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СЕКЦІЯ І 

ПОЛІТИКА ТА БЕЗПЕКА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 
 

С. В. Іванов, В. І. Ляшенко, Н. В. Осадча  
 

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ТА НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ КРІЗЬ ПРИЗМУ 

МІЖНАРОДНИХ РЕЖИМІВ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 
 

Перше десятиліття XXI ст. - період масштабних світоглядних зрушень у світі з 
моменту руйнування біполярності й розпаду СРСР. По-перше, провідні держави 
світу значно частіше і відвертіше почали використовувати силу й погрозу її засто-
сування, хоча ще десять років тому здавалося, що із зникненням протистояння ко-
мунізму й лібералізму в міжнародних відносинах запанує мир. По-друге, у світі 
з’явилися нові за своїми масштабами та глибиною загрози, головними з яких є 
процес поширення ядерної зброї та ЗМЗ, а також міжнародний тероризм. По-
третє, у міжнародні відносини повернулася деідеологізація, що всупереч роман-
тичним очікуванням кінця 1980 - початку 1990-х років, імовірно, ніколи не зника-
ла. Актуальність теми також зумовлена змінами у системі міжнародних відносин, 
пов’язаних із формуванням поліцентричного світового порядку в системі націо-
нальної безпеки та реалізації національних інтересів, зокрема в сфері космічної 
діяльності. Управляти світовими політичними процесами стає дедалі складніше. 
Складність полягає у тому, що регулювання повинно здійснюватись інститутами, 
що на цьому етапі розвитку міжнародних відносин в сфері космічної діяльності не 
можуть ефективно виконувати свої функції. Процеси трансформації світоустрою 
після розпаду біполярності донині не набули чітких меж настільки, щоб із впев-
неністю можна було сказати про функціональну і структурну стабілізацію нового 
міжнародного порядку. Навпаки, швидше йдеться про його дестабілізацію, 
пов’язану із формуванням багатополярності, переструктуруванням світового гео-
політичного простору. 

Питання багатомірності та багатовимірності сучасних економічних систем в 
умовах глобалізації розглянуті нами в роботах [1;2]. Загальні теоретичні основи 
режимології як підґрунтя стимулювання розвитку економічних систем викладено 
в [3]. Нижче нами зроблено спробу розглянути з вищезазначених теоретичних по-
зицій сучасні міжнародні режими забезпечення національної безпеки та націо-
нальних інтересів з урахуванням особливостей регулювання космічної діяльності. 
У сучасних геополітичних умовах особливої актуальності набуває проблема фор-
мування інституційного забезпечення - дієвих правил, норм, отже і поведінки 
суб’єктів згідно зі встановленими правилами. Відповідь на ці та інші актуальні 
проблеми сучасності дають різноманітні теорії міжнародних відносин. 

Викликом, власне, є акумулювання й використання теоретичного потенціалу 
для аналізу практичної сфери безпекових відносин між державами. І в цьому плані 
Г. Мюллер [4] зізнається, що «на жаль, американська режимна дискусія цього досі 
не спромоглася зробити. Р. Хервіс, котрий зробив у цьому плані найважливіший 
вклад, наполягав на тому, щоби застосовувати поняття режиму у всій його повноті 
на всю сферу безпекових відносин між державами і, що не дивно, зустрівся з 
труднощами такого підходу» [4, с.277]. Сам же Г.Мюллер спробував застосувати 
теоретичний потенціал школи міжнародних режимів для вивчення режиму не-
розповсюдження ядерної зброї [4, с.277-313]. Однак доволі переконливо представ-
лено теорію, згідно з якою міждержавні відносини також (і власне!) у безпековій 
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сфері з користю можна дезагрегувати таким чином, щоби режимний аналіз можна 
було застосувати окремо до кожної предметної сфери [5; 6,с13-14]. Натомість 
українська наука й досі не активізувалася у цьому перспективному напрямі до-
сліджень - ані у статусі активного теоретичного моделювання, ані у статусі пасив-
ного оглядача.  

Використовуючи теоретичну аналогію з марксовими схемами метаморфоза то-
вару для учасників міжнародної космічної діяльності можна запропонувати для 
уявлення механізму міжнародного регулювання, зокрема і в сфері економіки 
космічної діяльності, схеми: «національна безпека (NS) – міжнародний регулятор-
ний режим (IRR) – «національна безпека’(NS’)»,та «національний (приватний) ін-
терес (N(Р)І) – міжнародний регуляторний режим (IRR)- національний (приват-
ний) інтерес' (N(Р)І’)» або переводячи її в розряд системних уявлень (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Системне уявлення міжнародного регуляторного режиму національної безпеки 
та національних (приватних) інтересів в сфері космічної діяльності 

 

Таким чином, будь-який міжнародний регуляторний режим (ІRR) в економіч-
ній системі може бути розглянутий як певна інституційна система управління, а 
також представлений і формалізовано описаний таким чином: ІRR = {G; S; I; R; 
P}, де G - безліч цілей, які декларується досягти введенням даного режиму; S - 
безліч суб'єктів, на яких поширюється дія цього режиму; I - безліч норм, правил, 
обмежень і умов (бажано необхідних і достатніх), які необхідні для досягнень де-
кларованих цілей, оскільки саме правила визначають характер «гри», встановлю-
ючи способи взаємодії між суб'єктами і вводячи обмеження на використання ними 
ресурсів і стратегій в боротьбі за досягнення економічних цілей і / або утримання 
економічної влади на ринку.  

Природа міжнародних режимів і різноплановість їх бачення теоретичними 
школами міжнародних відносин породжує логічні сумніви і питання на кшталт 
«Чому слід вивчати та застосовувати саме міжнародні режими як модель міжнаро-
дних відносин в сфері національної безпеки, реалізації національних інтересів, зо-
крема в сфері космічної діяльності?». Відповідь на таке запитання аргументують 
такі дослідники міжнародних режимів, як Дж.А. Фінлейсон і М.В.Захер, які вва-
жають, що «науковці вивчають режими тому, що вони зацікавлені у тенденціях і 
моделях поведінки, що відрізняються від тих, які, за припущенням, існують у 
«традиційній» міждержавній системі» [7, с.277]. А зважаючи на диференціацію і 
диверсифікацію сучасних міжнародних без пекових відносин, режимний підхід з 
поглибленим вивченням нетрадиційних явищ і процесів світової політики й між-
народного права (поряд з урахуванням традиційних одиниць аналізу на кшталт 
жорсткої, м’якої та розумної сили та національного інтересу) приховує в собі чи-
малий евристичний та пояснювальний потенціал навіть попри те, що режимна те-
орія доволі молода і не повністю сформульована.  

П. Баршдорф [3, с.10], зазначає що саме американцю Дж. Руггі, бути вдячними 
за впровадження ще 1975 року в літературу з міжнародних відносин терміна «ре-
жим», який він запозичив зі сфери міжнародного права і означив як «сукупність 
взаємозалежних очікувань, правил, планів, організаційних ініціатив і фінансових 
зобов’язань, прийнятих групою держав» [9, с.570]. Його концептуальне нововве-
дення викликало неабияке зацікавлення дослідників і стимулювало чималу кіль-
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кість напрацювань у цьому напрямі. Саме в середині 1970-х років дослідники 
міжнародних відносин почали зосереджуватися на режимах як концепції, що ви-
користовувалася для аналізу і тлумачення дедалі більшої кількості міжнародних 
угод з торгівлі, фінансових відносин та екологічних проблем. У 1970 - 1980-х ро-
ках фокус наукових досліджень міжнародних режимів залишався, головним чи-
ном, обмеженим сферами, що не стосувалися проблем національної безпеки та 
національних інтересів. 1990-і роки означились активізацією досліджень власне 
безпекових сфер міжнародних відносин із застосуванням режимного підходу, се-
ред яких, наприклад, був контроль над озброєннями та реформування НАТО після 
завершення «холодної війни», що виконувалися у межах теорії неоліберального 
інституціоналізму.  

У науці про міжнародні відносини існувало й існує чимало концепцій, автори 
яких прагнули і прагнуть пояснити основні тенденції та правила взаємодії 
міжнародних акторів. Часто думки вчених сходяться на тому, що вагоме місце у за-
безпеченні й функціонуванні міжнародного порядку надається правилам, що визна-
чають поведінку міжнародних акторів. Однак щодо того, якою мірою ці правила 
визначають міжнародний порядок, як вони формуються, які чинники їх визначають, 
точиться дискусія, в основі якої досить таки суперечливі думки вчених. 
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В. Л. Семко  
 

ГІБРИДНА ВІЙНА: СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ  

ТА УТОЧНЕННЯ ПОНЯТТЯ 
 

Термін «війна» традиційно є одним з ключових у дослідженнях з міжнародних 
відносин. Протягом останньої чверті століття це поняття постійно обростає нови-
ми прикметниками: асиметрична, прєемптивна, мережева, мережоцентрична, 
нелінійна, безконтактна, непряма, неконвенційна, інформаційна, психологічна, 
проксі-війна, хаос-війна і, нарешті, гібридна. Також виокремлюють економічні, 
інформаційні, політичні, законодавчі, екологічні війни. Є навіть «мовні війни» та 
«війни пам’ятників». 

Поняття «гібридна війна» використовується від початку 2000-х рр., коли у ан-
гломовній науковій літературі його почали регулярно використовувати такі автори 
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як Френк Хофман, Девід Кілкаллен, Білл Немет, Джон Маккуен, Натан Фрейєр, 
Прашант Парамесваран. Ці автори визначають гібридну війну як поєднання регу-
лярних та іррегулярних форм введення бойових дій. Під іррегулярними бойовими 
діями у даному випадку йдеться про операції, які здійснюються військовими 
структурами, що не мають визначеного державного підпорядкування. [4, с.129.] 
Один з українських дослідників пропонує уточнити термін «гібридна війна», ви-
користовуючи замість нього термін «комбінована війна» або «непроголошена 
комбінована війна», коли держава-агресор комбінує методи окупації та анексії од-
них територій з розпалюванням громадянської війни на інших територіях і загро-
зою ядерного удару по можливих союзниках держави, яка стала жертвою агресії. 
При цьому війна офіційно не оголошується ані агресором, ані жертвою й таким 
чином не визнається повною мірою міжнародним співтовариством. [3, с.14.] 

На думку Ф. Хофмана, теорія гібридної війни досліджує одночасне поєднання 
елементів симетричних та асиметричних війн, тактики конвенційного та некон-
венційного введення бою, одночасну участь професійних військових та ополчен-
ців з числа місцевого населення (найманців). За визначенням Ф. Хофмана, гібрид-
на війна – це поєднання регулярних та нерегулярних військ і засобів ведення 
збройних конфліктів на одному театрі військових дій. Такий підхід критикували 
історики, на думку яких у поєднанні регулярних та нерегулярних військових фор-
мувань, які воюють разом проти спільного супротивника, немає нічого нового. 
Проте Ф. Хофман звертав увагу на те, що у війнах минулого регулярні війська та 
нерегулярні військові формування знаходились під загальним керівництвом, але 
територіально воювали окремо один від одного. В умовах гібридної війни вони 
воюють разом на одному театрі військових дій. Крім того, сьогодні наявна разюча 
відмінність у технологіях, порівняно з війнами минулого. Якщо у війнах минулого 
регулярні та нерегулярні війська використовували приблизно однакові технології, 
то сьогодні технологічний рівень регулярних армій та ополченців сильно 
відрізняються. Саме гібрид таких технологій, тактик і методів ведення боротьби, – 
поєднання примітивних саморобних вибухових пристроїв та безпилотників і 
супутникової навігації – створює цілком нові загрози, з якими звичайній регу-
лярній армії дуже складно воювати. [7,с.80] 

У російськомовній науковій літературі гібридна війна тлумачиться ще ширше. 
В. Герасімов, начальник Генерального штабу Збройних Сил РФ, якого вважають 
головним російським ідеологом гібридної війни, прямо констатує: «Акцент ме-
тодів протиборства зміщується у бік широкого застосування політичних, еко-
номічних, інформаційних, гуманітарних та інших невійськових заходів, що ре-
алізуються із застосуванням протестного потенціалу населення» [2]. 

Сферою гібридного протиборства російські аналітики вважають усі основні 
сфери життєдіяльності суспільства й визначають гібридну війну як сукупність дій, 
спрямованих на руйнування усіх основних просторів суспільства-супротивника, 
тобто на його цілковите руйнування. При цьому агресія в усіх основних просторах 
здійснюється одночасно. Основними просторами суспільства вважаються: гео-
графічний, економічний, інформаційно-ідеологічний та інформаційно-
кібернетичний. У кожному просторі способи ведення гібридної війни розрізня-
ються у відповідності до природи даного типу простору. 

Основні способи ведення гібридної війни у географічному просторі: 1) ло-
кальні «традиційні» війни у ресурсних регіонах країни – об’єкта агресії, втягнення 
цієї країни у низку «конфліктів малої інтенсивності» по периметру її кордонів; 
2) організація та проведення масових заворушень, громадських акцій непокори, 
державних переворотів в країні – об’єкті агресії та державах, які виступають її со-
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юзниками; 3) підтримка та заохочення сепаратизму в країні – об’єкті агресії. Ре-
алізація останнього способу ведення гібридної війни може відбуватись за різними 
напрямами, які включають трансляцію сепаратистських ідей і гасел в інфор-
маційне поле країни – об’єкта агресії, підтримка та популяризація сепаратистських 
рухів одночасно з компрометацією правлячого режиму країни – об’єкта агресії на 
рівні міжнародних організацій, матеріальна підтримка сепаратистських збройних 
формувань, подекуди безпосередня участь країни-агресора у їх створенні та керів-
ництво їх діями тощо. [4,с.130.] 

Основні способи ведення гібридної війни в економічному просторі: 1) санкції 
проти окремих галузей економіки країни – об’єкта агресії, у тому числі закриття 
для неї міжнародних ринків (або окремих їх сегментів) і блокування доступу до 
певних технологій; 2) санкції проти усіх галузей економіки країни – суб’єкта 
агресії (економічна блокада); 4) санкції проти ключових осіб (банкірів, політиків, 
промисловців), що визначають зміст і перебіг економічних процесів в країні – 
об’єкті агресії [4,с.131]. 

Основні способи ведення гібридної війни у інформаційно-ідеологічному про-
сторі: 1) заміщення традиційних цінностей та/або домінуючих ідеологічних кон-
структів даного суспільства цінностями та/або домінуючими ідеологічними кон-
структами іншого суспільства; 2) фальсифікування історії країни – об’єкта агресії; 
3) десакралізація основних персоналій і знакових фактів культурно-історичної 
свідомості країни – об’єкта агресії; 4) імплантація та/або заохочення децивілізую-
чих соціальних практик: проміскуїтету, насилля, наркоманії та алкоголізму, побу-
тової та економічної злочинності тощо [4,с.131]. 

Основні способи ведення гібридної війни в кібернетичному просторі: 
1) витіснення програмного продукту і кібернетичних технологій країни – об’єкта 
агресії з світових та/або регіональних ринків; 2) хакерські атаки проти економіч-
них і політичних інститутів країни – об’єкта агресії [4,с.132]. 

Співвідношення військових та невійськових технологій, що використовуються 
у рамках гібридної війни, на думку фахівців Генштабу Збройних Сил РФ, складає 
сьогодні 1:4 на користь невійськових засобів боротьби [1]. 

Акторами гібридної війни виступають держави, глобальні і транснаціональні 
корпорації, міждержавні і наддержавні інститути, а також неурядові організації. 

Характерна риса гібридної війни у поведінковій сфері полягає у тому, що у цій 
війні для акторов-агресорів відсутні будь-які стримуючі фактори морального або 
правового порядку. Головна і єдина мета гібридної війни – результат (руйнація 
життєвих просторів супротивника), а не дотримання моральних або правових норм.  

Гібридна війна у розумінні військових виглядає як застосування регулярних та 
нерегулярних, конвенційних та неконвенційних тактичних методів ведення війни. 
Проте невійськові фахівці пропонують розширене розуміння гібридної війни, як 
застосування конвенційних озброєнь, методів іррегулярної війни, тероризму, ви-
користання кримінальних практик, ненасильницьких дій, інформаційних операцій, 
економічних, фінансових і підривних політичних дій. 

Вищенаведені методи ведення гібридної війни фактично передбачають вклю-
чення до складу комбатантів таких неконвенційних структур як приватні військові 
кампанії, незаконні збройні формування терористичного характеру, структури ор-
ганізованої злочинності (передусім наркокартелі та міжнародні корупційні ме-
режі), структури позасистемної радикально-екстремістської опозиції, ЗМІ, неко-
мерційні та неурядові організації, що здійснюють підривну діяльність на території 
країни-об’єкта гібридної війни.  

Правовий аспект гібридної війни характеризується тим, що до неї неможливо 
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застосувати сучасні норми міжнародного права, що визначають поняття «агресія». 
В цій війні не існує понять «фронт» та «тил». Ця обставина обумовлює для «дер-
жави-мішені» великі труднощі в подоланні спрямованих на неї атак гібридного 
типу. У сфері міжнародних відносин ускладнюється запровадження санкцій проти 
держави-агресора, а у внутрішньополітичній площині виникає низка проблем, 
сутність яких полягає у відсутності правових підстав та механізмів для запро-
вадження військового або надзвичайного стану, обмеження конституційних прав 
та свобод, видворення з території країни громадян держави-агресора, введення 
цензури та інших заходів попередження загроз, які у добу класичних війн були 
цілком природними і вкладались у правові рамки «конвенційної війни». Дана об-
ставина створює сприятливі умови для здійснення підривної діяльності на тери-
торії держави-об’єкта гібридної війни через функціонування суспільних ор-
ганізацій, ЗМІ та окремих активістів підконтрольних державі-суб’єкту гібридної 
війни. І, навпаки, невизначеність, а, подекуди і відсутність, правового поля 
гібридної війни обумовлює для держави-об’єкта агресії значні складнощі у подо-
ланні гібридних загроз. Слід зазначити, що процеси глобалізації стали потужним 
каталізатором гібридної війни у правовій, інформаційно-культурній та еко-
номічній площині. Сьогодні, в умовах глобалізованого світу будь-які заходи 
надзвичайного характеру з боку держави-об’єкта неминуче призведуть до її пере-
творення у інформаційне та економічне «гетто», законодавчі обмеження неминуче 
зачеплять інститути громадянського суспільства, системної опозиції та пересічних 
громадян і створять передумови до протиправних дій, переслідування політичної 
опозиції, корупції та інших зловживань. 

Суттєвою проблемою правового характеру є трактовка поняття «колабо-
раціонізм» у реаліях війн нового покоління. У минулих війнах будь-яке співробіт-
ництво з противником тлумачилось як однозначний злочин проти держави, 
скоєний її громадянами. Сучасна епоха характеризується домінуванням наддер-
жавних інститутів та міжнародних норм права. Права людини є абсолютною 
цінністю, порушення якої може бути формальним приводом до військового втру-
чання. У той ж час акторами гібридної війни виступають недержавні суб’єкти, які 
можуть піднімати на знамена саме гасла права народів на самовизначення, захисту 
від геноциду, порушення прав людини і вважати злочинцями усіх тих, хто 
співпрацює з офіційним правлячим режимом держави-суб’єкта гібридної агресії. 
За цих умов звинувачення у колабораціонізмі з конкретного юридично визначено-
го складу злочину перетворюється у навішування ярликів, яке не може мати пер-
спектив на рівні міжнародних судових інстанцій. 

Ще один аспект розвитку нових форм війни розкриває ізраїльський аналітик 
С.Ципис, називаючи її «таємною війною» [8]. Він підкреслює недостатню вив-
ченість таємної війни, але визначає її як «дії, спрямовані на завдання втрат стороні, 
необов’язково у ході відкритого зіткнення. Характерним є те, що невідомо, ким са-
ме завдано удару, анонімність джерела атаки». Полем прояву таємної війни 
сьогодні можна вважати Сирію, де у теперішній час воює декілька сторін, і вже 
накопичилось достатньо фактів, коли удари наносились по певним, очевидно 
невійськовим об’єктам (лікарням, школам), і конфліктуючі сторони звинувачували 
у цьому одна одну, але доказів приналежності удару так й не було знайдено. Пере-
вагою таємних війни полягає у тому, що, коли ворог не визначений, потерпіла сто-
рона не може завдати легітимного удару. Такі атаки часто не афішуються по-
терпілою стороною, щоб не складалося враження її безпомічності. З приводу деяких 
відомих епізодів таємних атак, у тому числі під час конфлікту на Сході України, 
аналітики висловлювали думку про те, що вони здійснювались так званими «сіри-
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ми» збройними формуваннями, які не належали жодній із сторін конфлікту й яких 
начебто взагалі не існувало. Таємницею залишається навіть підпорядкованість та-
ких підрозділів, але їх дії очевидно спрямовані на постійний «підігрів» збройного 
конфлікту та (напевне головним чином) створення гучних інформаційних приводів. 
Дії збройних сил Російської Федерації під час анексії Кримського півострова у 
2014 році також можна визначити як таємну війну, оскільки підпорядкованість т.зв. 
«ввічливих людей» або «зелених чоловічків» формально залишалась невідомою. 
Хоча у цьому випадку мова йдеться про дотримання російською стороною юридич-
них формальностей, й цей епізод скоріше подібний участі «мільйона китайських 
добровольців» у корейській війні. Широке поширення таємна війна отримала у 
кіберпросторі, де дуже важко встановити джерело атаки, тому розробкам у цій га-
лузі приділяють значну увагу усі розвинуті країни. Слід зауважити, що у ході 
кібервійни удар по комп’ютерним системам, які об’єднані у всесвітню мережу, мо-
же бути завданий з будь-якої точки світу. Так, під час російсько-грузинської війни 
2008 року кіберудари по грузинських комп’ютерних мережах завдавались з тери-
торії не лише Росії, а й ФРН та Туреччини. 

Реконцептуалізація термінології гібридної війни відбулась в контексті українсь-
ко-російського конфлікту, що розпочався у 2014 році. До поняття гібридної війни 
включили увесь спектр військових та невійськових дій – ведення відкритих бойових 
дій, спецоперацій, кібервійни, інформаційної війни, фінансово-економічної війни, 
політичного протистояння тощо. Характерним є те, що політизація термінології 
гібридної війни велась не військовим, а політичним співтовариством.  

Суттєвою рисою гібридної війни є підрив легітимності влади противника як 
політична мета війни. При цьому вона досягається невійськовим шляхом – за до-
помогою впливу на еліти й на суспільну думку, підриваючи легітимність існуючо-
го режиму, а коли режим руйнується, його місце займає маріонетковий уряд, який, 
у свою чергу, руйнує військову та економічну міць держави. 

Цивільні науковці схильні ототожнювати гібридну війну з інформаційною. 
Військові фахівці розглядають гібридну війну як ієрархію цілей та завдань – 
руйнація, спочатку культурних цінностей, потім духовних й, нарешті, матеріальних.  

Своєрідна «мода» на військову семантику у міжнародних відносинах пояснює, 
чому військові кола, як у Росії, так й на Заході чинять опір впровадженню таких 
термінів як «гібридна війна» або «інформаційна війна». Військові можуть казати 
про «інформаційний конфлікт», «інформаційну боротьбу», але «інформаційну 
війну» не бажають сприймати, оскільки війна для військових означає передусім 
ведення військових дій, яка включає часткову або загальну мобілізацію як людей, 
так й економіки. У західній літературі існує термін «grand strategy», який об’єднує 
усі стратегії. Grand strategy покликана керувати військовою, економічною, інфор-
маційною, фінансовою та іншими стратегіями. При цьому військова стратегія – це 
лише частина grand strategy, якою повинні займатись військові, і на думку багать-
ох дослідників, частина невелика [7,с.81–82]. 

Окремої уваги заслуговує поняття преемптивної війни. У вітчизняній та 
російськомовній літературі слово preemptive часто перекладається не зовсім ко-
ректно як «превентивний», проте «преємпція» означає перевагу, випередження. 
По відношенню до військових дій превентивний удар завдається як випереджаю-
чий щодо очевидного удару супротивника, а у преемптивній війні удар завдається 
за наявності не очевидної, але потенційної загрози [5,с.161]. 

Співробітник центру стратегічних досліджень при Університеті національної 
оборони (США) Ф. Гофман характеризує гібридну війну як «повний арсенал різ-
них видів бойових дій, включаючи конвенційні можливості, іррегулярні тактику та 
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формування; терористичні акти (в тому числі безглузде насильство й примус) і 
кримінальний безлад». Гібридні війни можуть вестися як державою, так і різними 
недержавними акторами [6,с.115]. 

У гібридних війнах якісних змін зазнав склад учасників різноманітних зброй-
них формувань. Важливим учасником «гібридної» війни є злочинці. Терористичні 
організації залучають до своїх лав професійних убивць, людей з кримінальним 
минулим. Карні злочинці знаходять в екстремістських організаціях сприятливе се-
редовище. Вони потрібні «ідейним» терористам, які не завжди самі можуть холод-
нокровно здійснювати розправи над людьми. 

Обов’язковим учасником «гібридної» війни є найманці. Ветеран військової ро-
звідки США Р.Пітерс здійснює порівняльний аналіз типових рис солдата й най-
манця. Так, солдатові властива жертовність, дисциплінованість, організованість, 
готовність завдати поразку іншим солдатам, він має легальний статус і націленість 
на відновлення порядку, в той час як «новому воїнові» притаманні пристрасть до 
наживи, слабка дисципліна або відсутність будь-якої дисципліни, індивідуалізм, 
готовність до насильства навіть щодо мирного населення, його статус – поза зако-
ном, і він націлений на руйнування порядку. Тому «нових воїнів», скоріше, можна 
віднести до терористів. Скільки таких найманців влилися в лави сепаратистів на 
Донбасі, сказати важко, але зрозуміло, що йдеться про тисячі. [6,с.118]. 

Поряд з терористами, найманцями, представниками спецслужб інших країн, 
важливим учасником «гібридної» війни є ополченці, партизани, тобто представни-
ки місцевого населення, які беруть активну участь у бойових діях. Треба усвідом-
лювати, що терористи не можуть діяти самі по собі, їм потрібна певна підтримка 
місцевого населення, оскільки це закладено у природу будь-якого соціального 
конфлікту. 

Найбільш загальний сценарій розвитку соціального конфлікту складається з 
трьох стадій: на початковій відбувається конфліктний поділ населення, соціальних 
груп на «своїх» і «чужих» за якоюсь ознакою або за сукупністю ознак: національ-
ною, регіональною, релігійною приналежністю, політичною орієнтацією тощо. 
Потім протиборчі сторони переходять до активних дій, що виражається в стихій-
них або організованих мітингах, посилені протидії правоохоронним органам. І, 
нарешті, для початку безпосередньо насильницьких дій (нападу збудженого 
натовпу на будівлі органів влади і управління, військові об’єкти, органи 
внутрішніх справ з метою захоплення зброї та звільнення заарештованих тощо; 
здійснення погромів, вбивств, зґвалтувань, підпалів житлових будинків і автома-
шин) необхідна як мобілізація натовпу, так і наявність провокуючої події, що дає 
привід для відповідних дій [6,с.118]. 

Ще однією характерною рисою гібридної війни, і, одночасно, передумовою її 
виникнення і поширення у сучасному світі стала комерціалізація насилля і прива-
тизація непорушної у минулому монополії держави на легітимне насилля. До не-
давнього часу не піддавався сумніву веберевський принцип про монопольне право 
держави (від імені народу) здійснювати насилля як в середині країни, так й за її 
межами. Так, лише держава могла застосувати війська на певній частині своєї те-
риторії для наведення конституційного ладу або оголосити війну іншій державі. 
Напевне, лише технічна складність та велика вартість морських та повітряних за-
собів ведення війни перешкоджає поширенню гібридних війн на морське та по-
вітряне середовище. При цьому воюючі сторони зацікавлені не в тому, щоб пере-
могти та змусити противника програти. Вони зацікавлені у веденні війни як ко-
мерційного підприємства. Самопроголошені уряди, політичні рухи та окремі по-
льові командири у низці випадків отримують контроль над сільскогосподарськими 
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землями, промисловими підприємствами, природними ресурсами або беруть під 
контроль транспортні шляхи, і завдяки цьому починають здійснювати комерційну 
діяльність, таку саму паралельну офіційній економіці держав як і війна в умовах 
якої все це відбувається. 

У теперішній час військові дії ведуться не лише регулярними арміями, але й 
озброєними племенами, кланами, загонами польових командирів, партизанськими 
формуваннями, найманцями, приватними арміями. Як демонструє практика, 
подібні формування здійснюють на підконтрольних територіях усю повноту вла-
ди, фактично скасовуючи на них владу держави, навіть якщо вони не є сепарати-
стами і виступають на боці держави, декларуючи захист її інтересів. Все це ство-
рює ситуацію політико-правової невизначеності. В її умовах проблема біженців та 
переміщених осіб; матеріальних компенсацій; ліній розмежування та режиму їх 
перетину, паспортного контролю, економічних зв’язків держави зі своїми 
непідконтрольними або умовно підконтрольними територіями, соціального забез-
печення їх населення тощо постають зовсім інакше, ніж у часи минулих війн. 

Залучення до військових дій недержавних акторів зумовлює таку особливість 
«нових війн» як зникнення відмінностей між традиційною війною як політичним 
насиллям і злочином – насиллям за ради приватних інтересів. 

Вирішальну роль у появі «нових війн» відіграла економічна глобалізація – 
можливість фінансування таких війн через глобальні фінансові мережі та їх деше-
вина. Заходи, які дві ідеологічні системи розробляли з метою попередження ядер-
ної війни, були дуже витратними. Однією з причин розпаду СРСР стала саме аст-
рономічно дорога гонка озброєнь. Це зумовило перехід від тупикової за визначен-
ням гонки озброєнь до приватизації та комерціалізації війни, до розробки нової 
парадигми «керованого хаосу» на територіях держав-лімітрофів та третіх країн 
замість їх приєднання до ідеологічного табору. У перспективі цій процес може ви-
явитись більш доленосним, ніж попередній конфлікт між Заходом та Сходом. 

Складається ситуація розмивання межі між війною та миром, що є гарним 
підґрунтям для здійснення випереджаючих військових ударів, які будуть мотиво-
вані усуненням можливих загроз у майбутньому. Динаміка міжнародних відносин, 
соціальних, культурних та економічних процесів, технічний прогрес постійно бу-
дуть надавати війні нових форм. 
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М. П. Гетьманчук 
 

ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ  

УКРАЇНСЬКОГО МИРОТВОРЧОГО КОНТИНГЕНТУ  

В РЕСПУБЛІЦІ ІРАК У 2003 р. 
 

Офіційним приводом для військових дій в Іраку став заявлений зв’язок режи-
му Саддама Хусейна з міжнародним тероризмом, а також пошук і знищення зброї 
масового ураження (хімічних снарядів, виготовлених до 1991 р.). У військовій 
кампанії, яка розпочалася 20. 03. 2003 р. брали участь військові підрозділи 
міжнародної коаліції майже із 40 країн. На територію Іраку український військо-
вий контингент, чисельність якого становила 1680 чоловік, згідно Указу президен-
та України, було введено 11. 08. 2003 р. [1]. Перед силами міжнародної коаліції в 
інформаційній сфері були визначені наступні завдання: формувати потрібну гро-
мадську думку у світі; сприяти діяльності силам міжнародної коаліції; використа-
ти у боротьбі проти режиму Саддама Хусейна існуючі протиріччя між арабськими 
країнами; 4) підривати у населення Іраку довір’я до існуючої влади [2]. 

Всі інформаційні операції в Іраку (ІО) проводилися за однаковою схемою: 
1) планування операції, визначення доцільності її проведення, цілей, сил і засобів, 
методів впливу, цільової аудиторії впливу; 2) створення інформаційного приводу, 
під яким розуміли подію чи «псевдоподію», які можна було використати для про-
ведення операції; 3) «розкручування» інформаційного приводу, використання його 
для досягнення цілей операції, руйнування певних психологічних стереотипів; 
4) вихід із спеціальної операції або етап закріплення, забезпечення планового за-
вершення пропагандистської кампанії [3,с.60]. Безпосередньо ІО займалися 
спеціальні групи, які знаходилися у всіх бойових підрозділах. 

Під контроль українського військового миротворчого контингенту була пере-
дана іракська провінція Васіт. Він виконував завдання в містах Аль – Кут, Сувай-
ра, Вавилоні, Багдаді, форту Бадра і на ірано – іракському кордоні. Тут українські 
спеціалісти ІО отримали перший позитивний досвід. Вони досить успішно: 1) 
налагодили тісний зв'язок з місцевими та зарубіжними ЗМІ в м. Аль – Кут (центрі 
провінції); 2) провели результативні переговори більш ніж з 20 політичними, 
релігійними та громадськими організаціями; 3) шляхом переговорів до 28. 06. 2004 
р. налагодили тісні контакти з тимчасовою адміністрацією провінції, місцевою 
поліцією, підрозділами національної гвардії, навчальними закладами; 4) визначи-
ли проблеми регіону та шляхи їх вирішення; 5) з’ясували ставлення населення до 
сил міжнародної коаліції; 6) аналізували особливості дій незаконних збройних 
формувань [4]. Українські структури ІО взяли активну участь у створенні теле-
радіокомпанії «Аль – Кут - ТВ», місцевого медіа – центру, газети «Васі - алян». В 
липні 2004 р. уряд Іраку визнав вказані ЗМІ кращими серед регіональних медіа, а 
українців навіть представили до нагород. На конференції структур ІО у Багдаді 28. 
08. 2004 р. відділення ІО української 5 ОМБр під командуванням підполковника 
В. Кузьміна зайняло друге місце серед представників національних миротворчих 
контингентів після Великобританії. Такі методи роботи української структури ІО 
як особисте спілкування, співпраця з місцевими ЗМІ були визнані кращими у за-
гальній стратегії всіх структур ІО міжнародної коаліції [5]. 

Українські структури ІО постійно висвітлювали в місцевих ЗМІ процес надан-
ня гуманітарної допомоги країнами коаліції, відкриття відремонтованих та побу-
дованих шкіл, лікарень, роз’яснювали основні принципи демократії. Виступи 
представників українського командування у місцевих ЗМІ викликали велике за-
цікавлення іракців, сприяли формуванню позитивного іміджу України та коаліції. 
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Українські миротворці реалізували в Іраку 350 проектів з економічного відрод-
ження провінції Васіт та відновлення її інфраструктури на суму 15 млн. доларів: 
1) збудували 16 шкіл, відремонтували 7 дитячих садків, 4 автомобільні дороги, 
3 лінії електропередач, 4 об’єкти водопостачання, надали допомогу 40 тис. хворих; 
2) підготовили 6 тис. військовослужбовців для 3-ї бригади Збройних сил Іраку; 
3) відбудовували форти для прикордонної поліції, казарми і штаби для підрозділів 
територіальної оборони Іраку [6, с. 60]. Серед причин що ускладнювали діяльність 
українських структур ІО був мовний бар’єр (відсутність перекладачів із арабської 
мови з місцевим діалектом), обмежена кількість спеціалістів української структу-
ри ІО та недостатнє забезпечення засобами проведення ІО.  

 Завдяки участі військового контингенту у кампанії в Іраку в Україні було 
швидко ухвалено закон про боротьбу з тероризмом та ратифіковано 31.07.2006 р. 
Конвенцію Ради Європи про запобігання тероризму. У 2012 р. згідно Указу прези-
дента від 29.12.2012 р. було офіційно дане визначення інформаційної війни, однак 
згодом цей документ втратив чинність. Вже у Стратегічному оборонному бюле-
тені України від 6.06.2016 р. визначення інформаційної війни немає взагалі, а її 
тлумачення переведене в ранг дискусійних питань [23].  
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Г. В. Шипунов, Л. Я. Угрин, С. В. Савойська 
 

ВІД ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ І НЕОІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ  

ДО ДИСКУРСИВНОГО НЕОІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ:  

ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ПОШУКИ ТА ПОЛІТИЧНА БЕЗПЕКА 
 

Від характеру політичної діяльності традиційних і нових інституцій як в сере-
дині держави, так і на міждержавному рівні залежить ефективність розв’язання 
проблем, зокрема і тих, які спричинені неефективною мовною політикою, а також – 
політична безпека не лише в окремо взятій державі, а й в усьому світі. Це довели 
такі міжнародні інституції як ООН, ОБСЄ та ін. Є й інші інституції, які своїми ді-
ями показали байдуже ставлення до життя людей та забезпечення миру. Тобто, у 
політичному процесі задіяні як формальні інституції, якими є інститути влади, фо-
рмальними правилами структурування яких є статути, програми та ін., так і нефо-
рмальні, якими є інститути участі, які здатні впливати на політичну владу [2]. До 
формальних інституцій науковці відносять державу, владу, їх офіційних представ-
ників, конституції, закони та ін., а до неформальних – санкції, які застосовуються 
до тих держав, які порушують закони світового порядку; традиції, за допомогою 

http://www.president.gov.ua/documents/
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яких усі народи відрізняються у культурному на іншому сенсах; політичну поведі-
нку, яка в українських політиків має символічні, політичні, вербальні, реальні та 
ін. ознаки; клановість, яка наносить велику шкоду економіці, мові, культурі пев-
ного народу та ін. Неоінституційний підхід, на слушну думку Л. Угрин, розглядає 
інституції, зокрема і міжнародні, як сукупність правил, норм, процедур та прийн-
яття рішень, вплив на міжнародні відносини та зовнішню політику яких зумовлю-
ється участю у формуванні правил міжнародних взаємодій всіх акторів, які або 
обмежують їх егоїстичну поведінку, або сприяють реалізації цілей [4, c. 42]. 

На базі діяльності нових (неформальних) інституцій та їх зіткнення з тради-
ційними (формальними), якими, приміром, у Візантії називали організації, підруч-
ники з давньоримського права тощо, виникло таке явище як інституціоналізм. «Ін-
ституціоналізм» як поняття – це сукупність різних за сутністю і характером інсти-
туцій, які комплексно впливають на існуючі у суспільстві цінності, формують пра-
вила гри у політичному процесі, регулюють поведінку суб’єктів політики, яких 
об’єднують громадські організації, політичні партії та ін., ідейні цінності яких у 
постмодерний період змінили свою сутність і значення. З часом інституціями ста-
ли називати усі ті явища, під якими розуміють політичний лад, порядок, сукуп-
ність норм права, суспільно-політичні відносини, вербальні символи, сукупність 
ідей, вірувань, звичаїв, моделі поведінки політиків, мовну політику та ін. Окрім 
зазначеного, складовою інституціоналізму є такі інституції як родина, політична 
партія, профспілка, мовна політика та ін. Зокрема, до інституцій мовної політики 
доктор політичних наук, професор О. Висоцький відносить політичні партії, які 
послідовно відстоюють концепцію проведення мовної політики; політичних дія-
чів, що обґрунтовують ті чи ін. стратегії її реалізації, законопроекти, дослідниць-
ко-лінгвістичні центри, громадські інститути та організації тощо [1, с. 69].  

