яку її може отримати учень за
абсолютну успішність проходження цього рівня, це тільки «три» за 12-бальною системою. І незва-
жаючи на те, що всі оцінки за новою системою вважаються позитивними, звичайна пересічна логіка
підказувала, що «трійка» набагато менша за, наприклад, «сімку», а отже, й гірша за неї. Та й батьки
такого учня навряд чи зрадіють подібній оцінці.  

Не вдаючись до «хащів» дидактики, вчителі просто перестали здійснювати поточне оцінювання.
Адже воно, за вимогами нової системи, ставало необов’язковим. Шкільні вчителі перестали здій-
снювати поточне оцінювання, а отже, й поточний контроль знань. Плутанина у поняттях контроль,
оцінювання, перевірка спостерігається у вживанні цих слів  дуже широко. Але згідно з дидактичною
теорією давно відомо, що контроль — це явище комплексне, що включає він три складові компо-
ненти, а саме — перевірку, оцінювання й облік. А перевірка означає виявлення рівня засвоєння
учнем знань, оцінювання передбачає вимірювання  цього рівня, облік — фіксацію результатів цього
вимірювання. Та головне — контроль знань може здійснюватись вчителем тільки у вигляді пере-
вірки, або у вигляді перевірки й оцінювання без фіксацїї у різній навчальній документації його ре-
зультатів, або він може бути організованим учителем у комплексі всіх трьох своїх складових. 

На жаль, мало хто з учителів знає ці дидактичні аспекти. Із відміною необхідного поточного оці-
нювання вчителі взагалі перестали регулярно перевіряти поточну успішність. Гасла індивідуалізації
та особистісно — зорієнтованого підходу в начальному процесі, які мала реалізовувати і ця нова си-
стема оцінювання залишилась нездійсненими. Оскільки, не перевіряючи регулярно, на якому рівні
перебуває кожна дитина у процесі просування від незнання до знання, нереально здійснювати ін-
дивідуалізацію навчання. Вчитель не зможе вчасно виявити відставання, визначитися із зоною най-
ближчого розвитку для кожного учня. 

Процеси педагогічної рефлексії будуть значно утруднені, адже педагог позбавлений у такому ви-
падку зворотного зв’язку із учнями. Відомо, що виявлення помилок у загальній картині знань, що
вибудовується в учня у процесі навчальної діяльності, здійснюється не з метою його засудження за
недбалість та лінь, це потужний спосіб зрозуміти прогалини й недоліки у власній педагогічній праці.
Виявлена помилка покликана вказати на характер прогалин у знаннях  учня, виявити — у чому саме
він потребує допомоги від учителя.

Перелік психолого-педагогічних проблем упровадження 12-бальної системи оцінювання навчаль-
них досягнень учнів, звичайно, не обмежується наведеними у статті питаннями. Означене освітнє
явище потребує подальшого ретельного аналізу з боку як науковців, так і педагогів-практиків.

Висновки. Впровадження нової системи оцінювання до вітчизняного освітнього простору було
нелегким та дуже неоднозначним. Прогресивне за провідним гаслом реалізації особистісно-орієн-
тованого підходу, досконале за психолого-педагогічним наповненням, воно наштовхнулося на не-
підготовленість, неспроможність та небажання великої частки реалізаторів нововведень – самих
учителів — активно працювати над підвищенням ефективності власної педагогічної діяльності, до-
корінно змінюючи своє розуміння сутності педагогічного процесу, жорсткої орієнтації його на кін-
цевий результат.

Серед переліку загальних закономірностей навчання існує закономірність залежності процесів
освіти від соціальних факторів. І саме соціальний фактор спричинив появу таких суттєвих змін у віт-
чизняній освітній галузі у 2000 р., як 12-річний термін навчання та 12-бальна система оцінювання. 

Рівні засвоєння знань були відомі у психології та педагогіці багато десятків років, але новою си-
стемою позиціонувалися як новаторські. Ретельне, дидактично виважене обґрунтування 12-бальшої
системи оцінювання навчальних досягнень учнів згідно з рівнями засвоєння знань, подавалися ще
у вісімдесятих роках, за радянських часів,  ученим педагогом В.Безпалько [1]. Усе було не новим. 

Не внутрішні процеси детермінували появу змін. Певні зовнішні чинники обумовлювали здій-
снення реформаторських заходів. Аналіз характеру, зокрема способів, темпів упровадження нової
системи оцінювання, наштовхує на очевидний та невтішний висновок — основною метою нової
системи оцінювання, ініційованої не науковцями, а саме Міністерством освіти у 2000 р., було не
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вдосконалення існуючої педагогічної практики у сфері контролю знань учнів, а банальне здійснення
реформи. Самоцінність реформи як такої була головною, детермінуюча ідеєю окреслених процесів
в освітній галузі. 

Впровадження у 2011 р. нових критеріїв оцінювання знань за 12-бальною шкалою у загально-
освітній школі не мало на меті вирішення окреслених у цій роботі проблем. Соціальна мета нових
реформ — інша. До того ж самий зміст нових критеріїв не є вже таким досконало угодженим із пси-
холого-педагогічними рівнями процесу засвоєння знань, як це було у варіанті 2000 р. Отже, це
окреслює нові горизонти для наукових пошуків істини.
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У статті розкриваються основи індивідуалізації навчального підходу в процесі організації самостійної
роботи студентів вишу. Розглядаються об’єктивні й суб’єктивні причини, що заважають студентам
у навчанні. Акцентується увага на соціальних, навчальних і професійних труднощах першокурсників
в період адаптації до навчання. Здійснюється аналіз індивідуальних властивостей особистості, які вик-
ладачеві необхідно враховувати при індивідуальному підході.

Ключові слова: індивідуальний підхід, самостійна робота студента, індивідуальні властивості лю-
дини, соціальні труднощі, навчальні труднощі

В статье раскрываются основы индивидуального подхода в обучении в процессе организации
самостоятельной работы студентов вуза. Рассматриваются объективные и субъективные причины,
которые мешают студентам в обучении. Акцентируется внимание на социальных, учебных и про -
фессиональных трудностях первокурсников в период адаптации к обучению. Осуществляется анализ
индивидуальных особенностей личности, которые преподавателю необходимо учитывать при индиви-
дуальном подходе.

Ключевые слова: индивидуальный подход, самостоятельная работа студента, индивидуальные
свойства человека, социальные трудности, учебные трудности.

The article covers the basics of individualizing learning approach in the of self-study students. Considered ob-
jective and subjective reasons social, educational and occupational difficulties freshman during adaptation to
training. The analysis of individual personality traits that you should consider teacher an individual approach.

Key words: personal approach, independent student work, individual property rights, social difficulties,
learning difficulties.

Інтеграція України в єдиний європейський освітній простір вимагає підвищення рівня знань сту-
дентів, а відповідно і рівня викладання у вищій школі. Один з аспектів, що найменше враховується
викладачами вишів, — індивідуальний підхід при організації самостійної роботи студентів, яка,
у зв’язку з постійним зростанням обсягів інформації, набуває в університетській освітній системі
дедалі більш істотного значення. Проблему організації самостійної роботи студентів активно вив-
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чають численні науковці. Останнім часом найбільш цікаві дослідження в цій галузі, з відповідними
рекомендаціями щодо вирішення проблеми, здійснили В. Володько, Т. Іванова, І. Ковалевський,
А. Кузьмінський. Водночас аспект індивідуального підходу до організації самостійної роботи сту-
дентів на сьогодні вивчений недостатньо.

Самостійна робота являє собою навчальну діяльність студента, яка планується й виконується за
завданням, під методичним керівництвом і контролем викладача, але без його прямої участі. Сту-
дентам, особливо першокурсникам, буває складно правильно організувати самостійну роботу.
В цьому разі доцільно звернути увагу викладачів на проблему адаптації студентів до самостійної на-
вчальної роботи. Адаптація (лат. «adapto» — «пристосовую») передбачає пристосування до умов
середовища. Студенти-першокурсники мають пристосуватися до умов життя і діяльності згідно
з новими соціальними функціями і особливостями роботи вищого навчального закладу. У процесі
адаптації їм необхідно подолати низку суб’єктивних і об’єктивних труднощів.

До об’єктивних труднощів належать ті, які визначаються середовищем, обставинами, особли-
востями діяльності конкретного університету. На них студент не може здійснити безпосередній
вплив, змінити їх на свою користь. У цьому плані можна виокремити три групи труднощів: соці-
альні, навчальні, професійні.

1. Соціальні труднощі можуть бути викликані зміною місця мешкання (проживання у гурто-
житку), новими умовами життя, особливостями спілкування зі значним колом нових людей (вик-
ладачами, однокурсниками); необхідністю самостійно вести свій бюджет, влаштовувати власний
побут, звикати до нового режиму і розпорядку дня та інше.

2. Навчальні труднощі викликані тим, що студенти стикаються з новими формами і методами
навчальної діяльності, особливостями організації самостійної роботи, контролю за нею з боку
викладачів.

Ефективними методами організації навчальної роботи студентів-першокурсників є чітке дозу-
вання завдань на кожне заняття, а також контролю і оцінювання самостійної роботи. Це зумовлено
тим, що більшість випускників загальноосвітніх шкіл недостатньо володіє методами самостійної
навчальної роботи, у них не до кінця сформовані вміння самоаналізу і самооцінювання.

3. Порівняно менш складними є професійні труднощі. Труднощі долаються поступово шляхом
оволодіння знаннями. Однак частина студентів стикається зі значними труднощами і розчаро-
вуються у своєму професійному виборі. Саме тут студентам необхідна своєчасна допомога досвід-
чених педагогів [1].

Суб’єктивні труднощі, викликані індивідуальними особливостями, вимагають від викладача ін-
дивідуального підходу. Індивідуалізація навчального підходу — надзвичайно складний процес, який
потребує від викладача вищої школи глибокого володіння знаннями в галузі менеджменту, психо-
логії управління й педагогічної психології. В основі індивідуалізації навчального підходу лежить ро-
зуміння індивідуальних психологічних якостей студентів. Вивченням проблеми індивідуального
підходу в організації навчального процесу займалися численні вітчизняні й зарубіжні науковці:
Ю. Бабанський, Б. Вілкінсон, Ю. Гільбух, Дж. Добсон, Ф. Зімбаро, І. Лернер, І. Якиманська та інші.
Проте індивідуалізація навчання у вищій школі на сьогодні вивчена недостатньо і потребує додат-
кових наукових досліджень. Основою таких досліджень повинен стати аналіз особистості студента
в процесі самостійної навчальної діяльності з позицій менеджменту, психології управління й педа-
гогічної психології. Під цим кутом зору проаналізуємо найбільш важливі для навчального процесу
індивідуальні властивості особистості.

Першою з найважливіших характеристик індивіда, яку неможливо проігнорувати педагогові, ви-
ступає темперамент. Темперамент визначається в довідниках як сукупність індивідуально-психічних
особливостей людини, яка характеризується швидкістю виникнення почуттів та реакцій і їх силою.
І.П. Павлов і його послідовники Ю. Віленський, В. Мерлін, В. Трошихін, М. Усієвич та ін. [2; 3] до-
вели: кожна людина живе у своєму власному фізіологічному ритмі. Далеко не всім сучасним керів-
никам і викладачам університетів відомо, що темперамент людини протягом життя в основі своїй
не змінюється і залежить від фізіологічних особливостей організму, хоча це експериментально до-
вели ще у ХІХ ст. відомі російські вчені П. Лесгафт і А.Нікіфоров [4].

У ХХ ст. в лабораторних умовах під керівництвом І. Павлова була проведена серія досліджень,
завдяки яким висновки науковців ХІХ ст. підтвердилися, а також були виявлені нові докази фізіо-
логічного походження темпераменту. Різноманітність поведінкових форм людини і тварин поясню-
вали тепер не тільки особливостями структури кровоносної системи, а також властивостями
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нервової системи (силою, урівноваженістю і рухливістю нервових процесів), тобто типом вищої
нервової діяльності [3].

У наш час оптимальним загальноприйнято вважати сангвінічний темперамент. Сучасні вчені ви-
значають сангвініка як представника сильного, урівноваженого, рухливого типу нервової системи.
Люди з цим темпераментом легко пристосовуються до будь-яких вимог, оточуючих, колективів,
установ. Сангвінік працює достатньо швидко, але за необхідності може уповільнити темп і виконати
роботу з особливою точністю й ретельністю. Відповідно у студента сангвініка проблем з самостій-
ною роботою виникати не повинно. У представників інших темпераментів самостійне виконання
завдань викличе певні утруднення.

Так, фізіологічно обумовлено, що меланхолік навіть за найсприятливіших умов виконує кожну
роботу приблизно удвічі повільніше за сангвініка. Тому на виконання самостійної роботи таким
студентам необхідно виділити удвічі більше часу. Меланхоліка швидко стомлює будь-яка діяльність,
навіть легка і приємна. Його лякають нові завдання і великі обсяги роботи. Тому, щоб меланхолік
якісно виконав роботу, викладачеві доцільно розподілити завдання на частини. Саме студенти з цим
типом темпераменту в процесі навчання потребуватимуть найчастіших консультацій з викладачем
та його підтримки.

Найскладніше буде самостійно працювати над навчальним матеріалом холерикові. Йому складно
надовго зосередитися на одній роботі. Він швидко стомлюється від рутини, одноманітності. Як пра-
вило, все робить надзвичайно швидко і неякісно, часто не доводить справ до кінця. Завдання сту-
дентові холерикові слід, як і меланхолікові, видавати невеликими частинами. Розпорядження й
інструкції холерики, переважно, на дослуховують до кінця, не вникають глибоко в суть справи, тому
слід інформувати холерика стисло, небагатослівно, акцентуючи його увагу на основних аспектах,
надати письмову інструкцію. Не зайве також перевірити, чи зрозумів холерик суть справи. Якщо
студент холерик неякісно виконав завдання, недоцільно його сварити, оскільки майже ніякого
ефекту, окрім «вибуху» емоцій це не дасть. Дієвою буде вимога повторного сумлінного виконання.

На відміну від ХХ –ХХІ ст., з часів до нашої ери і до початку ХХ ст. оптимальним типом темпе-
раменту вважався флегматичний [4]. Так, іще І.Кант найвище оцінював флегматичний темперамент,
називаючи його «темпераментом філософів» [5]. Самостійну навчальну роботу студент флегматик
виконує сумлінно, якісно, але (як фізіологічно обумовлено), надзвичайно повільно. В кожну про-
блему флегматик намагається вникнути якнайглибше. Флегматик — це людина, яка спочатку все
ретельно продумає, прорахує, виважить, і лише потім скаже чи зробить. Викладачам важливо
пам’ятати, що студент флегматик не здатний швидко зорієнтуватися, тому всі завдання потрібно
видавати йому заздалегідь.

Неправильний підхід до флегматика — це покарання його за повільність. Наслідки такого став-
лення здебільшого трагічні: у студента може виникнути так званий дидактогенний (спровокований
в ході навчального процесу) невроз. Він починає працювати швидко, але неякісно, несумлінно;
формується комплекс неповноцінності, пов’язаний з постійними невдачами. В результаті індивід
не розкриває себе як особистість, не реалізує закладений природою розумовий потенціал [3, с. 6].

Порушення природного ритму, намагання нав’язати індивідові непритаманний йому темп ді-
яльності негативно впливає на здоров’я, інтелект і психіку особистості, тому визначення й враху-
вання темпераменту студента при організації його самостійної роботи — одне з важливих завдань
викладача.

Друга істотна для організації навчального процесу характеристика індивіда полягає в залежності
діяльності студента від домінування в нього правої чи лівої півкулі головного мозку. Ця особливість
також обумовлена фізіологічно.

Якщо у студента домінує ліва півкуля, організувати виконання самостійного завдання йому не-
складно, оскільки «лівопівкульним» людям притаманні такі риси, як:

1) здатність самостійно планувати власну діяльність і дотримуватись накресленого плану;
2) схильність до самоконтролю й самооцінки;
3) оперування знаковими системами;
4) безпроблемне сприймання, осмислення й засвоєння текстів;
5) високий рівень логічного й абстрактного мислення;
6) хороша довільна пам’ять;
7) хороша орієнтація в часі (студент здатний самостійно організувати свою роботу так, щоб за-

вершити її вчасно, в повному обсязі);
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8) здатність сприймати навчальний матеріал без наочності;
9) орієнтація на засвоєння теоретичного матеріалу;
10) впевненість у власних силах; 
11) позитивні емоції, спрямованість на успіх.
Урівноважене функціонування півкуль фактично дозволяє індивідові діяти аналогічно попередньому.
Домінування правої півкулі означає відсутність у студента усіх вищезазначених якостей і заміну

їх на протилежні. Відповідно, викладачеві слід у цьому разі підсилити контроль, допомогти студен-
тові у плануванні ним самостійної роботи, рекомендувати таку літературу, яка б містила схеми, таб-
лиці, діаграми та інше унаочнення навчального матеріалу; надавати консультативну допомогу
в процесі виконання студентом запланованої роботи [6].