Водночас варто зазначити, що у середині 1980-х рр. спостерігається тотальне 
падіння авторитету майже усіх інститутів, що виявилося у такому терміні як «де-
інституціалізація», масовому русі протесту та спонтанних політичних акціях [3, c. 
126]. Щоб розв’язати ці та ін. політичні проблеми, які накопичилися в епоху моде-
рнізму, на основі неформальних інституцій, які почали виникати, сформувалося 
таке поняття як «новий інституціоналізм» (неоінституціалізм), який почав регулю-
вати політичні відносини між державою і суспільством на новому рівні. Серед 
причин падіння авторитетету традиційних політичних інституцій є: узурпація вла-
ди, війни, заборона свободи та волевиявлення, мовно-політичні конфлікти, галь-
мування розвитку рідної мови і культури національних меншин, націй та корінних 
народів, що породило таке явище як мовно-політичний сепаратизм, євроінтегра-
ційні та міграційні процеси, проблема збереження національної ідентичності та 
традиційних цінностей, які пов’язані зі ставленням до імміграції, панування інозе-
много капіталу, забезпечення високого рівня життя та ін. [5, c. 71].  

Щоб розв’язати зазначені проблеми, зокрема і мовно-політичні, Дж.Марч, 
Д.Найт, Й. Олсен, О. Педерсен, В. Шмідт та ін. науковці розробили нову методо-
логію, яка отримала назву дискурсивний неоінституціоналізм. Вона призначена 
для розв’язання політичних проблем, зокрема і тих, які спричинені неефективною 
мовною політикою, шляхом плюралізму, мультикультуралізму, діалогу, компромі-
су та консенсусу. Виникнення такого поняття як «дискурсивний неоінституціа-
лізм» пов’язано з тими проблемами, зокрема і мовно-політичними, які розв’язати 
старими методами та силовими підходами неможливо. Якщо представники однієї 
з держав намагаються діяти не шляхом діалогу, компромісу та порозуміння, а ста-
рими авторитарними методами, то вона може отримати протидію від інших дер-
жав та міжнародних інституцій у вигляді бойкоту, ізоляції та санкцій, які спрямо-
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вано, приміром, проти деструктивних дій Росії в Україні та ін. державах. На такий 
бойкот 20 травня 2019 року ця держава наштовхнулася у Раді ООН, яку вона 
скликала для того, щоб заблокувати ухвалений в Україні закон «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної», який, начебто, чимось загрожує 
міжнародному миру та політичній безпеці. Тому такого роду політичний дискурс, 
ініційований Росією, закінчився не розпочавшись. Виходячи з зазначеного, висно-
вок напрошується сам по собі: зазначений закон дозволяє українським громадянам 
використовувати українську мову у рамках власної ідентичності, особистої свобо-
ди та прав незалежної Української держави. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ДОСВІД ІЗРАЇЛЮ 
 

На політологічному рівні проблема ефективності взаємовідносин держави і 
громадянського суспільства у сфері забезпечення національної безпеки є актуаль-
ною як з теоретичної, так і з практичної точки зору. 

Практика взаємодії органів державної влади з інститутами громадянського су-
спільства в розвинутих демократичних країнах зорієнтована на делегування час-
тини владних повноважень до приватного сектору. Це стосується більшості орга-
нів державної влади, включаючи відомства сектору безпеки.  

В Україні процес політичного аутсорсингу до недавнього часу знаходився у 
зародковому стані через відсутність необхідності владі звітувати перед суспільст-
вом, нечисельність та невміння лобіювати власні інтереси організаціями грома-
дянського суспільства. Cьoгодні, коли між державою та громадянським суспільст-
вом досягнутий консенсус з приводу незворотності впровадження реформ, пошук 
нових моделей взаємодії між ними стає вельми актуальним [1]. 

У таких умовах, корисним для України є досвід взаємодії громадянського сус-
пільства та держави в сфері забезпечення публічної безпеки в Ізраїлі, яка є прик-
ладом тісної та почесної співпраці між правоохоронцями та суспільством у спіль-
ній боротьбі за посилення внутрішньої безпеки.  

За час існування цієї держави там сформувалася так звана культура безпеки – 
спосіб оптимальної взаємодії елементів політичної системи з питань забезпечення 
безпеки. У рамках цієї культури ізраїльтяни, як правило, адекватно реагують на 
проведення заходів щодо запобігання терористичній загрозі: ретельні і численні 
перевірки при відвідуванні державних установ і місць громадського користування, 
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ускладнення в дорожньому русі, викликані перевіркою підозрілих автомобілів то-
що. Факторами, які позитивно впливають на ефективність функціонування секто-
ру безпеки в Ізраїлі, є тaкi властиві силовим структурам ознаки, як низька корум-
пованість співробітників, їх високий професіоналізм, допустима відкритість при 
взаємодії із ЗМІ та неурядовими організаціями.  

У поліції Ізраїлю, згідно з даними Центрального бюро статистики країни, слу-
жить до 28 тисяч осіб (при населенні у 8,5 млн жителів). Це один із найнижчих у 
світі показників кількості поліцейських на 100 тис. жителів, особливо для країни з 
високою терористичною загрозою. Крім цього, існує ще й організація добровіль-
них помічників поліції «Мішмар Езрахі» (у перекладі – «Цивiльна гвардія»), що 
сьогодні налічує 35 тисяч членів і є прикладом тісної співпраці між правоохорон-
цями та суспільством у спільній боротьбі за посилення внутрішньої безпеки [2]. 

«Мішмар Езрахі» була створена у 1974 р. після серії кривавих терористичних 
актів. У 2002 р. кількість добровольців досягла максимуму і становила 70 тисяч 
осіб, які безпосередньо допомагали силам поліції в усіх областях її діяльності.  

Пoліцейські волонтери в Ізраїлі одягнені у відомчу уніформу (тільки з 
відпoвідною позначкoю на поліцейському значку), наділені такими ж повнова-
женнями, як і співробітники поліції, спеціальну підготовку отримують за тією ж 
програмою (що є специфічно ізраїльським явищем). Навчання члени організації 
поєднують з основною роботою. Кожен волонтер повинен проводити на службі не 
менше восьми годин на місяць. Бути членом «Мішмар Езрахі» в Ізраїлі – дуже по-
чесно, і у суспільстві ці люди користуються повагою [2]. 

В Україні пріоритетом державного розвитку проголошено побудову громадян-
ського суспільства та правової держави. Одним із показників сформованості демок-
ратичної та правової держави є встановлення режиму публічної безпеки та порядку. 
Тому значущість громадських об’єднань для нашої країни важко переоцінити, оскі-
льки за умови дієвої взаємодії із державними інститутами на засадах партнерства 
вони здатні ефективно реагувати на безпекові загрози сьогодення та, крім цього, 
можуть використовуються владними структурами для встановлення зв’язку з маса-
ми і як засіб донесення вагомої інформації до населення. 

Розвиток суб’єктів публічного права в сучасній Україні визначають зараз дві 
основні тенденції: спостерігається трансформація ролі держави, яка розширює 
свою участь у суспільних зв’язках та формується правосуб’єктність нових учасни-
ків публічно-правових зв’язків [3]. Використовуючи трансформаційні можливості 
країни важливо скористатися мобільністю суспільства та працювати у напрямку 
поглиблення партнерської взаємодії держави та громадськості, що є могутнім 
чинником розбудови правової держави і ствердження громадянського суспільства.  

Враховуючи нинішню ситуацію із станом законності і правопорядку в Україні, 
зовнішню гібридну агресію, необхідність підтримання на належному рівні громад-
ської безпеки в нашій державі виступає одним із пріоритетів забезпечення націо-
нальної безпеки в цілому, безпосередньо впливаючи на процеси у соціально-
економічній, політичній, морально-психологічній та інших сферах життєдіяльнос-
ті українського суспільства. Проголошений Україною євроінтеграційний шлях 
державотворення вимагає від нас якнайскорішої адаптації й впровадження най-
кращих загальновизнаних демократичних інструментаріїв публічного управління 
в усіх сферах суспільного життя [4]. 
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GLOBAL TANDENCY TO BE CYBER-SAFE 
 

In 2016, Ukraine approved the Cybersecurity Strategy, which provided the set of 
measures, priorities and directions for ensuring the country's cybersecurity. Abovemen-
tioned strategy is aimed at developing of cyberspace and achieving compatibility of 
Ukraine on the International arena.  

In 2017, a large-scale cyber-attack occurred in Ukraine. Among main outcomes of 
this crisis, the dozens of Ukrainian banks, media resources, government agencies and 
private enterprises suffered, over 13 thousand computers in more than 200 state institu-
tions were infected. The Secretary of the National Security and Defence Council of 
Ukraine, Oleksandr Danilyuk, reports that it is planned to develop a New Cybersecurity 
Strategy, which will be created based on the verification of all state electronic resources 
in 2019 for protection against cyber-attacks [1]. 

Cyber-attacks are aimed at undermining the economy. The mix of cyber-attacks, 
propaganda and energy blackmail form ‘modern weapons» of mass destruction, special-
ly designed for the hybrid war. Humanity is still searching for «ambrosia» in order to re-
sist such pressure. As foreign experience shows, developed countries have already made 
a breakthrough in this area, but a «panacea» has not yet been found. 

However, at the Summit on the global information society, which took place in Ge-
neva on June 15, 2019, a new state-level cybersecurity review was published. The Inter-
national Telecommunication Union (ITU) is updating the corresponding global cyberse-
curity index, which covers 195 countries. Based on the results of research, a rating was 
compiled based on which it is possible to judge about precautionary measures and meth-
ods of counteracting cyber-attacks in the leading countries [2]. 

It is worth to consider the foreign experience in developing cyber security strategies 
of countries, which are leading the aforementioned rating. 

 

 
 

Fig1. «Top five most committed countries, Global Cybersecurity index (GCI)» 
 

Singapore launched a large-scale policy to counter cyber threats and raise public 
awareness about such kind of problems way back in 1991. The Prime Minister, Lee Hsien 
Long, pointed out at the opening ceremony of the Singapore International Cyber Week in 
2019 that Singapore was one of the main targets for hackers. There have been cases of 
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phishing, the introduction of malware, data leakage, and website corruption. The cases of 
fake «governmental» websites existence, that millions of Singaporeans trust, occurred 
quite often. That was the reason for creation of Cyber Security Agency of Singapore 
(CSA) in 2015. During the term of its existence, the CSA has already done an excellent 
job as far as a national cybersecurity strategy has been developed. This national strategy 
includes a set of tools for proper protection of government systems and networks. Among 
these tools are issuing business newsletters that report potential cyber-attacks, emergence 
of new cyber threats to remind businesses of the need to constantly improve cybersecurity 
measures. This strategy also assumes that an educational cybersecurity program is going 
to be offered at all universities in Singapore without any exception [3]. 

Singapore collaborates with the intergovernmental organization ASEAN, which in-
cludes Malaysia [3]. The aim of such kind of «partnership» is to jointly block cyber-
attacks and exchange experience. 

The United States was one of the first states to regard cybersecurity as a mission of 
strategic importance. In 2003, upon the initiative of George W. Bush., the National 
Strategy for Cyberspace Security appeared. A lot of time was devoted to cyberspace is-
sues during the presidency of B. Obama, who actively promoted the concept of Digital 
Diplomacy and introduced the International Strategy for Cyberspace in 2011. Donald 
Trump still believes that cybersecurity is an important element of foreign policy. In 
2018, two new important documents appeared. They determine the US policy in cyber-
space for years: the US National cyber strategy and cyber strategy designed by US De-
partment of Defence. 

As for Oman, millions of attacks are carried out on Omani government networks 
every year. Government agencies participate in a great amount of National cybersecurity 
measures. The Omani Information Technology Agency (AIT) together with the partici-
pation of the Computer Emergency Response Team (OCERT) have already tested the 
readiness of government institutions to repel cyber-attacks. The set of particular 
measures has already increased the coordination between OCERT and the private sector. 
The result of the abovementioned campaign was the fact that Oman investigated more 
than 1800 incidents in the field of computer security within the term of 10 months of 
2017. Hundreds of alerts have been issued to the public and the private sector with warn-
ings of possible computer attacks. Speaking at the annual Regional Cybersecurity Sum-
mit in Muscat at the end of 2017, the Executive Director of AIT, Salim al Ruzaiki, 
praised the high rating of his country in the ranking. He mentioned: «We are proud that 
Oman ranks first among Arab countries and fourth in the world [4].  

«White holes» in Ukraine’s cybersecurity issues result in huge financial losses that 
exaggerate dozens of times the amount of resources spent on developing tools for ensur-
ing the country's cybersecurity. In order to minimize losses, it is important to understand 
that all facets of a country's life: private or state-owned enterprises, educational institu-
tions, young people and the older generation, should increase the security of the cyber 
environment around them. Parallel to that, state should increase the awareness of its res-
idents about cyber hygiene and provide their citizens with the means to maintain cyber 
security of widely used electronic resources.» The analysis of the above mentioned 
countries allows to maximize the effectiveness of new security measures used in the pol-
icy of Ukraine as far as the use of constructive foreign experience will allow Ukraine to 
significantly accelerate the formation of an effective cyber-security industry. 
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(АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА): БЕЗПЕКОВИЙ АСПЕКТ 
 

В умовах глобальної інформатизації світу помітно зростає роль політичної ре-
клами в боротьбі за лідерство. Доволі актуальними залишаються сьогодні тради-
ційні механізми реалізації політичної реклами у виборчих кампаніях демократич-
них країн, зокрема друкована реклама, радіо-, телереклама тощо. Всі вони регу-
люються законодавчо та відповідають чітко визначеним нормам. Проте, останнім 
часом актуалізується політична боротьба з використанням новітніх механізмів по-
літичної реклами, зокрема, інтернет-технологій як невід’ємної складової виборчо-
го процесу.  

Важливість інформаційних технологій у ході виборів постійно підтверджують 
виборчі кампанії у США. Доля найвпливовішої посади у світі, фактично вперше в 
історії країни, залежала від активності кандидатів у мережі. Цю боротьбу Дж. 
Маккейн, конкурент Б. Обами, програв, як і самі президентські вибори. 

Офіційний передвиборчий сайт Б. Обами був створений Крісом Х'юзом, одним 
з авторів соціальної мережі Facebook. На ньому розміщено розділ «Обама всюди», 
який включав посилання на профілі Б. Обами в популярних серед американців 
соціальних мережах Facebook, Flickr, Linkedіn, MySpace, а також на інші ресурси, 
які могли б дати повний образ кандидата.  

В 2016 році відбулася політична боротьба двох запеклих конкурентів під час 
виборчої кампанії у США Х. Клінтон та Д. Трампа.  

Важливо, що як до виборів, так і протягом них нинішній президент США сут-
тєво випереджав свою суперницю за кількістю прихильників в соціальних мережах.  

Штаб Д. Трампа активно використовув рекламний інструмент прихованих 
постів, яких на сторінці політика не було видно [5]. В штабі Х. Клінтон після за-
вершення виборів визнали свою помилку у недооціненні ролі цифрових технології 
в кампанії Д.Трампа. 

На пострадянському просторі ефективність інтернет-технологій є нижчою, то-
му, для отримування політичної інформації суспільство віддає перевагу в основ-
ному телебаченню або друкованим ЗМІ. Проте, виходячи з постійного зростанням 
кількості активних українських інтернет-користувачів, дане поле є надзвичайно 
перспективним для політичної гри. Зокрема, чимало політиків заводять власні 
блоги. Рівень довіри користувачів до блогів, справді, досить високий. Адже вони 
мають ряд переваг (можливість легко публікувати інформацію, відсутність будь-
яких просторово-часових обмежень).  

У липні 2007 року відбулася презентація персонального блогу Ю. Луценка, 
завдяки якому всі охочі можуть прокоментувати діяльність його власника та 
вступити з ним у дискусію.  
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Щодо українських реалій, то ще 2005 року С. Гавриш заявив: В. Ющенко став 
Президентом саме завдяки Інтернету. «...майже 100% журналістів, які працюють в 
інтернет-виданнях були саме на його боці. Саме ця інтелектуальна еліта сфор-
мувала відповідну позицію в суспільстві» [2]. 

У виборах 2012 р. більш чи менш активно використовувалися такі соціальні 
мережі, як Facebook, Вконтакте і Twitter. Український сегмент соціальних мереж 
не використовувався, оскільки їх просто не існувало станом на 2012 р. Альтерна-
тивні соціальні мережі Druzi.org.ua та Weua.info почали функціонувати у березні-
квітні 2014 р. За даними Інституту політичної інформації, найбільш активною 
партією в соціальних мережах була ВО «Свобода» [4]. 

Особливістю президентських виборів 2019 року порівняно з попередніми 
кампаніями є різке зниження ролі ЗМІ у формуванні іміджу кандидата, а відповідно, 
і сприянні перемоги у виборчій кампанії. З цього приводу регіональний 
медіаексперт та аналітик М. Бєлін зазначає: »Наскільки мені відомо, з самого 
початку штаби П. Порошенка та В. Зеленського робили ставку на використання 
популярних всеукраїнських телеканалів, а також на Інтернет-ресурси, насамперед, 
Facebook та Instagram. Просто кожен з них робив це по-різному» [3]. 

Отже, враховуючи факт постійного зростання української інтернет-аудиторії, 
політики все частіше стають активними користувачами соціальних мереж, бло-
госфери, електронної публіцистики. Проте, деякі політичні діячі й досі недо-
оцінюють ролі цих ресурсів у формуванні громадської думки загалом, та власного 
іміджу зокрема. Така позиція загрожує не лише втратою каналу комунікації із 
симпатиками, а можливістю недорахуватися потенційних прихильників.  
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ОСВЕЩЕНИЕ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ 2019 ГОДА 

ЗАПАДНЫМИ СМИ 
 

Выборы Президента Украины 2019 года стали уже вторыми подряд выборами 
главы государства, которые проводятся в условиях вооружённого конфликта. По-
этому логично предположить, что результат выборов – это вопрос прежде всего 
безопасности Украины, а также её соседей и всей Европы. От внешней политики 
главы государства много в чём зависит стабильность всего региона. 

Логично, что все средства массовой информации, как западные, так и россий-
ские, с особым вниманием следили за ходом избирательной кампании. В рамках 
данной работы мы попытаемся рассмотреть основные тенденции, присущие осве-
щению выборов Президента Украины западными СМИ. 

Логично, что внимание западных журналистов привлекло то, что оба кандида-
та перед вторым туром сдали анализы, что должно было продемонстрировать: кто 
бы ни победил, страна будет в безопасности. Так, газета «The Guardian» писала: 
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«Shadowed by hundreds of journalists, the incumbent, Petro Poroshenko, and the front-
runner, Volodymyr Zelenskiy, both gave blood samples in Kyiv clinics on Friday» (Под 
наблюдением сотен журналистов действующий Президент Пётр Порошенко и ли-
дер избирательной гонки Владимир Зеленский в пятницу сдали анализы крови в 
киевских клиниках) [1]. На эту же тему вышла и статья в газете «The Telegraph», 
авторы которой отметили техническую ошибку в опубликованных результатах 
анализов В. Зеленского и добавили: «The victor will lead a country that last year be-
came the poorest in Europe…» (Победитель возглавит страну, которая в прошлом 
году стала беднейшей в Европе…) [2].  

Одной из популярных тем для освещения в СМИ была профессиональная карье-
ра В. Зеленского. Французская газета «Le Figaro» писала: «41 ans, Volodymyr Zelensky, 
dont l'expérience du pouvoir se limite à incarner un professeur d'histoire devenu subitement 
président dans une série télévisée, obtient 30,2% des voix, selon les résultats partiels 
publiés lundi» (41-летний Владимир Зеленский, чей опыт управления ограничивается 
ролью учителя истории, внезапно ставшего президентом, в телесериале, получает 
30,2% голосов, согласно частичным результатам, опубликованным в понедель-
ник) [3]. Немецкая газета «Die Zeit» писала на следующий день после выборов: «Die 
Ukrainer haben einen Schauspieler zum neuen Präsidenten gewählt» (Украинцы выбрали 
актёра новым президентом) [4]. Таким образом, одной из главных тем стала именно 
политическая неопытность нового главы государства. 

Польские СМИ уделяли много внимания возможным действиям В. Зеленского 
в сфере безопасности и украинско-польских отношений. Так, польская «Gazeta 
Wyborcza» писала: «Zmiana władzy to także szansa na nowe otwarcie w stosunkach 
polsko-ukraińskich, które ostatnio z winy toczonych przez Warszawę i Kijów sporów o 
historię mocno podupadły» (Смена власти – это также шанс на развитие польско-
украинских отношений, которые сильно испортились из-за исторических споров 
между Варшавой и Киевом) [5].  

Ниже можно рассмотреть основные газетные заголовки весны 2019 г., дающие 
представление о медийном дискурсе, касающемся выборов Президента Украины 
(табл. 1). 

Таблица 1. Газетные заголовки о выборах Президента Украины 

Заголовок / Перевод 
Газета, страна 

(язык) 
No joke: comic takes centre stage in race for Ukraine presidency. 
Это не шутка: комик выходит на главную сцену в борьбе за должность 
Президента Украины [6]. 

«The Guardian», 
Великобритания 
(английский) 

Zelensky win makes Ukraine 1st country outside Israel with Jewish PM, presi-
dent. 
Победа Зеленского делает Украину первой страной, кроме Израиля, где и 
премьер-министр, и президент являются евреями [7]. 

«The Times of Is-
rael», Израиль 
(английский) 

Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy. Komedia się skończyła, trzeba będzie 
rządzić. 
Владимир Зеленский – Президент Украины. Комедия закончилась, нуж-
но управлять [8]. 

«Gazeta Wy-
borcza», Польша 
(польский) 

Ukraine: l’humoriste Volodymyr Zelensky largement en tête de la présiden-
tielle. 
Украина: юморист Владимир Зеленский с большим отрывом лидирует в 
президентской гонке [9]. 

«Le Monde», 
Франция (фран-
цузский)  

Ο Ποροσένκο είπε «Ναι» σε ντιμπέιτ με τον Ζελένσκι στο στάδιο 
«Ολιμπίσκι» του Κιέβου. 
Порошенко сказал «Да» дебатам с Зеленским на стадионе «Олимпий-
ский» в Киеве [10]. 

«Η Καθημερινή», 
Греция (грече-
ский) 

Зеленски е готов да обсъди нови условия отношенията с Русия.  
Зеленский готов обсудить новые условия отношений с Россией [11]. 

«Сега», Болга-
рия (болгарский) 
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Таким образом, выборы Президента Украины не только прогнозируемо не 
остались без внимания западной прессы, но и стали поводом для рассуждений: ка-
ким же образом будет руководить государством первый в истории президент без 
какого бы то ни было политического опыта? Как демонстрируют газетные статьи, 
изданные на различных языках, авторов волнует не только карьера В. Зеленского, 
которая до 2019 г. была связана только с работой в шоу-бизнесе, но и перспективы 
развития страны в контексте международной безопасности (особенно это заметно 
по заголовку статьи в болгарской газете «Сега»). 
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А. М. Бондаренко, І. В. Іщенко  
 

ЯДЕРНЕ РОЗЗБРОЄННЯ УКРАЇНИ: ЧИ БУЛА АЛЬТЕРНАТИВА? 
 

Після початку неприхованої російської агресії у 2014 році у політичний дис-
курс представниками політичної еліти України почало повертатися обговорення 
питання щодо доцільності ядерного роззброєння України та необхідності віднов-
лення ядерного статусу.  

При цьому в такому дискурсі допускається критична помилка, яка полягає в 
оцінці подій першої половини 1990-х років (пов’язаних із ядерним роззброєнням) 
виходячи з сучасного політичного, міжнародного та безпекового контексту. При 
цьому ігноруються особливості структури міжнародної системи станом на кінець 
ХХ століття, а саме зміни в її конфігурації. 

Коли розпад СРСР почав перетворюватися із одного з можливих сценаріїв на 
об’єктивну реальність, питання подальшої долі радянського ядерного арсеналу 
було одним із найгостріших. Як зазначає Юрій Костенко: «Процес ядерного роз-
зброєння України було започатковано ще до того, як вона стала державою» [1, 
с.17]. І цьому існують пояснення. 
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Для міжнародної системи станом на кінець ХХ століття розпад Радянського 
Союзу став точкою біфуркації. Зміна біполярної система стала очевидною, що по-
тягнуло за собою зміни в існуючій ієрархії акторів, конфігурації сил в системі та 
зв’язків між її елементами. Хоча СРСР і був основним геополітичним супротивни-
ком західного світу, це був заідеологізований, певною мірою передбачуваний ак-
тор із єдиним центром прийняття політичних рішень у Москві.  

Очевидно, що поява нових де-факто ядерних держав істотно змінила б систему 
безпеки як на регіональному, так і на глобальному рівні. Така зміна існуючих па-
раметрів безпеки, до якої додавалась невпевненість західних країн у спроможності 
української влади забезпечити безпечне зберігання та технічну експлуатацію яде-
рного арсеналу, була однією з основних причин, чому питання ядерного роззбро-
єння України стало пріоритетним для США та їхніх партнерів. 

При цьому дії української політичної еліти важко назвати здачею національ-
них інтересів, враховуючи тогочасну кон’юнктуру. Їй були притаманні такі харак-
терні риси: 

1.Тиск з боку Росії з метою залишити Україну в своїй сфері впливу та зберегти 
контроль на її військовим потенціалом (при цьому спроби зробити Україну учас-
ником утворень на кшталт об’єднаних збройних сил СНД провалилися). 

2.Тиск з боку США, які вбачали в появі нової ядерної держави зміну потенцій-
не джерело небезпеки. 

3.Технічне утримання ядерної зброї потребувало чималих коштів та лягало до-
датковим тягарем на бюджет у кризові часи 1990-х.  

4.Як зазначає дослідник В. Горбулін, складнощі викликало і суто технічне об-
слуговування боєприпасів: «Закінчення гарантійних термінів для деяких боєголо-
вок розпочалося вже 1993 року, а окремі боєголовки навіть почали «дихати» – у 
них критично підвищилася температура» [2]. 

5.Доцільність такої зброї також була під питанням, адже в існуючій системі 
безпеки Україна займала доволі впевнену позицію, не була суб’єктом конфліктів, 
мала рівні відносини з сусідніми державами тощо. За таких умов володіння ядер-
ною зброєю із інструмента забезпечення безпеки фактично перетворювалося на 
джерело небезпеки (особливо беручи до уваги приклад наслідків необережного 
поводження з ядерними технологіями у Чорнобилі всього 5 років до того). 

Все це засвідчувало фактичну безальтернативність шляху на ядерне роззбро-
єння та виносило на перший план питання умов, на яких це роззброєння буде від-
буватися. 

Отже, процес ядерного роззброєння України фактично не мав альтернатив. За 
умови сильного зовнішнього тиску та внутрішньоекономічних проблем відмова 
від ліквідації свого ядерного потенціалу призвела б до ізоляції України з боку мі-
жнародної спільноти. В умовах політичної та економічної нестабільності кінця ХХ 
століття така ізоляція могла фактично поставити під питання спроможність Украї-
ни ефективно розпорядитися незалежністю та уникнути виникнення стану неконт-
рольованого хаосу і втрату державності. 

Не менш важливим є питання умов, на яких Україна позбулась ядерної зброї. 
Варто зазначити, що на відміну від Білорусі та Казахстану, політична еліта в Укра-
їні довгий час намагалася домогтися від західних партнерів та Росії якомога кра-
щих преференцій. Врешті-решт, третій за потужністю ядерний арсенал світу було 
виміняно на Будапештський меморандум (який в 2014 році показав свою абсолют-
ну неефективність) та кошти, які пішли на фінансове забезпечення цієї ліквідації. 
Куди більш вигідним варіантом розвитку подій ввижається залучення західних 
країн до процесів модернізації, які б заклали міцний фундамент економічної та 
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політичної стабільності України на десятиліття вперед, чого зроблено не було. 
Нарешті, навіть за умов збереження ядерної зброї Україною (що фактично бу-

ло неможливо, але припустимо) вона навряд чи б допомогла забезпечити безпеку 
країни при агресії Росії в 2014 та подальших роках внаслідок того, що застосуван-
ня такої зброї було б де-факто неможливим.  
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БЕЗПЕКА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ  

В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ З РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ 
 

Протягом останніх років в Україні у зв’язку із анексією Криму, а також прове-
денням операції об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей, 
гострим стоїть питання інформаційної війни з Російською Федерацією.  

Загальновідомо, що інформаційна війна представляє собою маніпулювання 
інформацією, котрій беззаперечно довіряє об’єкт. Це все робиться для того, щоб 
він приймав рішення проти своїх інтересів, але в інтересах того, хто веде вищезга-
дану інформаційну війну. Головним аспектом цього явища, на мою думку є те, що 
незрозуміло коли саме вона починається і коли закінчується. 

Розглядаючи історію ведення інформаційної війни з боку РФ, можу із впевне-
ністю зазначити, що передумови для цього були сформовані ще задовго до подій 
Революції гідності. Однак саме вразливість вітчизняного інформаційного простору 
стала очевидною лише у 2014 році з оглядом на відсутність чітко сформованих 
політико-правових механізмів державного управління інформаційної безпеки 
України, а також відсутністю програм захисту населення від впливу інформацій-
ної війни [1, с.14]. 

Вже протягом більш ніж п’яти років ми можемо спостерігати активну фазу ді-
яльності «Кремлівського рупору», головним завданням якого є дискредитація 
української влади та національної ідеї в очах самих же мешканців України, а та-
кож пересічних жителів РФ, Білорусі, Казахстану, Угорщини, Польщі та багатьох 
інших країн світу. Необхідно зазначити, що наразі РФ має сильний вплив на думки 
українців. Адже, згідно досліджень одної з українських компаній на медіа-ринку у 
травні 2017 року найбільші можливості впливу виявились в Угорщині, де індекс 
становив – 61, далі йшли Грузія – 54, Україна – 49 та Чехія – 48. [2]. За висновка-
ми фахівців, у всіх цих країнах медіа-простір є сприятливим для інформаційного 
впливу. Серед основних причин, спеціалісти називають: олігархічну власність на 
ЗМІ; падіння довіри до медіа, які не активно виявляють маніпуляції та пропаганду, 
натомість можуть поширювати фейки, міфи, мало приділяють уваги обізнаності 
громадян та ще багато іншого.  

Однак, виходячи з висновків експертів, а також власних спостережень протя-
гом останніх років, я можу зробити першочергові висновки про те, що наразі 
Україна є лідером серед країн Європи у протидії кремлівській пропаганді. В пері-
од 2015-2018 рр. в країні було прийнято ряд інформаційно-аналітичних установ та 
ініціатив, спрямованих на активну участь у дослідженні пропаганди та інформу-
ванні громадян про її небезпеку. Серед найбільших можна виокремити прийняття 
у 2016 році «Доктрини інформаційної безпеки України»[3], якою констатується 
наявність руйнівного інформаційного впливу РФ в умовах розв’язаної нею гібрид-
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ної війни. Відтоді серед пріоритетів державної політики в інформаційній сфері 
стали: 1) законодавче врегулювання механізму виявлення, фіксації, блокування та 
видалення з українського сегменту мережі Інтернет, інформації, яка загрожує жит-
тю та здоров’ю громадян України, пропагує війну, національну та релігійну воро-
жнечу, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом або порушення тери-
торіальної цілісності країни, що загрожує державному суверенітету, пропагує ко-
муністичний або націонал-соціалістичний тоталітарні режими та їхню символіку; 
2) розвиток правових інструментів захисту прав людини і громадянина на вільний 
доступ до інформації, її поширення, оброблення, зберігання та захист.  

Також можна виокремити й створення у 2015 році Міністерства інформаційної 
політики України, яке було визначене головним у системі центральних органів ви-
конавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету країни [1, с.26-
27]. Це дозволило більш системно підійти до питання ефективної протидії інформа-
ційної війни з боку РФ, а також запровадити комплекс заходів з попередження ймо-
вірного розповсюдження фейковою інформації. Звичайно що в епоху соціальних 
мереж дуже важко контролювати весь інформаційний потік, однак найбільш ефек-
тивним в цьому стала заборона російських сервісів «mail.ru», на базі яких протягом 
багатьох років поширювалися заклики до розпалювання міжетнічної ворожнечі.  

Зі свого боку, підбиваючи підсумки зазначу, що виходячи із існуючих реалій 
для нейтралізації та контролю будь-яких інформаційних загроз з боку Російської 
Федерації необхідне проведення комплексу заходів, які включатимуть в себе: 
1) підвищення рівню інформованості та обізнаності населення, щодо нагального 
стану речей в країні за допомогою ЗМІ, інтернет ресурсів, різноманітних заходів, 
тренінгів та програм як на місцевому та і на міжнародному рівнях; 2) збільшення 
впливу національно-патріотичного виховання в житті молоді, а також створення 
умов для їх самоідентифікації та споріднення з рідної державою; 3) привернення 
уваги спільноти до історичної спадщини нашої країни з метою популяризації та 
укорінення думки про власну незалежність; 4) привернення уваги світової спіль-
ноти до подій в Україні з метою поглиблення дружніх стосунків із розвинутими 
демократичними країнами. 
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TRANSİTİON TO THE NEW ADMİNİSTRATİVE FORM IN TURKEY  

IN THE CONTEXT OF ITS SECURİTY POLİCY 
 

Turkish foreign policy is in the important stage due the global and regional view-
point. This state has been struggling terrorism for more than 30 years. However, along 
with Turkey's ongoing struggle with the PKK in recent years, by abusing the chaos in 
Iraq and Syria, committing terror attack [1, р.61-62] and assaults of DAESH organiza-
tion in Turkey have also emerged as a new challenge. This situation led Turkey's active 
struggle against the DAESH along with PKK. Turkey's security forces have succeeded 
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in minimizing the terrorist threat while pursuing successful operations against the 
DAESH and the PKK as a result of the AK Party's successful policy. Turkey had to car-
ry out military operations outside the border for threats from the terrorist organization 
the DAESH and the PKK, which created a logistical base and a safe zone in Syria due to 
the weakness in power and civil war in this country. Turkey, which aimed to clear the 
border line with the «Euphrates Shield» movement from the terrorist threat of DAESH, 
had taken an important step towards the PYG, which is the PKK's arm of Syria with the 
Olive Branch movement. [7] Successful completion of the operation of the «olive 
branch» is an important step for Turkey in terms of ensuring border security in this re-
gion. At the same time, defeating the YPG terrorist organization in Afrin destroyed the 
desire of the PKK to establish a terrorist corridor in the southern borders of Turkey from 
the Iraq to the Mediterranean. 

One of the proofs that Turkey pursues an independent policy in the foreign policy is 
the state of relations with the United States. During Barack Obama's rule, relations 
weakened due to civil war in Syria. While the AKP has great hopes for Tramp's election 
as president, relations are back every day since 2016. Threats by Trump on arrest of pas-
tor Andrew Brunson accused of links with a terrorist organization FETO has led to the 
collapse of Turkey-US relations. Turkey's support for the Qatar in the conflict between 
the Arab countries and Qatar on the Gulf region [5], has even more weakened relations. 
Akp's such an independent policy, becoming strong voice of Turkey in the region could 
not have satisfied the White House. At the same time, attempts of AKP to stop terrorist 
activities of PKK which is the main line of the party are a hindrance to the eastern Mid-
dle East design of US. Turkey also insists on buying a Russian air defense missile sys-
tem - S400 that could shoot that warplane down. Later Trump has formally expelled 
Turkey from the US-led F-35 fighter jet programme. [6] Later, the United States began 
to reduce the need for the Incirlik military base and to take steps aimed at moving its nu-
clear caps to another place.  

Turkey's successful foreign policy is also driven by the democratization in govern-
ment system. As the country becomes democratized inside, it increases its role as a main 
actor in foreign policy. A state that can make its own decisions independently in both ar-
eas can be great power. Turkey was autonomous by its own in the last 16 years by giv-
ing a successful struggle for democratization in domestic politics. In particular, the tran-
sition to a new government system - from parliamentary to presidential one - with the 
support of 51% of voters in a referendum held on 16 April 2017 [3, р.48] is of such a na-
ture. As a result of the referendum, the changes and generally new system will lead to 
pluralistic, democratic law-state. Turkey has witnessed military coups and coalition gov-
ernments since the administration of parliament. The reason of the disciplinary party 
system in Turkey was parliamentary governance and proportional election. Thanks to 
majoritarian system the representation of a large number of parties in the parliament will 
strengthen pluralism, and hence, democracy. According to the previous election system, 
the consistency of the list determined by the leader of the party in the parliamentary 
elections was important, and as a result party members were in fact in the position of the 
chairman. [4] In the new electoral system, the possibility of voting for the personal 
reputations of party members may increase as the voter identifies them. 

Elimination of double-headedness and the consequent turmoil with handing over of 
powers belonging to the executive power only to the President, direct appointment of au-
thority by nation, ensuring equality of all power branches, strengthening the state-nation 
dialogue, resolving the turmoil in the history of Turkey's statehood which caused by 
coup d`etat, the ability to nominate candidates based on personal leadership campaigns 
of non-party members [2, р.126], control between the legislative and executive powers 
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and elimination arbitrariness thanks to the mechanism of checks and balances, finally - 
faster decision making in emergency situations will lead to increasing of democracy and 
therefore the elimination of problems that arise in domestic and foreign policy. The in-
creasing powers of the President which gained after referendum will strengthen the posi-
tion of the President of Turkey and will create conditions to make adequate decisions on 
security issues in the country. 
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EASTERN PARTNERSHIP  

AS AN ELEMENT OF NATIONAL SECURITY OF POLAND 
 

Despite the widespread use and deductible content of the simplicity of the category 
of «safety», its commonly accepted notion now. This can be explained by the particular 
complexity and internal contradictions of this phenomenon. The developed scientific ap-
proaches are quite diverse and range from full identification with its generic object to 
definitions based on the symbiosis of environmental, food, economic, state and other 
types of security, which counteracts the threats to the existence of a person, society, state 
and protects against destructive actions of various kinds of dangers. 

The general policy of security can be defined as the activity of subjects of political 
relations for ensuring national and international security. The national security policy in 
the state dimension has internal and external directions. Thus, national security is a set 
of officially accepted views on the goals and state strategy in ensuring the security of the 
individual, society and the state from external and internal threats of political, economic, 
social, military, technological, environmental, informational and other nature, taking in-
to account available resources and opportunities. [1, p.42]. Conceptual provisions of the 
modern understanding of national security were first formulated in the US National Se-
curity Law, adopted in 1947. 

In the early '90s, researchers began to focus on protecting the values of society. 
Among the basic values are political independence, economic prosperity, development, 
justice, and so on. In this case, security is determined not only as of the protection of na-
tional values but also as their unobstructed distribution. It is logical that external, rather 
than internal, threats are the greatest danger to the state. Ensuring a high level of protec-
tion of national interests, which creates the proper conditions for the stable development 
of society and state, is a task of the national security policy of the state. At the same 
time, an important condition for the effectiveness of this policy is the priority of non-
violent ways of protecting the national interests and values that underlie them. 

In this aspect, Poland's foreign policy as a member of the European Union can be in-
terpreted as an attempt to spread European values in a geopolitical sense in order to se-
cure its own national security. 

It was on the basis of the historical aspirations of the Polish intelligentsia, adapted to 
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the political reality at the time, an EU program «Eastern Partnership» was created and 
implemented. Importantly, this is not a narrow-profile initiative, but an approved EU-
wide action program aimed at creating a market economy zone in the post-Soviet space, 
as well as the spread of Western-style democracy values, which in turn should have en-
couraged partner countries to deeper integration with EU. 