Третє. В ході виконання студентом самостійної роботи провідне значення мають індивідуальні
властивості його уваги й мислення. Недостатня концентрація уваги і недостатньо глибоке й кри-
тичне мислення (що характерно, наприклад, для холерика) ведуть до утруднення при визначенні
головного й другорядного під час опрацювання значної кількості складного навчального матеріалу.
На наш погляд, одним із можливих варіантів коригування самостійної навчальної роботи студентів
у цьому плані може бути використання в університетській практиці опорних сигналів, запропоно-
ваних у восьмидесятих роках ХХ ст. донецьким педагогом В. Шаталовим. Ключові поняття навчаль-
ного тексту кодуються за допомогою слів або символів. Взаємозв’язок між основними поняттями
фіксується завдяки складанню схеми. Таке унаочнення дозволяє студентові легко відрізнити голов-
ний матеріал від другорядного й, відповідно, глибше усвідомити його зміст.

Четверта індивідуальна якість особистості виступає як сформована в ході виховання ознака ха-
рактеру. Як засвідчують дослідження, здійснені у другій половині ХХ ст. групою українських учених
на чолі з відомим лікарем М. Амосовим, всі люди умовно поділяються на три категорії за типом ви-
знання ними авторитету. Це такі, хто визнає: 1) авторитет сили (найнижчий рівень духовного роз-
витку); 2) авторитет інтелекту (середній рівень); 3) авторитет духовності (найвищий рівень). Згідно
з психологічними дослідженями, до першої групи належить близько 80% суспільства, до другої —
близько 18%, до третьої — близько 2% [7].

Особи, які визнають авторитет сили, виховувалися в таких умовах, де поважали тільки того, хто
міг стати джерелом неприємностей. Відповідно, студенти, які належать до першої категорії, сум-
лінно виконуватимуть самостійні завдання, тільки якщо у разі невиконання на них чекає пока-
рання: негативна оцінка, позбавлення стипендії, відрахування з університету. Відповідно,
викладачеві необхідно продумати і на початку роботи ознайомити  цю категорію студентів з мож-
ливими негативними наслідками їхньої бездіяльності. Тільки у такий недемократичний, але ви-
правданий у менеджменті і психології спосіб, реально попередити неуспішність найбільш численної
групи студентів.

Студенти, які визнають авторитет інтелекту, старанно навчатимуться у тому разі, якщо викладач
зуміє зацікавити їх новою дисципліною, або якщо це буде вигідно (наприклад, знання цієї дисцип-
ліни необхідне студентові заочної чи вечірньої форми навчання для стрімкого кар’єрного зростання
на роботі). Для цих студентів провідне значення матиме мотивація необхідності вивчення тієї чи
іншої дисципліни і зв’язок теорії з практикою.

І тільки остання категорія студентів, що визнають авторитет духовності, старанно виконувати-
муть завдання винятково тому, що несумлінно виконати його не дозволить совість. Ці студенти не
потребують додаткових стимулів, а нерідко навіть і контролю.

П’ята індивідуальна особливість — здібності студентів. Враховуючи різні рівні здібностей, до-
цільно готувати для студентів індивідуальні самостійні завдання. Завдання можуть різнитися не
тільки за змістом, але й за способом виконання. В одних студентів більша схильність до виконання
репродуктивних завдань, в інших — до творчих.

Висновки. В реальній практиці вищого навчального закладу провідна активність залишається за вик-
ладачем фактично в усіх видах діяльності. Він виступає як в ролі джерела, так і в ролі контролера знань.

Оволодіння знаннями — це, в першу чергу, процес наполегливої активної діяльності людини.
В умовах переходу людства до інформаційно-технологічного суспільства, до суспільства знань, да-
ремно сподіватися, що за роки навчання у вищому навчальному закладі можна запастися потріб-
ними знаннями на все життя. Зміст знань оновлюється надзвичайно швидко, а тому головним
завданням вищої школи, поряд із задоволенням потреб особи в інтелектуальному, культурному
й моральному розвиткові, є оволодіння майбутнім фахівцем ефективними і раціональними

Євгенія Сарапулова, Світлана Мирвода. Індивідуальний підхід в організації самостійної роботи студентів



методами самостійної навчальної роботи, відповідно до особливостей конкретного фаху, підготовка
його до участі у процесі неперервної освіти.

Організація у вищому навчальному закладі самостійної роботи студентів повинна враховувати
їхні індивідуальні особливості й пізнавальні можливості. Ефективність самостійної роботи значною
мірою залежатиме від якості керівництва нею з боку викладача, від правильності мотивації,
оптимальності інструктажу, своєчасності надання допомоги і, безумовно, від реалізації грамотного
індивідуального підходу.
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ  
ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО 
ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Любов Демчина
УДК 002.001:371.1   

Розглядається  застосування міжпредметних зв’язків у процесі навчання дисциплін документознав-
чого циклу, що створює умови для ефективної професійної підготовки фахівців спеціальності «Докумен-
тознавство та інформаційна діяльність.

Ключові слова: міжпредметні зв’язки, документознавчий блок, фахова підготовка документознавців.

Рассматривается  применение межпредметных связей в процессе изучения дисциплин документо-
ведческого цикла, что создает условия для эффективной профессиональной подготовки специалистов
специальности «Документоведение и информационная деятельность».

Ключевые слова: межпредметные связи, документоведческий блок, профессиональная подго-
товка документоведов.

The application of interdisciplinary links in the process of studying records management subjects is considered.
It creates conditions for the Records Management and Information Activity specialists’ effective training.

Key words: interdisciplinary links, records management subjects, specialists’ training document studies.

Інформатизація суспільства суттєво впливає на стан та перспективи розвитку документно-інфор-
маційної практики науки і освіти. Нові інформаційні технології змінюють розуміння самої  сутності
сучасного документа і сфери його практичного використання, а також місця і ролі документознавства
в системі глобальних інформаційних процесів. З цією метою необхідним є акту алізувати проблему
підготовки відповідних кваліфікованих фахівців у системі вищої освіти зі спеціальності «Докумен-
тознавство та інформаційна діяльність». Тому освітяни названої спеціальності почали ініціювати роз-
робку системи заходів щодо забезпечення якості підготовки фахівців, які б відповідали сучасним
вимогам практики, рівню розвитку наукових знань та перспективам суспільного розвитку.

В узагальненому вигляді  документознавець повинен володіти системним діалектичним мислен-
ням, синтезувати знання на різних рівнях  документаційного забезпечення, яке являє собою склад-
ний механізм, що охоплює: сукупність документів, які забезпечують виконання підприємством,
організацією, установою властивих їй функцій; інформаційно-пошукові системи цих документів,
що включають процеси реєстрації, обліку, пошуку документів у період їхнього функціювання; кон-
трольні системи, що забезпечують виконання завдань і доручень з усіх функцій; системи керування
документацією, метою яких є розроблення і забезпечення впровадження прогресивних технологій
створення форм документів, правил їх підготовки і оформлення, руху, використання й зберігання;
людський фактор, що включає сукупність працівників, які здійснюють документаційне забезпечення
управління з урахуванням їх відповідальності за організацію робіт у сфері документації [8]. Перелічені
знання, вміння і навички студенти зможуть  одержати при вивченні дисциплін документознавчого
блоку, який займає  центральне місце у професійній підготовці фахівців. 

Сучасними підходами до удосконалення системи вищої освіти, і документознавчої зокрема, є ідеї
міждисциплінарної інтеграції. Способи реалізації міжпредметних зв’язків у професійній підготовці
майбутніх фахівців висвітлено у дослідженнях І. Звєрєва,  А. Коломієць,  О. Пєхоти,  В. Семиченко,
А. Усової та ін., внутрішньопредметну і міжпредметну інтеграцію дисциплін документознавчого
циклу досліджувала Н. Кушнаренко [6]. 
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Метою статті є аналіз міжпредметних зв’язків у процесі навчання документознавчих дисцип-
лін, що створює умови для ефективної професійної підготовки майбутніх фахівців зі спеціальності
«Документознавство та інформаційна діяльність».

Основне завдання міждисциплінарної інтеграції полягає в тому, щоб при вивченні певної теми  ак-
туалізувати раніше засвоєні знання, навички та вміння, необхідні для вивчення цієї теми, враховуючи
при цьому інтереси предметів. Міждисциплінарна інтеграція може бути реалізована різними спо -
собами: міждисциплінарна лекція, теоретична комплексна бесіда, вирішення завдань із широким
міждисциплінарним контекстом, використання тестів інтегрованого змісту тощо [10]. Найбільш адек-
ватною формою міждисциплінарної інтеграції на сьогодні є метод формування змістовних зв’язків.  

У зв’язку з упровадженням у вищих навчальних закладах України Болонської системи навчання змінився
і підхід до цього питання. Мова йде про принципово нову організацію навчального процесу, за якої студенти
спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» повинні вивчати не окремі дисципліни,
а документ у цілому; документостворення — правильне складання документів, відображення в них необ-
хідних даних; документообіг — процес руху документів, його динаміку; структуру «життєвого циклу» тра-
диційного й електронного документів комплексно; керування документаційними процесами. Це дасть
змогу у змісті курсів документознавчого блоку максимально уникнути дублювання окремих тем, адже саме
він найбільш спрямований на забезпечення професійної компетентності майбутніх документознавців. 

Аналіз робочих програм  курсів документознавчого блоку показав, що для них характерні  різні
методологічні підходи, неоднорідне наповнення теоретичного змісту і розмаїття терміносистеми
документознавства. Саме терміносистема відбиває рівень знань про предмет науки, погляди дослід-
ників на окремі питання, тому в теоретичному плані терміни відображають багатогранність поняття,
яке ними позначається, а також їхнє різне розуміння вченими.  До прикладу, у змісті окремих ро-
бочих програм поряд із терміном «документаційне забезпечення управління» вживається термін
«документальне забезпечення управлінської діяльності» поряд із терміном «служба документацій-
ного забезпечення» — «служба діловодства».

Питання документознавчої термінології протягом кількох років досліджуються вітчизняними
науковцями, у КНУКіМ функціонує Міжнародний науково-теоретичний семінар «Термінологія
документознавства та суміжних галузей знань», вітчизняні й зарубіжні учасники якого активно об-
мінюються думками щодо сталих та новоутворених термінів у документознавчій сфері [7], однак,
як бачимо, дослідження вітчизняних науковців документознавчої термінології поки  що не стало
предметом застосування в навчальному процесі ВНЗ. 

Ми погоджуємось з О. Матвієнко, що  розвиток документознавчої професійної освіти, необхідність
професійної соціалізації майбутніх фахівців актуалізує необхідність усвідомлення студентами стану по-
нятійно-термінологічної системи документознавчої науки та практики інформаційної діяльності [7].

Окрім цього, дедалі частіше у фаховій періодиці обговорюється питання заміни терміна «діло-
водство» на «документаційне забезпечення», проте сьогодні серед  дисциплін навчальних планів
бакалаврів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» є як «діловодство», так
і «документаційне забезпечення діяльності установ» або «документаційне забезпечення управління».  

Ще у 1970–1980-х рр., на тлі стрімкого освоєння можливостей упровадження новітніх інформа-
ційних технологій у сферу роботи з документами, змінилось семантичне забарвлення змісту діло-
водства [2]. Як приклад, Єдина державна система діловодства (ЄДСД) була перероблена у Єдину
державну систему документаційного забезпечення управління (ЄДСДЗУ),  у 1991 р. перетворена
у Державну систему документаційного забезпечення управління (ДСДЗУ) [8]. В. Бездрабко  зазна-
чає що, заміна терміна «діловодство» на «документаційне забезпечення» виглядала виправданою.
Це пояснювалося: 1) автоматизацією й механізацією процесів, пов’язаних із документуванням і до-
кументообігом; 2) стереотипністю сприйняття діловодства як суто канцелярської, технічної праці,
що не відповідало дійсності; 3) необхідністю вживання терміна еквівалентного зарубіжному досвіду —
«records management«», що в перекладі означає «керування документаційними процесами» [2]. Зго-
дом тлумачення поняття «керування документаційними процесами» було відображено в ДСТУ
4423:2005 «Інформація та документація. Керування документаційними процесами» [5; 6].

Порівняльний аналіз робочих  програм дозволив виявити спільне і відмінне не тільки в їхньому
змісті та структурі, а й назві та переліку курсів документознавчого блоку. Серед назв дисциплін зустрі-
чаються: «Документознавство», «Діловодство», «Організація сучасного діловодства», «Загальне і кад-
рове діловодство», «Управлінське документознавство», «Управлінське документування», «Діловодство
та документування управлінської діяльності», «Документаційне забезпечення діяльності установ» тощо.
Такі неузгодження можна пояснити, передусім, відсутністю державного стандарту з підготовки  фахів-
ців за названою спеціальністю. Це, з одного боку, як видно з аналізу, надає певної самостійності ВНЗ
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у виборі навчальних предметів, номенклатура курсів зумовлена, зазвичай, специфікою науково-педа-
гогічного складу спеціальних кафедр, зорієнтованих на викладання тієї чи іншої дисципліни, з ін-
шого — часто призводить до інтуїтивно-суб’єктивного наповнення змісту окремих дисциплін та їх
назв, освітньо-професійних програм (ОПП), освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ), навчаль-
них планів і програм і т.п. Такий підхід актуалізує проблему розроблення наукових підходів до змісту
вищої освіти завдяки міждисциплінарній інтеграції, адаптованої до вимог вітчизняної та європейської
вищої БІО, що трансформується в глобальному інформаційному середовищі.

Започаткуванням якісно нового етапу  уніфікації навчального процесу в різних вишах, які готу-
ють документознавців, стане удосконалення існуючого стандарту освітньо-кваліфікаційного рівня
освіти бакалавр, прийнятого 2004 р. Такий запропонований авторський варіант стандарту, очолю-
ваний М. Слободяником, пройшов широке обговорення на міжнародних документознавчих кон-
ференціях в Одесі (2010 р.) та Донецьку (2011 р.) і рекомендований як базовий для розробки нового
стандарту. Згідно з проектом стандарту, до теоретичних дисциплін документознавчого блоку нале-
жать документознавство, архівознавство, керування документацією. Серед дисциплін практичної
спрямованості виділяються: діловодство, організація референтської та офісної діяльності, кадрове
діловодство. Професійна діяльність документознавців і перспективи її розвитку значною мірою
пов’язані з навчальною дисципліною «електронний документообіг» [9].

Усе означене є важливим стимулом обґрунтування міждисциплінарної інтеграції дисциплін до-
кументознавчого блоку. Методичне планування міждисциплінарної інтеграції ведеться в трьох на-
прямах: перший напрям — визначаються дисципліни, їх розділи, теми, що є забезпечуючими для
заняття, другий напрям — визначаються перспективні дисципліни, їх розділи, теми, третій напрям —
плануються внутрішньо-предметні зв’язки, що забезпечують інтеграцію теми, що вивчається, з по-
передніми та наступними темами курсу [10].

Міждисциплінарний підхід був визначальним при розробці нами навчально-методичного забез-
печення дисципліни «Документаційне забезпечення діяльності установ (за фаховим спрямуван-
ням)», яка цього року викладається вперше і є, по суті, завершальною у документознавчому блоці.
Саме методичне планування міждисциплінарної інтеграції дозволило виявити прогалини між
елементами структури різних навчальних предметів. Ураховуючи, що робоча програма повинна ви-
значити основну мету викладання дисципліни, як єдиної науки, так і в комплексі з іншими дис-
циплінами та у зв’язку з тим, що запропонований новий проект стандарту, ми розробили схему
інтегративних зв’язків цієї дисципліни. Міжпредметні зв’язки в логічному завершеному вигляді
(дисципліни, знання яких необхідні при вивченні теми) дисципліни «Документаційне забезпечення
діяльності установ (за фаховим спрямуванням)» / «Керування документаційними процесами» та
теми «Специфіка документаційного забезпечення діяльності підприємств / Специфіка керування
документаційними процесами підприємств» така:

1. Документознавство — суть поняття «документ», його ознаки та властивості, функції документа.
2. Управлінське документознавство — методи, засоби і способи документування; законодавство

України, державні стандарти,  інші нормативні та методичні документи із документування управ-
лінської інформації; класифікацію  документів.