One can confidently state that Warsaw became the main defender of the interests of 
the countries covered by the neighborhood policy. Such increased interest of this state in 
the countries that became objects of the Eastern policy of the EU can be explained pri-
marily by common historical, cultural, social and economic ties. The Polish experience 
in integrating and understanding the specifics of modern Eastern Europe has become an 
important argument, and it is, therefore, logical to see this country as an «expert» in the 
Eastern policy of the EU, which has already materialized substantially through the 
neighborhood policy. It should be noted that the security factor in this key plays a signif-
icant role. «Polish activity in the East is the result of a rational policy aimed at strength-
ening the security system in this part of Europe ... because it is natural for Poland to re-
sist attempts to restore authoritarian and totalitarian systems in the post-Soviet countries. 
After all, they will sooner or later create a threat to Polish sovereignty, and ultimately 
civilization achievements throughout Europe «[2, p. 161]. 

In general, the goal of the Eastern Partnership is the formation of regional identity 
through multidisciplinary close cooperation in the long-term perspective. Identity is 
foreseen within the framework of the formation of integration with the European Union. 
Therefore, the Eastern Partnership can be considered a good example of the use of soft 
power tools and methods in the European Union's foreign policy, based on the integrated 
application of politico-diplomatic, economic and social means. Undoubtedly, such a 
form of partnership can be interpreted as a peculiar way of implementing the European 
security system. 
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В. Р. Нєгіна  
 

РОСІЙСЬКО-ІРАНСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СИРІЇ 
 

Росія та Іран є союзниками у Сирії з прагматичних міркувань. Згідно з багать-
ма повідомленнями, іранські лідери, зокрема, включаючи Касема Сулеймані, го-
ловний керівник спецпідрозділу «Аль-Кудс» у Корпусі вартових Ісламської рево-
люції (КВІР), зіграли важливу роль у тому, щоб переконати Володимира Путіна 
спрямувати свої військово-повітряні сили (ВПС РФ) до Сирії для підтримки ре-
жиму Башара Асада у вересні 2015 року [3]. 

У короткостроковій перспективі можна спостерігати деяку ступінь конкуренції 
між іранцями та росіянами у спробі отримати доступ до рідкісних економічних ре-
сурсів Сирії: контракти на видобування фосфатів, інших природних ресурсів та 
експлуатації морського порту Латакія - оскаржують російські та іранські бізнес-
мени. Що стосується питання призначення «своїх» людей на ключові позиції у 
Збройних силах Сирії та Силах безпеки Сирії, цілком ймовірно, що Росія та Іран 
залучені в суперництво задля забезпечення певного ступеню впливу на процес 
прийняття рішень режимом Башара Асада. У зв'язку з цим часто повідомляється, 
що Росія виступає за центральну роль оновленої Сирійської національної армії, в 
той час як Іран прагне зберегти важливу роль шиїтських повстанців пов'язаних з 
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КВІР в апараті безпеки режиму. 
У середньостроковій перспективі Росія та Іран, як і раніше зустрічаються зі 

стратегічними викликами на місцях, а саме зі знищенням сил джихаду у провінції 
Ідліб, відновлення контрольованої курдами північно-східної частини країни та, у 
кінцевому підсумку, повторне завоювання контрольованих Туреччиною районів. 
Недавні події свідчать про те, що обидва союзника не домовилися про те, як вирі-
шувати ці проблеми. 

Нарешті, у довгостроковій перспективі є підстави вважати, що Росія та Іран не 
поділяють одні й ті ж бачення майбутнього Сирії. Росія бачить світську Сирію, яка 
децентралізована і необов'язково територіально не поділена, у той час як Іран ба-
чить щось більш близьке до ліванської моделі. Немає сумнівів у тому, що Росія та 
Іран мають різні уявлення про регіональний баланс, частиною якого повинна бути 
Сирія. 

Російські чиновники навряд чи зосереджені на віддаленому майбутньому в 
Сирії: вони ставили перед собою обмежені цілі, такі як військово-морський порт у 
місті Тартус та авіабаза «Хмеймім». Особи, які приймають рішення, також напо-
лягають на тому, що вони мають обмежені важелі впливу на сирійську систему. 
Замість того, щоб шукати велике політичне врегулювання, яке спричинило б за 
собою як важкий підйом з їх боку, так і ризиковану перестановку сирійської сис-
теми (справжній «перехідний період»), росіяни схиляються до обережного управ-
ління статус-кво. 

Слід додати, що дзеркальне сприйняття можна знайти у Тегерана. Іранські лі-
дери не довіряють Росії взагалі, але вважають, що росіянам потрібен Іран у Сирії 
більше, ніж іранцям потрібна Росія. Російський підхід на Близькому Сході має те-
нденцію цінувати здатність розвивати добрі відносини з усіма учасниками - на 
практиці взяти на себе роль чесного посередника зі Сполучених Штатів. Звідси 
випливає, що повна зміна позиції Росії - повне узгодження її політики з інтересами 
Ізраїлю, США, Туреччини та Саудівської Аравії проти іранських інтересів - було б 
вкрай малоймовірним. 

Поза сирійського контексту Росія та Іран повинні покладатися один на одного 
у питаннях, що стосуються Афганістану, Центральної Азії та Кавказу, які дуже 
чутливі для Москви. 

Іранське керівництво також готове внести свій вклад у модернізацію Збройних 
сил Сирії, тобто воно готове конкурувати з росіянами у цій області, а також збере-
гти свою перевагу з точки зору лідерства повстанців. З цих та інших питань іранці 
вважають, що можуть розраховувати на добру волю Башара Асада у захисті та 
просуванні своїх інтересів. Це один з парадоксів нинішньої ситуації у Сирії: ні Ро-
сія, ні Іран, ні Ізраїль не бажають відходу Башар Асада, оскільки кожна з трьох 
країн вважає, що утримує його у своїх інтересах.  

Слід враховувати деякі нюанси. Росія в принципі може зберегти свої успіхи у 
Сирії, незалежно від майбутнього сирійського керівництва. Іран, як уже зазнача-
лося, зацікавлений у диверсифікації своїх інвестицій у Сирії та у створенні облас-
тей впливу у демографічному, економічному та культурному плані. Тим часом 
іранський вплив безпосередньо пов'язаний з кланом аль-Асад, оскільки ні перева-
жна більшість сунітів, ні алавіти, не симпатизують Ірану. Без шиїтської бази у Си-
рії, як в Іраку та Лівані, Іран повинен покладатися на Башара Асада та його сім'ю 
як гарантію перебування у Сирії [2]. 

Попередній президент Сирії Хафез Асад встановив збалансовані та взаємови-
гідні відносини з Іраном. Як тільки він прийшов до влади у 2000 році, молодий 
Башар Асад надав «Хезболлі» значення у політиці Дамаска, якої вона не мала при 
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Хафезі [1]. Потім ряд подій - та особистий вибір Башара Асада у відповідь на ці 
обставини - поступово змінили баланс сирійсько-іранських відносин на користь 
останніх і збільшили залежність Дамаска від «Хезболли» та Ірану. До них відно-
сяться внесок сирійських агентств у повстання в Іраку проти присутності США 
там (починаючи з 2003 року), вбивство колишнього прем'єр-міністра Лівану Рафі-
ка Харірі (2005 рік), виведення Збройних сил Сирії з Лівану (2006 рік), спроби пе-
решкодити створенню Спеціального по Лівану (2006-2011 роки) та, звичайно ж, 
заклик «Хезболли» та КВІР вжити заходів проти повстання сирійського народу 
(починаючи з 2011 року). 

Єдиний спосіб «стримати» Іран у Сирії - позбавити іранців їх основного інстру-
менту впливу - сім'ї аль-Асад. Так, повалення Башара Асада може здатися нелогіч-
ним в той час, коли ніхто не ставить під сумнів той факт, що він був переможцем в 
жорстокій громадянській війні останніх восьми років. Фактично, його перебування 
при владі має важливе значення для продовження іранського впливу у Сирії. 
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ПРАВОРАДИКАЛЬНИЙ ЕКСТРЕМІЗМ  

ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ США 
 

З часів терактів 11 вересня терористичні та екстремістські прояви на території 
США зазнали чималих змін. Оголошення світової війни тероризму, безпрецедентні 
безпекові заходи та зміна підходів до виявлення потенційних терористів зумовили 
зниження активності джихадистів, їх переорієнтацію на точкові удари та низькотех-
нологічні методи боротьби. Натомість діяльність праворадикальних екстремістів в 
США, хоча й не є новим явищем, в останні роки суттєво активізувалася й становить 
не меншу загрозу демократії. 

За даними дослідження громадської організації Anti-Defamation League (ADL), у 
2018 році від екстремістських атак у США загинули 50 осіб (у 2017 кількість жертв 
сягнула 37, у 2016 – 72, у 2015 – 70, що дозволяє говорити про стабільно високий рі-
вень загрози летальних екстремістських атак в останні роки). При цьому, 98% атак 
склали вчинені праворадикальними екстремістами (78% – білими расистами, 16% – 
борцями проти уряду, 4% – сповідниками невільного целібату, 2% – ісламістами) 
[6,с.13]. Загалом, у період з 2009 до 2018 рік із 427 вбивств 73,3% були скоєні право-
радикалами, 3,2% – ліворадикалами і 23,4% – ісламістами [6, с. 16]. Найтрагічнішими 
випадками праворадикального екстремізму минулого року стали стрілянина у сина-
гозі в Пітсбурзі у жовтні 2018 року, коли антисеміт Роберт Бауерс вбив 11 та поранив 
6 осіб, та стрілянина у школі в Паркленді у лютому 2018 року, під час якої Ніколас 
Круз застрелив 17 та поранив ще 17 осіб – він був учасником расистських он-лайн 
спільнот, ненавидів чорношкірих та євреїв [6].  

Хоча й не можна применшувати загрозу ісламістського радикалізму загалом, від-
чутною видається недостатня увага американського істеблішменту до питання по-
ширення правого радикалізму. З 2002 по 2017 рік США витратили на боротьбу з те-
роризмом 2,8 трильйонів доларів, більша частини яких пішла на війни в Іраку, Сирії 
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та Афганістані [7], однак за цей час не було розроблено ефективної державної про-
грами протидії насильницькій радикалізації з акцентом на нео-нацистські, антисеміт-
ські, расистські течії та різноманітні рухи альтернативних правих. ФБР відзначає сут-
тєве зростання терористичних інцидентів, пов’язаних з білим расизмом [5], втім не 
наводить точних цифр, оскільки окремого закону про боротьбу з внутрішньодержав-
ним тероризмом у США не існує, й саме питання розслідування таких випадків є до-
сить складним з огляду на першу поправку до Конституції США. Останніми роками 
службовці ФБР намагалися привернути увагу до правого радикалізму, але не отри-
мували відгуку у Білому Домі [2]. 

Серйозне занепокоєння дослідників та громадськості викликають як і агресивна 
антиімігрантська риторика президента Д.Трампа, так і свідоме применшення ним 
проблеми розгулу правого радикалізму в країні. Так, зокрема, адміністрація Трампа 
скасувала два великих (понад 1 млн. доларів кожен) федеральних гранти для громад-
ських ініціатив з протидії насильницькій радикалізації, виділені в останні дні прези-
дентства Б. Обами – програмі «Life After Hate», що займається реабілітацією колиш-
ніх екстремістів та ініціативі Університету Північної Кароліни з протидії насильни-
цькому екстремізму онлайн [3]. Нещодавня масова стрілянина в техаському місті 
Ель-Пасо 3 серпня 2019 року, у якій загинули 22 та були поранені 24 людини, спону-
кала Трампа переглянути свій підхід – він закликав Міністерство внутрішньої безпе-
ки США спрямувати усі необхідні ресурси на протидію злочинам на ґрунті ненависті 
та боротьбу з внутрішнім тероризмом [4], однак конкретні кроки поки що не прослі-
дковуються.  

Стрілянина в Ель-Пасо вкотре підняла й контраверсійне питання обмеження сво-
боди слова в Інтернеті в контексті протидії екстремізму та насильницькій радикаліза-
ції. 21-річний стрілець Патрік Крузіус за 20 хвилин до атаки опублікував на он-лайн 
іміджборді 8chan маніфест, в якому виклав свої антиімігрантські та расистські ідеї та 
висловив захоплення березневим масовим вбивством мусульман у новозеландському 
Крайстчерчі [1]. За словами американських правоохоронців, «ракова пухлина білого 
націоналізму пустила метастази у соціальних мережах та темних куточках Інтернету, 
створюючи ефект копіювання, коли майбутні вбивці черпають натхнення та намага-
ються перевершити один одного» [2]. Платформа 8chan, яка й до цього мала репута-
цію «save heaven» для нео-нацистів, расистів та антисемітів, була незабаром закрита 
хостингом. Однак, просте блокування ресурсів є ефективним заходом хіба що з точки 
зору мінімізації публічного охоплення шкідливого контенту, – терористи й екстремі-
сти ж для координації та комунікації мігрують у даркнет, втручання в діяльність яко-
го з боку державних структур є проблематичним. 
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Я. Р. Новічек 
 

ПАРТІЙНА КОМУНІКАЦІЯ: БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР 
 

Комунікаційні технології та мережа Інтернет уможливлюють політичну участь 
громадян в режимі oнлайн, дають їм шанс доводити свою думку до відома як один 
одного, так і владних структур, а останні в свою чергу – оперативно реагувати на 
отриману інформацію. І. Мукомела веде мову про електронну демократію, як нову 
(додаткову) форму народовладдя (напівпряму демократію, half-direct democracy), і 
під цим поняттям він розуміє синергіум двох традиційних форм – прямої та 
представницької, що базуються на основі використання інформаційно-
комунікаційних технологій [1, с. 32]. Можливості електронної демократії широко 
використовують політичні партії України. Втім, маємо зазначити, що онлайн-
технології містять у собі й деструктивний потенціал стосовно державної безпеки: 
вони можуть неконтрольовано поширювати небажаний та небезпечний контент. 

Формування та стрімке зростання на вітчизняних теренах мережевих партійних 
структур є результатом егалітарних та антиелітарних настроїв та зниження ролі кон-
сервативно побудованих політичних партій у країнах Європи та Північної Америки, 
а також України. Онлайн-партії надають своїм виборцям можливість задовольняти 
свої інтереси, використовуючи цифрові форми політичної активності. Має свої пе-
реваги і побудова мережевих партійних зв’язків у порівнянні з традиційними парті-
ями як централізованого, так і децентралізованого типів. Серед «плюсів» цього типу 
структури партійної комунікації можна виділити наступні: а) суттєва економія фі-
нансових ресурсів для побудови партійної комунікації; б) надійність засобів охоп-
лення широких верств населення, оскільки така модель представляє собою синтез 
неформальних зв’язків (соціальний капітал) та опори на переконання людей; в) до-
зволяє створити оптимальний ступінь співвідношення між підконтрольністю окре-
мих партійних структур (що надає можливість керівництва ними з центру) та їх не-
залежністю (що дає можливість прийняття рішень на місцях і дозволяє ініціативу з 
боку окремих учасників); г) являє собою технологію, яку можна застосувати як при 
організації взаємодії центральних та регіональних відділень партії, так і при органі-
зації роботи конкретного штабу на будь-якому рівні партійної структури. 

На думку багатьох вчених, саме поширення протестних настроїв та зниження 
ролі традиційних партійних структур у поєднанні з анти системними силами, що 
набирають обертів, є загрозою для існування інституту представницької демократії 
та політичної безпеки держави. 

На нашу думку, виходом з цієї ситуації може стати розвиток деліберативних те-
хнологій у політичній комунікації. Деліберативний процес включає проведення кру-
глих столів, публічні діалоги між представниками політики, бізнесу та профспілок, 
розробку проектів нормативно-правових актів, опитування громадської думки та 
інші заходи, ініціаторами яких часто є політичні мережі. Можна виокремити такі 
деліберативні форми участі громадян у політиці: журі громадян, місцеве плануван-
ня, обговорення соціальних та економічних проблем (громадські слухання), форуми 
громади тощо. За допомогою деліберативних технологій громадяни можуть стати не 

https://edition.cnn.com/2019/05/23/politics/fbi-white-supremacist-domestic-terror/index.html
https://www.adl.org/media/12480/download
https://www.stimson.org/content/counterterrorism-spending-protecting-america-while-promoting-efficiencies-and-accountability
https://www.stimson.org/content/counterterrorism-spending-protecting-america-while-promoting-efficiencies-and-accountability
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лише «споживачами», а й «виробниками» публічної політики [2, с.31]. 
Мусимо визнати, що ідеї партійно-політичної комунікації нового типу активно 

сприйняті політичною елітою: так навіть Президент України пропонує громадянам 
підписувати електронні петиції. Таку модель наразі використовує Блок Петра По-
рошенка та «Батьківщина», але не тільки вони. 

Відтак, деліберативний процес є новітнім способом комунікації у сфері пар-
тійної політики, який набуває відкритого характеру та програмного змісту. Йому 
притаманні чітка конвенційна комунікативна стратегія ініціаторів і переважної бі-
льшості його учасників, структурованість заздалегідь відомих і відкритих інстру-
ментів і етапів комунікації, отримання запланованих результатів у вигляді сценарі-
їв і протоколів розвитку, програмування дослідницьких замовлень, планів загаль-
нонаціональних діалогів, конференцій, муніципальних зустрічей тощо. Крім того, 
деліберативний процес вимагає підвищеної безпеки каналів комунікації: месен-
джерів, соціальних мереж, пошти тощо. 

Таким чином, трансформаційний аспект партійної комунікації полягає в пере-
ході від односторонньої політичної комунікації до багатосторонньої. Як засвідчили 
вибори 21 липня 2019 р., багато партій комунікували з урахуванням розвитку нові-
тніх технологій. Партії «Слуга народу», «Партія Шарія», «Голос» переважно мобі-
лізували своїх прибічників через електронні ресурси, і це стало наочним підтвер-
дженням зміни парадигми політичної комунікації. 
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А. Д. Семенюта 
 

МАСОВА МІГРАЦІЯ ТА БЕЗПЕКА В СУЧАСНІЙ ЄВРОПІ 
 

Одна з найактуальніших проблем сучасної світової політики – протиріччя між 
свободою та безпекою. Якщо потреба у свободі залежить від рівня індивідуально-
го та суспільного розвитку, то потреба в безпеці існує завжди, але посилюється в 
умовах загострення конфліктів та криз. За словами Р.М.Ключника, зазвичай у ба-
гатих і невеликих країнах на зразок Люксембурга чи Швейцарії немає підґрунтя 
для формування протестного потенціалу й антисистемної опозиції [1, c.65]. Але 
більшість країн неминуче зіштовхуються з порушенням фундаментального права 
громадян на безпечні умови існування. 

Міграція до європейських країн – явище не нове. На початку ХХ ст., рятую-
чись від більшовиків, туди приїхали білоемігранти та ті, хто їм співчував. Жителі 
країн соціалістичного табору також намагалися потрапити на Захід у часи Холод-
ної війни. Зараз же мільйони мігрантів приїхали до країн ЄС: дехто рятується від 
війни, дехто бажає знайти роботу, але є й ті, хто готує злочини: від порушення ві-
зового режиму до терористичних актів. 
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Якщо на початку ХХІ ст. серйозні теракти в країнах Західної Європи були рідкі-
стю, а в 2008 р. їх взагалі не було, то лише за 2015 р. трапилось аж 17 терористич-
них актів, а в 2016 р. – 13. У 2017 р. теракт трапився навіть у фінському місті Турку.  

Відсутність адекватної відповіді на терор ісламістів створює хвилю нетерпи-
мості та націоналізму. Так, у 2012 р. 70% опитаних французів поділяли ідею про 
те, що у Франції надто багато іноземців, а 68% заявили, що не відчувають себе 
вдома у власній країні [2, с.96]. У ході аналогічного опитування за скорочення мі-
граційних потоків висловилися 69% британців, 56% іспанців, 44% французів, 34% 
німців. Незгоду з міграційною політикою влади висловили 77% іспанців, 73% 
британців, 64% французів та італійців, 57% голландців, 51% німців, 48% португа-
льців, 38% шведів [3, с. 83]. 

У Західній Європі спостерігається розрив між декларованими тезами про безу-
мовний пріоритет принципів свободи, толерантності та прав людини та зростаючою 
занепокоєністю проблемами безпеки. Російський автор К.Г. Холодковський зазна-
чає, що міграційна криза змусила європейську політичну еліту вживати заходів що-
до регулювання процесу міграції. У квітні 2015 р. на позачерговому саміті Євро-
пейської ради було прийнято основи нової стратегії імміграції. Так, втричі було збі-
льшено бюджет агентства ЄС з безпеки зовнішніх кордонів Frontex [4, с.86]. 

Прикладом відповіді виборців на протиріччя «безпека vs свобода» стали вибори 
до Європейського парламенту. Фракції Europe des Nations et des Libertés (Європа 
націй та свобод) та Europe de la liberté et de la démocratie directe (Європа за свободу 
та пряму демократію) отримали 58 та 54 місця відповідно [5]. Це свідчить про наро-
стання євроскептичних настроїв. У 2018 р. міністр внутрішніх справ Італії М. Саль-
віні заборонив морським судам привозити мігрантів до берегів країни. Кордони за-
крила також Угорщина. Ми маємо всі підстави вважати, що надалі цінності безпеки 
та толерантності ще більше стикатимуться у публічному політичному просторі. Єв-
роскептики декларують повернення до традиційних цінностей та пропонують буду-
вати не європейську ідентичність, а зберігати ідентичності національні, ті, які ство-
рені ще за часів формування націй-держав (Франції, Італії, Німеччини). Партія не-
залежності Сполученого Королівства на чолі с Н. Фараджем – це приклад впливу 
євроскептиків-реваншистів на прийняття важливих політичних рішень.  

Україна, як держава, що межує з чотирма членами ЄС (Польщею, Словаччи-
ною, Угорщиною та Румунією) та декларує євроінтеграційний вектор зовнішньої 
політики, має приділяти більше уваги внутрішній та зовнішній безпеці. Адже, як 
засвідчили події в Європі, помилки у міграційній політиці можуть коштувати бі-
льше, аніж превентивні заходи. Якщо українська політична еліта буде мислити у 
глобальному вимірі, враховуючи геополітичні тенденції, то можемо сподіватися, 
що Україна зможе протистояти глобальним цивілізаційним викликам. Адже від 
цього залежить, зокрема, збереження української ідентичності в умовах глобаль-
них кризових процесів. 
 

Список використаних джерел 
1.Ключник Р.М. Відносна депривація та політичний протест / Р.М. Ключник // Науково-
теоретичний альманах «Грані». – 2017. – Т. 20. – No 1(141). – С. 62-67. 2. Преображенская А.А. 
Этносоциальные проблемы во французском обществе / А.А. Преображенская // Новые факто-
ры глобального и регионального развития: обострение этнокультурных противоречий. – М.: 
ИМЭМО РАН. – 2013. – С. 92-98. 3. Виловатых А.В. Евросоюз в тисках миграционного кризиса / 
А.В. Виловатых // Проблемы национальной стратегии. – 2017. – № 2 (41). – С. 76-94. 4. Холод-
ковский К.Г. Свобода vs безопасность? Европа и массовая иммиграция / К.Г. Холодковский // 
Полис. Политические исследования. – 2019. – № 2. – С. 79-91. 5. Résultats des élections 
européennes 2019 // Parlement européen. – URL: https://resultats-elections.eu/. 

 

Науковий керівник: кандидат політичних наук, доцент Р.М. Ключник 



 35 

А. Е.Артішевський 
 

КРИЗИ - ПЕРЕДУМОВИ ДЕЛЕГІТИМАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ 
 

Делегітимація політичної влади в Україні процес, протилежний легітимації. 
Супроводжується втратою довіри, позбавленням політики й влади суспільного 
кредиту довіри основними причинами делегітимації є: суперечність між універ-
сальними цінностями суспільства, і пріоритетами еліти; суперечність між ідеєю 
демократії та її втіленням; політична корумпованість влади; втрата політичною 
елітою віри в правомірність своєї влади. 

Втрата джерел підтримки суб’єктом політичної влади, які наділили його 
легітимністю актуалізує зміну влади, витіснення делегітимізованого суб’єкта за 
межі владних повноважень. Варто зазначити, криза легітимності, сприяє пози-
ціювання суб’єкта влади в ситуації, коли проти нього спрацьовують механізми де-
легітимізації. 

В ситуації кризи, як вважає Ніклас Луман, «локалізована в політичній системі 
влада, мабуть, вже більше не відповідає вимогам прийняття рішень і їх виконан-
ня» [4, с.136]. 

Сценарій, за яким розвиватиметься криза легітимності – делегітимація, був 
сформульований М. Доган, він виділив три варіанти репрезентацій легітимності 
чинного режиму. На його думку, рівень нелегітимності панівного режиму може 
проявлятися в трьох позиціях об’єкту влади – джерел легітимності: я не визнаю 
наявні закони та сучасну систему правління; я бачу багато недоліків в нашій си-
стемі правління, але я вірю в можливість поступового вдосконалення теперішньо-
го режиму; я повністю відкидаю закони, нашу систему правління і наше суспіль-
ство і бачу єдине рішення в повній соціальній зміні [4]. 

Існування позиції «в» свідчить про небажання об’єктів влади приймати умови, 
запропоновані панівним політичним режимом. В цьому випадку можна констату-
вати наявність кризи легітимності. 

У суб’єкта влади відсутні будь-які механізми закликів до об’єкта, що не відчу-
ває дії влади, крім як насильства. Для об’єкта влади сама влада і той суб’єкт, який 
реалізує її, не здатні концентрувати в собі авторитет, що є нелегітимністю влади. 
Як і відносини влади, виражені в різних формах, кризи легітимності відносин 
приймають ті ж форми, що і сама влада. Тому дані форми, на наш погляд, буде 
справедливо кваліфікувати тими дефініціями властивостями, характеристиками, 
що визначають характер самої влади в тій чи іншій політичній ситуації. 

На думку Нікласа Луман – основною причиною кризи легітимності, зазвичай, 
розглядається той факт, що синдром політичного розвитку завжди неминуче вва-
жає своїм результатом розширення сприйняття дедалі більшого числа людей, які 
залучаються до сфери політики, тому це призводить до зростання їх сприйнятли-
вості, уявлення про наявність альтернативних шляхів подолання криз, як політич-
них так й економічних» [4, с.136]. 

Варто зазначити, в умовах суспільних перетворень, коли ціннісно-нормативна 
система перебуває в процесі змін, «з’являється неінституційний простір, який мо-
же бути заповнений громадянськими практиками» [6, с. 103]. 

Політичні реалії підтверджують релевантність даного сценарію кризи легітим-
ності політичного лідерства, що виникає у відносинах носія влади, політичного 
лідера й об’єктів влади, ведених політичним лідером. Криза легітимності політич-
ного лідерства є наслідком втрати довіри до політичних лідерів. Це відбувається 
тому, що саме політичні лідери персоніфікують здійснювану політику. 

Отже, в разі відсутності репрезентації джерелами легітимності проведеної 
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політики як позитивної політичні лідери ризикують втратою власної легітимності. 
«Люди втрачають довіру до своїх лідерів значно легше, ніж довіру до системи» [8, 
P.378]. 

Важливою ознакою делегітимації є також високий рівень політичного приму-
су. Французький вчений М Доган зазначає, що виміряти рівень примусу важко, 
однак такий універсальний індикатор як відсутність політичних прав і громадян-
ських свобод дозволяє це зробити. Примус, підкреслює він, прямо пропорційний 
рівневі легітимності влади, тобто чим нижчий рівень легітимності, тим вищий 
може бути примус [7, c.120]. 

Урядова криза настає тоді, коли уряд не здатен задовольняти очікування дже-
рел легітимності в тих чи інших сферах суспільного життя. Уряд, приступаючи до 
виконання своїх функцій, автоматично пов’язує себе відповідальністю за досяг-
нення результату. 

Варто зазначити, кризи що відбуваються в суспільстві, асоціюються з не 
зовсім вдалою політикою уряду, внаслідок чого претензії до нього бувають 
обґрунтованими, актуалізуючи кризу урядових функцій. 

Водночас причини, що сприяли розвитку кризи легітимності, багато в чому 
пов’язуються з нездатністю суб’єкта влади вдаватися до допомоги насильства. В. 
Проданов стверджуючи, що досягнення мети в суб’єктно-об’єктних відносинах 
потребує певного інструментарію, він вважає, що саме таким інструментом і є 
насильство [5, с. 40]. 

Відсутність у суб’єктів влади можливості застосовувати силу насправді 
мінімізує їхні шанси на репрезентацію як легітимних політичних акторів. Сергій 
Кара-Мурза вважає, що втрата, навіть в невеликому ступені, монополії держави на 
легітимне насильство є першою ознакою краху державності [1, с. 41]. 

З. Бауман підтверджує – відмова в праві використання сили є згодою визнати 
власну нелегітимність [1, с.265]. 
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Є. М. Кравчук, В. О. Пермінов  
 

ВІДНОСИНИ США ТА ІРАНУ У СФЕРІ ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

Однією із найбільших загроз міжнародній безпеці у ХХІ ст. є поширення 
ядерної зброї. У даному контексті особливої гостроти набуває іранська ядерна 
програма, що може докорінно змінити не лише структуру безпеки на Близькому та 
Середньому Сході, а й глобальну стратегічну рівновагу [2]. 

Ядерна програма Ірану налічує декілька десятиліть і має важливе міжнародне 
значення. Інтерес Ірану до ядерних технологій припадає на 1950-ті роки, коли Шах 
Ірану отримав технічну допомогу в рамках програми США «Атоми за мир» [2]. У 
1957 р. навіть була підписана Угода із США про мирне використання ядерної 
енергетики. Згідно з цим договором США зобов’язувалися постачати в Іран ядерні 
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установки та підготувати спеціалістів. А у 1974 р. за допомогою США та європей-
ських країн була створена «Організація з атомної енергії Ірану», яка розробила 
план будівництва двох десятків енергоблоків. Допомога закінчилася з перемогою 
Іранської революції у 1979 році, проте Іран продовжував цікавитися ядерними 
технологіями, що й призвело до міжнародних санкцій [3]. Найбільший інтерес 
іранської влади до ядерної зброї експерти датують 1980-1988 рр. та пов’язують із 
ірансько-іракською війною, адже у цій війні Ірак використовував заборонену 
хімічну зброю [2]. Декларованою головною метою ядерної програми було 
поліпшення енергетичного балансу, адже країна, не дивлячись на значні поклади 
нафти й газу, відчувала великий енергодефіцит, однак маємо підстави вважати, що 
не менш важливим є приєднання Ірану до ядерного клубу держав, що свідчило б 
про його розвиток, політичну й економічну силу. Окрім цього, Іран має великі 
лідерські амбіції, і володіння ядерною зброєю може допомогти йому встановити 
свою гегемонію в регіоні [1].  

Вже у 1979 році США ввела санкції проти Ірану, а Іран проголосив США «Ве-
ликим Сатаною». Приводом для цих санкцій стало захоплення американського по-
сольства в Тегерані 4 листопада 1979 року. Тоді уряд США заблокував іранські 
активи в американських банках на території США та за її межами. Згодом санкції 
були розширені до повного торгового ембарго. Окрім цього, у квітні 1980 року бу-
ли розірвані дипломатичні відносини між двома країнами [4]. У 1990-х роках коло 
санкційних заходів проти Тегерану активно розширюється. У 1996 році Б. Клінтон 
підписав Закон про санкції щодо Ірану, який забороняє іноземним компаніям 
співпрацю з ним в області видобутку нафти і газу. Проте й цього виявилося недо-
статньо. У червні 2003 р. інспекція МАГАТЕ підтвердила наявність двох ядерних 
об’єктів у Ірані, що принесло кризу у відносини Тегерану з міжнародними актора-
ми. У березні 2005 р. з’явились нові факти, що підтверджували воєнний характер 
іранської ядерної програми [2].  

Санкції продовжують свою дію і до сьогодення, оскільки Іран не зупиняє свою 
ядерну програму. У 2015 році Іран підписав довгострокову угоду щодо своєї ядер-
ної програми з групою світових держав (США, Великобританія, Франція, Китай, 
Росія та Німеччина), наполягаючи на тому, що його ядерна програма є цілком 
мирною, погодився обмежити свою ядерну діяльність і допустити міжнародних 
інспекторів у відповідь на скасування економічних санкцій [6]. Однак у травні 
2018 року президент США Д.Трамп оголосив про односторонній вихід з цієї угоди 
й звинуватив Тегеран у спробах створити ядерну зброю. Надалі США наклали на 
Іран нові економічні санкції.А через рік після виходу США, Іран також припинив 
зобов'язання в рамках міжнародної ядерної угоди. Президент Ірану також погро-
жував відновити виробництво високозбагаченого урану через 60 днів, якщо інші 
підписанти не будуть діяти для захисту Ірану від американських санкцій. Інші 
країни звинуватили США у відмові Вашингтона від угоди і пообіцяли, що будуть 
виконувати усі свої зобов’язання [7]. 

Таким чином, Іран та США мають доволі складні відносини, зокрема у сфері 
ядерної безпеки. Вихід США з довгострокової угоди щодо ядерної програми Ірану 
є новим викликом безпеки світу в цілому. Залишається лише сподіватися, що Іран 
не відновить свою роботу над створенням повноцінної ядерної зброї. 
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Д. В. Локшин 
 

ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ ЯК НОВА МОДЕЛЬ  

ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР 
 

Модель віртуальної реальності має відображати політичну карту світу в її су-
часному вигляді, заповнюючи безодні та згладжуючи провалля економічної й куль-
турної нерівності. У партійному віртуальному просторі може відбуватися по-
справжньому глобальний дискурс. Учасники партійної комунікації, які роками не 
мали можливості висловити свою позицію, мають бути запрошені до глобального 
діалогу як рівні. 

Зазначимо, що формування віртуальної реальності – нового типу політичної 
комунікації – зумовлене передусім залежністю партійних установ від 
комп’ютерних технологій. З послабленням nation state, державні інститути вже не 
спроможні контролювати соціальні процеси, що посилює дезінтеграцію в тому чи-
слі в партіях. Це веде до перерозподілу партійної влади на користь нетократів. Ло-
гічно сказаному, новим пролетаріатом ХХІ століття стає консьюмтаріат – клас 
споживачів, які відсторонені від творення політичної реальності. 

На сьогодні утворення політичних мереж стає важливим чинником політичної 
мобілізації партійних структур, яка сприяє інспірації політичної активності грома-
дян та її спрямуванню в конструктивне русло, зорієнтовує громадян на розвиток 
демократії. Втім, цілі політичної мобілізації можуть бути зовсім інші. Виникає 
примарна політична мережева несвобода: громадянин стає узалежненим від твор-
ців сайтів та систем зв’язку, які можуть контролювати повідомлення і слідкувати за 
всіма нами. 

В одній з наукових праць [1] поняття «віртуальна реальність» подається таким 
чином: «це ті ігрові або необхідні з технічної точки зору «штучні реальності», які 
виникають завдяки впливу комп’ютера на свідомість, коли, наприклад, на людину 
одягають «електронні окуляри» та «електронні рукавички». В даному випадку сві-
домість поринає у вигаданий, сконструйований інтернет-технологіями можливий 
світ, в якому можливо рухатися, бачити, чути і відчувати – віртуально». 

Заслуговує на увагу точка зору В.Волинець, на зміст даної категорії. Так, на її 
думку, під віртуальною реальністю розуміють нову технологію безконтактної ін-
формаційної інтеракції, що реалізується за допомогою комплексних мультимедіа-
операційних середовищ та створює ілюзію безпосередньої участі й присутності в 
реальному часі в стереоскопічно представленому «екранному світі» [2, с. 37]. 

Мережа Інтернет, зокрема інформаційно-телекомунікаційні технології в ці-
лому, сприяють все стрімкіший віртуалізації партійної діяльності, що передбачає 
відчуження окремого індивіда від традиційних інститутів і переміщення його ін-
тересів у сферу віртуального, де наростаюче значення має спілкування людини зі 
знаками, образами, стереотипами. Важливими якісними ознаками нової віртуа-
льної реальності є її глобальний і інтерактивний характер [3,с.62]. Серед харак-
терних ознак віртуальної реальності в партійній сфері варто назвати: 1) моделю-
вання в реальному масштабі часу; 2) імітація реалістичного оточення з високим 
ступенем реалізму; 3) можливості впливати на оточення і отримувати при цьому 
зворотній зв’язок. Віртуальна реальність існує актуально лише «тут і тепер», ві-
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ртуальне повідомлення живе рівно стільки, скільки воно перебува в полі зору 
реципієнта [2, с.37-38]. 

Наявність комунікаційної інфраструктури і активне її використання у держав-
но-політичному управлінні, на думку С.В.Володєнкова, є на сьогодні однією з кри-
тичних умов для забезпечення політичної стабільності і інформаційної безпеки 
держави, оскільки за відсутності власно комунікаційної інфраструктури і навичок 
її використання для інформаційно-просвітницької роботи з громадянами будь-яка 
держава піддає себе ризику втрати контролю над своїм інформаційним простором, 
що в умовах глобалізації є небезпечним. До того ж неефективність комунікації з 
цільовими аудиторіями часто є однією з причин низької ефективності політичного 
управління в цілому, супротиву великих соціальних груп курсу реформ [4, c.15]. 

Втім, слід зазначити, що іноді втручання у політичну комунікацію є 
необхідним, коли йдеться про безпеку громадян. Так, у 2008 р. було заблоковано 
сторінки радикальни партій у мережі Youtube, а британське міністерство оборони 
навіть провело кампанію із роз`яснення громадянам недопустимості легковажного 
поводження з Інтернетом. Британські силовики закликають людей подумати, перш 
ніж завантажити файл, прокоментувати якусь інформацію або поділитися нею. 
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С. А. Курбанова 
 

ВЛИЯНИЕ НЕФТЕПРОВОДА БАКУ-ТБИЛИСИ-ДЖЕЙХАН  

НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКУЮ ЛОКАЦИЮ В РЕГИОНЕ ЮЖНОГО КАВКАЗА 
 

Говоря о влиянии нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан на геополитическую 
ситуацию в регионе Южного Кавказа, в первую очередь можно показать следую-
щие тенденции: 1) углубление в мировую интеграцию Азербайджана; 2) усиление 
региональной интеграции, вовлечение в нефтяные проекты стран Центральной 
Азии, прежде всего Казахстана и Туркменистана; 3) обеспечение стратегических 
интересов США и Европы в регионе, в том числе в Азербайджане и ослабление 
позиций России на этих базах; 4) Соединенные Штаты, являющиеся одним из 
крупнейших государств, поддерживая проект БТД, дали Азербайджану 
возможность идентифицировать пространство Евразии вместе с Россией в 
ближайшем будущем; 5) БТД также играет важную роль в прекращении войны 
Армении против Азербайджана, открывает возможности для справедливого 
урегулирования конфликта в ближайшем будущем, создавая благоприятные 
условия для урегулирования карабахской проблемы; 6) ускорению сроков опреде-
ления правового статуса Каспийского моря; 7) обеспечение безопасности Кавказа, 
особенно Южного Кавказа и Турции. 

Трубопровод БТД носит скорее политический характер, чем просто экономи-
ческий проект. Основой проекта БТД стал такой консенсус в азербайджанском 
обществе, что сохранить независимость страны можно только через ее экспорт его 
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основных ресурсов, которые не позволят осуществлять маршрутные транспорти-
ровки в Россию и Иран и приведут к потоку доходов в страну. По стратегическим 
причинам Грузия, Турция и США придают большое значение этому проекту в 
своих зарубежных стратегиях. БТД сблизил Азербайджан и Грузию и создал сти-
мул для тесного сотрудничества с Казахстаном. Участие Казахстана и Туркмени-
стана в проекте БТД способствовало углублению региональной интеграции. Пре-
зидент Гейдар Алиев придал большое значение экспорту казахстанской и турк-
менской нефти из Азербайджана. На открытии терминала в Дубенди он сказал: 
«Все это еще раз доказывает, что наша политическая и экономическая стратегия 
оправдана целенаправленно и соответствует уровню национальных интересов 
азербайджанского народа. Всему этому мы добиваемся в результате нашей сов-
местной деятельности с нефтяными компаниями зарубежных стран, которые тру-
дятся в нефтяных скважинах Каспийского моря. Результаты всех этих работ мы 
видим в практической работе по Транскавказскому шоссе, транспортному коридо-
ру Европа-Азия. Все перечисленное очень обнадеживающие события в жизни 
нашей республики и нашей страны. Все это практические результаты нашей рабо-
ты в области экономики. Это свидетельствует о том, что наша экономика тесно 
интегрирована со странами мира» [1, 06.01.1998]. В результате реализации БТД 
Турция вновь освоила механизмы, которыми когда - то располагала Россия в от-
ношении нефтегазовых продуктов Каспийских скважин и Центральной Азии. 
Турция является страной, импортирующей 92% своих потребностей в нефти. В эту 
страну ежегодно 24-25 тонн нефти импортируется из восточных стран. Импорти-
рованная нефть и газ по трубопроводу БТД безопаснее, экологичнее и чище. По 
этой же причине Турция решает вопрос энергетической зависимости от России, 
Ирана и Ирака за счет БТД. До реализации проекта БТД, доминирующая роль в 
Средиземноморье принадлежала российской нефти Урал. Однако после запуска 
БТД доставка более высокой качественной азербайджанской нефти Azeri Light в 
Средиземное море ударила по рынку российской уральской нефти. Реальная при-
чина выступлений России, в переговорах против по БТД теперь яснее. После того, 
как БТД был введен в эксплуатацию, российские геополитические исследователи 
А.Дукин и другие писали, что Россия потеряла очень важное «геополитическое 
ключевое пространство» между Каспийским и Черным морем, проиграв Турции и 
Западу и остался за пределами новых мировых энерго-геополитических связей. В 
создаваемую союз «Союз государств Кавказа» под гегемонией Турции и США 
Иран и Россия не будут включены. [5, с.331]. Мы не ошибемся, сказав, что БТД 
создал стимул для стратегического партнерства между Азербайджаном - Грузией, 
а так же Грузией - Турцией. Учитывая свое географическое положение и полити-
ческий выбор, Азербайджан и Грузия начали предпринимать совместные шаги в 
качестве евроатлантических партнерств. Что касается влияния БТД на урегулиро-
вание нагорно-карабахского конфликта, мы можем сказать, что БТД может улуч-
шить статус-кво, изменив баланс сил в пользу Азербайджана, что позволит Азер-
байджану создать собственную армию. Азербайджан укрепил свою экономику 
благодаря доходам БТД, а его усиленная экономика и армия поставил армению в 
не выходное положение. Действительно, Армения была главным, проигравшим в 
проекте БТД. Конечно, БТД окал негативное влияние на геополитическую ситуа-
цию в Армении. Свержение всех крупных проектов из Армении вызвало экономи-
ческий застой. Реализация проекта БТД имеет большое значение для развития и 
укрепления государственности и независимости Азербайджана и евроатлантиче-
ских отношений. Прежде всего, в Азербайджане БТД рассматривается как сред-
ство снижения зависимости от России в плане маршрута экспорта нефти и газа и 
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для построения новых политических отношений с Турцией, которая является со-
юзником Азербайджана и Западной Европы. Гейдар Алиев рассматривал БТД как 
более геополитическую выгоду, чем обычные экономические выгоды. Наши экс-
портные маршруты в настоящее время расширяются и распространяются, что при-
водит к развитию наших мировых отношений. Общенациональный лидер Гейдар 
Алиев сказал с большим энтузиазмом: «Но это не только экономично, мы считаем, 
что наша работа БТД, носит политический характер. Этот проект и его реализация 
могут стать гарантом мира, и безопасности на Кавказе. Этот трубопровод, будет 
тесно связывать Азербайджан, Грузию и Турцию» [3, с.13]. БТД является ключе-
вым фактором для постепенной интеграции Азербайджана в Запад. Азербайджан, 
являясь источником нефти, не входящим в ОПЕК, помогает удовлетворить огром-
ную потребность Европы на ресурсы, в которые обеспечивались превосходством 
России. С политической точки зрения БТД имеет большое значение для позиции 
Азербайджана в регионе. Многие государства Кавказа и Центральной Азии в 
большинстве случаев находились под влиянием великого государства, чего нельзя 
сказать об Азербайджане. Потому что внешнеполитическая стратегия Гейдара 
Алиева, способная двигаться к долгосрочным целям, превратила Азербайджан в 
страну, где независимо принимают и реализуют решения. Безусловно, БТД также 
был частью этой стратегии. Трубопровод БТД привел Европу к снижению своей 
зависимости по газу и нефти от России, и Азербайджан получил возможность вли-
ять на геополитические процессы на Южном Кавказе. Все это стало ожидаемым 
результатом дальновидной политики Гейдара Алиева. Заместитель министра энер-
гетики США Чарлз Чертис сказал во время встречи с президентом Гейдаром Али-
евым в Баку: «Я хорошо знаю, что Билл Клинтон внимательно следит за вашими 
достижениями в Азербайджане и понимает, что вы хорошо заработали в периоде 
вашего лидерства» [3,с.15]. Таким образом, с началом деятельности БТД геополи-
тический ландшафт региона резко изменился, а также поставил вопросы его без-
опасности в повестку дня. В результате проекта БТД правительство Азербайджана 
получило всесторонние возможности для расширения сотрудничества со странами 
мира в сфере производства и экспорта энергии. БТД превратил Азербайджан в за-
падного поставщика энергетической безопасности. 
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СЕКЦІЯ ІІ 

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА 
 

Т. І. Бойко 
 

БОРОТЬБА З РОСІЙСЬКИМИ НАРАТИВАМИ  

В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: БЕЗПЕКА ЧИ НЕБЕЗПЕКА 
 

Значну кількість інформації населення отримує із ЗМІ та формує на їх основі 
свою громадянську позицію та бачення на суспільно-політичні події. Відповідно 
продукт, який нам потрапляє несе ті наративи, які згодом дублюються у спілку-
ванні. Переважна більшість громадян не перевіряє інформацію, тому існує небез-
пека поступової довіри до ворожої пропаганди та фейків. 

Окремого ефекту набуває в «гібридній війні» інформаційний та кібер-простір. 
Механізми втручання детально описує на думку В. Горбуліна Головнокомандувач 
об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Ф.Брідлав: «Інформаційний фронт 
«гібридної війни» розгортається одразу на кількох напрямах. Передусім: серед 
населення в зоні конфлікту; серед населення країни, проти якої здійснюється 
агресія, однак територія якої не охоплена конфліктом; серед громадян країни агре-
сора і серед міжнародного співтовариства». Однак в українському випадку це не 
просто ворожа пропаганда, зауважує науковець, а «війна сенсів», структурним 
елементом яких є симулякри («фашисти в Києві», «звірства каральних ба-
тальйонів», «розп’яті хлопчики»). Стратегічна мета таких симулякрів – змінити 
об’єктивні уявлення цільових груп про характер конфлікту тими «інформаційними 
фантомами», які потрібні агресору [1]. 

Інформаційний складник «гібридної війни» вимагає постійного джерела ін-
формації та сліпої віри населення тому, що транслюють. Водночас, зазначається, 
що деякі українські ЗМІ також поширюють головні тези російської пропаганди, 
чим підсилюють її позиції. Що чекає населення, особливо молоде покоління по 
обидва боки фронту через кілька років? Очевидно кардинальні розбіжності у 
світоглядах та різна ідентичність. 

Що становить небезпеку для формування викривленого світогляду людини на 
окупованих територіях? Яка імовірність поширення «русского мира» в головах 
українців? 

Чинниками даних процесів є особливості гуманітарної політики на непідкон-
трольних Україні територіях Сходу: 

1.Процес русифікації розглядається як позитивна передумова створення особ-
ливої спільноти людей, на формування генетичної пам’яті та менталітету яких 
відобразилося єднання з Росією та «русским началом», як в царський так і в радян-
ський період. Показово, що утверджена Концепція «Філологічна освіта: Русистика» 
на п’ятирічку 2016 – 2020 рр., яка надає пріоритетне сприяння російській мові, 
культурі, літературі з метою ліквідації перегинів мовної політики на Донбасі, подо-
лання спотворення та непротидії націоналістичним інтерпретаціям історії. 

2.Десимволізація, що прослідковується як протиставлення ознакам та деко-
мунізації України через заміну українських назв у підручниках, топоніміці, забороні 
вітань («Слава Україні», визнання націоналістичних символів чи структур карається 
законом) та створення чи відродження імперських (цар Микола) та радянських 
(включно зі Сталіним) символів, поява нової атрибутики, героїзація бойовиків. 

3.Перегляд історії, при якій нові «погодіни» прагнуть подати незалежність 
України як «український проект» що був розроблений як зброя проти всього 
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російського, а діячів УНР трактують виключно як сепаратистів. 
4.Орієнтація на «русский мир» тенденція до інтернаціональності та єднання в 

слов’янському морі під проводом Росії, що відбувається як спроба реінкарнації 
радянських відносин з їх ідеологічною маскультурою. 

5.Використовується метод протиставлення всьому світові, через гасла радян-
ського минулого (н., «Донбасс никто не ставил на колени и никому поставить не 
дано»), формується образ ворога, розробляється пропагандистські кліше для 
відповідей на всі дискусійні питання.  

6.Протиставлення політиці Києва як терористичній, злочинній на противагу, 
базованій на радянському досвіді політиці місцевої влади. 

7.Окремо розробляється, підживлюється та обґрунтовується ціла антиукраїн-
ська термінологія, з якої вже можна формувати словник («Волинська різня» чи 
«бандерівський фашизм», «укроп»). 

Небезпека таких процесів в тому, що через інформаційні канали та політичні 
впливи ці наративи проникають спочатку у прифронтові зони, а, згодом, 
легітимізуються через виступи політиків.  

Значним ризиком також є російський наратив про Україну як «недодержаву», 
особливо на міжнародному рівні. Вагомим для зовнішньополітичних відносин стає 
питання іміджу країни. Інформаційна війна проти України у знищенні її іміджу, як 
зауважує Є.Магда, стартувала ще 2005 року під час першої газової війни. Тоді 
Україну успішно представили в якості нечесного, а щонайменше сумнівного транзи-
тера газу, незважаючи на те, що протягом десятиліть Україна ніколи не допускала 
зриву поставок природного газу до Європи через свою територію [2,c.140] . 

Нині постає питання долі Донбасу в майбутньому України. Вчергове виникне 
питання «компромісів» російськомовності – українізації, недовіри до влади. Разом 
з тим, в ході деокупації виникне питання повернення на посади значної кількості 
співробітників різних державних, освітніх, науково-дослідних та інших установ. 

Необхідним для громадськості в Україні на сьогоднішній день є врахування та 
запобігання різних способів поширення концептів «русского мира», що через ро-
зроблені ідеологеми впливають на населення. Важливим є розроблення аналітич-
ного супроводу та широкої інформативної бази щодо реакції на гуманітарну атаку 
з боку сусідньої держави, що є стратегічним пріоритетом держави, запровадження 
на офіційному рівні та із залученням громадянського суспільства програм з ін-
формаційної безпеки. 
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О. Ю. Висоцький 
 

НЕБЕЗПЕКА ПРОПАГАНДИСТСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

НА ОСНОВІ КОГНІТИВНИХ СПОТВОРЕНЬ 
 

Пропаганда є розповсюдженням значень через слова, гасла, метафори, симво-
ли, образи, ідеї, міфологеми, переконання, емоції, наративи, різноманітні візуальні 
засоби з метою формування спотвореного сприйняття реальності в інтересах 
суб’єкта її здійснення. Сутністю пропаганди завжди є спотворення реальності у 
сприйнятті її реципієнтів. При цьому не дуже важливо, які засоби застосовуються. 
Це може бути повторення, фокусування, відволікання, раціональне переконання, 
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нагадування, емоціоналізація, апеляція до авторитетної думки чи до наукових до-
казів та теорій. У будь-якому разі успішна пропаганда змінює сприйняття своїх 
об’єктів, що відображається на їх уявленнях та поведінці. При цьому, важливо ві-
дмітити, що навіть без впливу пропаганди соціальним та політичним суб’єктам 
властива схильність до когнітивних спотворень або когнітивних ілюзій. Очевидно, 
що пропаганда не лише використовує такі когнітивні спотворення як механізми 
реалізації своїх технологій, а й сприяє їх появі.  

Когнітивні спотворення – це відхилення від правильності в судженнях, що де-
формують адекватне розуміння та інтерпретацію реальності. В основі генези когні-
тивних спотворень лежить тенденція індивідів до спрощення сприйняття складної 
дійсності та, безумовно, має адаптивний характер. Тенденція до спрощення сприй-
няття реальності, до полегшення обробки інформації про навколишній світ поясню-
ється низкою чинників. По-перше, це нестача часу, коли наявна необхідність чи ба-
жання ухвалити швидке рішення. По-друге, нестача інформації про обставини та 
предмет прийняття рішення. По-третє, наявність великої кількості інформації щодо 
предмету рішення. По-четверте, обмежені можливості пам’яті щодо адекватного 
структурування попереднього досвіду та недостатня увага до подробиць. 

Від успішного здійснення пропаганди залежить її результативність. Технологі-
єю пропаганди є будь-яка ефективна практика, яка орієнтована на здійснення 
впливу на суспільну свідомість та поведінку в бажаному для суб’єктів пропаганди 
напрямі. 

Технології пропаганди, використовуючи когнітивні спотворення, організову-
ють деформації сприйнятті реальності у цілеспрямований вплив на цільові ауди-
торії. Відповідно до когнітивних спотворень, можна виділити низку технологій 
пропаганди. 

Одна із провідних технологій пропаганди, яка використовується в розвинутих 
суспільствах, є технологія демократичної пропаганди, що базується на такому ко-
гнітивному спотворенні як ілюзія контролю. Політики широко використовують 
цю технологію, щоб переконати виборців, що суспільство через вибори може кон-
тролювати владу. Певним чином ілюструє цю технологію гасло: «Ваш голос є ви-
рішальним». 

Пропагандистська технологія апеляції до думки більшості, або, як варіація, до 
думки народу використовує стадне почуття людини, формує думку та поведінку 
людини через уявний, символічний чи реальний тиск групи. Іноді використову-
ються гасла: «Разом з народом!», «Воля народу перш за все!», «Ми переможем!». 
Використання займенників «ми», «наш» (наприклад, «наш кандидат») є варіаціями 
здійснення цієї технології. 

Пропагандистська технологія причетності діє через залучення громадян до по-
літики або через участь в політичних акціях, або через роботу в партійних органі-
заціях, або як глядачів та учасників політичних телевізійних шоу. Вона побудова-
на на ефекті причетності, що передбачає формування симпатії на основі 
пов’язаності особистої діяльності з певною подією, політичною організацією. 

Пропагандистська технологія виправдання раніше зробленого вибору апелює 
до прагнення індивіду до раціоналізації раніше зробленого вибору на користь того 
чи іншого політика чи політичної сили, перекладаючи провинну за цей вибір або 
на підступність цього політика (політичної сили), або на політичних опонентів, що 
не дозволили реалізувати обіцяне. 

Пропагандистська технологія формування авторитетного політика дає можли-
вість використовувати його як інструмент пропаганди, що ґрунтується на схиль-
ності людей підпорядковуватися авторитетам. Відповідно, контрпропагандистська 



 45 

технологія дискредитації покликана протидіяти цієї технології. 
Пропагандистська технологія роз’яснення є достатньо простою, але дуже ефек-

тивною. Вона відповідає важливій потребі потенційного виборця отримати відповідь 
на питання, що турбують його, та уникнути почуття сумніву та невпевненості. 

Пропагандистська технологія сенсаційності орієнтована на потребу людини в 
спілкуванні, на схильність до наративної діяльності. Ньюсмейкерство є основою 
здійснення цієї технології. Для пропагандиста важливо ініціювати потрібні для су-
спільства новини. 

Пропагандистська технологія розкручування ризику. Використовується таке 
когнітивне спотворення як віддання переваги нульовому ризику. Наприклад, іноді 
розкручується ризик тероризму, тоді як вірогідність стати жертвою терористично-
го акту набагато менше, ніж від розгулу злочинності чи неконтрольованої ситуації 
на дорогах. 

Пропагандистська технологія викриття теорії змови спрямована на переконан-
ня об’єктів пропаганди в тому, що певна негативна за наслідками сукупність подій 
є результатом цілеспрямованих узгоджених дій групи осіб. Таку групу в пропага-
ндистській кампанії можуть виконувати олігархи, що домовилися з корумповани-
ми чиновниками, або представники ворожої держави во владних коридорах. 

Пропагандистська технологія орієнтована на спонукання до протестного став-
лення до чинної влади. Діє через демонстрацію тиску або утисків різноманітних 
свобод з боку офіційної влади з метою викликати ставлення неприйняття до будь-
яких ініціатив чи рішень з боку офіційної влади незалежно від їх реального змісту 
чи об’єктивних обставин. 

Пресуппозиційна пропагандистська технологія непомітно нав’язує недоведене 
твердження як аксіому, на якій гуртуються концепції розміркування та поведінки 
щодо політичної реальності. Наприклад, заклик до боротьби зі злочинною владою 
фундується на недоведеному твердженні про її злочинний характер. 

Пропагандистська технологія підтверджуючих тверджень діє за рахунок опори 
на існуючі в масовій свідомості домисли та догадки, активізуючи та розвиваючи їх. 

Пропагандистська технологія запланованих (передбачуваних) очікувань орієн-
тована на формування в масовій чи груповій свідомості потрібного ставлення до 
політичної акції, події чи зустрічі з політиком. Вона реалізується через інформу-
вання зацікавленої публіки про характер та цілі події. 

Пропагандистська технологія розширення особистих знайомств серед публіки. 
Вона діє шляхом налагодження політиком особистих контактів, зустрічей з актив-
ними громадянами та встановленні з ними позитивних відносин. Ця технологія 
використовує ефект знайомого об’єкту, що полягає у вираженні симпатії до 
об’єкту, з яким людина є певним чином знайомою. 

Пропагандистська технологія фокусування притягує увагу до певної сторони 
явища, події, політика, тим самим надаючи їй більшого значення за рахунок нех-
тування іншими аспектами реальності, замість її цілісного сприйняття. 

Фреймінгова технологія пропаганди робить акцент на формі представлення 
інформації публіці, відборі слів, використанні метафор та епітетів. 

Пропагандистська технологія визначення рамок сприйняття задає вимір, в яко-
му слід сприймати інформацію. Це може бути правовий вимір, вимір національних 
інтересів, індивідуальних потреб громадян, вимір безпеки або вимір свободи. 

Пропагандистська технологія нав’язаної кореляції формує віру публіки у взає-
мозв’язок явищ та подій, які можуть бути не пов’язані між собою. 

Пропагандистська технологія навіювання оптимізму діє через переоцінку 
суб’єктом політики своїх дій та демонстрацію надоптимізму стосовно успіху як 
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запланованих, так і вже вчинених власних дій. Правлячий режим, як правило, на-
магається переконати громадян в оптимістичному за наслідками характері здійс-
нюваних реформ, своєї політики в цілому. 

Пропагандистська технологія навіювання песимізму застосовується до шансів 
політичних опонентів до позитивного перетворення існуючої політичної реальності. 

Технологія використання збігів обставин як тенденції. Вона може бути спря-
мована як на користь певних політичних суб’єктів так і проти них. 

Пропагандистська технологія переписування історії діє через переінтерпретацію 
подій минулого та ґрунтується на ефекті витіснення чи несвідомого редагування 
споминів під впливом значущості теперішніх, недавніх або бажаних майбутніх подій. 

Пропагандистська технологія ствердження бажаного дійсним діє через прого-
лошення очікуваних суспільством змін чи явищ як фактів дійсності, суспільних та 
політичних перетворень, що вже втіленні в життя, хоча насправді вони можуть існу-
вати лише у вигляді положень законодавчих актів, що ніколи не будуть реалізовані. 

Пропагандистська технологія захисту існуючої системи. Вона діє через апеля-
цію до підступності ворогів, високу ціну та непередбачувані наслідки можливих 
змін існуючого стану справ. 

Отже, осмислення когнітивних спотворень як механізмів здійснення техноло-
гій пропаганди дає можливість зменшити небезпеку пропагандистських техноло-
гій, що засновані на їх використанні. 

 

М. О. Беседіна 
 

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ 
 

На сьогоднішній день комп'ютерна мережа є звичним засобом комунікації, а та-
кож інструментом для обміну інформацією. У зв'язку при створення комп'ютерних 
мереж з багато призначеним для користувача режимі роботи в локальних і глобаль-
них мережах виникає цілий ряд взаємопов'язаних проблем щодо захисту інформа-
ції, що зберігається в комп'ютерах або серверах комп'ютерної мережі.  

Сучасні мережеві операційні системи, які вже повністю захищені від атак і за-
грозою також представляють потужні засоби захисту від несанкціонованого дос-
тупу до мережевих ресурсів. Однак, виникають випадки, коли навіть такий захист 
стає вразливою і не спрацьовує програмні продукти для захисту інформації. Прак-
тика показує, що несанкціонований користувач або програмні продукти, звані як 
віруси, що має достатній досвід в області системного і мережевого програмування, 
що задався метою підключитися до мережі, навіть маючи обмежений доступ до 
окремих ресурсів, рано чи пізно все одно може отримати доступ до деяких захи-
щених ресурсів мережі. Тому виникає проблеми необхідності в створенні додатко-
вих апаратних і програмних засобів захисту мережевих ресурсів від несанкціоно-
ваного доступу або підключення [1]. 

До апаратних засобів захисту відносяться різні брандмауери, мережеві екрани, 
фільтри, антивірусні програми, пристрої шифрування протоколу і т.д. 

До програмних засобів захисту можна віднести: спостереження здійснювати 
підключення до мережі (моніторинг мережі); засоби архівації даних; антивірусні 
програми; криптографічні засоби; засоби ідентифікації і аутентифікації користу-
вачів; засоби управління доступом; протоколювання і аудит. Як приклади комбі-
націй перерахованих вище заходів можна навести: - захист баз даних; - захист ін-
формації при роботі в комп'ютерних мережах. 

При створення великомасштабних (локальних, корпоративних і т. д.) Комп'ютер-
них мереж виникає проблема забезпечення взаємодії великого числа комп'ютерів, 
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серверів, під мереж і мереж. Проблема пошуку і вибору оптимальної топології стає 
головним завданням. Найважливішим компонентом локальних і корпоративних ме-
реж є їх системна топологія, яка визначається архітектурою між комп’ютерних зв'яз-
ків. Відомо, що в комп'ютерних мережах для забезпечення безпеки інформації та ме-
режі підлягає обробці критична інформація. Терміном «критична інформація» це: пе-
вні факти щодо намірів, здібностей і дій, життєво необхідних для ефективного 
управління і діяльності критично важливих структур, ефективного виконання поста-
влених стратегічних завдань з різними грифами секретності; інформація для службо-
вого користування; інформація, що становить комерційну таємницю, таємницю фір-
ми; інформація, що є власністю певної організації або приватної особи.  

У комп'ютерних мережах повинні, передбачені аутентифікація і шифрування, але 
дані елементи захисту не завжди забезпечують надійну безпеку мережі [2]: - викори-
стання шифрування в кілька разів зменшує швидкість передачі даних по каналу, то-
му, нерідко, шифрування свідомо не застосовується адміністраторами мереж з метою 
оптимізації трафіку; - в комп'ютерних мережах найчастіше застосовується застаріла 
технологія шифрування. Існують програми, які можуть досить швидко підібрати 
ключі для проникнення в мережу. Кожен вузол мережі є самостійною комп'ютерною 
системою з усіма проблемами додаються, пов'язані з лініями зв'язку і процедурою 
передачі інформації. З точки зору безпеки комп'ютерні мережі мають наступні недо-
ліки [3]: - недостатній контроль над клієнтськими комп'ютерами; - відсутність меха-
нізму настроюється доступу декількох користувачів до різних ресурсів на одному 
комп'ютері; - необхідність підготовленості користувача до різних адміністративних 
заходів - відновлення антивірусної бази, архівування даних, визначення механізмів 
доступу до роздаються ресурсів і т. Д .; - поділ ресурсів і завантаження розподіля-
ються по різних вузлів мережі, багато користувачів мають потенційну можливість 
доступу до мережі як до єдиної комп'ютерної системи; - операційна система, що 
представляє складний комплекс взаємодіючих програм. В силу цього обставина важ-
ко сформулювати чіткі вимоги безпеки, особливо до загально цільових мереж, роз-
роблялися без урахування безпеки; - невизначена периферія сильно впливає немож-
ливість визначення, в більшості випадків, точних меж мережі. Один і той же вузол 
може одночасно працювати в декількох мережах, і, отже, ресурси однієї мережі ціл-
ком можуть використовуватися з вузлів, що входять в іншу мережу. Таке широкома-
сштабне поділ ресурсів, безсумнівно, перевага. 
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ 
 

Інформаційна безпека України є органічною складовою національної безпеки, 
відтак її розгляд є необхідним для формування базових знань та уявлень про наці-
ональну безпеку. Інформаційна безпека – стан захищеності потреб особи, суспіль-
ства та держави в інформації незалежно від внутрішніх і зовнішніх загроз. Щодо 
можливих негативних впливів різних видів інформаційної безпеки – це захище-
ність інформації та підтримуючої інфраструктури від випадкових чи навмисних 
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природних або штучних впливів, які можуть заподіяти шкоду їхнім власникам або 
користувачам. Інформаційна безпека також означає рівень захищеності інформа-
ційного середовища суспільства, який забезпечує його формування, використання 
та розвиток в інтересах громадян, організацій, держави і нейтралізації негативних 
наслідків інформатизації суспільства [4]. 

Ми взяли за мету розібрати режимно-секретне інформаційне забезпечення дія-
льності держави, галузі, підприємства, особистості та охарактеризувати і аналізу-
вати реальні, потенційні загрози інформаційній безпеці. 

Елементи інформаційної безпеки: доступність (можливість за визначений час 
отримати необхідну інформаційну послугу), цілісність (актуальність і несупереч-
ливість інформації, її захищеність від руйнування і несанкціонованої зміни), кон-
фіденційність (захист від несанкціонованого доступу). Одним із видів національ-
ної безпеки є інформаційна безпека України (серед інших видів такої безпеки – 
політична, економічна, військова, екологічна, міжнародна, соціальна, регіональ-
на). Інформаційна безпека є інтегрованою складовою національної безпеки, її роз-
глядають як пріоритетну функцію держави. Інформаційна безпеки, з одного боку, 
передбачає забезпечення якісного всебічного інформування громадян та вільного 
доступу до різних джерел інформації, а з іншого – це контроль за непоширенням 
дезінформації, сприяння цілісності суспільства, збереження інформаційного суве-
ренітету, протидія негативним інформаційно-психологічним пропагандистським 
впливам та захист національного інформаційного простору від маніпуляцій, інфо-
рмаційних війн та операцій. Рішення комплексної проблеми інформаційної безпе-
ки дасть змогу як захистити інтереси суспільства і держави, так і гарантувати пра-
ва громадян на отримання всебічної, об’єктивної та якісної інформації. 

Загрози національній безпеці України в інформаційній сфері це – сукупність 
умов та чинників, які становлять небезпеку життєво важливим інтересам держави, 
суспільства і особи через можливість негативного інформаційного впливу на сві-
домість та поведінку громадян, а також на інформаційні ресурси та інформаційно-
технічну інфраструктуру [2]. 

Як зазначено у Законі України «Про основи національної безпеки» однією з 
основних загроз інформаційній безпеці є «намагання маніпулювати суспільною 
свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої 
інформації’’ [3]. У Доктрині інформаційної безпеки України, визначено такі загро-
зи інформаційній безпеці країни: поширення у світовому інформаційному просто-
рі викривленої, недостовірної та упередженої інформації, що завдає шкоди націо-
нальним інтересам України; зовнішні деструктивні інформаційні впливи на суспі-
льну свідомість через ЗМІ, а також мережу Інтернет; деструктивні інформаційні 
впливи, які спрямовані на підрив конституційного ладу, суверенітету, територіа-
льної цілісності та недоторканності України [1]. 

Як протидія масштабним негативним інформаційно-психологічним впливам, 
операціям та війнам, пріоритетними напрямами державної інформаційної політики 
та важливими кроками з боку владних органів України мають бути: 1) інтеграція 
України до світового та регіонального європейського інформаційного просторів; 
2) створення власної національної моделі інформаційного простору та забезпечен-
ня розвитку інформаційного суспільства; 3) удосконалення законодавства з питань 
інформаційної безпеки, узгодження національного законодавства з міжнародними 
стандартами та дієве правове регулювання інформаційних процесів; 4) розвиток 
національної інформаційної інфраструктури; 5) впровадження сучасних інформа-
ційно-комунікативних технологій у процеси державного управління. 

Отже, в умовах сучасних інформаційних протистоянь, національний інформацій-
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ний простір України є недостатньо захищеним від зовнішніх негативних пропаганди-
стських інформаційно-психологічних впливів, загроз. Тому захист інформаційного 
суверенітету, створення потужної та ефективної системи інформаційної безпеки 
України, розроблення дієвих стратегій і тактик протидії медіазагрозам, повинні стати 
пріоритетними завданнями органів державної влади та недержавних інститутів. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА  

СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ В УКРАЇНІ 
 

Глобальний процес інформатизації перетворив інформацію на найважливіший 
інструмент влади та управління. Сучасні інформаційні та телекомунікаційні тех-
нології водночас є і продуктом, і головною рушійною силою розвитку суспільства, 
а також потужним впливом на суспільну свідомість.  

Інформаційно-технологічна революція спричинила низку проблем, наприклад, 
інформаційну безпеку, серед аспектів якої основне місце посідає інформаційно-
психологічна безпека суспільної свідомості. Суспільна свідомість – це сфера ма-
сової свідомості, свідомості суспільства, де функціонують узагальнені визначальні 
та значущі уявлення, стереотипи, міфи і традиції, – тобто всі знання, які перетво-
рені на переконання. 

На теперішній час є всі підстави стверджувати, що інформаційно-
психологічний вплив у постіндустріальному суспільстві визначає суспільну свідо-
мість. Маніпуляція суспільною свідомістю і формування громадської думки щодо 
вирішення певних політичних завдань відбувається завдяки високому рівню роз-
витку інформаційних технологій, засобів масової інформації (ЗМІ). Фактично ау-
диторії нав’язується певна модель реальності, насамперед реальності соціально-
політичної. Використання сучасних ЗМІ у боротьбі за політичну й економічну 
владу – реалії сьогодення, які неможливо ігнорувати. 

Звичним явищем стає використання впливу на суспільну свідомість через за-
стосування людського конформізму. Ми живемо в стані конформізму – напруже-
ного конфлікту між цінностями індивідуальними і цінностями оточуючих. Конфо-
рмізм визначають як зміну поведінки чи переконання через реальний чи уявний 
тиск іншої людини чи групи. Якщо певна людина чи група людей, які намагаються 
на нас вплинути, приваблюють нас, викликають довіру, їх судження здаються нам 
розумними, то ми схильні до того, щоби піддатися їх впливу й сприйняти їх цін-
ності. Наприклад, дуже часто ЗМІ поширюють так звані соціологічні опитування 
громадської думки, додаючи певну власну інтерпретацію. Ця інформація впливає 
на вибір щонайменше тридцяти відсотків реципієнтів. 

В сучасній Україні, з одного боку, спостерігається «вестернізація» культурного 
медіа-простору, а з другого – продовжується панування проросійських ЗМІ, російсь-
комовних друкованих видань, теле- і радіопродукції тощо. Ця друга нагальна про-
блема доволі часто обговорюється, а от прищеплення низькопробної масової куль-
тури Заходу, насамперед американської, яке також штучне, взагалі залишається поза 
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увагою. Майже повністю замовчується проблема, що Україна фактично стала аре-
ною сутички різних культур і запеклої боротьби за домінування над її територією. 

Таке становище призводить до поступового руйнування самої психічної основи 
буття української нації і повного підпорядкування національної свідомості колиш-
нім супротивникам холодної війни. Слід пам’ятати, що Україна – держава поліетні-
чна і мультикультурна, і тому постійно існує потреба врахування цих важливих осо-
бливостей. Проблема етнонаціональної безпеки щодо виникнення та вирішення ет-
нонаціональних конфліктів завжди безпосередньо пов’язана з державною політикою 
у сфері інформації, усім характером висвітлення будь-якої інформації мас-медіа, но-
рмативно-правовою базою функціонування ЗМІ та дієвим громадським контролем. 
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. КІБЕРБЕЗПЕКА 
 

В сучасному світі швидкими темпами розвиваються цифрові технології. Один 
з напрямків їх розвитку – персональні електронні пристрої, такі, як мобільні теле-
фони, планшети, ноутбуки та нетбуки, а також портативні пристрої зберігання ін-
формації Основне завдання цих пристроїв – робота з інформацією – загальною, 
приватною, комерційною і, звісно, секретною. 

Саме за секретною інформацією завжди і полюють. Для більшості злочинців 
основна ціль – гроші, відповідно й інформація, яку вони, зазвичай, шукають – цін-
на. Вона має ціну для конкретної людини, підприємства, корпорації або армії. 

Більшість країн приділяють особливу увагу інформаційній безпеці, захист даних 
став майже частиною культури. Наприклад, інформаційна безпека особистості – за-
хищеність психіки й свідомості людини від небезпечних інформаційних впливів: 
дезінформування, маніпулювання свідомістю, спонукання до образ, злочинів, са-
могубства тощо. З’явилося поняття «кібергігієна» – це заходи, які направлені на 
захист приватної інформації на персональних цифрових пристроях.  

Якщо говорити про інформаційну безпеку в цілому – це забезпечення трьох 
параметрів: конфіденційності, доступності і цілісності. 

Цілісність інформації означає, що ця інформація повинна зберігатися в тому 
вигляді, в якому її створив автор, і не може бути модифікована або знищена осо-
бою, яка не має прав доступу до неї. 

На рівні особистості всі ці поняття настільки ж важливі, як і на рівні підприєм-
ства або держави. Тому розглянемо, що таке інформаційна безпека для однієї, 
конкретно взятої людини. 

Конфіденційність в цьому випадку означає, що власні, приватні, дані треба бе-
регти від сторонніх. Обмежити доступ сторонніх осіб до своїх документів, фото-
графій, файлі. Особливої уваги треба приділяти паролям – вони повинні бути не 
простими, тобто складатися не менше, ніж з 8 символів, нести в собі великі і малі 
букви, цифри, підкреслення або дефіси. Паролі повинні бути відомі і доступні 
тільки автору, і доступ до електронних пристроїв, на яких є особиста або секретна 
інформація, повинен бути тільки під паролем. 
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Якщо говорити про доступність, то варто відмітити, що багато людей не при-
діляють увагу такій важливій операції, як дублювання інформації. Більшість елек-
тронних пристроїв, які зберігають інформацію, мають свій певний термін роботи 
до відмови. Також, ніхто не застрахований від помилок і аварій таких пристроїв. В 
разі втрати основного жорсткого диску, наприклад, людина, зазвичай, втрачає всю 
інформацію, яку накопичила на ньому. І запобігти такій ситуації може дублюван-
ня, тобто, запис важливої інформації паралельно на два пристрої. Як варіант – ви-
користання хмарних технологій, але вони не є абсолютно захищеними від зламу і 
викрадення інформації, тому на них не рекомендується зберігати інформацію, яка 
є особистою, приватною або цінною. 

Цілісність інформації досягається її захистом від сторонніх осіб і, як і у випад-
ку з доступністю – копіюванням на декілька пристроїв і створенням резервних 
копій. 

Отже, захист цих трьох властивостей інформації для звичайної людини озна-
чає використання декількох важливих правил: 1.Захист персональних пристроїв 
складними паролями (8 символів, великі і малі букви, службові знаки). 
2.Дублювання інформації (створення резервних копій). 3.Використання антивіру-
су. 4.Використання мережевого екрану. 5.Ідентифікація осіб, з якими відбувається 
спілкування – чи то телефонна розмова, чи Інтернет, чи звичайна жива бесіда. 
6.Перевірка інформації, яка надходить, у різних джерелах. 

Всі ці правила можуть бути аналогічно застосовані і для підприємств і для 
держави. Але якщо говорити про підприємства, слід звернути увагу на ще один 
важливий спосіб захисту важливої або секретної інформації. Цей спосіб нази-
вається шифрування – алгоритмічне перетворення даних для приховування ін-
формації. 

Тобто шифрування – це спотворення даних з допомогою певного алгоритму 
(ключа), яке дозволяє перетворити інформацію на дані, які не мають сенсу, тобто 
шум. 

Наша країна поступово наближається до світових стандартів, і, є впевненість, в 
найближчому майбутньому, всі ми будемо користуватися правилами кібергігієни і 
дбати про зберігання власної інформації. 

 

Список використаних джерел 
1.http://myslovo.com/?dictionary=кібергігієна.2.https://pidruchniki.com/16850303/politologiya/ponyatty
a_zmist_informatsiynoyi_bezpeki. 3.https://uk.wikipedia.org/wiki/Iнформаційна_безпека. 4.Власний 
досвід. 

 

Є. В. Мелешко, Г. М. Дрєєва  
 

ДЕЗІНФОРМАЦІЙНІ АТАКИ НА РЕКОМЕНДАЦІЙНІ СИСТЕМИ 
 

Робота рекомендаційних систем ґрунтується на визначені класу продукту та 
сфер зацікавленості окремих користувачів на основі їх відгуків (оцінок) на окремі 
інтелектуальні або матеріальні продукти, а також на базових об’єктивних характе-
ристик продукту[1-3]. Виробники продукту напряму зацікавлені в збільшені об-
сягів споживання, тому застосовують засоби реклами та соціальної інженерії, а та-
кож різні атаки на рекомендаційні системи з метою накручування рейтингу окре-
мих продуктів [2]. Однак, по факту споживання запропонованих продуктів спожи-
вачами, рекомендаційна система опрацьовує відгуки на продукти, і за цими відгу-
ками корегує характеристики продукту з метою збільшення валідності наступних 
пропозицій іншим користувачам, які б були більш схильними до споживання да-
ного продукту.Спрощена схема взаємодій показана на наступному рисунку: 

http://myslovo.com/?dictionary=кібергігієна
https://pidruchniki.com/16850303/politologiya/ponyattya_zmist_informatsiynoyi_bezpeki
https://pidruchniki.com/16850303/politologiya/ponyattya_zmist_informatsiynoyi_bezpeki
https://uk.wikipedia.org/wiki/Iнформаційна_безпека
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Рис. 1. Спрощена діаграма потоку інформації рекомендаційної системи 
 

Отже, інформаційна атака можлива на етапах опису продукту, рекламі та фор-
муванні фальсифікованих відгуків (оцінок). Інформаційна атака направлена на 
поширення рекомендацій на більш широке коло користувачів. В результаті атаки, 
користувачі рекомендаційної системи починають отримувати рекомендації, які не 
відповідають дійсним зацікавленням користувачів, що призводить до зниження 
довіри запропонованим рекомендаціям, зменшенню обсягу користувачів та, 
відповідно, обсягу продажу товарів [4-5]. Тому своєчасне виявлення інформацій-
них атак на рекомендаційну систему є актуальною задачею. 