3. Електронний документообіг — розуміння системної організації інформаційно-технологічного
простору організації, побудови її інформаційної моделі 

4. Керування документаційними процесами — контроль за створенням, прийманням, зберіган-
ням, використанням, передаванням до архіву та вилученням для знищення службових документів,
охоплюючи процеси відбирання та зберігання в документальній формі свідчень та інформації про
ділову діяльність (табл. 1).

Спираючись на об’єктно-функціональний підхід, вивчення документознавчого блоку, ми пропо-
нуємо,  щоб до номенклатури  навчальних дисциплін  цього блоку увійшли такі  курси: документоз-
навство, лінгвістичні основи документознавства, управлінське документознавство (сучасні підходи щодо
визначення предмета, об’єкта, завдання управлінського документознавства як наукої дисципліни; ге-
незис управлінського документознавства; сучасні трактуванням поняття «управлінський документ»;
формування теоретичних знань про управлінський документ та його сукупності, його властивості,
ознаки, структуру і функції; знайомство з історією управлінського документа у межах різних історич-
них епох і державних структур, формуванням і розвитком систем управлінської документації; сучас-
ними системами класифікації управлінських документів; напрямами уніфікації і стандартизації
управлінської документації, документування управлінської інформації та ін.),  архівознавство, стан-
дартизація та сертифікація, електронний документообіг, патентознавство,  документаційне забезпе-
чення діяльності установ (за фаховим спрямуванням) / керування документаційними процесами.
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Таблиця 1 —  Базові знання, вміння, необхідні для вивчення дисципліни «Документаційне забезпечення діяль-
ності установ (за фаховим спрямуванням)» (міждисциплінарна інтеграція)

Отже, міжпредметна інтеграція є важливою складовою частиною підготовки майбутнього фа-
хівця спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» і дозволяє показати значу-
щість кожної дисципліни документознавчого блоку, що викладається у вищому навчальному
закладі, показує причинно-наслідкові зв’язки, спонукає студента до систематизації знань із доку-
ментознавчих дисциплін. При переході на кредитно-модульну систему навчання горизонтальна ін-
теграція документознавчих дисциплін найбільш відповідає розвитку вищої освіти, яка дозволяє
здійснити об’єктивно-орієнтоване навчання і досягти вищого рівня міжпредметної інтеграції.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ТЕОРІЇ 
І ПРАКТИКИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Лідія Тюптя, кандидат педагогічних наук, доцент, 
Ірина Іванова, кандидат педагогічних наук, доцент Університету «Україна»

У статті висвітлюються результати дослідження взаємозв’язку між змістом навчання та мето -
дикою викладання теорії і практики соціальної роботи на основі конкретної технології навчання —
навчального посібника «Соціальна робота: теорія і практика»  — автори Тюптя Л.Т., Іванова І.Б.

Ключові слова: зміст навчання, методика викладання, особистісно орієнтоване навчання.

В статье освещаются результаты исследования взаимосвязи между содержанием обучения и ме -
тодикой преподавания теории и практики социальной работы на основе конкретной технологии обучения —
учебного пособия «Социальная работа: теория и практика»  — авторы — Тюптя Л.Т., Иванова И.Б.

Ключевые слова: содержание обучения, методика преподавания, личностно ориентированное
обучение.

The article blessed results interaction between the content of education and teaching methods based on a specific
technology training the theory and practice of social work with a given technology training — a training manual
«Social Work: Theory and Practice» — the authors Tupty L.T., Ivanova I.B.

Key words:  content of education, teaching methods, personally oriented training. 

Становлення і розвиток в Україні нової професії — фахівець соціальної роботи, створення
розгалуженої системи соціальної роботи, удосконалення роботи закладів і установ, які реалізують
різні види допомоги соціально уразливим верствам населення, розвиток спеціалізованої допомоги
окремим цільовим групам і категоріям населення зумовлюють необхідність професійної підготовки
фахівців, до яких висуваються професійні вимоги щодо рівня кваліфікації — набутих знань,
сформованих професійних умінь, навичок і  якостей, розвинутих морально-духовних якостей,
а у майбутньому — досвіду роботи, що забезпечує необхідний рівень професіоналізму. Створення
благополучного, сприятливого і духовно збагаченого середовища для розвитку особистості,
допомога у самозбереженні, самозахисті, власному розвитку і реалізації своїх можливостей —
визначають зміст соціальної роботи. З одного боку, філантропічний підхід для забезпечення
належного рівня виживання, позитивна соціалізація, з іншого — соціальний захист і допомога,
педагогічна, психологічна і духовна підтримка, що сприяють духовному оновленню, збереженню
свого власного «Я», цілісності особистості, розвитку її можливостей у досягненні позитивних змін.
У сучасних умовах сформувалися два основних методологічних  підходи  до реалізації завдань
соціальної роботи — діяльність, спрямована переважно на проведення соціальних перетворень
і подолання порушень нормального функціонування особистості (Міжнародна федерація
соціальних працівників), і допомога людині, яка перебуває у складній життєвій ситуації, в її
подоланні (модель соціальної роботи в Україні і країнах пострадянського простору, яка має характер
патоорієнтованої діяльності компенсаторного типу — Г. Мєдвєдєва) [1].

Мета статті — висвітлити особливості концептуальних  і методичних підходів до викладання
теорії і практики соціальної роботи у вищому навчальному закладі та їхній вплив на розвиток
особистості майбутнього фахівця соціальної роботи.

Завдання дослідження: вивчити особливості впливу змісту навчання на особистість майбутнього
фахівця соціальної роботи; виявити специфіку викладання теорії і практики соціальної роботи на
основі конкретної технології навчання та обґрунтувати її цілісність (на основі навчального
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посібника: Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота: теорія і практика: навч. посіб. — 2-ге вид.,
перероб. і доп. — К.: Знання, 2008 [9]).

Методи дослідження: філософські методи пізнання, метод спостереження, описовий метод
дослідження.

Якість підготовки фахівців соціальної роботи визначаються кількома факторами: ставленням
держави і суспільства до інституту соціальних працівників; наявністю державного освітнього
стандарту вищої професійної освіти за напрямком підготовки — соціальна робота на всіх освітньо-
кваліфікаційних рівнях; наявністю відповідного професорсько-викладацького складу; науковим
і навчально-методичним забезпеченням навчально-виховного процесу; соціально-культурним і ви -
ховним середовищем вищого навчального закладу тощо. 

Суперечності у функціонуванні системи соціальної роботи, зміст і специфіка професійної
діяльності фахівців віддзеркалюють специфіку навчання, виховання і розвитку особистості
майбутніх фахівців соціальної роботи. Зокрема впливають на особливості викладання соціальної
роботи методологічні розбіжності у визначенні пріоритетів психологічного, педагогічного і со -
ціологічного підходів; несталість, нестабільність системи соціальної роботи; фрагментарний погляд
на теорію і практику соціальної роботи і відповідне його відображення у навчальних планах;
ототожнення діяльнісно-системного підходу із прикладним.  При зниженні мотивації чи відсутності
інтересу до навчальної діяльності спостерігається пріоритет економічних важелів впливу на
подолання навчальної неуспішності, що посилює необхідність формування відповідального став -
лення до навчання та розвитку вольових якостей особистості.

Найважливіша проблема викладання теорії і практики соціальної роботи — поєднання змісту
наукового знання із методикою викладання соціальної роботи, формування особистості
майбутнього фахівця соціальної роботи на основі формування компетентностей, компетенцій
і професійних якостей. Основу вітчизняної теорії і практики соціальної роботи становлять такі
наукові підходи: особистісно орієнтований підхід; підхід, спрямований на інтеграцію збережених
можливостей і ресурсів соціально-культурного оточення; психосоціальний підхід.

Метою особистісно орієнтованого підходу є спрямованість на повернення миру і спокою в
душі сучасних людей за допомогою використання принципу «опори на особистість», віру у сили
і мож ли вості людини, безумовне прийняття клієнта як людини, здатної самостійно будувати своє
життя [2]. 

Метою інтеграції позитивних можливостей і ресурсів соціально-культурного оточення людини
є духовне об’єднання людей у певній спільності на основі ідей співробітництва з іншими людьми,
доброчинності, на основі засвоєння знань, які накопичені людством протягом історії, власного
чуттєвого досвіду, перетворення себе із об’єкта соціального впливу на суб’єкта соціального впливу
на основі сильної мотивації і розвиненої вольової сфери, сумісного бажання [3; 4]. Важлива роль
у педагогізації середовища,  інтеграції його виховних зусиль відводиться сім’ї і школі [5]. «Інтеграція
виховних впливів довкілля — життєво важлива проблема. Виникла вона внаслідок суперечності між
зростанням виховних функцій соціального середовища і розвитком його виховного потенціалу,
з одного боку, і розрізненістю зусиль з його використання — з іншого. Інтеграція виховних впливів
довкілля має бути процесом керованим» [6]. 

Мета психосоціального підходу — підтримувати рівновагу між внутрішнім психічним життям
людини і міжсистемними відносинами, які впливають на її життєдіяльність. Мова йде про
необхідність підтримувати цілісність особистості, тобто її психосоціальність, не розділяючи її
внутрішню і зовнішню реальність. За психосоціального підходу оптимістично розглядаються
можливості людини, високо оцінюється потенціал особистості і її здатність до зростання і розвитку
за наявності відповідних умов, ресурсів і допомоги. Суть допомоги — ефективна участь у розв’язанні
психологічних, міжособистісних і соціальних проблем «особистості в ситуації»  [7]. 

Адекватне відображення змісту соціальної роботи в навчально-виховному процесі і навчально-
пізнавальній діяльності студентів відбувається  завдяки поєднанню «центрації» процесу навчання
на здібностях, можливостях і потребах студентів; включенню студентів до процесу навчання на
досвіді в умовах інтеграції соціально-культурних можливостей середовища; забезпеченню рівноваги
між психологічним станом і соціальним оточенням.  

Основною педагогічною умовою навчання студентів спеціальності «Соціальна робота» є ство -
рення такого педагогічного середовища, в якому студенти стають партнерами у навчально-
виховному процесі, у тому числі і партнерами всього науково-педагогічного персоналу вищого
навчального закладу  [8].
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Викладання теорії і практики соціальної роботи має цілісний характер і передує засвоєнню
спеціальних знань із прикладних технологій і методик соціальної роботи із сім’єю; різними віко -
вими категоріями населення; цільовими групами клієнтів соціальних служб і організацій соціальної
сфери; активізації соціальної активності, життєвого потенціалу особистості, її наявних позитивних
ресурсів і можливостей. 

Необхідне створення доброзичливої атмосфери, яка в умовах модульно-рейтингової системи
формує у студентів навички працювати добросовісно не тільки на оцінку та підвищення власного
рейтингу, а на здобуття знань, формування вмінь їх ефективного використання. Важливо створити
спокійне, доброзичливе структуроване педагогічне середовище, яке надає молодій людині мож -
ливості і свободу знайти і проявити себе в різних видах діяльності, розкрити власний творчий
потенціал. Виховання майбутнього фахівця здійснюється на основі змісту навчання, всієї організації
навчально-виховного процесу, що базується на основі наступності, послідовності, поступовості.
Розуміння, осмислення закономірностей та мети професійної діяльності значно полегшує і при -
скорює розвиток навчально-пізнавальної сфери студентів. Працювати послідовно, планомірно,
поетапно, вміти самоорганізуватися у цій діяльності, надати можливість включитися в розуміння
освітніх процесів формує у студентів навички працездатності, стійкість до несправедливої критики,
вміння відстоювати право на знання, здатність реалізовувати себе у праці. Розглянемо методичні
підходи до викладання навчальної дисципліни «Теорія соціальної роботи» (за навчальним планом)
на основі навчального посібника: Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота: теорія і практика: навч.
посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2008 [9].

Перший етап — розділ «Теоретичні основи соціальної роботи».  На цьому етапі навчання сту-
денти оволодівають основами теорії соціальної роботи. Мета — виробити навички навчання-до-
слідження, що розвиваються протягом усього процесу навчання. Дослідне навчання розглядається
не як кінцевий продукт, а умови та процес учення. Увагу викладача зосереджено на створенні на-
вчальної атмосфери і того досвіду, що забезпечують розуміння студентами цілого, а не окремих його
частин. Викладач використовує переважно пояснювально-ілюстративні, наочні та пошуково-про-
блемні методи навчання; студенти — репродуктивні та пошуково-дослідні.  Цей етап виявляється
для більшості студентів складним через вимоги до розвитку аналітичних умінь та навичок, умінь
орієнтації у різноманітних потоках наукової інформації. На лекціях викладачу необхідно постійно
утримувати увагу студентів, переключаючи  процеси сприйняття, використовуючи наукові знання,
різні за змістом, складністю, способом та характером подачі, а також бінарного підходу, зокрема
наочних методів навчання. Семінарські заняття можуть перетворитися на прочитання готової до-
повіді або переказ змісту теоретичного підходу. Підхід «навчання на досвіді» не спрацьовує на цьому
етапі. Тому студентів необхідно вчити свідомо використовувати наукову інформацію, посилаючись
на авторитети наукової думки, коментуючи наукові погляди і теорії суміжних галузей наукового
знання, власного сприйняття, пояснюючи та інтерпретуючи наукову термінологію, порівнюючи
способи викладу інформації в різних наукових джерелах. На цьому етапі може спостерігатись легкий
опір у засвоєнні матеріалу, що пояснюється нерозвиненістю мотиваційної сфери, спрощеним
уявленням про необхідність оволодіння науковими знаннями. Студенти осмислюють вплив про-
цесів пізнання на практику соціальної роботи, формується повага до наукового знання та праці вче-
них.  Цей етап характеризується зануренням у ціннісні аспекти професійної діяльності фахівця
соціальної сфери. 

Оскільки студентська аудиторія складається  із людей з різним духовним і культурним досвідом,
який відображає персоналізований погляд на професійні аспекти соціальної роботи та вимоги до
процесу навчання, велика увага у цей час приділяється формуванню морально-вольових та духовних
якостей особистості майбутнього фахівця. Центрація змісту навчального матеріалу на  особистості
людини, з одного боку, — помічника, з іншого — людини, яка потребує допомоги, ставить у центр
уваги формування емпатії як базової якості професійної діяльності типу «людина-людина».  Про-
відний підхід — відповідальне навчання, за якого важливим є не оцінка за відповідь, а процес за-
своєння професійних знань та формування морально-етичних норм професії, що будуть
відображені у процесі учіння. На цьому етапі важливо надати студентам знання про особливості
попередження професійного вигоряння, формування емоційної й психологічної стійкості та вит-
ривалості фахівця, а також сформувати у них навички самоконтролю, самоуправління і саморегу-
ляції; професійні, морально-ділові і духовні якості.

Другий етап — «Сфери призначення і застосування соціальної роботи». Навчання на цьому етапі
розвантажує  студентів від пошуку та аналізу наукового матеріалу, вони навіть можуть відчути

Лідія Тюптя, Ірина Іванова. Особливості викладання теорії і практики соціальної роботи



дефіцит наукових знань. Включення студентів усієї групи в організацію навчального досвіду через
їхню участь у діяльності мікрогруп, таких методів колективної діяльності, як «круглий стіл», ділова
гра, групи співробітництва, значно розширює їхні знання про особливості соціальної роботи
в різних організаціях соціальної сфери і соціальних службах. Основний підхід — навчання-допомога
(допомагаюче, підтримуюче навчання), яке базується на подоланні труднощів у розв’язанні проблем
у процесі навчання, подальшому осмисленні гуманістичних принципів соціальної роботи та
моральних, етичних аспектів соціальної роботи в умовах розуміння необхідності прийняття допо -
моги. За таких педагогічних умов навчальна пасивність студентів долається завдяки використанню
методів активізації навчально-пізнавальної діяльності.   