Розглянуто статистичні властивості надходження відгуків від користувачів. В 
конкретному прикладі розглянуто кореляцію між оцінюванням користувачами 
схожих за оцінками інших користувачів продуктів. Побудовано масив моментів 
змін кореляції між оцінюваннями користувачів, що свідчить про зміну відношення 
користувача до продуктів. На основі отриманих проміжків часу незмінності впо-
добань користувача, отримана залежність кількості користувачів, які не змінили 
вподобання за заданий проміжок часу. Показано, що кількість не змінених вподо-
бань зменшується за експонентним законом N(t) = N0e

-λt
, і це відповідає процесу 

спонтанного розпаду, що дало можливість використати припущення рівноймовір-
ного в часі, в середньому по користувачам, змінення зацікавленості користувачів в 
видах продуктів. (Використано позначення: N0 – початкова кількість користувачів, 
λ – параметр розподілу, t – час). 

На основі статистичного аналізу отримано наступні показники: середній час, 
коли половина користувачів змінить вподобанняln(2)/λ; гарантійний час, коли 
кількість користувачів, які змінили вподобання не перевищить заданий відсотокp: 
–ln(p)/λ. 

Статистичний аналіз, який було застосовано для окремих продуктів, дозволив 
виявити викиди статистичних характеристик, коли аномально велика кількість ко-
ристувачів реєструвалася для оцінювання продукту, або змінювала свої вподобан-
ня. Наявні викиди свідчать про неординарність продукту, або про цілеспрямовану 
інформаційну атаку на рекомендаційну систему, яка починає пропонувати продукт 
незацікавленим користувачам, або відкидати пропозиції конкурентоспроможного 
продукту. 

В результаті слідкування за викидами статистичних параметрів дій користу-
вачів, рекомендаційна система автоматизовано проводить зниження впливовості 
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відгуків з повідомленням модератора про виявлені дії. Тому, окремі випадки неор-
динарності продукту, що є не частим явищем, можна контролювати людиною або 
іншими алгоритмами рекомендаційної системи. 

 

Список використаних джерел 
1. Jones M. Recommendersystems, Part 1. Introductiontoapproachesandalgorithms. Learnaboutthe-
conceptsthatunderliewebrecommendationengines / M. Jones – 2013. [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: https://www.ibm.com/developerworks/opensource/ library/os-
recommender1/index.html?s_tact=105agx99&s_cmp=cp. 2. RecommenderSystemsHandbook / Edi-
torsFrancescoRicci, LiorRokach, BrachaShapira, Paul B. Kantor. – 1st edition. – NewYork, NY, USA: 
Springer-VerlagNewYork, Inc., 2010. – 842 с. 3. Сегаран Т. Программируемколлективныйразум. – 
Пер. с англ. – СПб: Символ-Плюс, 2013. – 368 с. 4. Seminario C.E., Wilson D.C. Robustness and Ac-
curacy Tradeoffsfor Recommender Systems Under Attack// FLAIRS Conference, 2012.[Електронний 
ресурс]– Режим доступу: 
https://pdfs.semanticscholar.org/7bb5/e08631c0b252320e427d613a7820f2b9042c.pdf. 5.Mehta B., 
Hofmann T., Nejdl W. Robust Collaborative Filtering// ACM conference on Recommender systems. 
Minneapolis, MN, USA – October 19-20, 2007.– P. 49-56. 

 

Г. М. Федоришин 
 

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

НА МАСОВУ СВІДОМІСТЬ 
 

Сьогодні стає все більш очевидним, що інформація є реальним і водночас при-
хованим потужним фактором впливу на психіку і поведінку індивідів, малих і вели-
ких соціальних спільнот. Важлива особливість інформаційно-психологічних 
впливів полягає у тому, що вони можуть не помічатися й не усвідомлюватися са-
мим індивідом. Цікаве порівняння у зв’язку з цим наводить О.Лещинська, яка зга-
дує про доволі цікаве явище у біології як «жаба в окропі». Якщо жабу поступово 
нагрівати, то вона може дійти до кипіння, не виявляючи ознак страху і тривоги [3]. 
Порушення принципу екології у використанні інформації можуть призводити й 
призводять до серйозних руйнувань психічного й фізичного здоров’я (особливо 
емоційно-почуттєвої сфери особистості), десоціалізації особистості й втраті нею 
адекватності відбиття світу у свідомості, її перехід у поствіртуальний формат, роз-
мивання культурних та правових норм поведінки, зрушення в цінностях, життєвих 
позиціях, орієнтирах, світогляді. Саме такі впливи протягом багатьох років, по 
перше, формують морально-психологічну атмосферу в окремих верствах суспіль-
ства, в окремих територіальних громадах; по друге, підживлюють кримінальне се-
редовище; по третє, спричинюють важливі рішення людини, мотивують, визнача-
ють світосприйняття і ставлення; по четверте, впливають на комунікацію, спонука-
ють до конфлікту інтересів, очікувань й домагань між особистістю й суспільством. 

Застосування сучасних інформаційно-психологічних технологій і способів 
маніпулювання масовою свідомістю здійснюється повсякденно при використанні 
системи масового інформування й поширення дезінформації, які порушують сус-
пільну стабільність, у рекламній сфері; у пропаганді чи агітації, що збуджують 
соціальну, расову, гендерну, національну чи релігійну ворожнечу; у діяльності 
різних деструктивних організацій, що пропагують насильство і жорстокість; в ін-
терактивній медіакомунікації, чиї можливі віддалені ефекти й наслідки ще нале-
жить узагальнити на рівні наукового аналізу. При цьому спостерігається випе-
реджальний розвиток форм і технологій впливу на свідомість та підсвідомість, 
психологію й психічний стан людини в порівнянні з організацією протидії нега-
тивним психологічним впливам, інформаційно-психологічним захистом особи-
стості й суспільства в цілому. 
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На небезпеку інформаційно-психологічних впливів звертають увагу чимало віт-
чизняних вчених. Так, у працях О.Лещинської, В.Лепського, О.Петрунько, 
О.Проніної наголошується, що від якості інформації залежить фізичне і психічне 
здоров’я людини. Т.Возняк, М.Присяжнюк, В.Крисько, С.Лямець, Є.Солонина 
аналізують можливості використання інформаційно-психологічних технологій в 
інформаційних війнах. Ю.Бабенко, М.Варій, В.Остроухов, М.Присяжнюк, В.Петрик 
та ін. також вивчають інформаційні технології у дискурсі інформаційної безпеки.  

Інформаційно-психологічний вплив здійснюється, загалом, на емоційну сферу 
людини на основі некритичного сприйняття нею інформації. Телевізійні повідом-
лення й інші медіамеседжі ґрунтуються не стільки на інформації, скільки на емоціях 
і образах. Що емоційніше повідомлення, як зазначає О.Петрунько, то імовірніше, 
що воно потрапить до несвідомої пам’яті людини, і тим воно дієвіше [5]. Це такий 
вплив на індивідуальну або масову свідомість, що викликає зміну поглядів, думок, 
стосунків, ціннісних орієнтацій, мотивів, стереотипів особистості з метою вплинути 
на її діяльність і поведінку. Кінцевою його метою є досягнення певної реакції, по-
ведінки особистості, яка відповідає цілям психологічного впливу. При цьому про-
цес сприйняття інформації доволі специфічний: у ньому функціонують тільки 
довільне сприйняття й запам’ятовування, мисленнєві процеси виражені слабо, ха-
рактеризується різко зниженим рівнем усвідомлення змісту впливу. Осмислення 
інформації відбувається пізніше, при вищій пізнавальній активності індивіда. 

Серед способів інформаційно-психологічного впливу В. Крисько виокремлює 
психогенний, нейролінгвістичний, психокорекційний, психотронний та психо-
тропний [2]. О. Лещинська виокремлює також чутки, емоційне придушення та за-
лякування. Б. Потятников та П.Фролов серед таких виділяють симулякри (штучно 
створені прецеденти). Л.Найдьонова – створення нової віртуальної реальності та її 
«вторинне» існування у масовій свідомості, що, на думку вченої, є поствіртуаль-
ним станом масової свідомості [4]. До інформаційно-психологічних впливів на ма-
сову свідомість відносимо також масове зараження, масову сугестію, масову 
маніпуляцію, породження і функціонування міфів. 

Інформаційно-психологічний вплив здійснюється у два етапи. Спочатку ство-
рюється атмосфера довіри між комунікаторами. Для цього комунікант формує 
імідж особливо обізнаної про події особи, що має доступ до різних, в тому числі й 
таємних джерел інформації; зосереджує увагу аудиторії на тих фактах, які замов-
чуються офіційними джерелами; передає достовірні дані, точність яких можна 
легко перевірити; детально висвітлює ті факти, які становлять інтерес; створює 
імідж об’єктивного й незалежного, можливо й альтернативного джерела інфор-
мації; виявляє динамічність у пошуках і поданні даних; демонструє безсторонність 
і толерантне ставлення до різних точок зору, справедливість в оцінці й комента-
рях; подає різні точки зору на суперечливі питання; виявляє зацікавленість до 
проблем аудиторії і бажання допомогти [6].  

Далі, на основі довіри, впроваджується у свідомість людей необхідна інфор-
мація за допомогою методів і технологій, зручних для досягнення цілей ко-
муніканта. Довірлива людина – це доступна мішень для масифікаторів. Питання 
лише в тому, хто і як скористається довірою. Професійні засади масового спілку-
вання однакові для всіх фахівців, але дотримання їх не гарантує забезпечення по-
рядності й чесності збоку професійного комуніканта стосовно своєї аудиторії. Га-
рантом може виступати тільки совість фахівця й дотримання ним професійної 
етики [6]. На думку П. Бурд’є, журналісти бачать світ крізь «особливі окуляри» і 
відповідно до цього бачення відбирають факти та конструюють дійсність, в яку 
постійно втягують цільову аудиторію [1]. 
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Підсумовуючи зазначимо, що інформаційне середовище загалом забезпечує 
індивідуальний і суспільний прогрес. Однак його висока маніпулятивна спро-
можність дає підстави стверджувати, що воно здатне чинити й чинить явний і 
прихований психологічний тиск на тих, хто потрапляє у його сферу впливу, й ак-
тивізує руйнування окремих структур масової свідомості.  
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Н. В. Шотурма  
 

ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ІНТЕРНЕТ ПРОСТОРІ 
 

Незважаючи на те, що Україна і так страждає від війни на Сході, ще одна 
агресія має місце в інформаційному просторі безпеки користувачів Інтернету. Пи-
тання кібербезпеки є важливою як для молодої української держави як загалом, 
так й для кожного поодинокого користувача.  

У 2016 році Міністри оборони НАТО визнали кіберпростір п’ятим виміром ве-
дення війни одночасно зі суходолом, повітрям, морем та космосом. Агресія 
Російської Федерації на сході та в Криму дуже загострила бажання підсилювати 
цифрову безпеку на інституційному рівні. Важливим кроком стало підписання 15 
березня 2016 року Президентом України указу, який вводить у дію рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію 
кібербезпеки України», де зазначено про створення умов для безпечного 
функціонування кіберпростору [3]. 

Перше півріччя 2017 року стало найнасиченішим подіями у сфері розвитку Ін-
тернету в Україні за останні три роки. 15 травня 2017 року Указом Президента 
України № 133/2017 введено санкції проти 468 юридичних осіб та 1228 фізичних 
осіб Російської Федерації. Провайдери та оператори мобільного зв’язку зо-
бов’язані заблокувати доступ користувачам до ресурсів yandex.ru, mail.ru, ok.ru, 
vk.ru та інших. У червні Міністерство інформаційної політики надіслало до Служ-
би Безпеки України перелік 20 веб-сайтів, рекомендованих до блокування, оскіль-
ки ті «містять інформацію, що розпалює міжнаціональну ворожнечу або ж пору-
шує територіальну цілісність держави». 

На жаль, Україна стала ціллю кібератак з часів протестів Євромайдану, анексії 
Криму й окупації частини Донбасу. Кібератаки у вигляді DDoS-атак на сайти, по-
ширення шкідливого контенту спрямовувалися на установи банків, енергетичних 
компаній, міністерств та інших державних органів влади, зокрема Центральної ви-
борчої комісії, Національної поліції України. Після того, як було зупинено все-
світню епідемію комп’ютерного вірусу WannaCry, український кіберпростір вра-
зило швидке поширення іншого вірусу-шифрувальника, Petya.A, застосовуючи ту 
саму чутливість операційної системи Windows, що й WannaCry, але технічно не 
передбачивши ймовірності дешифрування дисків і відновлення даних. Спеціалісти 
по кібератаках зауважують, що це була розроблена кібератака на Україну із чітки-
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ми політичними мотивами. Проте це лише один із прикладів ведення гібридної 
війни у кіберпросторі. Спецслужби Росії та групи хакерів багаторазово піддавали 
атакам акаунти в соціальних мережах та електронні скриньки українських війсь-
кових, державних службовців, бізнесменів чи журналістів.  

Інформацію, яка надсилається через Інтернет-простір незахищеними каналами, 
можуть перехопити треті особи. Повноцінний захист можна гарантувати лише за 
умов досконалого використання новітніх криптологічних сервісів. Фактори ризику 
з цифровою безпекою найчастіше виникають на рівні звичайних користувачів, 
оскільки вони опановували моделі поведінки в Інтернеті, які не включали вивчен-
ня з ризиками користування сервісами й пристроями. В Україні мільйони грома-
дян й досі користуються неліцензійним програмним забезпеченням та не зверта-
ють уваги на необхідність його оновлювати. Вони не звикли створювати резервні 
копії даних та використовують прості паролі, до яких легко підібрати ключ.  

В умовах гібридної інформаційної війни ризики для користувачів дуже підви-
щилися. Тому медіаосвіта та медіаграмотність повинні стати пріоритетом як для 
уряду, так і для кожного користувача. Зміна поведінки щодо користування цифро-
вими сервісами знизить ризики для життя та здоров’я, втрати або крадіжки важли-
вої інформації. 

Тому важливо виокремити деякі рекомендації щодо безпечного користування 
Інтернет мережею, які дозволять убезпечити себе від основних загроз: 

1. При встановленні будь-якого програмного забезпечення на персональний 
комп’ютер та при налаштуваннях необхідно політику конфіденційності.  

2. Пароль має складатися не менше 15 символів, де використовуватись будуть 
як малі, так й великі букви, та символи. Змінювати його необхідно кожні 3 місяці. 
Для різних акунтів важливо використовувати і різні паролі. 

3. Варто використовувати двофакторну верифікацію для пошти на gmail, 
Фейсбуку та Твіттера, яка ускладнює шлях зламу вашого аканту для зловмисників. 

4. Обов’язково встановлюйте антивірусні програми на телефони та планшети. 
5. Не відкривайте невідомі посилання та підозрілі файли, які приходять в елек-

тронних повідомленнях. 
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О. В. Щербина, Д. В. Щербина 
 

ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНА СИСТЕМА ГОЛОСУВАННЯ  

ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН 
 

За допомогою швидкого зростання комп'ютерних мереж багато людей у наш 
час можуть отримати доступ до мережі Інтернет, тому електронне голосування 
може стати конкурентною альтернативою для актуальної системи голосування на-
шої країни. Даній системі необхідно забезпечувати такі вимоги, як конфіденцій-
ність, цілісність, автентичність, сертифікованість, та досягати такого ж рівня без-
пеки (або і вищого), як і звичайне голосування. 

Вибори – це основний інструмент демократії, який забезпечує офіційний меха-
нізм для висловлення своїх поглядів уряду. Традиційний процес голосування є до-
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сить громіздким, оскільки виборці повинні особисто прийти на виборчу дільницю 
та проголосувати у спеціальному бланку. Голосування за допомогою електронної 
пошти може обслуговувати певних виборців, наприклад таких, які проживають у 
малонаселених районах або працюють далеко від центрів голосування. Однак цей 
метод є трудомістким для повноважень управління, оскільки він вимагає додатко-
вої роботи для надсилання, збору та підрахунку бюлетенів вручну. Електронна си-
стема голосування або ЕСГ може подолати ці проблеми. Очікується, що ЕСГ зро-
бить наше сучасне соціальне життя більш зручним, ефективним та недорогим. Ви-
користовуючи дану систему у національних виборах, виборець може голосувати зі 
свого будинку чи офісу. 

Децентралізована система електронного голосування – розподілена облікова 
система у якій ідентифікатори користувачів строго прив'язані до їх особистостей, 
але всі дії користувачів анонімні (зв'язати особистість і ідентифікатор користувача 
можливо, але зв'язок ідентифікатора користувача з діями в обліковій системі не є 
можливим без явного бажання користувача) [1]. Всі дії учасників системи запису-
ються в розподілену базу даних у вигляді окремих транзакцій. При підтвердженні 
транзакції об'єднуються в блоки утворюючи незмінний ланцюжок блоків, доступ 
до яких має будь-який охочий. 

Як було визначено вище, ідентифікатори користувачів повинні бути строго 
прив'язані до їх особистостей. Єдиний на сьогодні спосіб забезпечення цієї вимо-
ги – попереднє впровадження державою системи цифрової ідентифікації та надан-
ня сертифікату відкритого ключа кожному з учасників голосування. Нині отриман-
ня сертифікату відкритого ключа не є проблемним. Тому варто розглядати два під-
ходи: одноразова передвиборча сертифікація (одноразове отримання ключів для 
можливості проголосувати) або використання раніше отриманих сертифікатів. 
Обидва підходи мають свої переваги, проте кожен з них також супроводжується 
рядом проблем. 

Забезпечити таємницю голосування досить просто. Для цього можна викорис-
товувати механізм кільцевих підписів, який дозволяє користувачеві приховати свій 
голос серед учасників групи [3]. Важливо відзначити при цьому, що кожен голос 
повинен мати властивість взаємозамінності, тобто не повинен відрізнятися від ін-
ших голосів, інакше таємницю голосування забезпечити буде неможливо. Тому 
структура транзакції повинна бути строго визначена і повинна виключати можли-
вість додавання будь-яких довільних даних. 

Тепер варто розглянути хто може бути валідатором на платформі голосування. 
Потенційно роль валідаторів може виконуватися тими ж комісіями, які на даний мо-
мент проводять голосування. Кількість комісій повинно бути строго обмеженим, ва-
лідатори повинні бути ідентифіковані та пов'язані зі сформованими ними блоками. 

Таким чином, можна зробити висновок, що децентралізована система електрон-
ного голосування – система, яку цілком реально побудувати при використанні крип-
тографічних методів і алгоритмів досягнення консенсусу. Однак, на сьогоднішній 
день побудова надійної децентралізованої платформи голосування неможлива через 
відсутність надійного механізму цифрової ідентифікації. Для розв'язання даної про-
блеми можливе вивчення досвіду Естонії, яка успішно вирішила цю задачу [2]. 
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Ю. Г. Стежко 
 

ЕМПАТІЯ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ 
 

Демократія зробила українське суспільство відкритим для обігу інформації. Зав-
дяки свободі обігу інформації реалізується громадський вплив на державну політику 
в національних інтересах, але водночас відкриваються можливості для маніпулюван-
ня свідомістю громадян. Україна опинилася у центрі геополітичних інтересів Сходу 
та Заходу, тож українці мимоволі стали об’єктом відпрацювання новітніх інфор-
маційних технологій, маніпулювання свідомістю. Держава, на жаль, не спромоглася 
захопити ініціативу у інформаційному протистоянні, лише кволо запроваджує блоку-
вання відверто агресивних джерел інформації, Але відомо, що ж шляхом заборон 
проблему інформаційної безпеки держави не вирішити, можна лише створити ілюзію 
успіху. Кожна дія по забороні тільки спонукає політінформаторів до втілення більш 
досконалих та недоступних для контролю з боку держави технологій. 

Наразі українство уже не сприймає відвертих фальсифікацій історії, мовних 
спекуляцій тощо. Тож технологи вдаються до більш досконалих засобів впливу на 
свідомість. На вістрі інформаційної пропаганди, як завжди, є молодь, яка не набу-
ла імунітету за радянського буття і становить прошарок суспільства, за яким про-
глядається майбутнє нації. На жаль, належного рівня політичної культури у пере-
важної більшості молоді не сформувалося, бере гору природна схильність до 
«економії мислення», пошуку простих істин, прагнення не обтяжувати себе склад-
ним логічним аналізом інформації, а покладатися на так званий здоровий глузд. 
Суб’єкт несвідомо ладен радше віддати перевагу власним уподобанням, ніж 
об’єктивним фактам. Утім насправді «многое из того, что здравый смысл считает 
найденным или открытым, на самом деле является сделанным или придуманным» 
(Р.Рорті). Тож питання лише - ким та з якими намірами. 

Спекулюючи на зазначених особливостях людської свідомості, сучасні техно-
логи інформаційного маніпулювання усе більше покладаються на схильність до 
співпереживання, співчуття, усього того, що визначається як емпатія. В такому 
разі дійсний сенс інформації криється не в самому повідомленні, яке здебільшого 
видається об’єктивним переказом події, а в емпатійному потенціалі змісту. Тек-
стова чи вербальна форми інформації, як провило, підсилюються відповідними 
відеозамальовками, завдяки чому рецепція інформації відбувається більш мас-
штабно, а відтак і більш ефективно. Емпатія робить реципієнта інформації 
провідником своїх намірів у суспільну практику.  

Емпатія транслюється у мотив та реалізується у вчинках, діяльності. Сучасні 
інформаційні технології широко використовують вроджену здатність до співпере-
живання, малюючи зворушливі картини дійсності, які розбурхують уяву ре-
ципієнта та мотивують на бажані емпат-інформатору вчинки, поведінку. Ефек-
тивність поведінкової реалізації емпатії чудово ілюструється у літературній твор-
чості класиків. Скажімо, герой роману Ф. Достоєвського Раскольніков чинить зло-
чин на ґрунті болісного сострадания, співчуття бідним та знедоленим, і, навпаки, 
та ж таки емпатія обумовлює самопожертву Бермана - з новели О.Генрі.  

Дослідження психологів дають нам підстави говорити про емпатію як поєдна-
ння, з одного боку, вродженої здатності до емпатії, психотипу реципієнта інфор-
мації, а з іншого - зумовленості емпатії соціальними умовами, пануючими мораль-
ними настановами. Одні обставити можуть сприяти розвитку генетично закладеної 
здатності до емпатії, інші, навпаки, - притупляти. Одні суспільні умови, культура, 
моральні настанови можуть спричиняти піднесене у людині, інші, навпаки, - нице. 
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Завдання інформаційних технологій маніпулювання й полягає у цілеспрямованому 
розвитку бажаної емпатії та її втіленню у поведінку. Недаремно проблемою фено-
мену емпатії усе більше опікуються уже не психологи, яким, власне, й належить її 
досліджувати, (адже й сам термін своїм обігом завдячує психологу Е. Тітченеру), а 
політтехнологи. 

У вишуканих технологіях усе більше враховується етнопсихологія українства. 
Здійснюється свого роду ментальна агресія. Відомо, що українцям, як і взагалі 
усім слов’янським народам, на відміну від, скажімо, сучасних англосаксів з їх 
раціоналізмом та прагматизмом, притаманні такі риси як емоційність, милосердя, 
релігійність, ірраціоналізм у сприйнятті дійсності, які й обумовили емпатійний 
потенціал особистості. На жаль, у більшості громадян не виникає прагнення зіста-
вити інформацію із фактами, а створений суб’єктом на основі віри, здорового 
глузду симулякр «постправда», поширюючись, набуває загрозливого змісту ко-
лективної нерозсудливості. Емпатійний потенціал інформації несе соціальні ризи-
ки - тим, що з буття індивідуального ідеального він з часом об'єктивується у фор-
му громадської думки, здійснюючи реальний вплив на суспільні настрої. 

Аналіз сучасного інформаційного контенту свідчить про намагання емпат-
інформатора через вплив на емоційність реципієнта породити у суспільстві певні 
антидержавницькі настрої, спекулюючи на ментальних особливостях та болісних 
для кожного українця темах – національної єдності, мови, релігії тощо. Тож дер-
жавна безпека криється у ефективності контроверсійної інформаційної політики, 
розвінчанні дійсної мети здавалося б об’єктивної інформації. 

Методологічно контроверсійна фейкам інформація має бути орієнтованою не 
стільки на істину, в якій немає потреби пересічному її споживачу, та й осягнення 
якої може бути йому не до снаги, скільки на розвінчання постправди. Емпатія є 
наслідком не раціонального мислення, а ірраціонального підсвідомого, тож й 
контроверсія має використовувати той самий арсенал створення емоційно-чуттєвої 
картини світу. 

 

Л. М. Поліщук, І. О. Ковтун 
 

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА НАСЕЛЕННЯ  

В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

Досліджувана тема є актуальною, тому що в сучасному світі, де повсякденно 
використовуються інформаційні технології, особливе значення має ефективна ін-
формаційна політика під час надзвичайних ситуацій (НС) соціального, техноген-
ного та природного характеру.  

Інформаційна безпека – це стан захищеності потреб особистості, суспільства і 
держави, при якому забезпечується їхнє існування і прогресивний розвиток неза-
лежно від наявності внутрішніх і зовнішніх загроз. Забезпечення національної 
безпеки є обов’язком кожної держави, яка повинна гарантувати сприятливі умови 
для життя і діяльності її громадян [1,с.117]. У липні 2013 року було законодавчо 
урегульовано і посилено функції держави щодо забезпечення техногенної та при-
родної безпеки в Україні, шляхом введення в дію Кодексу цивільного захисту 
України [3]. За статтею 7 цього Кодексу держава зобов’язується забезпечити глас-
ність, прозорість, вільне отримання та поширення публічної інформації про стан 
цивільного захисту. Надзвичайний стан вводиться в Україні або окремих її місце-
востях Президентом України (п. 21 ч.1 ст.106 Конституції України) за наявності 
таких умов, які містить ст. 4 Закону України «Про правовий режим надзвичайного 
стану» [5, ст. 4]. А кожен громадянин відповідно до Конституції України має пра-
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во на захист свого життя і здоров’я від наслідків НС. Для всебічного забезпечення 
населення необхідною інформацією та вирішення численних управлінських за-
вдань під час НС потрібне застосування сучасних інформаційних технологій, які 
все більшою мірою базуються на використанні електронної обчислювальної техні-
ки й створюваних на її основі автоматизованих систем, комп'ютерних мереж, мо-
більних телесистем, систем передачі даних, засобів зв'язку й іншої цифрової тех-
ніки. В цілях захисту населення й територій від НС був створений Державний 
центр управління у надзвичайних ситуаціях (ДЦУНС), куди відносяться: організа-
ція керування при виконанні завдань в області; захист населення й територій від 
НС; організація взаємодії з вищими системами керування; організація спільного 
функціонування з міжнародними керуючими центрами через Інтернет і спеціалі-
зовані глобальні інформаційні мережі; забезпечення населенню доступу до інфор-
маційних ресурсів баз і банків даних; збір і комплексна обробка інформації від си-
стем спостереження й моніторингу природного середовища, потенційно небезпеч-
них і критично важливих об'єктів; збір і обробка інформації про аварії, катастро-
фи, стихійні лиха; формування сценаріїв для вироблення відповідних рекоменда-
цій та інші [4]. 

Найбільш уразливими об’єктами забезпечення інформаційної безпеки в умо-
вах НС є система прийняття рішень з оперативних дій, а також система збору й 
обробки інформації про можливе виникнення НС. Особливе значення для норма-
льного функціонування зазначених об’єктів має забезпечення безпеки інформа-
ційної інфраструктури країни при аваріях, катастрофах і стихійних лихах [6]. При-
ховування, затримка надходження оперативної інформації, несанкціонований дос-
туп до неї окремих осіб, можуть призвести як до людських жертв, так і до виник-
нення різних утруднень при ліквідації наслідків НС (переміщення великих мас 
людей через психічний стрес або швидке виникнення та поширення паніки й без-
порядків на підставі чуток, помилкової чи недостовірної інформації) [2, с. 82]. 

Було проведено дослідження, яке показало, що у початковій стадії надзвичай-
ної ситуації громадський настрій є скоріше негативним, аніж конструктивним. 
Цьому можна дати декілька обґрунтувань, але в більшості випадках це пояснюєть-
ся неготовністю населення до надзвичайної ситуації через погане інформаційне 
забезпечення [2, с.83]. Ця неготовність пояснюється відсутністю прогнозів можли-
вого початку НС, через що наступає ефект несподіванки для населення. Також це 
можна пояснити браком відкритої інформації про дії у різних за сценарієм НС, що 
призводить до розгубленості та втрати часу. Важливим також є повсякденний 
стресовий стан сучасного суспільства, який може викликати швидкий емоціональ-
ний зрив людей при НС. Ще один фактор неготовності населення до НС є відсут-
ність у більшості людей знань про подальші особливості розвитку різних катаст-
роф та надзвичайних ситуацій [2, с. 83]. 

Підсумовуючи слід зазначити, що забезпечення населення інформацією про 
можливість виникнення НС, порядок дій у цей час, можливий розвиток подій у тій 
чи іншій ситуації є необхідним для зменшення кількості людських жертв, попере-
дження розповсюдження слухів та деяких негативних наслідків під час надзвичай-
них ситуацій. Для цього необхідно завчасно і регулярно повідомляти та навчати 
населення діям у різних кризових ситуаціях, моделювати можливі результати ка-
тастроф чи стихійного лиха, випускати пам’ятки про поведінку в умовах НС.  

 

Список використаної літератури 
1.Єременко С.А. Правові засади інформаційного забезпечення Єдиної державної системи циві-
льного захисту України. / С.А. Єременко // – 2017. – «Інформація і право». – № 3(22). – с. 117-



 61 

123. 2.Петров В.П., Петров С.В. Информационная безопасность человека и общества: учебное 
пособие. / В.П. Петров, С.П. Петров // – Москва: Изд-во НЦ ЭНАС, 2007. – 336 с. 3.Кодекс циві-
льного захисту України: Закон України від 02.10.12 р. № 5403-VI. – Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5403-17. 4.Положення про Центр управління в надзвичайних 
ситуаціях МНС України затвердженим наказом МНС від 11.10.2011 № 1080. 5.Про правовий 
режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000 р. № 1550. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14 (дата звернення: 27.03.2019). 6.Указ Президента 
України від 8 липня 2009 року № 514 «Про Доктрину інформаційної безпеки України». 

 

Т. С. Ободовська, О. А. Юрченко  
 

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 
 

Система менеджменту інформаційної безпеки необхідна будь-якому органу, 
підприємству, установі чи організації незалежно від форми власності для збере-
ження трьох її складових: цілісності, конфіденційності та доступності інформації. 

Для будь-якої інформації існують загрози різного ступеня. Всі джерела загроз 
інформаційній безпеці можна розділити на три основні групи: обумовлені діями 
суб’єкта (антропогенні джерела) – суб’єкти, дії яких можуть призвести до пору-
шення безпеки інформації, дані дії можуть бути кваліфіковані як умисні або випа-
дкові;обумовлені технічними засобами (техногенні джерела) – ці джерела загроз 
менш прогнозовані, безпосередньо залежать від властивостей техніки і тому вима-
гають особливої уваги;стихійні джерела – ця група об’єднує обставини, які носять 
об’єктивний і абсолютний характер [2, c. 64]. 

Основна вигода впровадження системи менеджменту інформаційної безпеки – 
виявлення найбільш небезпечних загроз і економія коштів на створення ефектив-
ної системи забезпечення інформаційної безпеки, в якій забезпечене своєчасне ви-
явлення ризиків, оцінка, контроль та документація, а всі процеси формалізовані. 

Для роботи в даному напрямку була розроблена серія стандартів інформацій-
ної безпеки ISO 27000 «Міжнародні стандарти для системи управління інформа-
ційною безпекою». 

Для того щоб упорядкувати процеси керування і захисту інформації, органи 
виконавчої влади повинні, в першу чергу дати відповіді на основні питання, що 
стосуються інформаційних активів і працюючих з ними працівників: Хто має дос-
туп до інформації? Хто і як працює з інформацією? Де знаходиться конфіденційна 
інформація, яка потребує особливого захисту і як забезпечити мінімально необ-
хідний доступ до неї? Хто повинен мати доступ до інформації? Які ризики, 
пов’язані з надмірним доступом до інформації? 

На практиці органів виконавчої влади використовують кілька методів захисту 
інформації: 1) управління елементами, що захищають системи даних; 
2) маскування, або перетворення даних – криптографічними способами; 
3) перешкода на шляху передбачуваного викрадача даних, яка створюється фізич-
ними і програмними засобами; 4) регламентація, або розробка нормативно-
правових актів і набору заходів для роботи з інформацією; 5) спонукання, або ство-
рення умов, які мотивують користувачів до належного використання даних [1,c.41]. 

Отже, необхідно пам’ятати, що ніякі заходи організаційного та технічного ха-
рактеру не компенсують можливий витік інформації з боку співробітників підпри-
ємства і те, що інформаційна безпека – це комплекс заходів. 
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S. D. Nudel 
 

CHALLENGES OF PRIVATE DATA PROTECTION 
 

Data privacy and its critically sensitive fields like personality identifiable infor-
mation (PII) and personal health information (PHI) play a key role in terms of both pri-
vate and public security. Date of birth, place of birth, race, geographical indicators, em-
ployment, medical and financial information help to identify the person and at the same 
time might be the source of security concerns if such information is misused. For in-
stance, in 2014 Yahoo announced that it has been attacked by a state-sponsored actor 
which was followed by compromising the data of 500 million users and by 2017 the 
company provided final conclusion that around 3 billion user accounts were subjected to 
data breaches. The financial consequences were estimated to be around three hundred 
fifty million dollars of the company’s sale price (Perlroth 2016). In May 2014 EBay 
alerted a cyber-attack on its 145 million users. During the investigation it was discov-
ered that the attackers used credentials of three corporate employees to hack the system.  

Taking into consideration that eBay contains information about the users’ credit 
cards, such attacks impose high risk of financial loses and subsequent penalties (Finkle 
Chatterjee Maan 2014). The same year JP Morgan Chase, one of the largest banks in the 
world that annually spends 250 million dollars on security of its systems, faced data in-
security breach of 76 million private clients and 7 million small businesses (BBC 2014). 
The mentioned cases are only three examples of multiple attacks on personal data which 
highlights the importance of personal awareness of individual responsibility that any-
body takes towards data security.  

The understanding of general state of data privacy security, it would be necessary to 
outline how personal data is treated in the other parts of the world. Technically, each coun-
try has different understanding of how such laws should be expressed and implemented 
both on state and public level, nevertheless, one standard remains universal - each country 
should comply with the data treatment of the other country. In practice it means that any 
global and international company and state should take into consideration that something 
that they may consider unimportant, might be highlighted for the other entities.  

Overall, private data protection has become one of the most sensitive topics world-
wide. Taking into consideration the above mentioned examples, while governments at-
tempt to regulate the usage of private information, the public is also concerned about the 
extent of access the government has to sensitive data of citizens. It can be easily noticed 
that there is no mentioning about how government treats private data in any of the Pri-
vate Data Protection Regulations. Anyways, currently states have different perspectives 
and regulatory provisions in terms of private data regulations, nevertheless, taking into 
consideration the significance of the matter, the GDPR initiative in the EU might be re-
garded as one of the primary steps towards improved standards of private data treatment. 
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К. С. Романішена 
 

КУЛЬТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

Ми живемо у ХХІ сторіччі, де найактуальнішим висловлюванням є слова Уїн-
стона Черчилля: «Хто володіє інформацією, той володіє світом». З цим важко не 
погодитись, оскільки інформація – це один з найважливіших стратегічних ресур-
сів, який неодмінно впливає на розвиток подій у світі і загалом на хід історії.  

У сучасному світі міжнародна інформаційна діяльність стає середовищем кон-
куренції між окремими особами, державами та організаціями. Електронно-
комунікаційна інфраструктура, як і інші інформаційні ресурси, стає об’єктом між-
державної боротьби за світове лідерство. Все це зумовлює необхідність форму-
вання такого аспекту інформаційної культури, як культура інформаційної безпеки, 
культура організації інформаційної безпеки. 

Саме поняття «інформаційна безпека» можна розглядати з різних ракурсів. 
Наприклад, окремі дослідники розглядають інформаційну безпеку як стан захище-
ності інформаційного середовища суспільства, який забезпечує його формування, 
використання й розвиток в інтересах громадян. В даному випадку поняття розкри-
то як захист прав конфіденційності і приватності особистості [1]. Інформаційна 
безпека розглядається також як одна зі сторін розгляду інформаційних відносин у 
межах інформаційного законодавства з позиції захисту життєво важливих інте-
ресів особистості, суспільства, держави і акцентування уваги на загрозах цим ін-
тересам і на механізмах усунення або запобігання таким загрозам правовими ме-
тодами [2]. Існує також окреме визначення інформаційної безпеки держави, яке 
характеризується мірою захищеності держави та існування основних сфер діяль-
ності відносно небезпечних інформаційних впливів, добування інформації. Отже, 
термін інформаційна безпека має достатньо різне тлумачення [3]. Для цілей даної 
роботи ми розглядатимемо інформаційну безпеку як рівень захищеності приватної 
інформації особистості, інформаційних ресурсів держави і середовища суспільст-
ва, який нейтралізує негативні наслідки інформатизації. 

Інформаційна безпека, як і будь-яка система не є досконалою, тому існує низка 
факторів, які створюють загрозу інтересам держави, особистості і суспільства в 
цілому. Основною проблемою інформаційної безпеки є отримання інформації ти-
ми, кому не слід цього знати, несанкціонований доступ до ресурсів системи, які 
мають обмежений доступ і мають зберігатись в єдиній системі, тому вникає загро-
за розкриття інформаційних даних, яка в наш час може призвести до міжнародно-
го конфлікту. Існує загроза збою в роботі самого обладнання, це може призвести 
до блокування доступу інформаційних ресурсів. Але найбільш небезпечною є за-
гроза ненавмисної помилки користувача, оператора та інших осіб, як приклад мо-
жна привести невірне уведення даних швейцарським оператором на землі, внаслі-
док чого відбулося зіткнення двох літаків. Помилка полягає у невірно введених 
даних, у випадковому блокуванні інформації, проте це ще не весь список ситуацій, 
якими часто можуть користуватись зловмисники для отримання вигоди. У цілому 
ж понад 65% шкоди інформаційній системі завдається такими ненавмисними по-
милками [4]. Також вірогідною загрозою є крадіжка інформації з обмеженим дос-
тупом працівниками силових та правоохоронних структур та її передання іншим 
особам. В умовах поширеного невдоволення умовами праці або заробітною пла-
тою така ситуація може бути навіть не винятком. 

Таким чином, інформаційна безпека є складним системним і багаторівневим 
явищем, на стан якого впливають внутрішні і зовнішні чинники, які супроводжують 
виникнення низки загроз у різних сферах діяльності не лише конкретної особи, а й у 
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державі чи організації в цілому (навіть існує інформаційне протистояння, що нині 
становить небезпечний компонент гібридної війни). Для протистояння витоку важ-
ливої інформації необхідними є організаційні заходи (комплекс обмежувальних за-
собів), контрольно-правові заходи (контроль за виконанням інструкцій), широке 
впровадження спеціалізованих комп’ютерних систем. 

 
Список використаних джерел 

1. http://jure.in.ua/tema-9-informatsijna-bezpeka/; 2. https://sites.google.com/site/infobezosob/home/ 
informacijna-dialnist; 3.https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/14982/1/СКЛАДОВІ% 
20ІНФОРМАЦІЙНОЇ%20БЕЗПЕКИ%20ДЕРЖАВИ.pdf;4.https://pidruchniki.com/12800528/politologiya/
ponyattya_zagroz_informatsiyniy_bezpetsi 

 

Науковий керівник: к.політ.н. В.О. Пермінов 

 

В. О. Шатило, В. О. Пермінов 
 

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА КИТАЮ 
 

У звітах і доповідях органів різних держав Китай, як правило, з великим від-
ривом займає перше місце в списку країн, що здійснюють хакерські атаки і акти 
кібершпіонажу. При цьому, інформаційна безпека для Китаю – це, перш за все, 
безпека його інновацій, і в цьому важлива особливість підходу країни до питань 
інформаційної та кібербезпеки. Китайська модель інноваційного розвитку ґрунту-
ється на чіткому дотриманні національних інтересів, безперервному розширенні 
наукової і технічної бази країни, активному залученні інвестицій у відповідні га-
лузі, постійному вдосконаленні законодавства в сфері захисту інтелектуальної 
власності. У виробництві високотехнологічних продуктів в області інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) Китай все ще залежить від західних технологій, 
які за допомогою вбудованих шпигунських програм можуть завдати шкоди всій 
китайській інформаційній інфраструктурі та створити загрозу національній безпе-
ці країни. Зниження залежності від західних ІКТ розглядається як один з важливих 
засобів забезпечення кібербезпеки КНР [1]. 

Стрімкий розвиток і зростаюча популярність Інтернету в Китаї поставили пе-
ред керівництвом компартії в 1990-і роки двоїсту задачу. З одного боку, влада 
країни не хотіла випускати з-під контролю ситуацію в країні, з іншого – перед нею 
гостро стояли завдання економічної модернізації, впровадження передових техно-
логій, ослаблення гостроти соціальних проблем. Усередині політичної еліти 
країни дозріло розуміння того, що рішення цих проблем багато в чому залежить 
від рівня проникнення ІКТ в усі сфери суспільного життя. Стратегія Китаю з 
впровадження та розвитку інтернет-технологій відрізнялася від західного підходу. 
«Інтернет – це знаряддя праці, а не засіб проведення часу», – це гасло, широко 
поширене в країні, чітко відображає ставлення влади до нових засобів масової ко-
мунікації [3]. Боротьба за запобігання негативним для влади наслідкам від інфор-
мації, поширюваної в Мережі, посилилюється, додаються величезні зусилля для 
ефективної мережевої цензури. В основному ж спостереження за роботою кори-
стувачів ведеться на місцях і починається вже з моменту реєстрації користувача. 
Для того, щоб стати інтернет-користувачем, фізична особа повинна пройти пе-
ревірку в місцевому поліцейському відділенні та надати провайдеру довідку вста-
новленого зразка. Усвідомлюючи, що проконтролювати всі дії китайських кори-
стувачів в Мережі неможливо, влада перерозподілила функції контролю над Ме-
режею між операторами зв'язку і органами влади на місцях.  

Китайські закони і нормативні акти, що регулюють розвиток Інтернету, 
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відрізняються особливою жорсткістю. В Китаї існує двоступеневий доступ до Ін-
тернету. На першому рівні користувачі можуть вийти в світову Мережу лише че-
рез магістральні вузли [backbone networks]. Існує обмежена кількість подібних 
ключових вузлів, які знаходяться у віданні центральних міністерств або груп, що 
мають потужну політичну підтримку влади. На китайський інтернет-трафік була 
накладена складна система файрволов [system of firewalls], яка обмежує доступ до 
проблемних, на думку держави, зовнішніх ресурсів [4]. У країні успішно ре-
алізується проект Золотий щит (неофіційна назва – Великий китайський файрвол, 
гра слів по асоціації з Великою китайською стіною), в рамках якого створена 
складна система фільтрації змісту Інтернету в КНР. Файрволи застосовуються ки-
тайськими провайдерами для захисту від вірусів і хакерів, а також для блокування 
доступу до певних сайтів. 

Закон КНР «Про інформаційну безпеку» робить акцент на зборі, зберіганні і 
використанні персональних даних китайських громадян і інформації, що має 
відношення до національної безпеки. Такі відомості повинні зберігатися всередині 
країни [3]. Законодавство про кібербезпеку застосовується до всіх операторів і 
підприємствам в критично важливих секторах, фактично до будь-яких систем, що 
складаються з комп'ютерів і супутнього устаткування, яке збирає, зберігає, пере-
дає і обробляє інформацію. Регулювання також передбачає обов'язкове тестування 
і сертифікацію обладнання мережевих операторів і забороняють експорт за кордон 
економічних, технологічних або наукових даних, які становлять загрозу націо-
нальній безпеці чи громадським інтересам. 

Що характерно, Китай не схильний перебільшувати власні досягнення в кібер-
просторі. Китайські експерти часто вказують на те, що безпека інформаційних си-
стем країни знаходиться лише на ранній стадії розвитку і дуже вразлива перед за-
ходами і технологіями, прописаними в Кіберстратегіях провідних світових дер-
жав. Головна слабкість КНР полягає в нездатності самостійно створювати нові 
технології. В Китаї це, як правило, майстерно скопійовані і допрацьовані техно-
логії, що ставлять країну на шлях наздоганяючої модернізації, поки лише обмеже-
но здатної генерувати власні розробки. Проте останнім часом спостерігається 
різке збільшення інвестицій в сферу кібербезпеки, а реалізація власних проектів у 
сфері ІКТ стала пріоритетним напрямком інноваційного розвитку. 
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА 

ЯК ЕЛЕМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 

Нинішній стан соціального розвитку вважається етапом формування інформа-
ційного суспільства. Можна сказати, що цей етап відзначається суттєвим прогре-
сом та поширенням інформаційних технологій, значним впливом засобів масової 
інформації на суспільство. За таких умов інформаційна складова має все більше 
впливу на людей та набуває значення одного з найвагоміших елементів націона-

https://thediplomat.com/2017/06/chinas-cybersecurity-law-what-you-need-to-know/
http://www.pircenter.org/media/content/files/10/13559074100
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4290068
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4290068
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/40188/1/kiis_2016_035.pdf
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льної безпеки країни. Сучасна Україна повністю залучена у процеси формування 
єдиного інформаційного ринку та інформування суспільства.  

Питання інформаційної безпеки в Україні визнається як один з найвагоміших 
елементів національної безпеки держави. У ст.17 Конституції України підкреслю-
ється, що забезпечення інформаційної безпеки є найважливішою функцією держа-
ви, справою всього Українського народу [2]. Доктрину інформаційної безпеки 
України вперше затверджено Указом Президента України від 8 липня 2009 року 
№ 514/2009 «Про Доктрину інформаційної безпеки України». Вказаний документ 
окреслює національні інтереси України в інформаційній сфері, формулює основні 
пріоритети та принципи у цьому аспекті, а також визначає, які можуть бути загро-
зи реалізації цих інтересів [3]. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни від 14 січня 2015 року № 2 «Питання діяльності Міністерства інформаційної 
політики України» створено Міністерство інформаційної політики України, яке 
ставить перед собою завдання підготовки стратегії інформаційної політики Украї-
ни, протидії проявам інформаційної агресії з боку Росії та узгодження з органами 
влади питань комунікації та розповсюдження інформації [4]. 

Інформаційна безпека України полягає у якісному інформуванні громадян, га-
рантуванні вільного доступу кожної людини до різних джерел інформації, а також 
у захисті державної та іншої передбаченої законодавством таємниці й контроль за 
непоширенням дезінформації. В інформаційній сфері України найважливішими 
вважають інтереси особи, держави та суспільства. З метою забезпечення інформа-
ційної безпеки України держава повинна вживати заходів у внутрішньополітичній, 
зовнішньополітичній, воєнній, соціальній, економічній, науково-технологічній, 
екологічній сферах та у сфері державної безпеки [3]. Інформаційна безпека є еле-
ментом національної безпеки України, оскільки завдяки відповідному забезпечен-
ню цього явища, держава зможе не допускати розповсюдження дезінформації, 
протистояти інформаційним атакам та поширювати у суспільстві правдиву інфор-
мацію, а як наслідок, мати правильне уявлення про себе на міжнародній арені. 
Україна намагається усіма силами досягти цього стану і ставить це одним із пріо-
ритетних завдань у своїй політиці. Саме тому все більш важливим стає питання 
про створення засобів подолання інформаційної війни. Адже її метою є моральне 
знищення конкурента через розповсюдження неправдивої інформації на свою ко-
ристь та проти суперника. Безпека та рівень розвитку інформаційного простору 
України, які є основними факторами в усіх галузях національної безпеки держави, 
мають визначальний вплив на стан політичної, економічної, оборонної та інших 
складових національної безпеки України [1]. 

Таким чином, інформаційна безпека є невід’ємним елементом всіх сфер націо-
нальної безпеки. Але у цей же час інформаційна безпека являє собою самостійну 
складову забезпечення національної безпеки. Україна як суверенна, демократична, 
правова та економічно стабільна держава зможе розвиватися лише за умови забез-
печення потрібного рівня її інформаційної безпеки. Через це захист інформаційно-
го суверенітету, розробка стратегій для протидії інформаційним загрозам через за-
соби масової інформації та створення діючої та потужної системи інформаційної 
безпеки України повинні стати першочерговими цілями органів державної влади.  
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ня: 09.09.2019). 2.Конституція України, стаття 17. (дата звернення: 09.09.2019). 
3.https://www.president.gov.ua/documents/472017-21374- офіційний сайт Президента України Указ 
Президента України №47/2017 (дата звернення: 09.09.2019).4.https://mip.gov.ua/content/pro-
ministerstvo.html - Міністерство інформаційної політики України (дата звернення: 09.09.2019). 

https://www.president.gov.ua/documents/472017-21374
https://mip.gov.ua/content/pro-ministerstvo.html
https://mip.gov.ua/content/pro-ministerstvo.html


 67 

В. О. Михайлова, В. А. Кір’янов 
 

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА 
 

Інформаційна безпека зараз безперечно є популярною темою, яку експлуату-
ють ЗМІ, політики, навіть бізнесмени. При цьому в зміст самої категорії «інфор-
маційна безпека» кожен вкладає власне розуміння. В правовому полі найбільш ча-
сто зустрічаються два визначення: Інформаційна безпека (information security) – 
збереження конфіденційності, цілісності та доступності інформації; крім того, мо-
жуть враховуватися інші властивості, такі, як автентичність, відстежуваність, 
неспростовність та надійність [1, ст. 3]. 

Іншою мовою, інформаційна безпека – це надійний захист потреб особи, сус-
пільства та держави в інформації незалежно від будь-яких загроз. Відносно націо-
нальних інтересів, інформаційна безпека – це такий стан, коли інформаційні ре-
сурси надійно захищені, він забезпечує реалізацію та прогресивний розвиток жит-
тєво важливих інтересів. 

Але, що трапилося б, якби засоби захисту вміли дивитися у майбутнє? Мабуть, 
тоді вони знали, що наступає загроза та могли б її ліквідувати. Або щонайменше 
пом’якшити її вплив і допомогли б захистити об’єкти, які є найважливішими у 
нашому житті. Однак, нам пощастило, засоби захисту вже мають деякі навички з 
розпізнавання потенційної небезпеки. 

Немає сумніву, що зловмисники та гравці, які підкоряються іншим політичним 
силам та країнам, вже мають певні вміння та знання, натяки і хитрі дії для нане-
сення удару по важливим інфраструктурним галузям або для того, щоб припинити 
«життя» цілих регіонів та країн. 

Наприклад, постійно зростаючий обсяг зашифрованого веб-трафіку, як легально-
го, так і зловмисного, створює ще більше проблем і плутанини в намаганні іденти-
фікувати та відстежувати потенційні загрози. Шифрування призначене для підви-
щення рівня безпеки, але воно також забезпечує зловмисникам потужний інструмент, 
який приховує діяльність каналів керування зловмисним кодом (C2), надаючи їм 
більше часу для заподіяння шкоди. Дослідники загроз з компанії Cisco очікують, що 
зловмисники збільшать застосування шифрування. Щоб не відставати, спеціалістам 
із захисту доведеться використовувати більший рівень автоматизації та більш вдос-
коналені інструменти, такі як машинне навчання й штучний інтелект, для підвищен-
ня потенціалу попередження, виявлення та відновлення після загроз [2]. 

Однак, чужа таємниця викликає велику зацікавленість, тому для її здобуття 
витрачають значні кошти та вміння. Бо загроза відсутності даних або відчуття не-
безпеки, щодо втрати таємниці завжди оволодівало людину. Тому що інформація 
може ускладнити життя та знищити здобутий прогрес, стати передумовою для 
руйнування і невдачі або бути шансом для успіху та фортуни. Для досягнення цієї 
мети, часто використовують електронні пошти. 

Тому, незалежно від того, наскільки змінюється ландшафт загроз, шкідливі 
електронні листи та спам й надалі залишаються важливими інструментами зло-
вмисників для поширення шкідливого програмного забезпечення, оскільки вони 
спрямовують загрози безпосередньо в точку призначення. Поєднавши технології 
соціальної інженерії, такі як фішинг, шкідливі посилання та вкладення, зловми-
сникам залишається тільки сидіти і чекати, поки користувачі, які нічого не підо-
зрюють, активують їхні експлойти [2]. 

Після проведення дослідження, було встановлено, що бот-мережа Necurs – є 
найвпливовішим постачальнико вірусів та спаму. Він був активний та із січня 2017 
по квітень 2017 вже мав меншу роботу з розсиланням спаму. Цей бот-мережа вико-
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ристовував программу-здирник Jaff, який розсилав PDF-файл, що містив капосний 
документ Microsoft Office та завантажувач Jaff. Але згодом було знайдено слабке 
місце, яке дало змогу створити та використати дешифратор, що спонукав Necurs 
повернутися до програми-здирника Locky та на деякий час зменшити активність. 

Тому можна вважати, що інформаційна безпека тісно зв’язана з суспільством, 
бо громада є наслідком соціального прогресу.  

Отже, завдяки інформації кожна людина може передавати дані або повідом-
лення, які є невід'ємними елементами життя кожної людини та держави. Та при 
цьому потрапити у пастку зловмисників, які проводять фітингові компанії. 

Шахраї, які використовують технології фішингу або цільового фішингу, пов-
сякчас вдосконалюють техніку з соціальної інженерії, що є передумовою для ко-
ристувача натиснути на посилання та відвідати веб-сторінку, за допомогою якої 
зловмисники отримають персональні дані чи інформацію, яка є цінною. Це при-
звело до необхідності підготовки користувачів для застосування технологій забез-
печення засобів безпеки електронної пошти та інших середовищ. Також найваж-
ливішим залишається створення стратегій у боротьбі з цими загрозами. 

Із-за цього популярності придбали тактики ухилення від «ПІСОЧНИЦІ». Зло-
вмисники стають більш вправними в розробці загроз, які можуть уникати «пісоч-
ниць» – середовища для безпечного виконання комп’ютерних програм, що постійно 
розвиваються. Коли дослідники з компанії Cisco аналізували шкідливі програми в 
електронних повідомленнях, які застосовували різноманітні техніки ухилення від 
«пісочниці», вони виявили, що кількість шкідливих зразків демонструвала різке 
підвищення до пікових показників, а потім різко знижувалася. Це ще один приклад 
того, як швидко зловмисники можуть збільшити обсяг спроб зламу програмного за-
хисту, щойно вони знаходять ефективний спосіб реалізації [2]. 

Оскільки «пісочниця» не закриває документ окремо, вкладення сприймаються 
нею як безпечні й будуть доставлені передбачуваним одержувачам. Коли одер-
жувач відкриває доданий документ, а потім закриває його, у цей момент і достав-
ляється зловмисний код. Використовуючи цю технологію, існує можливість ухи-
литися від «пісочниць», які не забезпечують чітке виявлення дій під час закриття 
документа. Використання дії «закриття документа» є вигідним варіантом для зло-
вмисників. Вони використовують макрофункціональність, що вбудовано в 
Microsoft Office, а також схильність користувачів відкривати вкладення, які, на їх-
ню думку, призначені для саме них. Щойно користувачі розуміють, що вкладення 
їх не стосується, вони закривають документ, активуючи таким чином макрос, в 
якому заховано зловмисний код [2]. 

Отож, метою інформаційної безпеки, насамперед, є забезпечення захисту даних 
держави, суспільства, організацій. Завдяки вибору відповідних заходів захисту ін-
формації забезпечується більш ефективне досягнення бізнес-цілей, захисту роботи 
корпорацій, компаній, їх ресурсів, планів, репутації та співробітників. Унікальною 
можливістю, в сучасності, є розвиток інформаційних технологій, що дають змогу 
придбати або викрасти дані віддалено, без фізичної присутності в місці зберігання. 
Все це є викликом не тільки для держав, які повинні захиститись від шпигунів або 
багатіїв, які дбають про свою безпеку та безмовні таємниці свого таємного життя, 
але й для простих людей, які прагнуть підтримати свою конфіденційність, 
цілісність свого життя, а в деяких випадках, навіть, безвідмовність. 
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 

Щодня кожна людина зустрічається з великою кількістю інформації, більшість 
з якої є у вільному доступі. Виникає потреба у захисті людей від неправдивої, не-
безпечної інформації, а також у захисті особистих даних. Щоб уникнути загрози і 
мінімізувати негативний вплив у випадку злочинних дій, необхідно добре ро-
зуміти сутність інформаційної безпеки.  

Питання захисту інформації постає не тільки на рівні особистості, а й на рівні 
держави. Інформаційні технології повністю змінили сучасне суспільство і викли-
кали потребу у забезпеченні цілісності даних, їх збереженні, обробці та передачі, 
захисту від широкого спектру внутрішніх і зовнішніх загроз, несанкціонованого 
доступу до неї, від ведення інформаційних війн і спотворення інформації [1]. 

Результати дослідження. Поняття інформаційної безпеки можна розглядати у 
декількох ракурсах: 1) стан захищеності інформаційного середовища суспільства; 
2) інформаційна безпека – це стан захищеності потреб в інформації особи, сус-
пільства й держави, при якому забезпечується їхнє існування та прогресивний ро-
звиток незалежно від наявності внутрішніх і зовнішніх інформаційних загроз. 
Стан інформованості визначає ступінь адекватності сприйняття суб’єктами навко-
лишньої дійсності.  

Види інформаційної безпеки: 1) Інформаційна безпека особистості – це захи-
щеність психіки й свідомості людини від небезпечних інформаційних впливів: 
маніпулювання свідомістю, дезінформування, спонукання до образ, самогубства 
тощо. 2) Інформаційна безпека держави характеризується мірою захищеності дер-
жави (суспільства) та стійкості основних сфер життєдіяльності (економіки, науки, 
військової справи тощо) відносно небезпечних інформаційних впливів, причому 
як з упровадження, так і добування інформації. Інформаційна безпека держави 
визначається здатністю нейтралізувати такі впливи. Концепція інформаційної без-
пеки держави – це систематизована сукупність відомостей про інформаційну без-
пеку держави та шляхи її забезпечення. В рамках цієї концепції проводиться си-
стемна класифікація дестабілізуючих факторів та інформаційних загроз безпеці 
особистості, суспільства, держави; обґрунтовуються основні положення з ор-
ганізації забезпечення інформаційної безпеки держави; розробляються пропозиції 
щодо способів і форм забезпечення інформаційної безпеки [3]. 

Проблема інформаційної безпеки розглядається у трьох основних аспектах: за-
хист інформації, контроль за національним інформаційним простором, достатнє 
інформаційне забезпечення державних і недержавних органів, громадських, при-
ватних організацій. 

Елементи інформаційної безпеки: доступність, цілісність, конфіденційність.  
Одним із видів національної безпеки є інформаційна безпека України– перед-

бачений Конституцією захист політичних, державних, громадських інтересів 
країни, загальнолюдських і національних цінностей. Вона охоплює, по-перше, до-
тримання вимог чинного законодавства щодо неприпустимості зловживань свобо-
дою ЗМІ, недопущення закликів до насильницької зміни конституційного ладу і 
захоплення влади, порушення територіальної цілісності держави, пропаганди вій-
ни, насилля, жорстокості, розпалювання расової, національної, релігійної ворож-
нечі, посягань на права і свободи людини, суспільства, по-друге, запобігання роз-
міщенню відомостей, що становлять державну таємницю, чи відомостей з обме-
женим доступом, а також текстових матеріалів, які переміщуються через держав-
ний кордон України. Інформаційні ресурси – інформація з усіх напрямів жит-
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тєдіяльності суспільства, організована у формі документів (бібліотек, архівів, 
фондів, баз даних). Інформаційні загрози – сукупність факторів, що створюють 
небезпеку порушення конституційних прав і свобод особистості, державної таєм-
ниці, збереження важливої для суспільства інформації через несанкціоноване по-
ширення, втрати, спотворення, підробки, знищення, модифікації, копіювання, 
блокування інформації та інше [2]. 

Недосконалість правового регулювання суспільних відносин у сфері інфор-
маційної безпеки призводить до серйозних негативних наслідків, які ускладнюють 
підтримання необхідного балансу інтересів особи, суспільства та держави, фор-
мування конкурентоспроможних місцевих інформаційних агентств і засобів масо-
вої інформації. Недобросовісне використання інформаційного простору усередині 
держави призводить до зниження рівня внутрішньої інформаційної безпеки 
України, прямим наслідком чого є дестабілізація соціально-політичної обстанов-
ки, проведення акцій опору прийняттю тих чи інших державних рішень [5]. 

Висновки. Розвиток технологій, зокрема телекомунікаційних систем та елек-
троніки, призвів до надзвичайно швидкого зростання комунікаційних можливо-
стей [4]. На цьому фоні виникли такі проблеми, як захист інформації, контроль за 
національним інформаційним простором, достатнє інформаційне забезпечення 
державних і недержавних органів, громадських, приватних організацій.  

Для створення дієвої системи інформаційної безпеки України необхідно удос-
коналити правове регулювання суспільних відносин у сфері інформаційної безпе-
ки та забезпечити взаємодію між суб'єктами інформаційного процесу (фізичними, 
юридичними, міжнародними). 

Способами забезпечення інформаційної безпеки конкретної особистості є: су-
довий захист прав і свобод у використанні інформації; адміністративний захист ін-
тересів у інформованості з боку територіальних або відомчих органів інфор-
маційної безпеки; автономний захист прав і свобод, в основному, із застосуванням 
технічних засобів захисту, особистої, сімейної і професійної таємниці [6]. 
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ПІВНІЧНОЇ КОРЕЇ 
 

Останнім часом Пхеньян приділяє багато уваги питанням створення 
кібервійськ. Кім Чен Ір, керівник КНДР з 1994 по 2011 р, спочатку розцінював Ін-
тернет як потенційну загрозу режиму, проте ставлення диктатора стало змінюва-
тися в середині 1990-х років, коли в країну після закінчення навчання повернулася 
група фахівців з комп'ютерних технологій. Після вторгнення США в Ірак у 2003 
році, за спогадами відомого перебіжчика Кім Хун-Кванг, Кім Чен Ір заявив: «У 
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XXI ст. війни вестимуться в інформаційному форматі» [1]. КНДР активно розви-
ває кібервойска з 2000-х років, на цей момент чисельність угруповання порівняна 
з силами США (6-7 тис. осіб), кіберсіли КНДР визнаються однією з найефек-
тивніших і боєздатних кіберармій в світі нарівні зі США, КНР, Росією та Ізраїлем. 
За оцінками експертів, кіберактівність приносить КНДР до 1 млрд дол. на рік (для 
порівняння: ВВП КНДР в 2016 році оцінювали в 28 млрд дол.) [3]. 

Сама Північна Корея в порівнянні з іншими країнами більше захищена від 
кібератак, тому що її інфраструктура слабо інтегрована в Інтернет. Відстежувати 
хакерські атаки КНДР стає все складніше: рівень підготовки зростає, а самі групи 
розсіяні по всьому світу від Японії до країн Близького Сходу. «Традиційні» мето-
ди ідентифікації організаторів атак (по IP, серверам або «лінгвістичним слідам» в 
коді) практично не працюють. Крім цього, ніхто не знає, чи не приховані в ПО 
бекдори – дефекти алгоритму, що навмисно вбудовуються розробником і дозво-
ляють отримати несанкціонований доступ до даних або управління операційною 
системою і комп'ютером в цілому [4]. 

Нехай майже ніхто в КНДР не має широкого доступу до Інтернету, Пхеньяну 
вдалося виростити армію висококваліфікованих хакерів, укомплектовану з кращих 
студентів-математиків, які стають негласною елітою країни [2].  

Останнім часом Центр інформаційних технологій при Корейському комп'ю-
терному центрі розробив систему комплексного захисту комп'ютерних мереж 
«Чхольпьок» (залізна стіна), а також персональний файрвол «Чхольонсон» (непри-
ступна фортеця) [3]. Це не перші розробки Корейського комп'ютерного центру, 
про які стало відомо. Раніше він вже розробив USB-пристрій для аутентифікації з 
використанням відбитка пальця, універсальний апаратний USB-ключ, жорстокий 
диск з перевіркою достовірності за USB і інші засоби захисту USB. Фахівці центру 
особливо відзначають високу зручність використання цих пристроїв. 

Таким чином, можливості КНДР в кіберпросторі продовжують інтригувати і 
лякати експертів в області інформаційної безпеки.  
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ЗАГРОЗА (КІБЕР)ЗНАННЯ ТА (КІБЕР)ПІЗНАННЯ  
В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Сьогодення неможливо уявити без Інтернету,  соціальних мереж та різномані-
тної машинерії, які видозмінюють природне середовище існування людини, впли-
вають на формування світогляду та створюють новий просторово-часовий конти-
нуум – віртуальну реальність, організовану за принципом ризоми, а також гене-
рують появу нових технологічних засобів комунікації.  

Віртуальна реальність стрімко розвивається і чинить суттєвий вплив на розви-
ток усіх сфер суспільного життя, визначає вектор індивідуального самовдоскона-
лення та саморозвитку людини, надає засоби та схеми перетворення природи, сут-
тєво розширює горизонти пізнавальної та наукової діяльності. Проте, разом з оче-
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видними перевагами, які в когнітивному плані надає віртуальний простір мережі, 
безсумнівними є й загрози, які чатують на людину, її духовний та психічний стан 
у звабливому ризоматичному просторі Інтернету.  

Віртуальна реальність – це простір існування симулякрів, копій, ерзаців різно-
манітного ґатунку. «Процесії симулякрів» (Ж.Бодрійяр) призводять до нівелюван-
ня, зникнення дійсності, заміни реального життя та реальних емоцій лише їхніми 
блідими копіями. Топос нашого існування – це світ, у якому спостерігається пере-
насиченість інформацією з одночасним дефіцитом сенсу (Ж.Бодрійяр), наслідком 
чого стає деструктурація сфери пізнавальної діяльності.  

Суттєві трансформації захоплюють і сферу науково-когнітивної діяльності, 
адже в мережі можна знайти величезні масиви (наукової) інформації, яка насправ-
ді не має до науки жодного відношення, далека від поняття «істина». Вона є своє-
рідною «пустою» формою, позбавленою будь-якого сенсу, здатною продукувати 
лише нульове знання, проте надзвичайно привабливу на перший погляд.  

Інформаційні потоки пронизують усі сфери функціонування суспільства, при 
потребі перетворюючись на інформаційні «торнадо» (особливо затребувані в пері-
оди підготовки свідомості населення до зміни політичних еліт), які здійснюють 
маніпуляційний вплив на свідомість та настрої електорату, формують картинку 
реальності за заздалегідь визначеними параметрами у вигідній для замовника ін-
формаційного впливу аксіологічній матриці.  

Інтернет-простір надає безмежні можливості для отримання інформації, обсяг 
якої залежить лише від базової підготовки того, хто цю інформацію збирає, на-
приклад, якщо людина достатньою мірою володіє іноземними мовами, вона має 
значно більшу кількість ресурсів, опрацювання яких забезпечить зняття відповід-
ної когнітивної ентропії. Але при цьому варто пам’ятати, що доступність інфор-
мації в мережі приховує в собі небезпеку омани, оскільки важко відрізнити істин-
ну інформацію від хибної.  

Ще одна загроза полягає в тому, що людина, занурена у інтернет-павутину, 
ризикує перетворитися на збирача знань, замість того, щоб використовувати отри-
мані знання, вона прагне отримувати якомога більше інформації, при цьому якість 
отриманого суттєво поступається його кількості. Створюється парадоксальна си-
туація, коли, стаючи більш освіченою, людина не стає інтелектуалом, інформація 
не трансформується в знання, нівелюються когнітивні здібності особистості, зок-
рема, здатність до критичного аналізу інформації, а в мові починає переважати 
комп’ютерний сленг.  

Отже, завдяки Інтернет-ресурсам та комунікації у мережевому просторі відбу-
вається як становлення наукових систем та створення наукових стратегій, так і по-
роджується небезпека втрати когнітивного капіталу, трансформація суб’єкта, що 
пізнає, на збирача інформації.  
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ГЛОБАЛЬНІ ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ НА ПЛАНЕТІ. 

ОБСЄ, НАТО, ЕС, ООН ТА ЇХ РОЛЬ  

У РОЗВ’ЯЗАННІ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ 
 

В. М. Сурженко, А. А. Бессараб 
 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ:  

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ 
 

У суспільному житті люди давно не є пасивними спостерігачами, вони є акти-
вною творчою силою. Цей доказ не завжди приймається деякими натуралістами і 
філософами, які вивчають сучасні екологічні проблеми. Людське сприйняття по-
зитивного і творчого спрямування, визначається руйнуванням для природи, навіть 
вторгненням, яке не враховує поточну екологічну ситуацію. 

Звичайно, людина є частиною природи, але, навпаки, ґрунтуючись на знанні 
законів природного розвитку і законів суспільного розвитку, вона створює робочі 
інструменти і предмети. Напрямок цього процесу, метод непрямої взаємодії лю-
дини і природи, їх сприйняття залежить від законів розвитку природи, суспільного 
життя і рівня знань людської культури. Чим вище рівень такого розвитку, тим по-
вніше суб'єктивна мета людини відповідає законам розвитку об'єктивного світу, 
що визначає ступінь безпосередньої взаємодії суспільства і природи [1]. 

У той же час взаємодія між суспільством і природою реалізується не тільки як 
єдине ціле, але і як складний діалектичний конфліктний процес, в якому системи 
доповнюють один одного і існують одна з одною. 

Досягнення в галузі науки і техніки змінюють стосунки між людьми і приро-
дою, створюють нові умови для існування людини і впливають на спосіб життя і 
роботу людини. Використовуючи сучасні методи виробництва, людство впливає на 
природу в планетарному масштабі. Це раптове збільшення величини ефекту, поси-
лило проблему прогнозування впливу людської діяльності. Екологічне прогнозу-
вання є необхідною умовою оптимізації процесу взаємодії суспільства і природи. 

Нинішня екологічна ситуація складається стихійно в процесі діяльності людей, 
спрямованої на задоволення потреб людей. Люди досягли вершини сучасної циві-
лізації завдяки тому, що вони постійно змінюють природу у відповідності зі свої-
ми цілями. Люди досягли бажаної мети, але отримали несподівані результати. [2] 

У довгій і важкій історії розвитку людського суспільства в певних частинах 
світу кризові ситуації виникали багато разів, люди знаходять способи вийти з них, 
розробляють нові методи виробництва, нові способи використання енергії, і опа-
новують нові види природних ресурсів. Однак, поточна екологічна ситуація є ви-
нятковою, тому що сила впливу значно зросла і змінилась сама суть впливу люди-
ни на навколишнє середовище. 

Природа і суспільство, як дві особливі системи знаходяться в тісній взаємодії і 
взаємозв'язку. Люди є невід'ємною частиною природи, продуктом її еволюційного 
розвитку, суб'єктом її впливу, споживанням і змінами її по відношенню до приро-
ди. Існування людини і людського суспільства в цілому неможливо без взаємодії з 
природою і її впливу на природу. Суспільство, що відображає рух вищої форми 
матерії, існує і розвивається тільки в природному середовищі і постійно взаємодіє 
з нею. Задовольняючи свої потреби, люди впливають на природу. У процесі виро-
бничої і господарської діяльності людини частина природи видозмінюється, і її 
форма змінюється. У той же час відбувається зміна самої природи, часто негатив-
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но. Крім того, на відміну від стихійного характеру впливу природи на стан суспі-
льства, суспільство свідомо впливає на природу. Екологічні зміни, руйнування і 
деградація в кінцевому підсумку призводять до загибелі самого людського суспі-
льства [3]. 

Особливу занепокоєність викликає проблема - глобальна зміна клімату. Поряд 
з іншими екологічними проблемами глобальне потепління, може виявитись вирі-
шальним значенням для долі людини. Безсумнівно, є зв'язок цих явищ з людським 
життям. Громадські діячі, політики, економісти, лікарі, інженери і в кінцевому пі-
дсумку -всі люди повинні бути пробуджені. Усі життєві процеси в усіх державах 
повинні розглядатися в першу чергу з екологічної точки зору і повинні формувати 
екологічний світогляд не тільки за допомогою екологічного мислення, а й усіма 
доступними способами [4]. 

Природа, змінена людьми, робить негативний вплив на людство. Тому приро-
доохоронна діяльність в даний час є найбільш важливою для всіх держав, в цьому 
випадку, і за допомогою правової форми, державної екологічної політики та між-
державних рамок співпраці. 

У минулому на протязі століть вивчалися окремі елементи природи і суспільс-
тва. Тепер людство володіє великими знаннями про природу і суспільство. В су-
часних ситуаціях потрібно наукова обробка для створення гармонійних відносин 
між природою і суспільством. 

Природа чинить великий і різнобічний вплив на розвиток суспільства. Здоров'я 
і саме життя людей залежать від природних умов, навколишнього природного се-
редовища. Сприятливі природні умови, наявність природних ресурсів, можуть 
прискорити розвиток матеріального виробництва, економічний і соціальний роз-
виток суспільства держави [5]. 

Взаємодія людства і природи - це складний процес, в якому сторони доклада-
ють всіх зусиль до взаємовигідної співпраці. Сучасне суспільство ще не подолало 
небезпеки виникнення руйнівних воєн, розкрадання ресурсів біосфери, забруднен-
ня природного середовища. В даний час глобальність екологічних проблем вима-
гає від людини іншого способу мислення, нової форми його самосвідомості - еко-
логічної свідомості. Це перш за все означає, що людство повинно усвідомити себе 
як єдине ціле у своєму ставленні до природи. 
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ГЛОБАЛЬНІ ЗАГРОЗИ БЕЗПЕКИ НА ПЛАНЕТІ 
 

На ранніх етапах свого розвитку, людство не могло породити жодної глобальної 
проблеми. Внаслідок заселення людством майже всього суходолу та значного госпо-
дарського освоєння довкілля, почали виникати і дедалі загострюватися глобальні 
проблеми. Всі вони здатні спричинити знищення всього живого на нашій планеті. 

Глобальні проблеми – комплекс проблем і ситуацій (екологічні проблеми, пе-
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регони озброєнь, хвороби і т. д.), що порушують життєві інтереси всіх народів 
світу, і для свого вирішення вимагають колективних зусиль світової громадсь-
кості, від яких залежить подальший прогрес людства і збереження цивілізації. 

Нині, до глобальних проблем людства відносять: економічні проблеми, 
соціальні, екологічні, геополітичні та технологічні проблеми. Ризики в еко-
номічній категорії включають фіскальну кризу та кризу ліквідності, руйнацію ос-
новних фінансових механізмів та інститутів, коливання цін на нафту, безробіття та 
крах інфраструктури, від якої залежить економічна діяльність країн. 

Соціальна категорія ризиків охоплює ризики, які відносяться до соціальної 
стабільності, такі як: нерівність доходів населення, криза продуктів харчування, 
епідемії тощо. 

Геополітичні ризики включають політичні ризики, дипломатичні конфлікти, 
злочинність та ризики глобального управління. Ці ризики походять від тероризму, 
диспутів щодо ресурсів та війни, корупції, організованої злочинності та незакон-
ної торгівлі. 

Технологічні ризики покривають глобальні ризики, які відносяться до збіль-
шення централізації інформації, індивідуальних технологій комунікації, бізнесу та 
управління.  

Екологічні ризики включають природні лиха, такі як землетруси і геомагнітні 
бурі та ін., техногенні ризики, такі як руйнація екосистеми, нестача прісної води, 
ядерні аварії та нездатність пом'якшити або пристосуватися до змін клімату [1]. 
Наразі, у світі спостерігається велика частота екстремальних погодних явищ (по-
вені, шторми, пожежі), велика частота стихійних лих штучно створених людьми, 
які безпосередньо впливають на навколишнє середовище (наприклад, розливи 
нафти, ядерні аварії), значне руйнування екосистем (земля і океан), водний де-
фіцит та нездатність пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптації до нього.  

Прогнозують, що глобальні потреби в воді можуть бути витісненими за межі 
наявних водних ресурсів на 40% до 2030 року. Сільське господарство вже викори-
стовує в середньому 70% від загального споживання води. За даними Світового 
банку, виробництво продуктів харчування буде збільшено на 50% до 2030 року в 
міру зростання населення і зміни звичок харчування. Міжнародне енергетичне 
агентство прогнозує, що споживання води для задоволення потреб виробництва 
збільшиться на 85% до 2035 року [2]. 

Це найголовніші комплексні проблеми людства, а розвиток цивілізації на пла-
неті постійно породжує нові й нові. Серед найбільш імовірних ризиків 2019 року, 
на думку експертів ВЕФ, перші три позиції посідають екологічні проблеми: екс-
тремальні погодні явища, неготовність до кліматичних змін і стихійні лиха. Далі 
за ступенем імовірності йде шахрайство з даними та їх крадіжка, кібератаки, ан-
тропогенні екологічні проблеми, масова міграція, втрата біорізноманіття, криза 
водопостачання та економічна криза. 

Половину небезпечних ризиків складають екологічні проблеми та поширення 
інфекційних захворювань. Варто зазначити, що зброя масового знищення та екс-
тремальні погодні явища вже третій рік поспіль названо основними світовими за-
грозами. Тоді як, майже десять років тому, головні глобальні ризики носили 
виключно економічний характер. У 2010 році це був обвал цін на активи, в 2011-
му – шторми, циклони та фінансова криза. З 2012 до 2014 роки найбільш ймовір-
ним ризиком називали розрив у доходах населення. Після 2014 року характер гло-
бальних ризиків змінився. Експерти ВЕФ стали побоюватися міждержавних кон-
фліктів, неконтрольованої міграції, кризи водопостачання та кліматичних змін [3]. 