Третій етап — «Методи соціальної роботи» має велике значення для заглиблення у теоретичні
підходи професійної діяльності фахівців соціальної роботи, створення певного наукового фунда-
менту для реалізації методів соціальної роботи. Основний підхід — навчання на досвіді само -
керованої групової роботи. На цьому етапі використовуються пояснювально-ілюстративні,
пошуково-дослідні методи, методи активного навчання з аналізом проблемної ситуації, життєвої
історії клієнта у міні (мікро) групах. Студенти легко справляються з добре структурованим науковим
і навчальним матеріалом, більше довіряють джерелам, які перевірені часом, виявляють інтерес до
прикладів із життя клієнтів соціальних служб, життєвих історій. Матеріал для формування умінь
і навичок з метою застосування організаційних, педагогічних, психологічних соціологічних, акту-
альних методів соціальної роботи викладач може здобути на основі досвіду діяльності соціальних
служб, які, дотримуючись принципів та стандартів етики соціальної роботи, надають можливість
ознайомитись із соціальними (життєвими) історіями та досвідом надання допомоги.  Семінарські
заняття складаються з теоретичної частини, яка створює певні передумови для відпрацювання умінь
та навичок спостереження, проведення інтерв’ю, тестування інших дослідницьких методів та роз-
роблення методик надання допомоги в умовах соціальної роботи з індивідуальним випадком. На
основі міждисциплінарних зв’язків у студентів формується розуміння відмінностей діагностичної
та підтримуючої діяльності соціального працівника, в якій акцент робиться на виявлення та роз-
пізнавання збереженого потенціалу людини, що за законами соціальної компенсації необхідно роз-
винути і спрямувати на позитивні зміни. Практичні заняття проводяться на основі методики
самокерованої соціальної роботи. Студенти формують навички застосування набутих теоретичних
знань на досвіді, визначаючи проблему, її детермінованість соціально-психологічними, соціальними
або виховними чинниками, ознаки проблеми, що потребує розв’язання, та вибір методів, що спри-
яють формуванню соціальної активності особистості, її здатності, спираючись на власний по -
тенціал, ресурси та підтримку оточення, вибудовувати своє життя. Студенти включаються
у самокеровану групову діяльність на основі взаємодії із лідерами і за підтримуючої, стимулюючої
та орієнтуючої діяльності викладача при мінімальному втручанні у процеси їхньої самостійної ді-
яльності. Так створюється певне віртуальне середовище, в умовах якого студенти моделюють про-
фесійні ситуації вирішення професійно значущих завдань із допомоги людям, які звертаються
у соціальні служби за допомогою. Визначальним на цьому етапі є процес навчально-методичного
супроводу навчання (надання необхідної навчальної та навчально-методичної літератури),  ство-
рення розвиваючого середовища і такого духовного тла, що дозволяє проникнути у  внутрішнє
життя людини. 

Особливість четвертого етапу — «Соціальні технології і технології соціальної роботи» — навчання
на досвіді. Теоретичний матеріал подається у невеликих об’ємах і розрахований не на репродуктивне
відтворення, а на творче використання при роботі у мікрогрупах з опорою на досвід проходження
практики: ілюстрації прикладами, знайомство з досвідом роботи, обговорення труднощів та ін. Ме-
тоди навчання: методи співвіднесення змісту, форм і методів навчання із певною навчальною си-
туацією, наприклад із проходженням практики в організаціях і закладах соціальної сфери (ці методи
можуть бути визначені як інтерактивні або методи зворотного зв’язку); аналітичні методи — робота
з документами (аналіз та узагальнення інформації, творче використання в практичній роботі); метод
реконструкції досвіду при визначенні методик соціальної допомоги клієнту; метод формуючої си-
туації — визначення технологій соціальної роботи, які позитивно позначаються на соціальній си-
туації клієнта та його найближчого соціального оточення. Акцент робиться на алгоритмізації
технологічного процесу у роботі окремого фахівця і соціальної служби. В ході алгоритмізації тех-
нологічних процесів у соціальній роботі студенти вчаться знаходити у розв’язанні навчальних та
професійних завдань  правильний напрям руху, визначати доцільні та обґрунтовані умови і способи
його кращого просування. Семінарські заняття проходять з тренінговим компонентом, на прак-
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тичних — відпрацьовуються технології соціальної роботи, використовуючи ідеї та досвід студентів.
Навчання, що побудоване на принципі — навчатись працюючи та працюючи навчатись — дозволяє
розкрити свої професійні інтереси, бажання виявити себе у тому чи іншому виді професійної ді-
яльності. Студентам пропонуються для підсумкової творчої роботи підготовити модель соціальної
служби на основі бази практики, в якій визначається алгоритм технологічних процесів, специфіка
соціальної опіки і піклування, забезпечення і страхування, а також діагностичних технологій, тех-
нологій соціальної терапії, профілактики, корекції, адаптації, реабілітації, прогнозування, моде-
лювання, освіти та навчання. 

П’ятий етап, «Соціальна робота з різними цільовими групами і категоріями клієнтів» — завер-
шальний і тому є визначальним у підбитті підсумків навчання. Його особливість у тому, що студенти
мобілізують усі свої знання, уміння і навички, що були здобуті протягом усього періоду навчання
і втілюють у власно розробленому соціальному проекті. Основний підхід — проектне навчання на
основі особистісно орієнтованого навчання. Методи навчання:   метод проектного навчання (метод
проекту) — знайомство з прикладами соціальних проектів, які реалізуються в соціальних службах;
розроблення окремих елементів проектної діяльності з різними цільовими групами клієнтів; роз-
роблення власного варіанта соціального проекту; методи активізації (фасилітації) навчально-пі-
знавальної діяльності; дискусійний метод — обговорення окремих елементів проектної діяльності
під час роботи у мікрогрупах. Атмосфера довіри, почуття толерантності, прийняття, співробіт-
ництва, співтворчості та індивідуальної відповідальності формуються протягом усього періоду на-
вчання. Зовнішні ознаки позитивних змін виявляються у сформованих навичках самоуправління,
самоконтролю і підтримці порядку в умовах стимулюючого навчання, взаємодопомоги і підтримки.    

Таким чином, у ході дослідження виявлено діалектичний взаємозв’язок між змістом навчання
і методикою викладання теорії і практики соціальної роботи, обумовленість ефективного розвитку
особистості майбутнього фахівця соціальної роботи включеністю в систему особистісно орієнто-
ваного навчання всього навчально-виховного процесу, необхідність врахування у системі підготовки
майбутніх фахівців соціальної роботи принципу цілісності теорії і практики соціальної роботи
і принципу послідовності у подальшому вивченні прикладних аспектів соціальної допомоги, підт-
римки, захисту і соціалізації різних цільових груп і категорій населення.
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В статье рассматриваются особенности учебной деятельности студентов с высоким уровнем
перфекционизма. Автор указывает на специфику организации учебной деятельности студентов
с высоким уровнем перфекционизма. Преподавателям даются рекомендации, направленные на пре -
дотвращение деструктивных последствий перфекционизма в учебном процессе. 

Ключевые слова: перфекционизм, обучение перфекционистов, структура учебной деятельности.

У статті розглядаються особливості навчальної діяльності студентів з високим рівнем перфекціо-
нізму. Автор вказує на специфіку організації навчальної діяльності студентів з високим рівнем перфек-
ціонізму. Викладачам даються рекомендації, спрямовані на запобігання деструктивних наслідків
перфекціонізму в навчальному процесі. 

Ключові слова: перфекціонізм, навчання перфекціоністів, структура навчальної діяльності.

The article focuses on the specific features observed in learning activities of students with high index of perfec-
tionism. The author points out the peculiar features in organisation of learning activities for the students strongly
oriented at perfectionism. Recommendations are given to teachers on how to avoid the destructive effects of per-
fectionism orientation in the process of education.

Key words: perfectionism, teaching of perfectionists, the structure of educational activities, the structure
of teaching and learning activities.

Современная наука под перфекционизмом понимает психологическую характеристику, вклю -
чающую в себя высокие требования, предъявляемые личностью к себе, своей деятельности, другим
людям и миру в целом [7].

Актуальность изучения феномена перфекционизма личности, и в особенности перфекционизма
студента, обусловлена наличием многочисленных данных о связи высокого уровня перфек ци -
онизма с различными психологическими проблемами и нарушениями адаптации: низкой само -
оценкой; трудностями в коммуникации; депрессией и тревогой; избегающем поведением;
экзаменационным стрессом и страхом публичных выступлений; эмоциональным выгоранием;
социальной фобией; суицидальными тенденциями; склонностью к фиксациям на ошибках;
«наказывающим самоотношением»; отсутствием творчества (A. Beck, S. Blatt, G. Flett, R. Frost,
R. Heinberg, P. Hewitt, C. Holt, J. Mattia, A. Neubauer, P. Pilkonis, D. Quinlan, E. Shevron, Н.Г. Гаранян,
А.Б. Холмогорова и др.) [2]. Все вышеописанные психологические проблемы являются выражен -
ным препятствием как в учебной деятельности студента, так и в формировании психологически
здоровой, социально активной и зрелой личности будущего специалиста. В этой связи актуальной
проблемой психологической науки и практики является разработка специальной стратегии
преподавателя, позволяющей учитывать личностные особенности студентов с высоким уровнем
перфекционизма.

Проблемой обучения студентов с высоким уровнем перфекционизма занимались, в основном,
зарубежные ученые. M.S. Swift и G. Spivack акцентируют внимание на необходимости помочь
перфекционистам ставить реальные цели, поддерживать их мотивацию достижения и содействовать
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развитию способности получать удовлетворение от достигнутого [18]. Также они считают, что
необходимо отклонять их сомнения как беспочвенные и предлагать совместные планы как
справиться с проблемой. 

A. Pacht пишет о том, что нужно ставить цель студентам-перфекционистам измениться не на
180гра дусов, а хотя бы на 20 или 30 градусов. Он считает, что не обязательно снижать высокие
притязания перфекционистов, но необходимо научить их работать продуктивно [14]. Т. McIntyre
предлагает определенный стратегический план для преподавателей, который включает: разрешение
перфекционистам ошибаться; их обучение правильно расставлять приоритеты и разбивать процесс
достижения цели на несколько этапов, где совершенным может быть только финальный этап; на
занятиях часто использовать креативные задания, которые невозможно оценить. Для борьбы
с прокрастинацией Т. McIntyre рекомендует давать определенный лимит времени для реализации
каждого этапа. Но вышеупомянутый автор также предостерегает о зависимости студентов-
перфекционистов от преподавателя. Для избегания этого стоит давать студентам больше свободы,
а не бесконечно подбадривать и разъяснять каждый их шаг [13]. 

J. Brophy и M. Rohrkemper [11] считают, что студенты с высоким уровнем перфекционизма
должны знать, что институт — место, где приобретают знания и умения, а не демонстрируют их;
ошибки — необходимый компонент обучения в вузе; каждый имеет право на ошибку, даже
преподаватель; не нужно себя бесконечно сравнивать с идеалом или самым лучшим студентом
курса, более полезно сравнивать свои успехи с собой вчерашним. Также они пишут о важности
дружественной и поддерживающей атмосферы на занятиях; преобладании демократического стиля
общения, центрированном на студенте, а не на оценивании; избегание ситуаций высмеивания
и придирок. J. Brophy и M. Rohrkemper подчеркивают необходимость информировать студентов
о деструктивных последствиях перфекционизма. Эти же ученые считают нужным учить студентов
выбирать, планировать, достигать и правильно оценивать реалистичные жизненные цели. На
занятиях преподаватель должен использовать как вербальные, так и невербальные приемы, техники
активного слушанья, для того чтобы студенты-перфекционисты не боялись высказывать свои
тревоги и сомнения. 

О создании креативной и безопасной атмосферы на занятиях, где ошибки являются тропинкой
к изучению предмета пишут L. Cohen и Piirto [12; 15]. В такой атмосфере студенты могут осознать,
оценить и рефлексировать свои перфекционистские тенденции. 

По мнению M. Adderholt-Elliot [9], одаренные студенты и их преподаватели часто имеют много
общего. Преподавателю рекомендуется поделиться собственными стратегиями совладания
с негативными последствиями перфекционизма — как ставить реальные цели и планировать
необходимые шаги достижения их, как преодолеть прокрастинацию. J.F. Smutny считает, что важно
научить студентов правильно, с разных сторон, используя полутона и разные критерии, оценивать
себя. Для этого используется специальная методика, где студент оценивает различные грани своей
личности (например чувствительность, поддержка, тщательность, организованность, следование
генеральной линии и т.д.). Фокус делается не на финальных достижениях, а на росте знаний
и умений. L.K. Silverman, M. Adderholt-Elliot, S.H. Eller [9; 16] предлагают использовать библи о -
терапию для помощи студентам с высоким уровнем перфекционизма. Библиотерапия помогает
идентифицировать свои сложные чувства и переживания, процессам инсайта и катарса. Выше -
упомянутые ученые предлагают читать произведения громко в классе студентов, в последующих
обсуждениях обязательно использовать юмор и самоиронию.

Целью нашей статьи является рассмотрение особенностей учебной деятельности студентов
с высоким уровнем перфекционизма. На основании теоретического анализа и экспериментального
исследования нами было выявлено два типа перфекционизма студента — конструктивный
перфекционизм и деструктивный перфекционизм [5]. Следует перечислить отрицательные
последствия деструктивного перфекционизма в учебной деятельности студента.

Это, во-первых, наличие мотивации избегания неуспеха и низкая мотивация самоактуализации.
Во-вторых, это склонность долго помнить свои провалы и поражения и быстро забывать победы:
тенденция рассматривать любое событие в жизни в терминах: «все хорошо — все плохо»; это пессимизм
и негативное представление о будущем. В-третьих — это очень высокие стандарты обучения
и неумение получать удовольствие от самого процесса обучения. В-четвертых — это сложности
в межперсональных отношениях: выраженный индивидуализм, трудности работать в команде,
ревность к успехам товарищей. И наконец, деструктивным перфекционистам присущ эгоизм,
эгоцентризм, неадекватность и неустойчивость самооценки, низкие рефлексивные способности.
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Уместно напомнить, что психологическая теория учебной деятельности (Д. Эльконин, В. Да -
вы дов, А. Маркова, П. Гальперин, Н. Талызина) рассматривается в широком контексте теории
дея тельности, психологические основы которой были заложены трудами Л. Выготского, С. Рубин -
штейна, а кон кретное содержание сформулировано А. Леонтьевым. Учебная деятельность ставит
новую проблему в теории обучения — изменения самого субъекта деятельности в процессе
действий. 

По мнению И. Зимней [3], учебная деятельность направлена на самого обучающегося как ее
субъект — совершенствование, развитие, формирование его как личности благодаря осознанному,
целенаправленному присвоению им социокультурного опыта в различных видах и формах
общественно полезной, познавательной, теоретической и практической деятельности.
Деятельность обучающегося направлена на освоение глубоких системных знаний, отработку
обобщенных способов действий и их адекватного и творческого применения в разнообразных
ситуациях.

Перечисляя основные характеристики учебной деятельности в контексте нашего исследования,
следует остановится на следующих ее аспектах: во первых, отвечая познавательной, ненасыщаемой
потребности, учебная деятельность ведет к изменениям в самом субъекте (Д. Эльконин), в нашем
случае — студенте. Во-вторых, происходят изменения психических свойств и поведения студента
«в зависимости от результатов своих собственных действий» (И. Лингарт) [3].

Продуктом учебной деятельности является, кроме знаний, внутреннее новообразование психики
и деятельности в мотивационном, ценностном и смысловом планах, что входит в индивидуальный
опыт студента, от структурной организации, системности, глубины, прочности которого зависит
дальнейшая деятельность студента, в частности, успешность его профессиональной карьеры [3].

Результатом же учебной деятельности является поведение студента — это либо испытываемая
им потребность (интерес, включенность, позитивные эмоции) продолжать эту деятельность, либо
нежелание, уклонение, избегание [3].

Для студентов с высоким уровнем перфекционизма характерна неудовлетворенность любыми
своими достижениями [5], в связи с этим при работе со студентами с высоким уровнем пер фек -
ционизма преподавателю необходимо подчеркивать позитивные стороны любого результата, даже
если он далек от совершенства. Для этого можно использовать различные критерии оценки —
например «самый позитивный доклад»; «самый структурированный доклад»; «самый креатив -
ный доклад».

Рассматривая компонентный состав внешней структуры учебной деятельности, в контексте
нашего исследования следует остановиться на таких компонентах как: мотивация; учебные задачи;
учебные действия; контроль, переходящий в самоконтроль; оценка, переходящая в самооценку. 