Глобальні проблеми людства взаємопов'язані, охоплюють всі сторони життя 
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людей, стосуються всіх країн і народів та верств населення, стосуються як поверх-
ні Землі, так і Світового океану, атмосфери, навколоземного та космічного про-
стору. Вони призводять до великих економічних та соціальних збитків. Глобальні 
загрози несуть за собою глобальні збитки, тому необхідним є не лише впро-
вадження інструментів запобігання таких проблем, а й міжнародне співробіт-
ництво країн та світових об’єднань з метою вирішення тих проблем, які існують та 
несуть негативні наслідки не лише для населення окремої країни, а й впливають на 
стан планети в цілому.  
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РОЛЬ ООН У ДОТРИМАННІ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ: 

ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ 
 

В сучасному світі найголовнішим завданням людства є забезпечення та дотри-
мання міжнародної безпеки. У XXI ст. безпека повинна бути загальною і всеосяж-
ною. Вона має охопити всі держави і регіони, а також враховувати всі фактори, що 
можуть вплинути на її гарантування та забезпечення. Адже на сьогоднішній період 
існує багато загроз для національної та міжнародної безпеки такі як політичні, війсь-
кові, економічні, соціальні, культурні та ідеологічні. Виділимо основні з них: загроза 
світової ядерної війни; загострення проблеми міжнародного тероризму; економічна і 
культурна відсталість країн Азії, Африки та Латинської Америки; розповсюдження 
ядерної, хімічної, біологічної, зброї; демографічні проблеми.  

Серед засобів та інструментів забезпечення безпеки можна виокремити 
своєчасне попередження і припинення терористичних актів; інспекції на місцях; 
протидію фінансуванню тероризму; кримінальне переслідування осіб , які вчини-
ли акти тероризму; надання допомоги постраждалим від тероризму.  

У міжнародній спільноті перманентно відбувається пошук ефективних ме-
ханізмів та інструментів протидії сучасним викликам та загрозам міжнародній 
безпеці. Ключові міжнародні гравці усвідомили, що забезпечення міжнародної 
безпеки потребує нових методів, нового рівня глобальної взаємодії, адже посилю-
ються соціально-політичні, соціально-економічні, культурні суперечності як все-
редині країн, так і у міжнародному вимірі. Втім й традиційні методи гарантування 
міжнародної безпеки також продовжують функціонувати, адже в минулому вони 
неодноразово доводили свою ефективність. Одним із них є міжнародне право, яке 
й досі визначає правила гри на міжнародній арені. Спираючись на норми 
міжнародного права функціонує єдина універсальна міжнародна організація ООН, 
яка, попри численну критику, відіграє вагому роль в забезпеченні міжнародної 
безпеки, застосовуючи як превентивні заходи, так і методи миротворчості. 

Відповідно до Статуту ООН підтримка міжнародного миру та безпеки має 
ґрунтуватись на основі принципів і норм міжнародного права й здійснюватися Ге-
неральною Асамблеєю та Радою Безпеки. Генеральна Асамблея може обговорюва-
ти будь-які питання, стосовно підтримки міжнародного миру та безпеки, у тому 
числі давати рекомендації державам. На Раду Безпеки покладена головна 

https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2019
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відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки (ст. 24 Статуту 
ООН). Рада Безпеки є єдиним органом ООН, що має право починати дії, превен-
тивні та примусові, від імені ООН [1]. 

Організація Об'єднаних Націй має унікальну можливість сприяти підтримці 
глобальної міжнародної безпеки, оскільки вона може запропонувати комплексні 
рішення в проблемних областях, як-то створення умов для протидії тероризму, 
поширенню зброї. ООН може також легітимізувати нові міжнародно-правові нор-
ми, структури і процеси для міжнародної співпраці. Втім щодо перспектив 
функціонування цієї організації та можливості нею виконувати свої завдання, то-
чаться запеклі дискусії. 

Науковці та експерти, віддаючи належне здобуткам ООН в сфері гарантування 
безпеки, наголошують на тому, що ООН обмежується лише декларативними за-
явами, які не мають жодної практичної користі. Де-факто рішення ООН не є 
обов'язковими, де-факто за ухиляння від директив ООН ніхто з держав-учасниць 
не несе відповідальності, що, на їх думку, є підтвердженням неефективної роботи 
даної організації та свідчить про її нездатність вирішити наявні проблеми сучас-
ності [3]. Цю точку зору поділяють й деякі світові лідери, зокрема президент 
Франції Е.Макрон, який зазначив: «В ООН і досі є такі, хто хоче працювати за 
принципом «хто сильніший, той і правий». Але такий підхід обернеться на проти-
стояння всіх проти всіх, і врешті-решт, не захистить нікого» [4] А колишній пре-
зидент Литви, Даля Грибаускайте, з цього приводу зазначила, що Рада Безпеки не 
змогла відіграти вагому роль майже в жодному з найбільших конфліктів: ані в 
Сирії, ні в Україні, ні у М’янмі чи Ємені. Все тому, що держави не змогли бути 
вищими за свої національні інтереси та зловживали правом вето» [4]. 

Для того, щоб ООН була більш ефективною та потрібною в світі потрібно кар-
динальне реформування ООН, зокрема Ради Безпеки, задля попередження можли-
вості блокування важливих безпекових рішень, спрямованих на попередження та 
ліквідацію агресивних намірів окремих країн. У цьому контексті важливим скла-
дом є реформування принципів застосування право вето, що може суттєво впли-
нути на стабільність та безпеку сучасних міжнародних відносин, які все частіше 
зустрічаються з новими викликами та загрозами.  
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА ОСТАННІ ІНІЦІАТИВИ РЕФОРМУВАННЯ 

МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ООН 
 

В контексті сучасних викликів та загроз у XXI столітті ООН продовжує відігра-
вати важливу роль у миротворчій діяльності завдяки всеохоплюючому складу членів 
та унікальній легітимності у санкціонуванні і проведенні відповідних операцій. 

Початок миротворчої діяльності ООН було покладено в 1948 році, коли Рада 
Безпеки санкціонувала розгортання контингенту військових спостерігачів ООН на 
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Близькому Сході. Відтоді ООН здійснила більше 70-ти операцій з підтримання 
миру за участі військовослужбовців, поліцейського і цивільного персоналу з більш 
ніж 120 країн світу [1]. За час своєї миротворчої діяльності ООН сприяла врегулю-
ванню конфліктів і досягненню примирення в десятках країн, однак відомі випад-
ки, коли миротворча діяльність ООН була піддана критиці і визнана неефектив-
ною (Сомалі, Руанда, Югославія). 

Одна з головних проблем миротворчої діяльності ООН полягає у недостатній 
суб’єктності самої організації. По-перше, держави, які мають змогу робити великі 
внески, переважно фінансові, а також мають особливий статус постійних членів у 
Раді Безпеки, можуть ініціювати або, навпаки, уникати участі ООН у врегулюван-
ні тих чи інших конфліктів. Найбільші внески роблять Сполучені Штати (28,57%), 
Китай (10,29%), Японія (9,68%), Німеччина (6,39%), Франція (6,31%), Сполучене 
Королівство (5,80%), Російська Федерація (4,01%), Італія (3,75%), Канада (2,92%) 
та Іспанія (2,44%) [2]. По-друге, ООН не має власних збройних сил, а всі держави-
члени зобов’язуються надавати необхідні для підтримання міжнародного миру 
військові контингенти. Якщо лідерами з фінансування миротворчої діяльності є 
розвинені країни, то найбільшими «донорами» військових контингентів є Ефіопія 
(8150 чол.), Бангладеш (6300 чол.), Індія і Пакистан (по 6000 чол.), Непал (4500 
чол.), Індонезія (2500 чол.), Єгипет (2200 чол.), Гана, Руанда, Сенегал (по 2000 
чол.), Буркіна-Фасо (1700 чол.), та Чад (1300 чол.). Держави, що розвиваються, ви-
користовують миротворчі операції ООН як нагоду покращити бойову підготовку 
військових підрозділів та отримати додаткові фінансові надходження [2]. Доктри-
нальні установки ООН щодо зобов’язань підтримувати мир та безпеку в світі самі 
по собі мало мотивують як розвинених, так і менш розвинених держав-членів бра-
ти участь у врегулюванні конфліктів, тому кожен керується власними інтересами. 

Критики зазнає також неефективність і значна довготривалість миротворчих 
місій ООН. Головними причинами цієї проблеми є надмірна складність і комплек-
сність мандатів: збройне роз’єднання ворогуючих сторін та інші традиційні функ-
ції, захист цивільного населення, нагляд за проведенням виборів, виконання умов 
мирних угод і навіть тимчасове виконання законодавчих, виконавчих і судових 
функцій держави (у Косово до 2008 року). ООН має ставити перед собою чіткі і 
реальні завдання, які відповідають конкретним умовам. До того ж, мандати мають 
частіше переглядатися, аби ті людські та технічні ресурси, які виконали свою фун-
кцію, могли бути мобілізовані для врегулювання нових конфліктів, що виникають. 

З 1990-х років існує тенденція делегування повноважень ООН у питаннях си-
лової миротворчості регіональним організаціям, або навіть окремим державам чи 
їх коаліціям, які готові взяти на себе відповідальність із кризового реагування [1]. 
Проте немає чітко розробленого механізму делегування миротворчих повнова-
жень ООН, окрім санкціонування Радою Безпеки. Необхідна конкретніше розроб-
лена нормативно-правова база, яка б регламентувала такі аспекти як розгортання 
операцій із примусу до миру, щоб уникнути випадків нелегітимного присвоєння 
повноважень та інтервенцій за інтересами окремих держав як це відбувалося, на-
приклад, у Косово в 1999 році та Іраку в 2003 році.  

Значною проблемою миротворчої діяльності ООН є недостатній нагляд за са-
мими миротворцями і зловживання ними своїм службовим становищем. Протягом 
багатьох років численні звіти, перевірки та розслідування розкрили такі проблеми 
як недобросовісне управління, шахрайство та корупція під час закупівель тощо [4]. 
Проявом зловживання миротворцями своїми повноваженнями є і численні випад-
ки сексуальної експлуатації та насильства над цивільним населенням. У 2017 році 
в ООН отримали 138 повідомлень про такі випадки порушення прав людини, 
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пов’язаних з діями персоналу миротворчих і спеціальних політичних місій, уста-
нов ООН та інших сил безпеки, що володіють мандатом від Ради Безпеки [4].  

Бажаючи вирішити ці проблеми, Генеральний секретар А. Гутерріш у березні 
2018 року виступив з ініціативою «Дії з підтримки миру» (A4P) з метою віднов-
лення взаємних політичних зобов’язань з проведення миротворчих операцій. А 16 
серпня 2018 року генеральний секретар оприлюднив Декларацію про спільні зо-
бов’язання, що сконцентровані на восьми пріоритетних діяльності: політика; жін-
ки, мир і безпека; захист; охорона і безпека; результати діяльності та підзвітність; 
миробудівництво і збереження миру; партнерські відносини; поведінка миротвор-
ців і проведення миротворчих операцій. Станом на 12 липня 2019 року Деклара-
цію про спільні зобов’язання затвердило більше 150 держав-членів ООН [3]. 

Отже, існує ряд проблем, які заважають ефективності миротворчої діяльності 
ООН і знижують її легітимність. Реформи є необхідним кроком до підвищення 
дієздатності ООН як універсального інституту із підтримки миру та безпеки. Дер-
жавам-членам, у свою чергу, необхідно підтвердити готовність взяти на себе час-
тину загальної відповідальності з підтримки миротворчих операцій ООН, що ви-
магає загальної готовності максимально задіяти всі необхідні політичні, людські 
та фінансові ресурси. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

Розвиток людської цивілізації неможливий без раціональної взаємодії із при-
родою. Людина отримує все необхідне для життя: енергію, продукти харчування, 
матеріали, бере від природи емоційну й естетичну насолоду [1]. 

В історії Землі екологічні кризи неодноразово були наслідком виникнення різ-
них надзвичайних природних ситуацій, тобто раптових швидких значних змін 
умов існування, різких змін фізичних, хімічних чи біологічних факторів [2]. 

Питна вода – найважливіший фактор здоров’я людини. В крани міських квар-
тир питна вода потрапляє з річок, водосховищ, озер, з підземних глибин. Най-
чистіша – підземна вода. Але для великих міст цієї води не вистачає. За даними 
ВООЗ, вода може містити 13 тисяч токсичних речовин, водою передається до 80% 
усіх захворювань, від яких у світі щорічно вмирає 25 млн. осіб [3]. 

Проблема забезпечення населення України якісною питною водою з кожним 
роком ускладнюється, стає більш гострою. Склалася ситуація, коли практично всі 
поверхневі і підземні води за рівнем забруднення не відповідають вимогам стан-
дарту до джерел водопостачання. Не виключенням є і річка Рось. 

Рось – річка, що переважно тече на Придніпровській височині, у межах Він-
ницької, Київської та Черкаської областей України. Річковий басейн частково також 
охоплює Житомирську область. Є правою притокою Дніпра (басейн Чорного моря). 

Сьогодні Рось потерпає від екологічних проблем. Греблі, водосховища, збудовані 
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вздовж усієї Росі, значно збільшили площу випаровування. Водовідбори, особливо 
величезний водовід на Умань, стрімко знизили швидкість течії води. Усе це призвело 
до застою води в Росі, збіднення її на кисень. Порушена природна екосистема. Річка 
втратила здатність до самоочищення. Прозорість води наразі не перевищує 20-30 см. 

Основними екологічними проблемами басейну Росі є надмірне зарегулювання 
стоку, забруднення стічними водами, розораність берегів, інтродукція нових видів.  

Басейн р. Рось належить до найбільш зарегульованих в Україні: станом на 
01.01.2016 р. загальна кількість водосховищ становила 66, ставків – 2322. Площа 
водного дзеркала наявних водосховищ становить 86,13 км², ставків – 133,55 км², 
об'єм – відповідно 150,6 і 201,8 млн км³. Сумарний об'єм ставків і водосховищ 
приблизно відповідає половині середньорічного стоку. Жителі сіл уздовж русла 
річки влаштовують штучні загати для нелегального лову риби. 

Природно-заповідний фонд (ПЗФ) басейну Росі нараховує 75 різноманітних 
об'єктів загальною площею 104,8729 км², що становить лише 0,83 % площі всього 
басейну. 

Ці об'єкти розташовані на території всіх 4 областей, де розміщений басейн 
Росі. Найбільша кількість припадає на Київську й Черкаську області (за площею 
56,27 % і 31,83 % відповідно), менше у Вінницькій та Житомирській областях (за 
площею 9,99 % і 1,90 %). 

Також 9 червня 2019 року до притоки річки Рось потрапила тонна хімікатів - ін-
сектициду «Нурел Д». Про аварію повідомили у райдержадміністрації міста Білої 
Церкви і в поліції. Вантажівка, яка перевозила хімікати, перевернулась поблизу села 
Збаржівка Погребищенського району, що на Вінниччині. Небезпечна речовина по-
трапила у річку. На території Погребищенського району загинула риба.  

Черкаський еколог Олександр Позняков повідомив, що за його даними, до во-
ди потрапила група продуктів, які по класифікації належать до третього класу ток-
сичності (помірно небезпечні). Тобто мова йде не про інсектицид «Нурел Д», про 
який у неділю повідомили ЗМІ. «За інформацією колег (дані попередні), на місці 
аварії виявлено перевищення по азоту амонійному в чотири рази, нітритам незна-
чне, зменшення кисню від норми 4 мг/дм³. Масової загибелі риби та загибелі тва-
рин не виявлено», - інформує еколог. Державна екологічна інспекція повідомила 
10 червня, що за результатами досліджень води на межі Вінницької та Київської 
областей, вміст забруднюючих речовин не перевищує нормативних значень. 

Теоретично безпеку людини, суспільства повинні гарантувати закони держави 
в різних сферах діяльності: в природній - природоохоронне законодавство, у виро-
бничій та соціальній - адміністративне, господарське, карне та інші розділи права. 
Саме вони повинні регулювати відношення між людьми в суспільстві, їх відно-
шення до природи, оточуючого середовища. 
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К. О. Дондік, О.С. Двуреченська 
 

УЧАСТЬ GREENPEACE У ВИРІШЕННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ 
 

На початку ХХІ ст. забруднення повітря, води, землі, збільшення викидів вугле-
кислого газу та інші екологічні проблеми належать до глобальних й становлять за-
грозу для виживання людства. Боротьба з екологічними загрозами та небезпеками 



 81 

вимагає консолідованих зусиль держав та представників громадянського суспільства. 
Одним з провідних багатосторонніх інститутів у сфері вирішення екологічних 

проблем є міжнародна неурядова організація Greenpeace (у перекладі – «Зелений 
мир»). Організація була заснована у 1971 р. в Ванкувері (Канада) і сьогодні об’єднує 
28 організацій у 47 країнах світу. Зростання популярності Greenpeace відбулося після 
чисельних мирних акцій, спрямованих змінити ставлення людей до природи. 

Головна мета організації Greenpeace – привернути увагу людей та державних 
інститутів до збереження навколишнього середовища. Організація фінансується за 
рахунок добровільних внесків, і не приймає грошей від державних або комерційних 
структур. До головних завдань Greenpeace належать: зупинити глобальне потеплін-
ня, зберегти природу океанів, лісів та джунглів, забезпечити ядерне роззброєння, 
ввести екологічне землеробство та припинити виготовлення токсичних речовин [2]. 
Щорічно активісти Greenpeace публічно звітує про свою роботу і намагаються за-
вдяки цим звітам додатково мотивувати пересічних громадян та представників мі-
жнародних відносин об’єднуватися у вирішенні екологічних проблем. 

У ХХІ ст. організація зосереджена на боротьбу зі змінами клімату та збере-
женням біорізноманіття. Серед головних досягнень в цих сферах можна відзначи-
ти кілька ініціатив, які вже надали позитивні результати. Так, наприкінці 2015 р. 
була запущена кампанія Detox Outdoor, суть якої полягає в усуненні використання 
хімікатів під час виготовлення різноманітної продукції, в тому числі одяг та тури-
стичне обладнання. На сьогоднішній день до компанії приєдналися більше 20 
компаній, в тому числі Gucci, Prada та Armani [1]. В 2016 р. організація домоглася 
запровадження охорони найбільшої морської території в морі Росса біля берегів 
Антарктиди. Охорона цієї території повинна сприяти збереженню, в першу чергу, 
китів та пінгвінів, які там проживають. Також Greenpeace вдалося запобігти вило-
ву китів китобійними суднами та занесенню їх під охорону. 

Таким чином, Greenpeace вже протягом п’ятидесяти років сприяє об’єднанню 
активістів у вирішення екологічних проблем. Підтримка діяльності організації 
державними установами та приватними компаніями свідчить про актуальність та-
кої діяльності. 
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М. С. Костєєва 
 

МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

Безпека є однією з базових потреб людини, а, відповідно, її забезпечення є од-
ним із головних обов’язків як держав, так і міжнародної спільноти в цілому в умо-
вах глобалізованого світу. Міжнародні злочинність і тероризм, а також військові 
конфлікти вже давно перетворилися на головні загрозиміжнародній безпеці і, на-
жаль, в умовах посилення глобалізаційних процесів, міжнародні інституції та про-
відні держави світу не створили дієвих механізмів боротьби та протидії ним. 
Окрім цього посилення взаємозалежності міжнародних акторів також подекуди 
сприяє їх взаємній недовірі, досить часто з активізацією культурного обміну поси-
люється і расова, національна та релігійна нетерпимість, що іноді призводить й до 
дискримінації за цими ознаками;процес створення вільних економічних зон су-
проводжується зростанням нелегального обігу товарів. У той час, коли в економі-
чній та соціальній сферах вже активно запроваджуються заходи, які максимально 
можливо намагаються дати відповідь на негативні виклики глобалізації (створення 
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єдиного ринку ЄС, культурній обмін між ісламськими та європейськими країнами) 
в галузі безпеки ефективні механізми її гарантування та забезпечення перебувають 
лише в стадії становлення.  

На початку ХХІ століття все ще не існує глобальної системи безпеки, попри ту 
обставину, що ще декілька десятиліть тому існували всі передумови для її ство-
рення, адже така універсальна міжнародна організація якООН, до складу котрої 
входять практично всі країни світу, цілком ймовірно могла стати дієвим інститу-
том її забезпечення. Потрібно відзначити, що й зараз ООН має певні важелі гаран-
тування міжнародної безпеки у глобальному світі, адже тільки вона може визнати 
військову операцію, такою, що відповідає нормам міжнародного права, надавши 
резолюцію на її проведення Проте для ООН головним завданнямє вирішеннябудь-
яких конфліктівполітико-дипломатичнимиметодами, і лише у виключних випад-
ках вона вдається до військової сили, приймаючи резолюцію про проведення вій-
ськових дій, втративши багато часу, що іноді призводить до незворотних наслід-
ків. Вирішення безпекових питань ООН ускладнює й складна система прийняття 
рішень, що істотно впливає на оперативність її діяльність. Саме через вказані об-
ставини ООН не є ефективною у сучасних умовах та не може виступити у ролі 
фундаменту побудови принципово нової міжнародної системи безпеки, адже в 
умовах глобалізації гарантування безпеки можливе лише за умовшвидкого реагу-
вання та мобілізації всіх необхідних ресурсів.  

Непересічна роль в умовах глобальних трансформацій в процесі гарантування 
міжнародної безпеки належить регіональним організаціях, які є базою для 
створення колективної системи безпеки. Наприклад, у Європі необхідність ство-
рення такоїсистеми усвідомили ще в середині минулого століття, адже ще 9 травня 
1950 року Робер Шуман запропонував створити Європейське Об’єднання Вугілля 
та Сталі як механізм попередження подальших війн між Німеччиною і Францією. 
Він заявив, що цей крок «стане гарантією того, що будь-яка війна між Францією і 
Німеччиною буде не тільки немислимою, але і неможлива з матеріальних мірку-
вань) [2]. Проте до нашого часу колективної системи безпеки європейським краї-
нам не вдалося створити, що спричинено існуванням взаємної недовіри. Кожна 
держава сприймає будь-яку співпрацю в сфері безпеки як спробу втручання в її 
внутрішню політику. Кожна держава боїться, що інша використає конфліктну си-
туацію для просування своїх інтересів, до речі небезпідставно, адже існує безліч 
прикладів того як європейські держави та їх партнери використовують міжнародні 
організації для просування власних ініціатив та отримання дивідендів. Наприклад, 
США активно використовує НАТО (єдину міжнародну організацію здатну врегу-
лювати діючий військовий конфлікт) для отримання зисків, що дає підстави вва-
жати НАТО також не найкращою основою для формування принципово нової 
глобальної системи безпеки.  

На сучасному етапі жодна з існуючих міжнародних організацій та регіональних 
систем безпеки не має потенціалу для створення єдиної глобальної системи безпе-
ки, а, отже, і немає перспектив створення такої системи безпеки. Однією із ключо-
вих причин цього є та обставина, що держави до сих пір не можу пожертвувати бо-
дай частиною свого суверенітету задля вирішення тих безпекових питань, які не-
суть ризики не тільки для національної безпеки держав, а й для особистої безпеки 
кожної людини.Отже, міжнародним акторам терміново потрібно переглянути свої 
зовнішньополітичні доктрини у контексті їх адаптації до умов глобалізації.  
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Н. М. Лакуша 
 

СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ 
 

На сьогодні існує чимало викликів глобального масштабу. Однак найбільш на-
гальною темою для світової спільноти є безпека. 

Причиною багатьох сьогоднішніх загроз для людини є його власна життєдія-
льність. У небезпеці знаходиться не просто людство, а й навколишнє середовище, 
природа, саме життя на Землі. Це призводить до актуалізації проблеми безпеки 
світових та національних спільнот, як проблему безпеки в першу чергу екологіч-
ної. Так, екологічна безпека постає умовою як подальшого прогресу людства вза-
галі, так і розвитку кожної індивідуальної особистості, зокрема. Екологічна безпе-
ка, як базова складова безпеки взагалі, є проблемою глобальною, як і екологічна 
криза, але в той же час вона не може розглядатись виключно в глобалізаційному 
контексті, адже локальний вимір даних феноменів та проблем є не менш важли-
вим. Глобальні і локальні аспекти в екологічній безпеці мають свою специфіку та 
знаходяться у діалектичній взаємодії.  

Умовою становлення системи екологічної безпеки в суспільстві є належний 
розвиток екологічної свідомості. Вищою ж стадією екологізації свідомості, як ві-
домо, є екологічна культура [1], а бути людиною екологічної культури означає по-
важати та жити за законами Природи, сприймати їх як належне, не намагаючись 
іти всупереч, руйнуючи все на своєму шляху. Але людина екологічної культури – 
це майбутнє, а реальність сьогодення – боротьба за екологічну безпеку [1].  

Екологічна безпека – стан захищеності біосфери і людського суспільства, а на 
державному рівні – держави від загроз, що виникають в результаті антропогенних 
і природних впливів на навколишнє середовище. Екологічна безпека реалізується 
на глобальному, регіональному і локальному рівнях [3, с.128-129]. 

Глобальний рівень керування екологічною безпекою припускає прогнозування і 
відстеження процесів у стані біосфери в цілому і складових її сфер. Слід відзначити, 
що забезпечення екологічної безпеки передбачає участь всієї світової громади. Гло-
бальні екологічні проблеми сьогодення визначають наступні аспекти екологічної 
безпеки: 1) забезпечення екологічної безпеки повинне здійснюватися відповідно до 
науково обґрунтованих рекомендацій міжнародних організацій, але з урахуванням 
національних інтересів у рамках забезпечення національної безпеки держав світу; 
2) екологічна безпека – пріоритетна складова частина національної безпеки і безпеки 
світового співтовариства; 3) вживання заходів для зменшення антропогенного тиску 
на біосферу, запобігання росту абсолютного і відносного забруднення природного 
середовища, скорочення порушених територій і їхня соціально-екологічна реабіліта-
ція; 4) розвиток міжнародного співробітництва з метою збереження, захисту, віднов-
лення глобальної та оздоровлення локальних порушених екосистем і екологічно не-
благополучних регіонів, забезпечення планетарної екологічної безпеки. 

Ще одним викликом в сучасному світі є міжнародний тероризм і злочинність. 
Країни світу налаштовані на рішучу і безкомпромісну боротьбу з терористичною 
загрозою, мобілізуються всі ресурси - військові, зовнішньополітичні, економічні, 
фінансові, технологічні й організаційні. 

http://znaimo.com.ua/Європейське_об_єднання_вугілля_і_сталі
http://www.r-reforms.ru/indexpub204.htm
http://www.r-reforms.ru/indexpub204.htm
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Події, які відбулися у вересні 2001 р. надали нового значення необхідності бо-
ротьби з тероризмом, як частини національної безпеки. Необхідно, щоб вона 
здійснювалася на міжнародному рівні. Після терористичних ударів по Нью-Йорку 
і Вашингтону Європейське Співтовариство визнало, що тероризм являє реальну 
загрозу безпеки і стабільності Європи, виклик всьому світові.  

Країни ЄС узгодили посилити правові положення, які стосуються боротьби з 
тероризмом. В лютому 2016 р. Європейська комісія запровадила план дій щодо 
посилення боротьби з фінансуванням тероризму. Адекватна відповідь на виклик 
цивілізованому світові з боку міжнародного тероризму зажадає систематичної ан-
титерористичної боротьби, знищення терористичних мереж у рамках міжнародно-
го поліцейського співробітництва і спільної роботи спецслужб.  
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Ю. І. Олійник 
 

ІСЛАМІЗМ В САХЕЛІ ЯК ЧИННИК НЕСТАБІЛЬНОСТІ 
 

Африканські війни, як громадянські так і міжнародні, викликані комплексом 
різноманітних причин – етнічним протиріччям, соціально-економічними пробле-
мами, боротьбою олігархічних груп (за підтримки певних закордонних центрів 
впливу – держав і транснаціональних корпорацій). Однак географічний аналіз не-
стабільності останньої чверті століття демонструє певні закономірності. 

Абсолютна більшість воєн концентруються вздовж своєрідної «дуги нестабі-
льності», що тягнеться з північного заходу на південний схід від атлантичного уз-
бережжя до Індійського океану. Вона включає райони південної Сахари, Сахелю 
(поясу саван на південь від пустелі) та гвінейського узбережжя, проривається на 
південь в ДР Конго і район Великих Озер (Руанду та Бурунді), а на сході захоплює 
два Судани і Сомалі.  

Попри багатосторонні конфлікти різноманітних конфесій, часто зберігається 
правило, за яким носії традиційних вірувань підтримують християн проти мусу-
льман [1]. Це може бути пов’язано з більшою толерантністю, яку переважно вияв-
ляють принесені з сучасного Заходу погляди. Можливе пояснення у соціальній 
структурі, що диктується релігійним світоглядом. Іслам вимагає тотального наве-
рнення певного народу, що контролює окреслений ареал, і керується в світському 
житті вимогами шаріату. Християнство ж виступає більш орієнтованим на індиві-
дуума, що дозволяє спокійно ставитись до багатьох типів державного устрою.  

Один з прикладів – Центральноафриканська Республіка. Геополітичне розташу-
вання порівняно слабкої ЦАР на межі з нестабільними Суданом і Чадом, а також 
північними провінціями ДР Конго робить цю країну найбільш уразливою до розго-
ртання конфлікту з 2012 р. Протистояння йшло між президентом Франсуа Босізе та 
повстанцями союзу «Селека», що змогли захопити столицю в 2013 р. після невдало-
го перемир’я. Однак зміна еліт лише поглибила хаос і протистояння на релігійному 
ґрунті (бійці «Селеки» – мусульмани – почали знищувати християнські села і квар-
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тали у містах). У відповідь активізувались загони самооборони християнського на-
селення, а також базована в багатому діамантами районі Верхнє Котто «Армія су-
противу Господа», що діє також в сусідніх Уганді та Південному Судані

 
[2].  

Особливо деструктивна ситуація склалась у Малі
 
[3]. Це одна з найбідніших 

країн регіону, де регулярно тривають збройні конфлікти (від Агашерської війни з 
Буркіна-Фасо у 1980-х рр., до конфлікту з туарегами та ісламістами в 2012 р.), що 
призводить до насичення країни незареєстрованою стрілецькою зброєю

 
[4]. З ін-

шого боку, занепад сільського господарства та тяжкі кліматичні умови в поєднан-
ня зі зростанням населення призводять до загрози голоду (що набагато менш акту-
альна для міст, які знаходяться в центрах комунікацій)

 
[5].  

Більшість країн мусульмано-християнського прикордоння страждають від 
конфліктності та внутрішньої нестабільності. Однак економічно сильні країни (Ні-
герія) та держави з потужною історичною традицією (Ефіопія, як давня християн-
ська імперія) протистоять нестабільності всередині та допомагають сусідам. З ін-
шого боку, розпад Судану та війна в ЦАР демонструють нездатність стабілізації 
без вищевказаних факторів. Особливо успішна діяльність радикалів у слабких пу-
стельних державах Сахелю (Малі), де домінують ідентичності локальних общин, а 
також присутність іновірців мінімальна. 

 

Список використаних джерел 
1.Hunwick J. Religion and national integration in Africa:Islam, Chrisianity and politics in the Sudan 
and Nigeria / J. Hunwick // Northwestern university press. – 1992. 2.Joseph Kony: US doubts LRA re-
bel leader's surrender [Електронний ресурс] // BBC. – 2013. – 21 November. – Режим доступу : 
URL : http://www.bbc.com/news/world-africa-25036874. 3.Mugumya G. Exchanging Weapons for 
Development in Mali: Weapon Collection Programmes Assessed by Local People / G. Mugumya // 
United Nations Institute for Disarmament Research UNIDIR. – Geneva, 2004. 4.Brahima O. Mali's 
secular Tuareg rebeptemels splinter, new group says independence unrealistic» [Електронний ре-
сурс] / O. Brahima // Associated Press. – 2012. - 24 September. – Режим доступу : URL : 
http://www.webcitation.org/6BRQo1tFn. 5.Friedman L. 300,000 Malians flee drought, war and famine 
[Електронний ресурс] / L. Friedman // ClimateWire. – 2012. – May 31. – Режим доступу : URL : 
http://www.eenews.net/stories/1059965141. 

 

В. В. Островська  
 

НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

У ХХІ столітті міжнародна спільнота зустрілась з безліччю викликів та загроз 
своїй безпеці, які можуть призвести до незворотних та серйозних наслідків. Серед 
них є як традиційні виклики, щодо яких міжнародні актори вже встигли виробити 
механізми та стратегії протидії, так і нові, невідомі виклики, які весь час трансфо-
рмуються, а, отже, потребують ще розробки дієвих та ефективних методів проти-
дії. Слід зазначити, що й деякі традиційні загрози з часом мають здатність модер-
нуватися й набувати нових форм, щодо яких існуючі механізми не діють, що та-
кож формує нові виклики для міжнародного співтовариства. 

Однією з таких нових загроз є те, що, попри цивілізаційний прогрес, в світі 
продовжують відбуватися війни, що отримали гібридний характер. На даний мо-
мент на планеті залишаються неврегульованими ряд таких гібридних війн, зокре-
ма на Сході України. Новизна таких викликів для міжнародної системи безпеки 
полягає в тому, що, в результаті останніх широкомасштабних процесів і тенден-
цій, які відбуваються в умовах глобалізації та інформаційної революції, зазнають 
істотних змін форми, методи, засоби і трактування національних інтересів і націо-
нальної безпеки держав. Якщо протягом всієї попередньої історії людства голов-
ним інструментом їх забезпечення вважалася збройна міць, то в нинішніх умовах 

http://www.bbc.com/news/world-africa-25036874
http://www.webcitation.org/6BRQo1tFn
http://www.webcitation.org/6BRQo1tFn
http://www.webcitation.org/6BRQo1tFn
http://www.eenews.net/stories/1059965141
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разом з нею не меншого значення набувають й інші форми, методи і засоби, у пе-
ршу чергу, складники «м'якої сили», економічні, санкційні, іміджеві, електронні, 
пропагандистські та інші методи ідеолого-інформаційно-культурного домінуван-
ня [1]. Саме вони обумовили виникнення та ведення гібридних війн. Важливо від-
мітити, що гібрідні війни не обов’язково ведуться між державами, а також, напри-
клад, між транснаціональними корпораціями, неурядовими організаціями тощо. 
Міжнародне співтовариство стикається з рядом проблем при пошуку шляхів регу-
лювання та визначенні правового аспекту таких конфліктів, оскільки до гібридних 
війн неможливо застосувати сучасні норми міжнародного права, навіть для визна-
чення поняття «агресія» [2]. Внаслідок гібридних війн продовжують гинути люди, 
з’являються потоки біженців, які становлять певну загрозу для тих держав, що їх 
приймають. Отже, явище гібридної війни є новим в сучасному світі й потребує не-
гайного створення ефективних механізмів протидії ним, оскільки значними чином 
є дестабілізуючим чинником сучасних міжнародних відносин. 

Поряд з гібридними війнами світова спільнота опинилася ще перед одним ви-
кликом її безпеці, що з кожним роком гучніше про себе заявляє – проблемами у 
екологічній сфері. Так, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на саміті 
«Великої сімки» в серпні 2019 року оголосив надзвичайну кліматичну ситуацію, 
наголосивши, що 2015-2019 роки стали найбільш спекотними в сучасній історії 
людства й відзначились шокуючими подіями [3]. Зокрема, Генеральний секретар 
акцентував увагу на масштабних пожежах лісів в Південній Америці й Сибіру, 
дим з яких провокує танення льодовиків, рекордній температурі за Полярним ко-
лом влітку 2019 року, таненню льодів в Гренландії, випаденню снігу в Австралії та 
інших регіонах планети, безлічі тайфунів і торнадо, вирубці лісів, що свідчить про 
істотне погіршення стану речей в екологічній сфері після проведення Паризької 
конференції 2015 року, спрямованої на пом'якшення наслідків глобального потеп-
ління і скорочення викидів парникових газів. Таким чином, 2015-2019 роки про-
демонстрували неспроможность міжнародного співтовариства розробляти ефекти-
вні механізми регулювання проблем, а також вдало контролювати їх виконання. 
Проблеми в екологічній площині ведуть до зниження рівня здоров'я людства, фо-
рмування нових генетичних хвороб, зниження тривалості життя, незворотних 
втрат в тваринному світі і, в кінці кінців, – загибелі всього людства. Таким чином, 
на порядку денному міжнародної спільноти є пошук нової результативної екологі-
чної політики та діючих важелів впливу на суспільство щодо контролю її вико-
нання, що має надати рішучі відповідь цій новій загрозі добробуту людства.  

Ще одною загрозою сучасній безпеці є вразливість інформаційного простору. 
В добу інновацій розвиток інформаційних цифрових технологій швидко зростає. 
Зневажливе ставлення до охорони інформації призводить до вторгнення в приват-
не життя, крадіжок особистих даних, розкриття інформації про матеріальне стано-
вище, шпигунства, залякування, розкриття державної таємниці, крадіжок інтелек-
туальної власності, атак на інформаційні системи важливих об'єктів, неповного 
інформування і дезінформації суспільства, маніпулювання суспільною думкою 
тощо. З модернізацією методів захисту зростає й різноманіття хакерських зламів 
та вірусних атак з кримінальною метою, що потребує вже нових методів протидії. 
Тому є нагальна потреба в захищеності електронних даних комплексними метода-
ми програмування, при яких забезпечуються конфіденційність, доступність і цілі-
сність інформації. 

Таким чином, постійно з’являються нові виклики світовій безпеці, які змушу-
ють міжнародну спільноту вносити зміни до існуючої системи безпеки й пермане-
нтно бути готовими до того, що старі, перевірені механізми гарантування безпеки 
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можуть черговий раз виявитися недієздатними або малоефективними. 
 

Список використаних джерел 
1. «Гибридные войны» в современном мире URL: https://cyberleninka.ru/article/v/gibridnye-voyny-
v-sovremennom-mire (дата звернення 14.09.2019). 2. Гибридная война становится новой формой 
межгосударственного противоборства URL: https://topwar.ru/112955-gibridnaya-voyna-
stanovitsya-novoy-formoy-mezhgosudarstvennogo-protivoborstva.html (дата звернення 14.09.2019). 
3. UN chief appeals to G7 leaders for ‘strong commitment’ and political will to tackle climate 
emergency URL: https://news.un.org/en/story/2019/08/1044921 (дата звернення 14.09.2019). 

 

Науковий керівник: Грачевська Таміла Олександрівна, кандидат історичних наук, до-
цент кафедри міжнародних відносин ДНУ ім. О. Гончара.  

 

Д. В. Петренко 
 

ЗМІНА КЛІМАТУ ЯК ЗАГРОЗА ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОЛОГІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ 
 

На межі останніх тисячоліть однією з найбільш небезпечних загроз для життя 
людства стає глобальна екологічна криза, викликана збільшенням населення пла-
нети, господарською діяльністю людини та її споживацьким ставленням до приро-
ди. Від того, чи зуміє цивілізація її подолати, залежить подальше існування людс-
тва. У зв’язку з цим забезпечення загальнолюдської глобальної екологічної безпе-
ки постає перед державами, народами і кожною окремою людиною як завдання 
всеосяжного планетарного масштабу.  

Протягом останніх десятиліть екологічну кризу поглиблює зміна клімату вна-
слідок глобального потепління. Використання людством протягом останніх ста 
років викопного палива, неефективне споживання енергії, що виробляється, не-
раціональне сільське господарство, розвиток автотранспорту призводять до ви-
кидів в атмосферу парникових газів та посилення парникового ефекту, що, у свою 
чергу, викликає кліматичні зміни і пов’язані з ними негативні наслідки. Клімат на 
планеті, стаючи все більш гарячим і непередбачуваним, ніж він був у минулі два 
тисячоліття. Прискореними темпами підвищується рівень моря, тануть льодовики, 
зменшується кількість видів рослин і тварин. Глобальне потепління стає пробле-
мою небаченого раніше загальнопланетарного характеру і ставить питання про 
існування людини як виду.  