Мотивация, по мнению И. Зимней, является не только одним из основных компонентов
структурной организации учебной деятельности, но и существенной характеристикой самого
субъекта этой деятельности, в нашем случае — студента с высоким уровнем перфекционизма.
Предыдущие исследования показали, что студенты с ДП имеют мотивацию избегания неуспеха
[5] и низкую мотивацию самоактуализации [17]. Задача преподавателя создать у студентов
мотивацию достижения и мотивацию самоактуализации. Методы формирования мотивации
и достижение мотивации самоактуализации основываются на шести последовательных этапах
Д. Мак-Клелланда [3]:

1) привлечение внимания к содержанию курса;
2) обретение студентами опыта мышления, поведения, эмоционального реагирования, харак -

терного для высокомотивированных индивидов;
3) усвоение студентами специальных понятий, которые означают различные компоненты мотива

достижения;
4) соотнесение данного мотива каждым студентом со своим идеалом, со своими духовными

ценностями и личное принятие мотива;
5) практическое использование студентами приобретенных знаний в реальных жизненных

ситуациях;
6) самостоятельное поведение студентов в соответствии с усвоенным мотивом.
Второй компонент структуры учебной деятельности — учебная задача — предлагается студенту

как определенное учебное задание в определенной учебной ситуации, совокупностью которых
представлен сам учебный процесс в целом [3].

322

Педагогіка



Освіта регіону — 2013/4 323

М. Басов в своих трудах обосновал целесообразность использования в психологии понятие
задачи одновременно с терминами «действие», «цель» и «задание». В работах С. Рубинштейна
понятие задачи также соотносится с понятием цели [8]. Отметим, что, по А. Леонтьеву, задача —
это цель, данная в определенных условиях.

Для студентов с деструктивным перфекционизмом характерно ставить высокие и нереа лис -
тичные цели [5]. Сам процесс целеполагания, соединяясь с мотивацией избегания неуспеха,
вызывает тревогу студентов с высоким уровнем перфекционизма. Поэтому важно научить студентов
выбирать реалистичные цели и соотносить их с имеющимися условиями (ресурсы, здоровье, время,
общая загруженность).

Одним из важных структурных компонентов деятельности является действие — морфоло -
гическая единица любой деятельности. Это важнейшая «образующая» человеческой деятельности. 

Как справедливо заметил А. Леонтьев: «Человеческая деятельность не существует иначе, как
в форме действия или цепи действий, ...деятельность обычно осуществляется некоторой сово -
купностью действий, подчиняющихся частным целям, которые могут выделяться из общей цели»
[6, с. 154–155], «действие — это такой процесс, мотив которого не совпадает с его предметом
(т.е. с тем, на что оно направлено), а лежит в той де ятельности, в которую данное действие включено
[6. с. 289]. При этом «предмет действия есть не что иное, как его сознаваемая непосредственная
цель» [6, с. 290]. То есть если мотив соотносится с деятельностью в целом, то действия отвечают
определенной цели. В силу того, что сама деятель ность представлена действиями, она и моти ви -
рована, и целенаправлена (целеположена), тогда как действия отвечают только цели.

Как подчеркивается в теории деятельности А. Леонтьева, «существует своеобразное отношение
между деятельностью и действием. Мотив деятельности может, сдвигаясь, переходить на предмет
(цель) действия. В результате этого действие превращается в деятельность... Именно этим путем и
рождаются новые деятельности, возникают новые отношения к действительности» [6, с. 290]. 

Но для студента с деструктивным перфекционизмом механизм перехода мотива на цель может
играть отрицательную роль. Проиллюстрируем такое превращение примером. Студент должен
сделать доклад и его действия состоят в: нахождении материала по теме, выборе информации,
написании доклада, оформлении доклада и презентации доклада. Но так как для деструктивного
перфекционизма характерно выполнения каждого действия идеально, то есть вероятность
недостижения поставленной цели — «сделать доклад», т.к. студент может очень долго застрять уже
на первом действии — сборе информации, не учитывая имеющиеся ресурсы (временные например).
Поэтому преподавателю важно подчеркивать, что промежуточные достижения цели деятельности
не так важны, как сама цель и каждое промежуточное действие необходимо соотносить с конечной
целью. Кроме того, преподавателю следует давать определенный лимит времени на выполнения
каждого действия (например: поиск литературы — неделя; написание доклада — 3 дня).

В общей структуре учебной деятельности значительное место отводится действиям контроля
(самоконтроля) и оценки (самооценки). В схеме функциональной системы основное звено, где
происходит сличение «модели потребного будущего» (по Н. Бернштейну) или «образа результата
действия» (П. Анохин) и информации о реальном его осуществлении, определяется как «акцептор
действия» (П. Анохин). Результат сличения того, что предполагалось получить, и того, что
получается, есть основа для продолжения действия (в случае их совпадения) или коррекции
(в случае рассогласования). По мнению И. Зимней, контроль имеет три звена: 1) модель, образ
потребного, желаемого результата действия; 2) процесс сличения этого образа и реального действия;
3) принятие решения о продолжении или коррекции действия. Преподавателю следует помнить,
что у студентов с деструктивным перфекционизмом имеют место особенности во всех трех звеньях.
Модель потребного будущего имеет принципиально-недостижимый образ. Если вернуться к на -
шему примеру, для перфекциониста доклад на студенческой конференции должен быть на уровне
курсовой работы. У студента с деструктивным перфекционизмом процесс сличения идеального
и реального всегда сопровождается негативными эмоциями (стыд, тревога, желание все бросить,
страх). И наконец, у студентов с деструктивным перфекционизмом имеют место выра женные
трудности принятия решения как о прекращении действия, так и о продолжении его, что является
основой мотивационного конфликта, описанного в отечественной психологии профес сором
Н. Гаранян [2].

Для педагогической коррекции различного характера сложностей межличностных отношений,
которые свойственны студентам с ДП, а также повышения самооценки и рефлексивных
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спо собностей, хорошо использовать проектную деятельность. Являясь комплексной деятельнос -
тью, в которой происходит освоение студентами новых понятий, новых представлений о различных
сферах жизни, о производственных, личных, социальных отношениях между людьми, проектная
деятельность ставит студента с деструктивным перфекционизмом в позицию хозяина жизни,
творца, создающего новые условия жизни, проявляя не исполнительские, а творческие функции,
изменяя обстоятельства, при этом без внешнего принуждения происходит преобразование
студентом самого себя [4]. Требуя от каждого студента новых индивидуальных оригинальных
решений и в то же время являясь коллективным творчеством, проектная деятельность развивает
навыки социального взаимодействия студентов. За счет обретения навыков работы в режиме
группового творчества интенсивно развиваются проектировочные способности студента, прежде
всего, способность к рефлексии, целеобразованию, выбору адекватных решений, умению выстра -
ивать из частей целое и др. 

Метод проектов позволяет формировать личностные качества студента, которые развиваются
лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально. К таким качествам, как свидетельствует
Н. Яковлева, можно отнести в первую очередь умение работать в коллективе, брать ответственность
за выбор, решение, разделять ответственность, анализировать результаты деятельности, ощущать
себя членом команды — подчинять свой темперамент, характер, время интересам общего дела.
В процессе коллективной деятельности студенты свободны в выборе способов и видов деятельности
для достижения поставленной цели, им никто не говорит, как и что необходимо делать. Появление
совместного продукта, даже неудачно выполненного, имеет большое положительное психо ло -
гическое и педагогическое значение. На этапах рефлексии и оценки преподаватели самым по -
дробным образом анализируют объективные и субъективные причины неудач, неожиданные
последствия деятельности и т.п. Подобная рефлексия позволяет сформировать адекватную
самооценку, что очень важно для студента с деструктивным перфекционизмом.

Проектная деятельность дает студенту опыт переживания ситуации неопределенности (которая
действует крайне фрустрирующее на студентов с деструктивным перфекционизмом), что активирует
их мотивацию достижения. При этом студент с деструктивным перфекционизмом начинает
понимать, что сам процесс работы не менее важен, чем результат. В процессе выполнения проекта
студент формирует (воспитывает) привычку доводить дело до конца, не останавливаясь на полпути
и борясь с прокрастинацией (что является постоянной проблемой студента с деструктивным
перфекционизмом). С психологической точки зрения процесс выполнения проекта — это череда
последовательно рождающихся потребностей и поиск соответствующих способов их удовле -
творения, синхронизированных с этапами проекта. Каждая новая потребность вызывает интерес
студента, поддерживая общий мотивационный фон работы на достаточно высоком уровне.

Таким образом, суммируя вышеизложенное, можно предложить следующие рекомендации
преподавателям, которые обучают студентов с высоким уровнем перфекционизма.

1. Помогать студентам в постановке реалистичных целей, для преодоления прокрастинации
давать четкий лимит времени для выполнения каждого задания. 

2. Применять творческие задания, где ошибки являются необходимым компонентом в достиже -
нии цели. Использовать метод проектов. На занятиях создавать дружелюбную безопасную атмо -
сферу, способствующую свободному самовыражению и субъект-субъектному взаимодействию
между преподавателем и студентами.

3. При итоговом контроле желательно исключить однозначные, категоричные оценки резуль -
татов обучении. При достижении учебных результатов помочь студенту почувствовать удовле тво -
рение от достигнутого. 
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Розділ XVІІІ 
ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ 

МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ 
ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

АНТИАТЛАНТИЗМ  ЯК БАЗОВА ПАРАДИГМА
РОСІЙСЬКОЇ ГЕОПОЛІТИКИ:   

ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА ТА СУЧАСНІСТЬ

Руслан Дубровський, аспірант кафедри політичних наук
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
УДК 327.55 (470+571)

Статтю присвячено аналізу сутності антиатлантизму, як базової ідеологічної парадигми російської
геополітики, основних історичних та політичних аспектів, що лежать в основі сучасного протистояння
із «Заходом».

Ключові слова: геополітика, антиатлантизм, Євразія, НАТО, протиракетна оборона.

Статья посвящена анализу сущности антиатлантизма, как базовой идеологической парадигмы рос-
сийской геополитики, основных исторических и политических аспектов, лежащих в основе современного
противостояния с «Западом».

Ключевые слова: геополитика, антиатлантизм, Евразия, НАТО, противоракетная оборона.

This article analyzes the nature anti-atlantism as the basic ideological paradigm of Russian geopolitics and
the major historical and political aspects underlying the modern confrontation with the «West».

Key words: Geopolitics, anti-atlantism, Eurasia, NATO, anti-missile defense.

Історичне протистояння «євразійства» і «атлантизму» та всіх їх форм і різновидів вже багато століть
лежить в основі всіх геополітичних процесів у світовому масштабі. Це протиборство континентів, сві-
тоглядних парадигм, ідеологій та цінностей, що є основою державних та наддержавних утворень, фі-
нансових систем перемога в якому забезпечує досягнення головної цілі — світового панування.
Аналізуючи геополітичні процеси останніх десятиліть, навіть не дивлячись на начебто остаточну пе-
ремогу атлантизму над євразійською «Імперією Зла» — Радянським Союзом та більшістю його кому-
ністичних «сателітів», можна з в впевненістю стверджувати, що ми стаємо свідками нової, стрімко
наростаючої хвилі протистояння, формування нового «багатополярного» світу з декількома «центрами
сили», що формуються та поступового порушення абсолютного світового домінування США здобутого
після остаточної перемоги «атлантистського блоку» у так званій «Холодній війні». 
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В історії російської геополітики, незважаючи на те, в якій формі і під якою назвою не існувала
російська держава, антиатлантизм як ідеологічний напрям і зовнішньополітична практика завжди
займав одне з провідних місць. Як бачимо, на початку ХХІ століття геополітичне протистояння між
євразійським та атлантичним блоками країн набуває нових рис та форм і знову розростається у пла-
нетарному масштабі. Процес розширення Північноатлантичного Альянсу на схід, або «атлантист -
ський проект з формування «дуги нестабільності» в Європі («Аrc of instability in Europe.» — авт.), як
прийнято називати це явище в російській геополітиці, у новій редакції Військової доктрини РФ від
5 лютого 2010 року визначено як одну з потенційних зовнішніх загроз національній безпеці. Згідно
з  п. 8 цього документа, «прагнення наділити силовий потенціал Організації Північноатлантичного
договору (НАТО) глобальними функціями, реалізованими в порушення норм міжнародного права,
наблизити військову інфраструктуру країн — членів НАТО до кордонів Російської Федерації, в тому
числі шляхом розширення блоку», є тим процесом, на нейтралізацію якого мають бути направлені
основні геополітичні зусилля на європейському напрямку [1].

Історія формування засадничих принципів атлантистського напрямку в геополітиці Сполучених
Штатів, або так званої «стратегії анаконди» починається з праці «Вплив морської могутності на іс-
торію, 1660–1783» американського військово-морського теоретика, контр-адмірала Альфреда Ме-
хена, який наголошував на необхідності відторгнення від Євразії (Росії) максимально значної
частини берегових територій. Вперше ця стратегія була використана Антантою в часи Першої сві-
тової війни для підтримки білогвардійського руху в Росії, а у Другій  — США та союзниками проти
Японії і країн Центральної Європи [2].

Американський політолог Збігнєв Бжезинський у своїй праці «Велика шахівниця. Панування
Америки та її геостратегічні імперативи» (1997) виклав основні положення євразійської геостратегії
США. Остання, згідно з його твердженням, є продовженням геостратегії нацистської Німеччини,
бо так само націлена на Хартленд (Євразію). Головна геополітична мета США — контроль над Євра-
зією, що являє собою шахівницю, головні гравці якої розташовані на заході (Німеччина, Франція),
сході (Китай), півдні (Індія) та центрі (Росія). Головний геополітичний «приз» у цій грі — це простір
«чорної дірки», куди належать Росія, Україна та Білорусь,  а точніше — східнослов’янський світ.

За його словами, «Євразійська стратегія» США означає цілеспрямоване управління суперконтинентом
з тим, щоб зберігати свою виняткову глобальну ваду й не допускати появи іншої наддержави [3, c. 236].

Варто зазначити, що протидію створенню будь-якого євразійського наддержавного об’єднання
на чолі з Росією як одну з базових засад атлантистської геополітики заклав ще 1919 року Г. Макіндер.
У своїй книзі «Демократичні ідеали та реальність» він колись риторично запитував: «Що стане з си-
лами моря, якщо одного разу великий континент політично об’єднається, щоб стати основою не-
переможної армади?» [4, c. 71].

Олександр Дугін, розглядаючи процеси описані Макіндером через призму сучасності, серед го-
ловних загроз американському впливу на європейському континеті виділяє створення російсько-
німецького політичного союзу, зокрема він зазначає: «Нетрудно понять, что именно Макиндер
заложил в англосаксонскую геополитику, ставшую через полвека геополитикой США и Северо-Ат-
лантического Союза, основную тенденцию: любыми способами препятствовать самой возможности
создания евразийского блока, созданию стратегического союза России и Германии, геополитиче-
скому усилению heartland’а и его экспансии. Устойчивая русофобия Запада в XX веке имеет не
столько идеологический, сколько геополитический характер» [5, c. 48].

Більш ніж за десять років до появи вищезгаданої версії Військової Доктрини РФ ідеолог неоєвра-
зійства Олександр Дугін зазначав, що навіть «у разі повного ідеологічного взаєморозуміння з ат-
лантизмом військова доктрина Росії все одно повинна визначати потенційним супротивником
номер один саме США і західний табір, і тільки, виходячи з цього принципу будувати всю структуру
Збройних Сил. А це в свою чергу впливатиме на загальну структуру внутрішньої геополітики Росії
в більш широкому сенсі», а саме тому, за його словами, «військова доктрина Росії повинна бути аб-
солютно євразійською. Тільки в такому випадку і під таким кутом зору можна відповідально аналі-
зувати внутрішню геополітику Росії і намічати пріоритетні вектори розвитку. Без цього будь-який
аналіз передбачить лише катастрофічну деградацію російських регіонів, територіальний розпад,
ланцюгову реакцію руйнування і геополітичного самоліквідаторства» [5, c. 99].

На мою думку, дуже важлива роль у цьому процесі як з боку Росії відводиться міжнародному ста-
тусу і позиції України у переговорах з Альянсом, бо навіть теоретичний вступ нашої країни до блоку
НАТО у майбутньому призведе до ефекту «замикання атлантичної дуги», що простягатиметься
з Грузії до Прибалтики та означатиме кінець російської геополітики на Заході.
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Як відмічає у своїй статті литовський політичний оглядач Мартінас Запольскіс, у сучасній ро-
сійській геополітиці спостерігається дві основні глобальні тенденції: перша: зусилля направлені на
послаблення домінування Сполучених Штатів у світі і в першу чергу в Європі через політичне та
економічне зближення з Німеччиною і Францією, тобто своєрідне «вбивання клину» між Євросою-
зом і США та просування ідей «євроконтиненталізму», а друга – налагодження і підтримка парт-
нерських відносин з антагоністичними «атлантизму» країнами та їх політичними режимами (Китай,
Північна Корея, Венесуела та ін.) [6].

Після повернення у президентське крісло В. Путіна 2012 року очевидним стає прагнення до про-
довження так званого «нового геополітичного курсу» проголошеного у всім відомій Мюнхенській
промові 2007 року та трансформації бачення російською елітою геополітичної кон’юнктури світу
та глобальних процесів. Індикаторами цих процесів є, наприклад, категоричне несприйняття Росією
«арабської весни» та падіння ряду диктаторських режимів у Північній Африці та на Близькому
Сході, включаючи і блокування прийняття резолюції ООН щодо подій у Сирії та протидія поши-
ренню розгортання у Європі системи ПРО.

Варто зазначити, що 7 травня 2012 року побачив світ Указ Президента РФ №605 «Про заходи
з реалізації зовнішньополітичного курсу Російської Федерації», у якому наголошується на необхід-
ності забезпечити національні інтереси країни на основі принципу прагматизму, відкритості та ба-
гатовекторності в умовах формування нової поліцентричної системи міжнародних відносин
і основ ними положеннями даного документу є такі:

1) геополітичне положення Росії диктує необхідність проведення активної, прагматичної та зба-
лансованої лінії в усіх напрямах;

2) одне з найважливіших завдань російської зовнішньої політики — контроль над озброєнням
і забезпечення міжнародної безпеки;

3) Росія підтримує гнучкий «різношвидкісний» підхід до форм та організації функціонування
СНД, що допускає у разі неготовності тих чи інших партнерів до співробітництва в деяких сферах,
взаємодію лише зацікавлених в цьому держав; 

4) Росія не має наміру оплачувати розвиток відносин між країнами Співдружності односторон-
німи поступками [7].

Аналізуючи текст цього документа та практичні кроки з його реалізації, варто трохи відійти від
основної теми і зазначити, що 15 травня 2012 року в Москві відбулася ювілейна сесія Ради колек-
тивної, присвячена 20-річчю з дня заснування ОДКБ (Організація договору про колективну без-
пеку. — авт.). Після цього було проведено неформальне засідання Ради голів держав СНД,  тематика
якого однозначно приводила до однієї думки - Путін досить серйозно та відповідально ставиться
до ідеї, що змогла б виправити наслідки «найбільшої геополітичної катастрофи ХХ століття» − роз-
паду СРСР шляхом створення на базі СНД наддержавного мегапроекту під назвою «Євразійський
Союз». Проте наступні події однозначно показали серйозні проблеми, які, на мою думку, супро-
воджуватимуть будь-які процеси утворення подібного роду організацій очолюваних Росією. З да-
ного приводу хотілося б зазначити, що існування аналогічних тенденцій притаманне абсолютній
більшості міждержавних проектів очолюваних Росією, зокрема і Шанхайській організації співро-
бітництва (ШОС), де своє незадоволення тотальним домінуванням Росії і Китаю у прийнятті важ-
ливих рішень вже давно висловлює Казахстан. Абсолютно не виключено, що в такому ж положенні
опиняться так звані «малі держави» у майбутньому проекті Євразійського Союзу, незважаючи на
декларування базових організаційних принципів Європейського Союзу як головних під час фор-
мування цього об’єднання.

Отже, на мою думку, існує декілька найважливіших аспектів геополітичного протистояння Росії
із Заходом, проаналізувавши, як ми зможемо розкрити сутність антиатлантизму на сучасному етапі.

Аспект перший: розширення НАТО на Схід
Взаємовідносини Російської Федерації та Північноатлантичного Альянсу завжди мали складну

історію і рівень їх напруженості у пострадянські часи коливався залежно від геополітичної кон’юнк-
тури, а ідеологічне протистояння (в основному з боку Росії) зберегло традиційний базис часів «хо-
лодної війни».

Після розпаду Організації Варшавського договору 1 квітня 1991 року прагнення країн Централь-
ної і Східної Європи приєднатися до НАТО, за словами відомого українського історика і політолога
Олександра Палія, «стимулювалося уявленнями політичних еліт та суспільств цих країн, що по-
тужна ядерна Росія, яка має історичний досвід силового домінування у регіоні може становити за-
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грозу для безпеки цих держав. Нові члени НАТО мають досить складний досвід відносин з Росією
та СРСР і більше схиляються до політики максимальної підтримки євроатлантичної солідарності,
вважаючи, що тільки це гарантує їм надійну безпеку на тривалий час» [8, c. 21].

Варто нагадати, що коли 1996 року міністром закордонних справ Росії став Є. Примаков, основ-
ною тезою відносин з Альянсом було те, що його розширення означало зростання військової загрози
для Росії.  Як зазначає М. Лавриненко, за часів Примакова «була сформульована так звана концеп-
ція «червоної лінії», зміст якої полягав у тому, що розширення НАТО не повинно було виходити за
рамки, які збігаються з кордонами колишнього Радянського Союзу. Не випадково на Заході досить
авторитетні люди ставили під сумнів доцільність розширення НАТО на Схід» [9, c. 74].

Найбільш масштабна після його утворення хвиля розширення Альянсу 1999–2004 років, коли
до цієї організації приєдналися десять краін, включаючи три пострадянських, послабила можливості
геополітичного тиску з боку Росії на країни колишнього СРСР. Розширення НАТО на Схід викли-
кала тенденцію до падіння впливу Росії на всьому просторі СНД і суттєвим чином позначилося на
проголошенні курсу на європейську інтеграцію послідовно в Україні, Грузії, Молдові та Азербай-
джані. Після вступу до НАТО найближчих держав — сусідів Росії в першу чергу мав місце ідеоло-
гічний вплив на саму Росію, яка втратила можливість повернення контролю над цим регіоном. Ці
процеси примусили російську політичну еліту не тільки суттєвим чином переглянути відносини
з Альянсом і переробити власну зовнішньополітичну стратегію, а й  значно посилити політичний
та ідеологічний тиск на країни, які уклали з НАТО «План дій щодо членства». В першу чергу най-
потужніші «геополітичні удари» були нанесені по Україні та Грузії, які були названі потенційними
кандидатами на підсумковій прес-конференції по результатах саміту у Бухаресті 4 квітня 2008 року.
За часів президентства Віктора Ющенка (2005–2010) російськими ЗМІ, а також партіями і органі-
заціями проросійського напрямку на півдні та сході України була розгорнута неймовірна «антина-
тівська істерія», яка в результаті була одним з факторів, що забезпечив в цих регіонах значну
підтримку проросійськи налаштованого електорату президенту В. Януковичу. Російська ж військова
агресія у Грузію та утворення на її території маріонеточних самопроголошених республік Південної
Осетії та Абхазії, як уже зазначалося, на невизначений час відсунула потенційне членство цієї країни
в Альянсі. 

У свою чергу, приєднання пострадянських країн Центральної і Східної Європи до євроатлантич-
них структур створило історичний прецедент, згідно з  яким країни мають право самостійно обирати
пріоритети своєї політики у галузі безпеки, підтверджуючи цим власний суверенітет.  Отже, основ-
ною причиною протидії є не шкода безпековим інтересам Росії внаслідок розширення Північно-
атлантичного Альянсу, на чому наголошує офіційна Москва, а натомість — бажання північного
сусіда України запобігти центральній ролі у сфері безпеки в Європі організації, до якої Росія не на-
лежить. Тобто, по суті, РФ боїться не стільки військових можливостей НАТО, які, до речі, одно-
значно переважають російські, скільки втрати власного впливу та загрози формування на своїх
південно-східних кордонах «дуги нестабільності».

Аспект другий: протидія створенню системи ПРО у Європі
В період до 2018–2020 року Північноатлантичний Альянс спільно зі США планують створити

у Європі систему протиракетної оборони (Ballistic Missile Defence), що буде складатися з радіоло-
каційних станцій (далі РЛС. — авт.), супутників та ракет-перехоплювачів з метою нейтралізації ракет
малої і середньої дальності. Ця система з 2020 року має бути об’єднана з американською системою
захисту від міжконтинентальних балістичних ракет [10]

Суперечки між Росією і США щодо розміщення системи ПРО в Європі тривають вже багато
років. Вашингтон запевняє, у Москви не має бути приводів для хвилювання, бо головною місією
«Євро-ПРО» є захист від потенційних ракетних ударів таких країн, як Іран і Північна Корея, проте
Кремль сприймає її як потенційну загрозу національній безпеці. Варто зазначити, що розгортання
елементів загальноєвропейської системи ПРО має велике значення для обох сторін, і це питання
йде корінням у часи гонки ядерних озброєнь між США і СРСР і тісно пов’язано з балансом сил на
європейському континенті. За словами політолога та головного редактора журналу «Россия в гло-
бальной политике» Федора Лук’янова, «проблема стосується стратегічної стабільності, вона нікуди
не дінеться доти, поки існують ядерні арсенали у Росії та США» [11].

В офіційному документі МЗС Росії під назвою «Обзор внешней политики РФ», ще 2007 року
стверджувалося, що «поява європейської протиракетної бази США означало б істотну реконфігу-
рацію американської військової присутності в Європі, додання американським збройним силам
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в цьому регіоні стратегічного компоненту, здатного негативно позначитися на ядерному потенціалі
стримування Російської Федерації» [12].

З 2007 року Росія здійснила декілька спроб зупинити формування системи протиракетної обо-
рони в Європі. Президент Путін навіть запропонував Альянсу спільно використовувати орендовану
Москвою РЛС «Дар’ял» (м. Габала, Азербайджан), проте однозначної відповіді не дочекався. Як за-
значається на сайті «Newsru.ua», «серед інших наслідків для Москви можливої втрати Габалінської
РЛС є перехід цього важливого об’єкту до Туреччини або Сполученим Штатам Америки. Саме такий
сценарій розвитку подій ускладнить переговори щодо будівництва протиракетної оборони між Ро-
сією і Америкою. Крім того, у розпорядженні американців опиниться РЛС, яка дасть їм можливість
вести бойові дії, спрямовані проти Ірану» [13].

Після того, як у Кремлі зрозуміли, що зупинити процес будівництва ПРО у Європі не вдасться,
агресивна риторика об’єдналася з практичними діями. Тодішній президент Д. Мєдвєдєв, заявив,
що «РФ розмістить на заході та півдні країни сучасні ударні системи озброєнь, що забезпечують во-
гневе ураження європейського компоненту ПРО», а у Калінінградській області вже розміщено зе-
нітно-ракетний комплекс «Іскандер» [14].

Загалом, думки європейських і російських аналітиків щодо цієї проблеми суттєво розходяться,
на Заході наголошують на повній відсутності з боку ПРО загрози національній безпеці і територі-
альній цілісності Росії і головним ії завданням є убезпечення від можливої військової загрози з боку
радикальних політичних режимів Ірану та КНДР, а позиція більшої частини російських учених, екс-
пертів з озброєнь, втім як і офіційної Москви, залишається незмінною – система протиракетної
оборони порушує стратегічний баланс сил у Європі та є прямим вторгненням у сферу геополітичних
інтересів Кремля. Проте однозначним є факт загострення ідеологічного та політичного проти -
стояння, результати якого суттєвим чином залежатимуть як від майбутньої позиції та політичної
приналежності нового президента Сполучених Штатів, так і від взаємовідносин Росії з ії головними
політичними та економічними союзниками у Європі — Німеччиною, Францією та Італією.

Аспект третій: протидія дестабілізації Близького Сходу та можливій війні США та їх союзників з Іраном

Хвиля арабських революцій початку ХХІ століття і падіння ряду диктаторських режимів Близь-
кого Сходу і остаточної втрати Росією власного впливу у цьому регіоні, а також можливий майбутній
конфлікт Сполучених Штатів  і Ізраїлю та їх союзників з Іраном може завдати серйозного геополі-
тичного удару по Росії та її союзникам в Азії, є факторами, які викликають серйозне занепокоєння
неоєвразійської політичної еліти країни. Проте, якщо аналізувати ситуацію загалом, варто розуміти,
що прагнення США та їх союзників добитися відсутності у Ірану ядерної зброї повністю відповідає
інтересам усіх країн регіону. На думку російського політичного оглядача А. Єпіфанцева, «ані Грузії,
ані Азербайджану, ані Вірменії, ані Росії, ні навіть Туреччині не потрібен під боком такий ради-
кально налаштований і непередбачуваний сусід, як Іран, що володіє ядерною зброєю.  Не будемо
забувати, що Іран встиг налаштувати проти себе чимало країн, він постійно обіцяє стерти з лиця
землі деякі з них і з отриманням ядерної зброї буде мати можливість це зробити». Також він зазначає,
що у випадку військового сценарію розвитку подій наслідки повномасштабної війни в регіоні будуть
важкі при будь-якому результаті, однак якщо Іран отримає ядерну зброю і після цього продовжить
вести подібну політику, то ймовірність війни буде настільки ж велика, а її наслідки в цьому випадку
будуть набагато важчими і тому він приходить до думки, що завданням усіх країн регіону має бути
підтримка США і Ізраїлю в їх вимогах до Ірану відмовитися від розробки ядерної зброї, водночас,
за можливості, не доводячи справу до війни [15].

Російська державна пропаганда та більша частина дипломатичної еліти трактує силовий варіант
розвитку подій не інакше, як початок Третьої світової війни та глобальної катастрофи. Таке тракту-
вання, на мою думку, базується як мінімум на трьох головних причинах: по-перше, з падінням
іранського режиму, атлантисти отримують абсолютний контроль над найбільшими у світі нафто-
вими ресурсами (в тому числі і частково Каспійськими), що у свою чергу викличе значне зниження
ціни на цю сировину і як наслідок повний параліч ресурсно-орієнтованої російської економіки.
По-друге, перемога над Іраном значно посилить позиції США в регіоні, а також завдасть еконо-
мічного удару по головному російському партнеру — Китаю, який експортує значну частину нафти
саме з Ірану та охопленої громадянською війною Сирії. По-третє, цей військовий конфлікт одно-
значно прямо чи опосередковано зачепить більшу частину країн пострадянського простору, особ-
ливо кавказьких, адже на кордонах конфлікту опиняться Вірменія, Азербайджан, частково Грузія
та звісно ж Росія, а точніше її військові бази та геополітичні інтереси в регіоні. 
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Висновки. Виходячи з вищезазначеного, можна дійти висновку, що головна геополітична про-
блема і висновок сучасного атлантизму — це перевага над євразійським континентом, що стано-
вить основу для американського глобального верховенства, бо тут може з’явитися її головний
континентальний суперник.

Водночас, для Росії на сучасному етапі антиатлантистський напрям зовнішньої політики насам-
перед спрямований на вирішення трьох основних геополітичних задач: блокування розширення
НАТО у східному напрямку, недопущення розміщення елементів системи ПРО по периметру ро-
сійських кордонів та протидія посиленню американського впливу на Близькому Сході, який може
призвести до військового протистояння з головним російським союзником у близькосхідному ре-
гіоні — Іраном.
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ЯК ЗВІЛЬНИТИСЯ З МОСКОВСЬКОГО КАПКАНУ. 
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У статті робиться спроба дати оцінку зовнішній політиці Російської Федерації відносно великих дер-
жав світу загалом та України зокрема. Проаналізовано наслідки Харківських угод для України, які
стали, за словами відомих експертів, найбільш вдалим досягненням Росії та найбільш безглуздою по-
ступкою України. Акцентовано увагу на позитивному досвіді перегляду завищених цін на газ Казахста-
ном, Таджикистаном і окремими європейськими державами та зроблено висновок про необхідність
перегляду Харківських угод та їх можливу денонсацію.

Ключові слова: Харківські угоди, зовнішня політика Російської Федерації, енергетичні ресурси,
Чорноморський флот РФ, денонсація.

В статье дается оценка внешней политике Российской Федерации в отношении великих держав мира
в целом и Украины в частности. Проанализированы последствия Харьковских соглашений для Украины,
которые стали, по мнению известных экспертов, наиболее успешным достижением России и наиболее
бессмысленной уступкой Украины. Акцентируется внимание на положительном опыте пересмотра за-
вышенных цен на газ Казахстаном, Таджикистаном и отдельными европейскими странами и сделан
вывод о необходимости пересмотра Харьковских соглашений и их возможной денонсации.

Ключевые слова: Харьковские соглашения, внешняя политика Российской Федерации, энерге-
тические ресурсы, Черноморский флот РФ, денонсация.

This article attempts to assess the foreign policy of Russia towards relatively large states in the world in general
and Ukraine, in particular. There is an analysis of the Kharkiv agreements’ consequences  for Ukraine, which
became, in famous experts’ opinion, the most successful achievement of Russia and the most non-sensical con-
cession of Ukraine. Focus is made on the positive experience of reconsideration of overpricing the gas, made by
Kazakhstan, Tajikistan and some European countries,  and it is resumed that here is a need to review the Kharkiv
agreements and possibility of their denouncement.

Key words: Kharkiv agreements, foreign policy of Russia, energy resources, the Black Sea Fleet, de-
nouncement.

Уважний читач, переглянувши основоположні пункти «Угоди між Україною та Російською Фе-
дерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території
України», одразу вкаже на не співмірність її предметних частин, представлених суб’єктами — під-
писантами.

До речі, на це одразу звернув увагу Вацлав Бартушка — посол зі спеціальних доручень Чеської
Республіки в галузі енергетичної безпеки при Євросоюзі: «Для більшості європейців, зокрема, й чи-
новників Євросоюзу, — зауважив посол, — є незрозумілим, як можна змішувати знижку на газ із
перебуванням військової бази на території країни. Ми живемо у світі символів, — додав він» [1]. 

Грубе, волюнтаристське зведення в один міжнародний правовий акт різнорівневих державних
і комерційних предметів домовленостей опосередковано вказує на наявність в ньому прихованих
інтересів, що далеко виходять за межі конкретного договору. Щоб виявити приховані інтереси, по-
трібно розглянути Харківські Угоди в контексті ширших зовнішньополітичних стратегій Російської
Федерації щодо України. Це приблизно як з ефектом мозаїчного панно: коли ми дивимося на нього
зблизька, то бачимо лише окремі камінчики, а коли відходимо на декілька кроків назад — перед на-
шими очима постає цілісна картина. 
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В новітній історії Росії існує глибокий «розлом», що характеризує різні напрями її державного
розвитку: від 1991 року до другої Чеченської війни — орієнтація на демократію, нехай кволу, але
все-таки демократію, а після неї — на реставрацію імперії. Ця орієнтація часто розмита, плутана,
але як тенденція — однозначна. Реваншистські дії в державній політиці РФ персоніфікуються з при-
ходом до влади Володимира Путіна, який, перебравши в олігархічного оточення повноту політичної
влади і зміцнивши позиції правлячої «чекістської партії», приступив до реалізації традиційної зов-
нішньої політики «собіранія Рускіх зємєль».

Правда, ослаблений, порівняно з СССР, військовий і економічний потенціал держави, серйозно
обмежував російських реваншистів у діях. Тому перед активними заходами на пострадянському
просторі необхідно було нейтралізувати головних геополітичних акторів. Президент РФ Володимир
Путін винахідливо скористався фактично єдиним інструментом, що залишився в його розпоряд-
женні — енергетичними ресурсами Росії. Він запропонував тодішньому канцлеру ФРН Ге́рхарду
Шредеру стати «розпорядником» російського газу в Європі. Німеччина, що інтенсивно заповнювала
собою Європейський Союз, не змогла встояти перед такою спокусливою наживкою і проковтнула
разом з нею гачок. Таким чином, найбільша і найвпливовіша держава Західної Європи самоізолю-
валася від активної геополітики заради економічних вигод. Клин між Німеччиною і США вбити не
вдалося, але в багатьох питаннях східної політики об’єднана Європа стала займати особливо обе-
режну позицію.

Другим кроком, який здійснив Путін для урівноваження впливових міжнародних акторів (пере-
дусім США), стало формування стратегічного союзу з Китаєм. Проголошеній Росією у зовнішній
політиці концепції побудови багатополярного світу Китай похвально аплодував, маючи своє на
гадці. Власне, для кількох геополітичних акторів це довготривала багатопланова гра, в якій кожний
хоче розіграти іншого на свою користь. 

Отже, реалізувавши наявні інструменти нейтралізації великих держав, наскільки це було мож-
ливо в цих умовах, керівництво Російської Федерації розпочало відновлення влади Росії на постра-
дянському просторі. Через категоричну відмову Сполучених Штатів Америки визнавати будь-які
зони впливу Російської Федерації, діяти доводилося озираючись. План експансії розроблено в при-
таманному «лицарям плаща і кинджала» стилі конспірологічного мислення. За основу було взято
стратегію «повзучої окупації», тобто фрагментарного, поетапного захоплення владних і ресурсних
об’єктів нових незалежних держав. На основі аналізу зовнішньополітичних дій Російської Федерації
останніх років можна виокремити декілька її складових:

1) заходи з розколу національних еліт;
2) формування «п’ятих колон» на територіях суверенних держав;
3) втягування у різноманітні міждержавні політичні та економічні об’єднання, що обмежують

їхню зовнішню політику;
4) масова інфільтрація в державні, політичні та громадські структури незалежних держав своєї

агентури (наприклад, кожен фаховий спеціаліст, росіянин за походженням, що проживає в Україні,
при відвідуванні родичів у Росії пройшов спеціальну процедуру розмов із представниками ФСБ та
зовнішньої розвідки з метою залучення до співпраці);

5) стимулювання широкомасштабної агресії російських державних та великих приватних банків
та фірм в економіку нових незалежних держав з метою встановлення контролю над вузловими її
секторами: ЗМІ, енергетика, військово-промисловий комплекс тощо. 

Головним об’єктом атаки стала Україна. Правда, після поразки проросійських сил під час По-
маранчевої революції у тактику політики «повзучої окупації» були внесені суттєві корективи, а саме:
замість підтримки однієї проросійської політичної сили, вирішили створювати «центри впливу»
в усіх великих політичних партіях та об’єднаннях. Умовно таку форму політики можна назвати
«грою в чотири руки», коли підтримується не одна сила, а через фрагментарний тиск на певні «аку-
пунктурні точки» суб’єктів політичного процесу створюється сприятлива політична або економічна
ситуація для реалізації російських національних інтересів.

Наприклад, скориставшись напруженою внутрішньоконкурентною боротьбою у владному по-
маранчевому таборі, проросійські олігархи запропонували тодішньому Прем’єр-міністру України
співпрацю з Кремлем. Промоутером контактів виступила група Віктора Медведчука. (На здивовані
запитання журналістів: «Чому Прем’єр співпрацює з Медведчуком?», пролунала відповідь: «Усі мі-
няються, і Медведчук змінився!». Сьогодні ми бачимо, як він змінився.) Зауважимо, у 2012 році
«змінений» Медведчук почав консолідовувати довкола створеного ним «Українського вибору» всі
проросійські організації для проведення через референдум приєднання України до Митного союзу,
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заявивши, що Україна без Росії немислима. Отож, якщо він і міняється, то незмінною залишається
його залежність від Росії.

Тут важливо зрозуміти просту істину: не Медведчук налагодив інтенсивні, довірчі контакти
прем’єр-міністрів України і Росії, а Путін використав його (та інші канали) у реалізації власних ін-
тересів. Медведчук — «сірий кардинал», він не здатен організувати на такому рівні щось подібне.
Встановлення контактів ініційовано російською стороною, яка зуміла використати боротьбу на
взаємознищення в помаранчевому таборі для просування, вигідного лише їй, газового контракту.

Переполоханим такою співпрацею лідерам Партії регіонів заспокійливо пообіцяли, що лише
вони є «справжніми союзниками Росії». Як дотепно зауважив з цього приводу кореспондент «Еко-
номічної Правди»: «Ярлик на управління Україною» запропонували і тим, і іншим. Головне, що
кожен мусив особисто доводити свою вірність співпраці з Кремлем «не словом, а ділом». 

Отже, зробимо попередні висновки. На нашу думку, туманне положення про зменшення відсот-
ків ціни на газ у Харківських угодах, замість типової у таких договорах конкретної ціни за оренду
території, закладено умисно. Російські дипломати, готуючи цей міжнародний правовий акт, вмон-
тували в нього технологію майбутнього шантажу України. Суть його полягала у тому, що, якби укра-
їнська сторона захотіла переглянути терміни перебування російської військово-морської бази
в Севастополі — автоматично запустився б перегляд ціни на газ у бік її збільшення. За задумом крем-
лівських комбінаторів, «газові» і Харківські Угоди, як пазли, мали увійти один в одного, щоб мо-
гильним каменем лягти на незалежність України. Московський капкан закрився. А якщо без
метафор — то зусиллями російської влади створено стратегічно вигідний плацдарм для подальшої
інкорпорації України в Росію. 

У таких випадках завжди виникає запитання: що робити далі? Як «відіграти» проблему хоча б до
нульового рівня, не зазнавши ще більших утрат? З’ясуємо спочатку, чи були прецеденти перегляду
подібних договорів за участю Російської Федерації? 

Виявляється, були! Назвемо останній: Росія і Казахстан після тривалих дипломатичних змагань
прийшли цього року до рішення про необхідність перегляду умов договору про оренду космодрому
Байконур. Як заявив у інтерв’ю газеті «Известия» заступник керівника Роскосмосу Сергій Савєльєв [2],
на вимогу казахської сторони незабаром буде підвищена ціна оренди і, що особливо знаково, по-
ступове передання Байконура (технічних структур) у власність Казахстану. Це вимушене рішення,
яке Росія прийняла під тиском казахських «партнерів». Хто уважно спостерігав за розвитком цієї
теми, той бачив, як казахи застосували технологію тиску — від рішень парламенту до вимог прези-
дента, — і домоглися свого. 

Натхнений казахським прикладом, Таджикистан теж розпочав «психічну» атаку на уряд Російської
Федерації, вимагаючи підвищення ціни за оренду перебування військової бази на його території. 

Висновок очевидний: не зле уряду України повчитись у Казахстану і Таджикистану. Наші дії по-
винні бути принциповими, прозорими і раціональними. У стратегічному плані ми хочемо повного
виведення російських збройних формувань із Кримського півострова. У тактичному — по-перше,
скорочення термінів перебування Чорноморського флоту в Севастополі; по-друге, приведення ціни
орендної плати  за перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України
у відповідність зі світовими стандартами; по-третє, приведення статусу та умов перебування ЧФ
РФ на нашій території до рамок, визначених законодавством України, та убезпечення наших гро-
мадян від наслідків його військової діяльності; по-четверте, виключення можливості втягування
нашої держави у протистояння чи конфлікти Росії з третьою стороною та, по-п’яте, виведення
з нашої території носіїв ядерної зброї, розвідувальних й контррозвідувальних органів.

«За найскромнішими оцінками експертів, загальна сума за оренду земель і об’єктів для базування
ЧФ у Криму нині становить до 2 мільярдів дол. США рік і залежно від вартості кримської землі,
вочевидь, стрімко зростатиме надалі, — пише журнал «Народний Депутат», — а оренда військово-
морських баз обходиться, — наприклад, — США в Південній Кореї — у 630 млн дол. США, на Окі-
наві — у 700 млн дол. США» [3].

Розрахунки можуть бути різні. Наприклад, можна взяти за основу методику підрахунків росій-
ської сторони щодо ціни на газ (її головний постулат: якщо ви в митному союзі, то платите менше,
а якщо ні — то платите по повній) і застосувати її до ціни оренди бази Чорноморського флоту. Ми
не в митному союзі, і туди не збираємось, а тому платіть по повній, починаючи з 2013 року. 

Принагідно буде згадати тут і про європейський досвід перегляду завищених цін на газ через
ухвали міжнародних арбітражних установ. Наприклад, польська державна нафтогазова компанії
PGNIG домоглася зниження ціни на газ на 15% починаючи з 3 січня 2013 року (це щорічна економія
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майже 1 млрд дол. США). Москва пішла на поступки після подання компанією позову до Міжна-
родного арбітражного суду Стокгольма [4]. 

Ще один важливий для України приклад — Міжнародний арбітражний суд Відня ухвалив: чеська
компанія RWE Transgas має право «істотно» скорочувати обсяги закупівель газу за діючим контрак-
том з «Газпром експортом», не сплачуючи при цьому штрафних санкцій [5]. Подібного ж перегляду
знижки на постачання російського газу домігся Німецький енергетичний концерн E.ON [6].

І ще: перед тим як розпочинати процедуру перегляду Харківських угод, необхідно усунути внут-
рішньополітичні причини наших стратегічних поразок — різновекторність оцінок зовнішньополі-
тичного напряму розвитку України владною і опозиційними партіями. Тим більше, що позитивні
сигнали до таких змін пролунали з обох боків. Зокрема, президент України Віктор Янукович заявив,
що євроінтеграція є безальтернативним напрямом розвитку для України, а йому у відповідь рефре-
ном із ув’язнення відповіла Юлія Тимошенко, що входження до Об’єднаної Європи — єдиний мож-
ливий напрям розвитку держави. 

Необхідно заради виживання народу піднятись над власними образами, страхами і корпоратив-
ними інтересами. Варто було б закріпити народження цього важливого консенсусу в Меморандумі
зовнішньополітичного розвитку України. Цей  Меморандум мали б підписати всі великі парламент-
ські і непарламентські партії та громадські організації, щоб він відобразив безальтернативну Волю
Українського народу. 

Потрібно переходити до денонсації Харківських угод. І будьмо непохитні на цьому шляху.
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Більшість країн Східної Європи, які виникли внаслідок розпаду СРСР, декларували про
прагнення здійснити перехід до моделі демократичного суспільства. На жаль, досвід більше ніж
двадцяти років трансформації країн цього регіону свідчить, що перехідний етап не обов’язково має
передбачати власне перехід. Досить часто справа завершується стабілізацією певного фіксованого
стану, коли поєднуються ознаки/властивості демократичного і авторитарного суспільства в різній
пропорції. Натомість спільним результатом всіх країн стало національне державотворення, виявом
чого слід вважати формування мережі головних політичних інститутів. Дослідження питання
стабільності та ефективності діяльності урядів не дістало в науковому доробку українських учених
належної уваги. Перш за все слід сказати, що на концептуальному рівні відсутні дослідження
сутності урядової стабільності та ефективності, рівно як і багатьох дотичних до уряду понять. По-
друге, дослідження урядової діяльності в абсолютній більшості випадків переважно представлені
історичними роботами та описовим підходом, коли головний наголос робиться на окремих фактах
та подіях. Власне тому запропонована робота є актуальною в теоретико-методологічному на
практичному планах.

Архітектоніка роботи передбачає декілька послідовних блоків: теоретико-концептуальний,
в межах якого розглянуто сутність низки  політологічних категорій; нормативно-правовий, коли
вивчено особливості законодавчої бази, яка регламентує урядову діяльність та її еволюцію;
методологічно-інструментальний, коли уважно опрацьовано існуючі наукові підходи та інструменти
і окреслено коло та логістику їхнього застосування, та емпірично-прикладний, в межах якого,
власне, і було проаналізовано значний масив прикладного матеріалу. Робота стосується урядів країн
Східної Європи: Азербайджану, Білорусії, Вірменії, Грузії, Молдови, України та Росії. Попри
тривалий спільний період розвитку цих народів у межах СРСР, політична практика періоду
незалежного розвитку виявила цілу низку інституційних та функціональних особливостей
національних політичних систем. Оскільки в більшості країн було реалізовано напівпрезидентську
форму правління, в монографії ґрунтовно аналізується сутність, родові властивості і, що особливо
важливо, якісні відмінності в межах заданої форми правління. Також слід наголосити на важливості
розгляду не лише актуального стану політичної системи, а всіх етапів еволюції або свідомої зміни
національних політичних конструкцій. 

Найбільше наукове і евристичне зацікавлення викликає розділ третій «Стабільність урядів
у країнах Східної Європи: порівняльний аналіз атрибутів й індикаторів», в якому проаналізовано
основні різновиди урядових кабінетів, включаючи такий вид, як технократичні та напів техно -
кратичні; виділено партійно-виборчі атрибути стабільності урядів у вищеназваних країнах та
стабільність урядів крізь призму парламентської підтримки, партійної сили та ідеології. Зазначений
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аналіз проведено на підставі обрахунку з допомогою низки індексів значного масиву інформації
про діяльність урядів цих країн. Слід підкреслити, що автор поряд із прямим аналізом різноманітних
показників активно залучає результати зарубіжних учених стосовно подібних процесів і явищ
у країнах Західної та Центральної Європи. Внаслідок цього З. Бялоблоцький фактично розширив
формат дослідження. Залучення цих матеріалів дозволяє краще усвідомити місце та специфіку
отриманих висновків щодо країн Східної Європи. Варто зазначити, що велика кількість наукових
праць західних вчених, опрацьованих автором, переконливо доводить, що методики та інструменти
вивчення урядів, опрацьовані в демократичних країнах, можуть застосовуватись масиву інформації
досліджуваних країн.

Представлена робота має самостійний, завершений характер. Вона побудована логічно, висновки,
отримані автором, базуються на належній доказовій базі. Монографія, без сумніву, буде корисною
і цікавою як для науковців-політологів, так і для практиків, які працюють над проблемами
оптимізації урядової діяльності. Все це дає підстави рекомендувати монографію З. Бялоблоцького
«Стабільність та ефективність урядів у політичних системах Східної Європи» до друку.

Галина Зеленько. Рецензія
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Політологія міжнародних відноси : навч. посіб. / С.О. Шергін. —  К. : 
Дипломатична академія України при МЗС України, 2013. — 204 с.
Андрій Кудряченко, доктор історичних наук, професор,
директор Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»,
Заслужений діяч науки і техніки України

Дослідження міжнародних відносин є складною і важливою сферою мобілізації наукових зусиль,
яка потребує поєднання базових теоретичних положень, методологічних схем і методів усієї соціо-
гуманітаристики. Жодне явище цієї сфери неможливо адекватно проаналізувати й витлумачити без
звернення до історичної, політичної, соціологічної, філософської наук. Таким чином, комп -
лексність і системність є базовою методологічною установкою та когнітивним ключем до розуміння
більшості явищ міжнародних відносин, котрі неможливо пізнати засобом якоїсь однієї дисципліни.
Тож і дослідження цих відносин є міждисциплінарним за своєю сутністю — тут немає місця ні для
занадто вузької спеціалізації, ні для замикання у рамках однієї дисципліни. Така ситуація
пояснюється не лише комплексністю самого предмета пізнання, але й надзвичайною актуальністю
сфери міжнародних відносин, тим що за умов глобалізації ця сфера стосується всіх і кожного.

Поява нового наукового доробку в галузі міжнародних досліджень є важливою подією не лише
для вітчизняної соціо-гуманітаристики, але й для всього українського суспільства, особливо для
суспільства громадянського, що залежить від міжнародних чинників і є чутливим до потреб та
проблем сучасного світу. Вихід друком навчального посібника «Політологія міжнародних відносин»,
що належить перу відомого українського політолога, доктора політичних наук, професора Шергіна
Сергія Олександровича, може вважатися подією в житті вітчизняної наукової та освітньої спільнот.
Цей глибокий і визначний творчий доробок стосується й більш широкого загалу — всіх тих, хто
цікавиться міжнародними відносинами і прагне бути сучасним, тобто відкритим до викликів
глобалізації й на індивідуальному рівні.

Нині громадянин навіть найменшої і найпериферизованішої країни світу мусить мати хоча
б мінімальні знання про її міжнародне довкілля. Причому йдеться не про якусь просту сукупність
інформації, а про систему пізнавальних схем та методологічних установок, що дають можливість
зрозуміти, а не просто споглядати світові події. Навчальний посібник доктора політичних наук,
професора Шергіна Сергія Олександровича «Політологія міжнародних відносин» якраз і надає такі
когнітивні ключі до розуміння минулого, сучасного і навіть майбутнього міжнародних відносин.
Він становить інтерес не лише для фахівців у галузі міжнародних досліджень, а й для широкого
загалу, роблячи внесок як у формування вітчизняної науки про міжнародні відносини, так і віт -
чизняної політичної культури.

Сьогодні недостатньо бути громадянином певного національного суспільства, оскільки такий
одномірний статус передбачає ізольованість та навіть провінційність. Сучасна людина політична
має жити потребами й проблемами глобалізованого світу, перейматись ними і бути чутливою до
кожного нового міжнародного виклику, який неминуче торкне і його власну Вітчизну. Однак такий
політико-культурний інтернаціоналізм вимагає належної підготовки — відповідного набору знань,
методологічних схем та інтелектуальних навичок. У цьому плані навчальний посібник «Політологія
міжнародних відносин» є вагомим внеском у формування подібної політичної культури україн -
ського суспільства, яка адекватно відповідатиме на виклики глобалізації та оптимально поєднува -
тиме патріотизм й відкритість зовнішньому світу, адже саме такої політичної культури потребує нова
незалежна держава.

Принцип комплексності й системності пронизує міжнародні дослідження як загалом, так і в рам -
ках кожної окремої науки. Навчальний посібник «Політологія міжнародних відносин» постає
уособленням цих принципів. Зокрема, привертає увагу визначення системи міжнародних відносин
як «соціальної системи особливого типу, що характеризується слабким ступенем інтеграції та
значною автономністю її складових елементів» (ст. 126). Тож маємо інтегральну дефініцію, котра
гармонійно поєднує історико-соціологічні та політологічні елементи і створює теоретико-
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методологічні передумови для комплексного й системного аналізу реальних міжнародних відносин.
Водночас авторські бачення позбавлені схоластичної статичності й догматизму. Шергін Сергій
Олександрович пропонує класифікацію факторів трансформації міжнародних систем — історичних,
геополітичних, геоекономічних, інтеграційних, глобалізаційних, цивілізаційних. Він також цілком
слушно стверджує, що стадійність, циклічність і періодичність зміни структурних параметрів
є загальною закономірністю трансформації системи міжнародних відносин (с. 137). Загалом,
у навчальному посібнику сформульовані засади динамічного бачення еволюції міжнародних систем.

Відомо, що глобалізація стала однією з провідних тенденцій сучасних міжнародних відносин.
У навчальному посібнику пропонується оригінальне й пізнавально продуктивне тлумачення
глобалізаційних процесів, котре оптимально організовує знання про цей складний і суперечливий
феномен. Професор Шергін С.О., узагальнюючи поширені підходи, наводить комплексне
визначення економічної глобалізації як нового етапу міжнародної конкуренції, який «...харак -
теризується поставленим на інформаційно-технологічну базу процесом залучення до міжнародного
бізнесу ресурсів і продуктів, що піддаються відтворенню й копіюванню на різних територіях
і в різних соціо-культурних ареалах» (с. 161). Наголошуючи на комплексних визначеннях цього
складного й суперечливого процесу, він формулює вже суто політологічну дефініцію глобалізації
як процесу реструктуризації та якісно нового розвитку міжнародного політичного простору:
«процесу створення цілісної глобальної економіки, інституціонально-правового оформлення цієї
цілісності та прагнення транснаціональних еліт скористатися її можливостями для налагодження
системи глобального управління» (с. 162).

У навчальному посібнику приділено значну увагу розгляду ролі й місця України в геополітичних
і глобальних трансформаціях. Зокрема, окреслюються базові моделі зовнішньополітичної по -
ведінки україн ської держави, визначається її цивілізаційна ідентичність, формулюється геопо -
літичний код, робиться цілком слушний наголос на партнерському потенціалі зовнішньої політики
України (с. 186–189).

Автор навчального посібника «Політологія міжнародних відносин» — знаний фахівець у галузі
політичної науки й теорії міжнародних відносин, хоча і його внесок у розвиток історії міжнародних
відносин та регіоналістики (зокрема дослідження Південно-Східної Азії) також незаперечний.
Шергін Сергій Олександрович є автором понад ста сорока ґрунтовних наукових праць, серед яких
навчальний посібник «Політологія міжнародних відносин» посідає своє важливе місце. Цей
науковий доробок не лише увібрав у себе глибокі наукові знання його автора. Він відобразив
суттєвий політичний досвід Шергіна Сергія Олександровича, котрий тривалий час обіймав посаду
радника з політичних питань посольства України у В’єтнамі, а також його значний педагогічний
досвід, що був відзначений почесним званням «Заслужений працівник освіти України». Нині
Шергін Сергій Олександрович очолює кафедру регіональних систем та європейської інтеграції
Дипломатичної академії України при МЗС України. Таким чином, навчальний посібник «По лі -
тологія міжнародних відносин» підтверджує високий науковий статус не лише його автора, але й тієї
установи, яку він представляє.
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Львівського національного університету  імені І. Франка

Під впливом трансформаційних процесів в Україні в останні півтора десятиліття відбуваються
суттєві зміни в політичній, економічній, соціальній, духовній та інших сферах. Вони зачепили також
усю царину релігійно-церковного життя. Між тим сьогодні в цій сфері ще бракує чіткої державної
політики, ще не розроблено модель державно-церковних взаємин. За роки незалежності в Україні
остаточно не було знайдено базового вектора державної політики щодо релігії і церкви, не було ви-
значено її наріжних пріоритетів. Насамперед це пояснюється складністю і суперечливістю суспіль-
них трансформацій, колізіями внутрішньополітичного характеру, наявністю серйозних проблем
у соціально-економічній сфері, неусталеністю правової бази держави. Слід зауважити, що чинному
вітчизняному законодавству щодо свободи совісті та віросповідання бракує чіткості та однознач-
ності формулювань і логічної виваженості. 

Нині в Україні нагальною є проблема розширення тих громадських структур, які реально, а не
на словах, займаються утвердженням ідей громадянського суспільства, виховують молодь у дусі ре-
лігійної терпимості. Адже й через 22 роки після здобуття Україною незалежності ситуація з утвер-
дженням основних прав і свобод віруючих ще не є незворотною. Особливе занепокоєння викликає
дух і зміст законопроектів, які останнім часом подаються правлячою більшістю до Верховної Ради
й відбивають намагання виділити якусь одну, «головну», традиційну церкву, надати привілеї окре-
мим конфесіям на шкоду іншим, забюрократизувати процедуру реєстрації релігійних організацій,
розширити реєстр державних наглядачів над ними, встановити певний контроль над сферою сак-
рального і церквою, яка, згідно з християнським вченням, є «Тіло Христове». 

Проблеми державно-церковних відносин у сучасній Україні були й залишаються в центрі під-
вищеної уваги як науковців, так і органів державної влади, громадських і релігійних організацій.
Вони мають високий рівень суспільної актуалізації. Їх осмислення як у теоретичному, так і в прак-
тичному сенсі є, на наш погляд, важливим і необхідним. 

Відзначимо також наукову актуальність і своєчасність монографічного дослідження М. Палін-
чака і з огляду на те, що порушені ним проблеми в такому ракурсі, з такою всебічністю розкриття
та оригінальністю залучених до наукового аналізу джерел українськими та зарубіжними авторами
ще не піднімалися. Важливим є те, що дослідник свідомо вдався до детального аналізу еволюції дер-
жавно-церковних взаємин на прикладі України та країн Вишеградської четвірки. Як слушно заува-
жує автор книги, посткомуністичні держави Центрально-Східної Європи менш ніж за десятиліття
продемонстрували вражаючі успіхи на шляху формування демократії і забезпечення свободи буття
релігії. Для проходження аналогічного шляху низці країн Заходу потребувалося багато десятиліть.
Саме тому досвід розбудови взаємин між державою та релігійними інституціями, який апробується
у країнах зазначеного регіону, з теоретичної точки зору є надзвичайно інформативним для вчених
і корисним для застосування у політичній практиці. Він має бути використаний і в Україні при ви-
робленні сучасної моделі державно-конфесійних відносин, яка більшою мірою відповідала би ук-
раїнській культурно-історичній традиції. 

Хочеться звернути увагу також на те, що за виконання цього типу дослідження взявся вчений,
який уже відзначився цілою низкою серйозних студій у царині взаємин між державою, суспільством
і церковними інституціями на посткомуністичному просторі. 

Переконливим є й саме виконання роботи, рівень вирішення її дослідницьких завдань. При
цьому М. Палінчак упровадив до наукового обігу значний масив фактичної та історіографічної ін-
формації, що стало результатом його кропіткої роботи в бібліотеках та архівних установах України,
Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини. 
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Серед значущих досягнень автора, здійснених з позиції та інструментарію політичної науки, слід
назвати такі: 

– встановлено, що специфіка політологічного підходу до вивчення суспільно-церковних від -
носин полягає в дослідженні їхньої взаємодії на рівні триєдиної системи, що включає гро мадянське
суспільство, політичні інститути й саму церкву; 

– з’ясовано, що взаємини між державою, суспільством і церквою не є суто внутрішньою проб -
лемою; вони мають також зовнішньополітичний вимір, безпосередньо формують міжнародний
імідж тієї чи іншої країни, зокрема країн постсоціалістичного простору; 

– уточнено існуючу в літературі класифікацію моделей державно-церковних взаємин і допов -
нено її характеристикою моделей фінансового забезпечення конфесій, що склалися нині в Європі; 

– підтверджено, що поділ наукового доробку дослідників з України, країн «Другого світу»
й Заходу, які працюють над проблематикою посткомуністичних релігійних трансформацій, на групи
в залежності від їхнього громадянства є невиправданим з огляду на близькість їхніх поглядів і тео -
ре тико-методологічних засад; 

– доведено, що становище релігії і статус церкви в різних країнах неоднаковий; попри наявність
у багатьох країнах Європи спільних рис у характері відносин між державою і церквою, навряд чи
є підстави для реалізації певної унітарної моделі цих відносин, оскільки вони ґрунтуються не лише
на формальних засадах права, а й на глибоко вкорінених у національну історію і культуру традиціях
та особливостях менталітету, які важко піддаються модернізації; 

– встановлено, що церква є невід’ємним учасником суспільно-політичних процесів, всупереч
уявленням, згідно з якими релігія та церква існують поза політикою; історичні традиції та сучасний
досвід засвідчують, що церква була і є не лише об’єктом, а й активним суб’єктом політичного життя,
чинником формування громадянського суспільства; 

– з’ясовано фактори й мотиви політизації релігійно-церковного комплексу України і на цій
підставі уточнено тезу про небезпеку злиття церкви і держави; 

– констатовано, що існування в Україні напруженості та конфліктів між традиційними
християнськими конфесіями, вплив на ситуацію зарубіжних релігійних центрів створюють загрозу
розколу України по згубній для неї лінії розлому «Схід — Захід», загрозу для національної безпеки
нашої держави; існування в Україні трьох православних церков різної юрисдикції є явищем
тимчасовим і протиприродним, що серйозно порушує світовий православний правопорядок;

– зроблено узагальнюючий висновок про те, що в контексті оптимізації міжконфесійної
взаємодії у найближчій перспективі важливу роль має відігравати синхронізація дій у трикутнику
«держава — суспільство — релігійні організації» на основі рівноправних відносин Української
держави з усіма церквами та віросповіданнями. 

На сторінках рецензованої книги її автор висловлює чимало інших слушних думок, робить
сміливі узагальнення. Прогнозуючи на майбутнє місце інституту церкви в Україні, він стверджує,
що, по-перше, це місце буде особливим для України, по-друге, воно комплексно відображатиме
політичну, історичну, релігійну, культурну спец42ифіку України, вдачу її народу, історичні
прецеденти існуючих на українських землях державно-церковних відносин, по-третє, воно більшою
чи меншою мірою відтворюватиме європейські прецеденти посідання церквою свого місця
в конкретних суспільствах через подібність багатьох суспільних процесів у Європі та в Україні як
європейській державі з давніми християнськими традиціями. На відміну від багатьох країн Східної
та Центрально-Східної Європи Україна є і буде країною релігійної культури. 

Однак рецензована монографія є цінною не лише високим рівнем концептуалізації і теоре ти -
зування. Як здається, вона становить неабиякий інтерес і з огляду на значний масив конкретно
історичної, історіографічної та суспільно-політичної інформації, майстерно вплетеної в канву
наративу, яка суттєво «оживлює» виклад. Книга має добре мовностилістичне оформлення, вона не
перенасичена науковою термінологією й тому є легкою для сприйняття. 

Можемо стверджувати, що монографію М. Палінчака написано на рівні сучасних стандартів,
вона доповнює наукові здобутки сучасної транзитології і є, безперечно, суттєвим внеском у по -
літичну науку. 

Анатолій Романюк. Рецензія
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