Зміна клімату та її наслідки, виходячи за межі суто екологічної кризи, набува-
ють ознак кризи соціальної, загрожуючи безпеці окремих людей і цілих народів. 
Екстремальні явища, викликані глобальним потеплінням, вже спричинили шкоди 
здоров'ю та позбавили життя мільйонів жителів Землі. Підвищення рівня світового 
океану загрожує повним зникненням деяких острівних країн. Кліматичні зміни 
викликають хвороби, призводять до виникнення випадків голоду, ведуть до зрос-
тання кількості кліматичних біженців. Під загрозою опиняється доступ людей до 
чистої прісної води, продуктів харчування, безпечних місць проживання. Ризик 
скорочення кількості природніх ресурсів і їхня нестача через зміни клімату може 
стати приводом для міжнародних конфліктів і війн.  

Висновки про реальність змін клімату Землі та їх основну причину - діяльність 
людини - представлено Міжурядовою групою експертів зі зміни клімату (МГЕЗК) 
[6]. 

З огляду на глобальний характер загрози, протидія зміні клімату є завданням, 
яке може бути вирішено виключно спільними діями усіх без винятку держав і 
народів. З питань клімату під егідою ООН прийнято низку міжнародно-правових 
актів, головними з яких є: 1) Рамкова конвенція ООН про зміну клімату 1992 року 
[5], як перший крок на шляху до вирішення проблеми змін клімату і головною ме-

https://cyberleninka.ru/article/v/gibridnye-voyny-v-sovremennom-mire
https://cyberleninka.ru/article/v/gibridnye-voyny-v-sovremennom-mire
https://topwar.ru/112955-gibridnaya-voyna-stanovitsya-novoy-formoy-mezhgosudarstvennogo-protivoborstva.html
https://topwar.ru/112955-gibridnaya-voyna-stanovitsya-novoy-formoy-mezhgosudarstvennogo-protivoborstva.html
https://news.un.org/en/story/2019/08/1044921
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тою якої є недопущення небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систе-
му. 2) Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, 1997 року 
[2] зобов'язує розвинені країни, які є сторонами Протоколу, скорочувати викиди 
парникових газів. Другий період виконання Кіотського протоколу закінчиться в 
2020 році. 3) Паризька угода, прийнята в рамках Рамкової конвенції ООН про зміну 
клімату у 2015 році [3], головна мета якої полягає в зміцненні глобальних заходів по 
боротьбі зі зміною клімату для забезпечення сталого низьковуглецевого розвитку, з 
тим щоб утримати підвищення глобальної температури у ХХІ столітті в межах 2° C 
понад доіндустріальних рівнів і спробувати знизити цей показник до 1,5° C.  

Приєднання майже 200 країн-учасників до міжнародно-правових угод є 
свідченням визнання ними необхідності та надзвичайної важливості спільних дій 
для цілей збереження Землі та людства. 

Проте заходи протидії зміни клімату не встигають за темпами глобального 
потепління і виявляються недостатніми. За даними Спеціальній доповіді МГЕЗК 
(жовтень 2018 року) [1], щоб запобігти негативним наслідкам зміни клімату, 
необхідно обмежити глобальне потепління не 2° C, як вважалося раніше, а 1,5° C 
або більш того. До 2030 року потрібно знизити глобальні викиди в атмосферу 
двоокису вуглецю (CO2) на 45 %, а до 2050 року звести цей показник до нуля. 
Таким чином повітря буде очищено від залишків вуглекислого газу. До 2040 року 
належить повністю відмовитися від викопного палива. Вирішення цієї задачі 
потребує змін таких сфер життєдіяльності людини, як енергетика, землеробство, 
будівництво, транспорт, міські господарства. 

Україна не залишається осторонь від вирішення глобальної задачі протидії 
кліматичним змінам та їх наслідкам. Однією з перших європейських держав 
приєднавшись до Паризької угоди, Україна прийняла на національному рівні 
низку нормативно-правових актів на її виконання, зокрема, Концепцію реалізації 
державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року та План заходів 
щодо її виконання, Стратегію низьковуглецевого розвитку України до 2050 року. 
Триває розробка другого Національно-визначеного внеску України до Паризької 
угоди. Зазначені дії не є достатніми. У 2018 році Україна посіла лише 109 місце у 
рейтингу екологічної ефективності з 180 країн світу.  

На щорічних переговорах ООН з клімату у Катовіце (грудень 2018 року) 
країни-учасники розробили механізм реалізації Паризької угоди (Книгу правил) у 
частині єдиного підходу до оцінки обсягів викидів, фінансової допомоги на 
боротьбу з змінами клімату країнам, що розвиваються, з боку країн з високим 
рівнем доходу, способів оцінки ефективності вжитих заходів.  

Проте, не зважаючи на позитивні результати, переговорний процес між 
країнами у пошуках спільних шляхів протидії глобальному потеплінню 
виявляється надзвичайно важким, а дії з запобігання кліматичним змінам вкрай 
недостатніми. Невиконання взятих на себе кліматичних зобов’язань, відмова 
деяких країн від підтримки спеціального звіту МГЕЗК, неспроможність досягти 
згоди по усіх складових механізму реалізації Паризької угоди демонструють 
недостатню політичну волю держав та їх лідерів брати на себе відповідальність за 
зміну клімату.  

Генеральний секретар ООН, характеризує зміну клімату як визначальну 
загрозу нашого часу. Восени 2019 року ООН скликає саміт за участі лідерів 
держав, представників бізнеса і громадянського суспільства для спонукання країн 
до 2020 року переглянути свої національні зобов'язання по клімату та активізувати 
дії з скорочення викидів, розвитку сталої інфраструктури, переходу на 
відновлювальні джерела енергії, раціональне ведення сільського господарства, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%83_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%83_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83
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щодо інвестицій в «зелену» економіку [4].  
Отже, зміна клімату є однією із найбільш серйозних загроз глобальній 

загальнолюдській екологічній безпеці. У жителів Землі немає альтернативи: або 
вони справляться із глобальним потеплінням, або зміна клімату призведе до 
знищення людини як виду. Протидіяти кліматичним змінам слід вже сьогодні, 
оскільки зволікання змусить до більших зусиль і витрат. Зупинити глобальне 
потепління можна виключно спільними узгодженими діями усіх без виключення 
соціальних сил – держав, громадських організацій, науковців і всіх членів 
суспільства. Запобігання кліматичним змінам вимагають змін багатьох сфер 
життєдіяльності людини. Особливе значення у забезпеченні глобальної 
загальнолюдської безпеки від загрози зміни клімату є усвідомлення всіма 
соціальними силами реальності загрози, поширення екологічних знань та 
формування екологічного світогляду людини.  
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А. А. Тимченко  
 

РОЛЬ ЮНЕП У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

У XXI столітті гарантування та забезпечення екологічної безпеки стало не-
від’ємним складником міжнародних відносин, адже цей тип безпеки акумулює со-
ціальні, природничо-наукові і політичні аспекти. В результаті того, що на планеті 
зараз відбуваються значні зміни в навколишньому середовищі : глобальне потеп-
ління, руйнування озонового шару, скорочення біорізноманіття, забруднення атмо-
сфери та світового океану – кожна країна усвідомила необхідність консолідації зу-
силь на міжнародній арені для вирішення екологічних проблем. Розуміння того, що 
неналежна увага до вирішення екологічних питань може призвести до ката-
строфічних наслідків, призвело до того, що екологічні проблеми отримали таку ж 
вагу як й політичні проблеми на міжнародній арені . Тому, для вирішення цих про-
блем були створенні спеціальні інструменти та інститути, які можуть забезпечити 
скоординовані дії всіх держав, їх злагоджену діяльність в цій площині. Безперечно, 
що лише на базі міжнародного співробітництва, що здійснюється на багатосторон-
ній основі, можна вирішити широкий спектр екологічних проблем. 

У цьому контексті важливу роль у сфері гарантування екологічної безпеки 
відіграє Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП). В рамках цієї про-
грами ООН розробляється глобальна екологічна програма, реалізуються природо-
охоронні складові стабільного розвитку в межах системи ООН, а також розробля-
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ються ініціативи захисту навколишнього середовища[1]. 
Функції, а також структура Програми ООН з навколишнього середовища, були 

визначені Генеральною Асамблеєю в її « Резолюції 2997». Області діяльності 
ЮНЕП були збільшені в 1992 році в зв’язку з тим, що Асамблея затвердила «По-
рядок дня на XXI століття». В розділі 38 «Порядку денного на ХХI століття» за-
значений ряд пріоритетів ЮНЕП. Зокрема, наступні: поширення екологічної ін-
формації; розроблення більш широкого поля використання екологічних експертиз; 
здійснення оцінок та поширення допомоги в разі виникнення критичних еко-
логічних ситуацій; допомога субрегіональному і регіональному співробітництву в 
наданні підтримки діяльності в сфері охорони навколишнього середовища [2]. 

За час свого існування ЮНЕП здійснила значну кількість важливих еко-
логічних заходів глобального, регіонального та місцевого значення («Ініціатива з 
довкілля та безпеки», прийняття Монреальського протоколу). Наприклад, ЮНЕП 
подає через ІРПТК корисну інформацію про рішення, які стосується хімічної без-
пеки, адже на даний момент людство використовує більш ніж 85 тисяч хімічних 
речовин. Завдяки діяльності ЮНЕП відбулося покращення екологічного стану у 
багатьох країнах світу, і більш, ніж 35 країн розробили певну стратегію в області 
охорони природи, які спрямовані на забезпечення екологічної безпеки [3]. 

Отже, ЮНЕП відіграє важливу роль у формуванні екологічної безпеки, тому, 
що вона є координатором діяльності з використання токсичних хімічних речовин, 
небезпечних відходів, біорізноманіття; діяльності в таких областях, як захист оке-
анів, морів та атмосфери, надає об’єктивну інформацію щодо стану справ у еко-
логічній сфері, а також постійно розробляє проекти конвенцій та інших міжнарод-
них документів, що спрямовані на подолання негативних, кризових явищ у сфері 
гарантування екологічної безпеки. 
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Н. Р. Карпухіна, М. А. Міхейченко 
 

ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОБСЄ В СИСТЕМІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 

ТА ШЛЯХИ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ 
 

На сьогоднішній день прояви політичної нестабільності в різних регіонах світу 
викривають глибоку структурну кризу як існуючої системи міжнародної безпеки, 
так і локальних систем забезпечення національної безпеки окремих держав. Три-
вожним результатом цієї ситуації є падіння рівня керованості міжнародними про-
цесами, що за умови зростання регіональної нестабільності, дедалі тісніше 
пов’язує національну безпеку із міжнародним безпековим виміром. Постає питан-
ня про здатність існуючих механізмів підтримки міжнародної безпеки реагувати 
на сучасні виклики та загрози. Зокрема, ця проблема досліджувалась у контексті 
аналізу історії створення та функціонування ОБСЄ. Варто відзначити праці таких 
зарубіжних дослідників, як Ж. Б. Дюрозель, П. Кальвакорессі, Е. Хобсбаум, Дж. 
Гренвіл. Серед українських науковців проблему ролі ОБСЄ на формування євро-
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пейської системи безпеки досліджували О. Павлюк, В. Волошин, Б. Гуменюк, Т. 
Циганкова, Т. Гордєєва, Г. Шелест, Л. Чекаленко тощо. Однак, дана проблематика 
потребує додаткового розгляду в умовах нових ризиків та загроз. 

Одним із основних складників сучасної архітектури європейської безпеки є 
Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) – найбільша і наймолод-
ша з усіх існуючих організацій з підтримки безпеки, яка володіє найбільш великим 
потенціалом у сфері підтримання стабільності. 

Унікальність ОБСЄ серед інших європейських інститутів безпеки полягає в 
тому, що вона є єдиною організацією, що є регіональною угодою в контексті Гла-
ви VIII Статуту ООН, створеною в якості головного інструмента раннього попере-
дження, запобігання конфліктам, регулювання криз і постконфліктного віднов-
лення в Європі. 

На сьогодні діяльність Організації з питань безпеки і співробітництва в Європі 
та її перспективи як універсального форуму у сфері безпеки зіткнулися з нагаль-
ною потребою оновлення і актуалізації основних принципів функціонування та 
розвитку.  

ОБСЄ потребує серйозного реформування, створення нової моделі її функціо-
нування, яка б враховувала нову ситуацію в Європі, кардинальні зміни безпеково-
го середовища, появу нових викликів і загроз. Наразі відсутня схвалена країнами-
членами єдина модель реформування ОБСЄ. Формуючи концептуальні підходи до 
реформування ОБСЄ, слід враховувати, що: 

1.Необхідним є вдосконалення механізму прийняття рішень в Організації, 
опрацювання можливості перегляду консенсусного принципу з поступовим пере-
ходом до принципу якісно і кількісно кваліфікованої більшості. 

2.Варто розглянути можливість інтеграції різних «кошиків», формування спі-
льних підходів на основі концепту «м’якої сили» з метою забезпечення інтеграль-
ної безпеки. 

3.Доцільним є створення регламенту діяльності ОБСЄ за різними напрямами, 
зокрема такими, як попередження і розв’язання конфліктів, спостереження за ви-
борами тощо. 

4.Організація має інтенсифікувати свою діяльність у таких напрямах як кібер-
безпека, боротьба з міжнародним тероризмом, екологічна і техногенна безпека, у 
тому числі попередження, локалізація і подолання наслідків екологічних і техно-
генних катастроф, енергетична безпека тощо. 

5.Потребує посилення прогнозна функція ОБСЄ, формування інструментів для 
аналізу основних тенденцій і напрямків трансформації без пекового середовища, 
напрацювання випереджальних рекомендацій для країн-членів Організації. 

6.Відповідно до вимог часу потребує змін структура ОБСЄ. Доцільно опрацю-
вати можливість створення у системі ОБСЄ дослідницьких і експертних центрів з 
питань нових викликів і загроз. Такі центри можуть бути створені на паритетній 
основі державами – членами Організації. Нові інституційні механізми дозволили б 
запустити процес поступового формування спільної мови, єдиних підходів, а зре-
штою і єдиного експертного середовища у забезпеченні стабільності у Європі [2]. 

Таким чином, реформування ОБСЄ є важливою складовою створення ефекти-
вної системи європейської безпеки в умовах загострення глобальних проблем та 
виникнення нових загроз та викликів міжнародній системі.  
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А. Е. Гладких, О. С. Двуреченська 
 

УЧАСТЬ ОБСЄ У ВИРІШЕННІ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ 
 

Організація з безпеки і співробітництва в Європі – це найбільша в світі органі-
зація, що займається питаннями безпеки, забезпеченням миру, демократії і стабі-
льності на просторі з населенням понад мільярд людей. ОБСЄ об’єднує 57 держав-
учасниць з Північної Америки, Європи та Азії. 

ОБСЄ була утворена у 1975 р. у форматі Наради з безпеки та співробітництва в 
Європі з метою покращення відносин між капіталістичними та соціалістичними 
країн. Ефективність діяльності Наради сприяла утворенню повноцінної міжнарод-
ної міжурядової організації в 1995 р. вже в умовах постбіполярної системи міжна-
родних відносин. Основними цілями ОБСЄ у ХХІ ст. лишаються створення умов 
для проведення консультацій, прийняття рішень зі співробітництва держав-
учасниць у Європі, зміцнення добросусідських відносин, заохочення укладання 
двосторонніх, регіональних і загальноєвропейської угод між державами-
учасницями, сприяння широкому застосуванню своїх принципів і розвитку свого 
потенціалу у сфері діяльності з вирішення конфліктів, підвищення безпеки та ста-
більності шляхом контролю над озброєнням, роззброєння та зміцнення довіри та 
безпеки на всьому просторі ОБСЄ і рівні окремих регіонів, захист прав людини й 
основних свобод, поглиблення співробітництва між державами-учасницями з ме-
тою налагодження міцної ринкової економіки у всіх країнах регіону ОБСЄ [4].  

ОБСЄ у ХХІ ст. об’єднує держави кількох регіонів, однак провідним напрямом 
діяльності лишається забезпечення безпеки в Європейському регіоні. Крім того, 
держави-учасниці прагнуть розвивати співробітництво в галузі економіки, науки, 
технологій, довкілля, гуманітарній сфері тощо. 

Для досягнення мети та реалізації завдань ОБСЄ розробила ряд механізмів вза-
ємодії, спрямованих на проведення превентивних заходів у сфері безпеки та врегу-
лювання вже існуючих збройних конфліктів. Провідними установами ОБСЄ з вре-
гулювання конфліктів сьогодні є мережа польових операцій та Центр з попере-
дження конфліктів. Зокрема, Центр діє у якості координатора усієї діяльності ОБСЄ 
з раннього попередження конфліктів, сприяє діалогу, підтримує посередництво та 
здійснює інші зусиллю щодо вирішення конфліктів. Важливою установою також є 
Суд з примирення та арбітражу, який має мандат на має мандат на врегулювання 
суперечок між державами, які звертаються до цієї установи. Провідним інструмен-
том з врегулювання конфліктів є місії, що направляються до зон конфліктів. Прак-
тична діяльність ОБСЄ з врегулювання конфліктів в умовах сучасної системи між-
народних відносин зосереджена на території пострадянського простору. Так, експе-
рти ОБСЄ беруть участь мінському процесі, придністровському процесі та женев-
ських міжнародних дискусіях (стосуються Кавказького регіону). Для вирішення 
конфліктів ОБСЄ активно співробітничає з ООН та Європейським Союзом. 

ОБСЄ бере участь у врегулюванні російсько-українського конфлікту. ОБСЄ 
розгорнула дві польові місії, які сприяють врегулюванню кризи в/та навколо Укра-
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їни: Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні та Місія спостеріга-
чів на російських пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» на російсько-
українському міждержавному кордоні. Можливості СММ ОБСЄ, яка станом на 
серпень 2019 р. складалася з 743 міжнародних спостерігачів, 128 міжнародних 
працівників і мала бюджет 101 млн. євро, використовуються для висвітлення реа-
льної безпекової і гуманітарної ситуації на окупованих РФ територіях Донбасу [1]. 
Російська окупаційна адміністрація значно обмежує пересування патрулів СММ 
на зазначених територіях і відмовляє в доступі до окупованих АР Крим і м. Севас-
тополь. Місія спостерігачів на російсько-українському кордоні надзвичайно об-
межена в своїх можливостях через запроваджені російською стороною вимоги до 
її діяльності та небажання РФ поширювати мандат місії на інші пункти. 

Отже, діяльність ОБСЄ спрямована на забезпечення безпеки в Європейському 
регіоні, Центральній Азії та Закавказзя. ОБСЄ має необхідні органи та механізми 
для попередження і урегулювання збройних конфліктів, а також ліквідацію нас-
лідків конфліктів. Залученість організації до вирішення сучасних конфліктів свід-
чить про спроможність ОБСЄ ефективно виконати поставленні завдання. 
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V. P. Potapov 
 

THE OSCE AND ITS ROLE IN SOLVING SECURITY ISSUES IN EUROPE 
 

A collective security is a reliable guarantor of self-preservation and steady progress 
around the world. International organizations (IOs) are the actors at international arena 
that are created to enforce security and prosperity in Europe and other countries of the 
world. The IOs are a vital foundation for peace and security globally. As a matter of fact, 
they control other states to observe and comply with the generally accepted international 
norms and regulations. Nowadays, the key priority that have the IOs such as the United 
Nations (UN) and the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) is 
to resolve the armed conflict in eastern Ukraine. Even more these actors are involved in 
current armed conflict as the third parties and each of them plays its own role in han-
dling the security issues. As the third party the OSCE is an observer and mediator in this 
conflict as they have been deploying the Special Monitoring Missions to the East of 
Ukraine since March 21, 2014 [2]. 

The origins of the OSCE go back to the Cold War and the signature of the Helsinki 
Final Act in 1975. In that Act is a clause on the peaceful settlement of disputes with ref-
erence to mediation. Therefore, the mediation is present from the outset as well as a plat-
form for states to resolve disputes between them [5]. The OSCE is now playing major 
role in resolving the armed conflict in eastern Ukraine and the security issues in Europe. 
The OSCE's main tasks are objectively observe and report on the situation, as well as to 
facilitate dialogue between all parties to the armed conflict in eastern Ukraine. In other 
words, the mission collects information and reports on the security situation, identifies 
and reports facts on specific incidents, including those related to alleged violations of the 
OSCE fundamental principles. The main results of the Special Monitoring Missions are 
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reports on compliance with the measures for the implementation of the Minsk Agree-
ments and and the situation in the eastern regions of Ukraine. The Mission was tasked to 
engage with authorities on all levels, including civil society, ethnic and religious groups, 
and local communities to facilitate dialogue on the ground. The broad innovative man-
date stipulated that the Mission would gather information and report on the security situ-
ation and establish and report facts in response to specific incidents, including those 
concerning alleged violations of fundamental OSCE principles [6]. 

The OSCE's central mediation tool is the Trilateral Contact Group (TCG) that was 
formed in June 2014 to establish diplomatic dialogue between Ukraine and the Russian 
Federation, as well as discuss the implementation of the Peace Plan of the former Presi-
dent of Ukraine P. Poroshenko [4]. Within the TCG, consultations are held between rep-
resentatives of Ukraine, Russia and the OSCE and negotiations on concrete steps to im-
plement the Minsk Agreements. For example, the TCG reached the agreement on the re-
lease of 73 Ukrainian citizens on December 27, 2017 who were illegally detained in the 
separate districts of Donetsk and Luhansk regions [6]. In addition, the TCG gets political 
support from the Normandy format countries like Ukraine, Russia, Germany and France. 
Aspects of Ukraine crisis present enormous problems for the future of OSCE and other 
international conflict mediation. Annexation, hybrid warfare, the proliferation of non-
recognized separatist polities, the absence of a shared baseline of facts and, therefore, 
the sharp divergence of narratives, and perhaps most of all, the development of fortress 
mentalities all of these have challenged the Helsinki law package on which the OSCE is 
based [7]. The mandate of the SMM covers the entire territory of Ukraine within its in-
ternationally recognized borders, including the Autonomous Republic of Crimea and the 
city of Sevastopol. Most importantly, the main functions of the OSCE to contribute to 
reducing tensions and to help keep peace, stability, and security in Ukraine crisis. 

In conclusion, the OSCE contributes enormous amount of effort trying to monitor 
and report on current situation, but still happens the ceasefire violations on border line in 
both Donetsk and Luhansk regions. The Mission also notes the weapons violations of 
withdrawal lines on both sides of the contact line. There were spotted the civilian infra-
structure damages near checkpoints. This armed conflict in eastern Ukraine can be re-
solved only with the participation of the international community. Unfortunately, the 
universal international legal security mechanisms that are stated in the Helsinki Final 
Act from1973 to 1975 as well as the Budapest Memorandum on Security Assurances 
from 1994 were ineffective [3,1]. The OSCE SMM is the only way to monitor the im-
plementation of the Minsk Agreements and real situation in Ukraine. Therefore, consid-
ering new challenges and security threats the OSCE need serious and real reforms that 
can create a new model for their functioning and resolving the new situation in Europe 
and armed conflict in eastern Ukraine.  
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В. К. Яковенко-Хохолєва, О. С. Двуреченська  
 

РОЛЬ ОБСЄ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ В ЄВРОПІ 
 

Після розпаду біполярної системи міжнародних відносин змінився характер 
загроз та небезпек світовій стабільності, збільшилася кількість військових конфлі-
ктів та їх вплив на регіональну безпеку. У ХХІ ст. порушення безпеки у будь-якій 
країні будь-якого регіону може здійснити деструктивний вплив на весь регіон та 
світову систему безпеки в цілому. Непередбачуваність та масштабність загроз ви-
магає колективних зусиль з їх протидії. Провідною формою подібних колективних 
зусиль з підтримки миру та безпеки стає утворення міжнародних організацій. Од-
нією з провідних організацій з підтримки безпеки в європейському регіоні є 
ОБСЄ. 

ОБСЄ об’єднує 57 держав, розташованих в Європі, Північній Америці. Закав-
каззі та Центральній Азії. Однак, головну увагу організація зосереджує на забез-
печення стабільності європейського регіону. З 30 січня 1992 р. Україна є повноп-
равним учасником ОБСЄ та залучена до усіх сфер діяльності організації. 

Актуальність функціонування в європейському регіоні міжнародної організації 
з безпеки підтвердила еволюція ОБСЄ від безпекового форуму (Нарада з безпеки 
та співробітництва в Європі) до повноцінної міжнародної регіональної організації. 
Документи ОБСЄ стали важливою складовою сучасної системи європейської без-
пеки. Важливо розуміти, що хоч ОБСЄ і не має юридично зобов’язуючого заснов-
ницького документу, основоположним і базовим документом цієї організації вва-
жається Гельсінський заключний акт 1975 р., в якому були викладені основні цілі 
та напрями даної організації [3].  

Основними напрямами діяльності ОБСЄ є: контроль над розповсюдженням 
озброєнь; дипломатичні зусилля щодо запобігання конфліктам; заходи зі зміцнен-
ня довіри та посилення безпеки; захист прав людини; розвиток демократичних ін-
ститутів; моніторинг виборів; економічна та екологічна безпека; робота на місцях 
[5]. ОБСЄ має розроблені механізми попередження та нейтралізація не лише воєн-
них загроз. На початку ХХІ ст. невоєнні загрози здатні вчинити значний вплив на 
стабільність регіону, тому ОБСЄ приділяє значну увагу превентивним заходам в 
усіх сферах.  

Центральне місце в концепції безпеки ОБСЄ займають також проблеми пору-
шення прав і основних свобод людини, враховуючи свободу думки, совісті, релігії 
і переконань, прояви нетерпимості, агресивного націоналізму, расизму, шовінізму, 
ксенофобії і антисемітизму [1, с. 90]. З метою попередження порушення безпеки в 
європейському регіоні у Заключному акті приділено увагу розвитку співпраці у 
сфері промисловості, науки та техніки, освіти, культури, довкілля, акцентовано на 
соціальних аспектах трудової міграції, підготовці кадрів тощо [1, с. 88]. ОБСЄ яв-
ляє собою комплексну основу для співпраці в галузях прав людини, фундамента-
льних свобод, демократії, верховенства права, економіки та безпеки. У Декларації 
з питань євроатлантичної безпеки й співробітництва, прийнятій в Мадриді у 1997 
р., глави держав та урядів країн НАТО визнали ОБСЄ як організацію європейської 
безпеки, що має найширше представництво. ОБСЄ була надана ключова роль у 
забезпеченні миру, стабільності та безпеки в Європі. Разом з тим, ОБСЄ вимагає 
постійного реформування у зв’язку із змінами характеру загроз. 

Важливе значення у діяльності ОБСЄ має співробітництво з Україною. Протя-
гом 1994 – 1999 рр. в Україні діяла перша мiсiя ОБСЄ, що розташувалася в Києві з 
представницьким офісом у Сімферополi. Її завдання полягало у запобіганні та вре-
гулюванні конфлікту в Автономній Республiцi Крим. Мiсiя успішно виконала по-
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кладені на неї завдання – підтримання суверенітету, територіальної цiлiсностi, не-
порушності кордонів України тощо – та в 1999 р. припинила функціонування. «За-
криття Місії ОБСЄ в Україні стало першим в історії Організації випадком завер-
шення роботи її польової структури у зв’язку з успішним виконанням свого ман-
дата» [4]. З 2014 р. ОБСЄ сприяє врегулювання ситуації на Сході України. 

Таким чином, як єдиний форум, що об'єднує усі країни Європи, а також Кана-
ду, Сполучені Штати Америки, країни Центральної Азії та Закавказзя ОБСЄ є 
ключовим компонентом європейської архітектури безпеки. ОБСЄ займається вій-
ськово-політичними, економічними і екологічними і гуманітарними питаннями, а 
також раннім попередженням, превентивною дипломатією, врегулюванням конф-
ліктів і постконфліктним відновленням, спостереженням за виборами, і проблема-
ми екологічної безпеки. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ УРЯДУ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 

В НАПРЯМКУ ІНТЕГРАЦІЇ ДО НАТО 
 

З розпадом біполярної системи у світі виникло багато ризиків, що загрожують 
демократичним цінностям. Сьогодні єдиною структурою безпеки, здатною реаль-
но забезпечити територіальну цілісність, незалежність, гарантувати демократич-
ний розвиток країн, з точки зору уряду Чеської Республіки, є Північноатлантичний 
Альянс. 

У декларації політики уряду Чеської Республіки, прийнятій у липні 1996 р., за-
значається, що одним з пріоритетів уряду, є гарантування зовнішньої безпеки 
держави, включаючи необхідні для оборони міри і засоби. Уряд Чеської Республі-
ки (ЧР) усвідомлює той факт, що основою оборони є її надійність, окрім цього, чі-
тко визначене прагнення захищати країну. В декларації стверджується, що оборо-
на країни не є проблемою лише збройних сил, але й усього суспільства в цілому «і 
кожного громадянина окремо. Тому уряд зосередився на схвалені відповідної 
стратегічної, концептуальної і законодавчої структури, необхідної для подальшого 
розвитку системи оборони» [1]. 

У Чехії розуміли, що для розвитку цієї системи необхідно спрямувати її обо-
ронну стратегію у напрямку повної інтеграції до НАТО і ЄС. Те, що Прага висло-
влює прихильність демократичним цінностям і заявляє про своє бажання, як краї-
на - член НАТО розділити відповідальність за збереження і захист цих цінностей, 
також має значення в контексті гарантування максимальної безпеки країни. 

Незважаючи на зовнішню виваженість і впевнену поведінку представників че-
ського уряду, питання громадської підтримки вступу до НАТО викликало серйоз-
не занепокоєння. Це стало особливо помітно після того, як вступ до НАТО набув 
для Чехії реальних обрисів і з'явилася необхідність об'єктивно оцінити готовність 
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країни до цього кроку. 
У цьому зв'язку особливо гостро в урядових колах ЧР постала необхідність 

проведення цілеспрямованої роз'яснювальної роботи з громадськістю з метою за-
безпечення ширшої підтримки населенням ЧР вступу країни до НАТО. Така робо-
та, без сумніву, проводилася і раніше, проте переважно силами журналістів та по-
літичних оглядачів, у той час, як аргументація офіційних кіл ЧР була малопереко-
нливою [3]. 

Так, періодичні видання, які своєю позицією схиляються до правоцентристсь-
ких партій урядової коаліції (а це переважна більшість центральних ЗМІ), протягом 
кількох останніх років перед мадридським саммітом проводили широку інформа-
ційну кампанію, спрямовану на те, щоб не лише переконати громадськість країни у 
необхідності вступу Чеської Республіки до НАТО, а й довести Заходу, що в Чехії 
вже дозріли всі політичні, економічні й соціальні передумови для такого кроку. 

Їх головними аргументами на користь вступу Чехії до НАТО було те, що: 
1) НАТО є одним з основних гарантів безпеки і стабільності в Європі, який надає 
своїм членам такі важливі гарантії, як «ядерна парасолька» і колективна безпека; 
2) Альянс не має альтернативи з огляду на пропоновані ним гарантії; 3) це єдина 
організація, здатна до ефективних військових дій; 4) з огляду на непередбачуваний 
розвиток міжнародної ситуації, вступ до НАТО є «безпрограшним варіантом»; 
5) НАТО є єдиною противагою поверненню країн Центральної і Східної Європи 
до сфери впливу Росії; 6) членство в НАТО вимагатиме менше коштів, ніж вима-
гали б видатки на самостійну оборону; 7) НАТО заснована не лише на спільних 
економічних та політичних інтересах, а також інтересах безпеки, а й на спільних 
демократичних цінностях західної цивілізації; 8) вступ до НАТО є складовою час-
тиною європейської інтеграції, важливим кроком до членства в інших європейсь-
ких організаціях, зокрема в ЄС; 9) членство в НАТО зміцнило б демократичні си-
ли в державі; 10) НАТО є прикладом організації, яка не пов'язана стереотипами та 
яка усвідомлює своєрідність розвитку кожної держави; 11) вступ до НАТО стане 
актом історичної справедливості, відновленням факту приналежності Чехії до за-
хідної цивілізації [2]. 

Треба зазначити, що тенденція специфічної думки громадян ЧР щодо НАТО 
збереглася і до наших днів. У дослідженні чеського інституту громадської думки 
зазначається, що 49 % чехів позитивно ставляться до членства своєї країни в 
НАТО, а негативно - 26 %. Відповідно, в Угорщині позитивно ставляться до участі 
в НАТО 61 % населення, а в Польщі - 63 % [4]. 

Таким чином, проаналізувавши діяльність уряду ЧР у сенсі співпраці з НАТО, 
ми, незважаючи на певні проблеми із забезпеченням цього процесу, вважаємо 
урядову політику ефективною і масштабною, що дає змогу сподіватися на змен-
шення проблем у процесі адаптації Чеської Республіки в НАТО. 
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В. В. Гайдай 
 

ІНТЕГРАЦІЯ ПОЛЬЩІ ДО НАТО: СУСПІЛЬНИЙ ДИСКУРС  

ЯК ПРИКЛАДНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 
 

Наприкінці 80 – на початку 90-х рр. ХХ ст., Польща, як й інші країни колиш-
нього соціалістичного табору, стала на шлях демократичних перетворень, що в мі-
жнародній царині супроводжувалися євроатлантичною інтеграцією. Ідеологічна та 
ментальна строкатість польського суспільства, очікувано, породила загальнонаціо-
нальний дискурс щодо ринкових реформ в економіці, пост-комуністичного погляду 
на історію, а також, щодо інтеграції Польщі до НАТО та європейської спільноти.  

Всупереч хибній думці, про те, що переважна більшість громадян Польщі ви-
ступала за інтеграцію до НАТО, варто зазначити, що стосовно цього питання в 
польському суспільстві точилася доволі активна дискусія. Слід окремо наголоси-
ти, що в Польщі не проводився референдум щодо ступу до НАТО, оскільки поль-
ська влада очікувала швидше несхвалення цієї ініціативи суспільством, тим паче, 
що, наприклад, в сусідній Словаччині подібний референдум мав негативні резуль-
тати щодо думки громадян стосовно інтеграції до Північноатлантичного альянсу.  

Схожа ситуація спостерігається й в Україні. Наразі, згідно з соціологічними 
опитуваннями, думки українців стосовно інтеграції до НАТО різняться. Мешканці 
Західної, Центральної та, частково Північної України – переважно за вступ Украї-
ни до НАТО, Північ і Південь – традиційно проти. Наразі за доручення України до 
Північноатлантичного альянсу готові проголосувати від 35 до 45% громадян.  

Відтак, відносно нещодавній досвід Польщі в питанні євроатлантичної інтег-
рації цікавий та актуальний для України, як прикладний. Адже суспільно-
політична ситуація в обох країнах має чимало схожих рис: владні еліти в цілому 
виступають за курс до НАТО, в суспільстві спостерігається ідеологічний та мента-
льний контраст, діаметрально протилежні позиції щодо цього питання займають й 
низка політичних партій та громадських організацій.  

Одним з перших моментів, на якому слід наголосити, це те, що вступ Польщі 
до НАТО (березень 1999 р.) відбувся в часи президентства А. Кваснєвського, яко-
го прийнято ототожнювати з лівим табором, де традиційно домінував євроскепти-
цизм й негативне відношення до євроатлантичної інтеграції. Склад Сейму 1997-
2001 рр. також мав виразний лівий та лівоцентристський відтінок. Значний вплив 
в досліджуваний період на суспільно-політичне життя Польщі мали такі партії лі-
вого спрямування, представлені в Сеймі, як Союз демократичної лівиці (Sojusz 
Lewicy Demokratycznej) та Польська народна партія (Polskie Stronnictwo Ludowe). 
Тим не менш, саме за президентства Кваснєвського та тогочасного Сейму, Варша-
ва провела діалог з НАТО щодо плану дій з членства й, власне, в доволі стислі те-
рміни (2 роки) змогла стати повноцінним членом цієї організації [2]. 

Проте, як вже зазначалося, в польському суспільстві спостерігався й доволі по-
мітний спротив євроатлантичної інтеграції. Головним організатором контр-агітації 
щодо вступу до НАТО були, ясна річ, партії та організації лівого спрямування, які 
грали на антизахідних настроях польського суспільства. Найактивніше в цьому на-
прямку працювала Спілка польських комуністів «Пролетаріат». В період з 1994 по 
1998 рр. її активістами було проведено понад 4000 різноманітних заходів, спрямо-
ваних на протидію вступу Польщі до НАТО – від роздачі агітаційних матеріалів – 
до мітингів. Головним чином спілка «Пролетаріат» діяла у східних воєводствах 
Польщі, де мала найбільшу підтримку, зокрема, на Підляшші [4,с.409]. 

Слід наголосити також й на проросійському лоббі. Хоча тодішній президент 
Росії Б. Єльцин 24 серпня 1993 року перебуваючи у Варшаві письмово засвідчив, 
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що членство Польщі у НАТО не перешкоджає інтересам Росії, насправді в Москві 
були занепокоєні розширенням альянсу до її кордонів [1, с. 337]. Відтак, політичні 
кола Росії у протидії вступу Польщі до НАТО спирались на проросійські кола в 
цій країні. Проте, ці кола були або маргінальними та невпливовими або являли со-
бою все ті ж організації лівого спрямування. Тому, слід резюмувати, Росія не мала 
впливу на суспільну думку в Польщі, а відтак й не могла якісно вплинути на на-
строї поляків щодо вступу до НАТО. Більш того, прихильники вступу Польщі до 
НАТО – як політичні партії, організації, так й окремі політики, зуміли використати 
російський фактор в своїх цілях, обумовлюючи вступ до НАТО, як необхідність в 
питанні захисту від Російської федерації. 
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СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО КРАЇН ЄВРОПИ З НАТО 

ЯК ЗАПОРУКА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

Останнє десятиліття ХХ ст., за виразом З. Бжезінського, засвідчує «тектоніч-
ний зсув у світових подіях. Уперше за всі часи позаєвропейська сила постала не 
лише як ключовий арбітр у взаєминах між європейськими владами, але і як світова 
верховна влада» [1, с.9].  

Після Другої світової війни на міжнародну арену вийшли два військово-
політичні антагоністичні блоки: Північноатлантичний альянс (НАТО) 1949 р. на 
чолі зі США та Організації Варшавського договору (ОВД) 1955 р. на чолі із СРСР. 
Інші геополітичні сили («третій світ») не мали великого впливу на міжнародну 
політику. У наступні п'ятдесят років домінувало двополюсне американсько-
радянське змагання за глобальне верховенство. Глобальна політика стала біполяр-
ною моделлю у системі міжнародних відносин.  

Роль НАТО як політичного та військового союзу, у період поляризації світу, 
полягала у забезпеченні колективної оборони від будь-якого можливого прояву 
агресії та підтриманні безпечного середовища для розвитку демократії та економі-
чного зростання. Для стабілізації економіки західноєвропейських країн у період з 
1947-го до 1952 рр. були виділені кошти у рамках плану Маршалла. Тодішній пре-
зидент Г. Трумен зазначив, що план Маршалла та НАТО – «дві половинки одного 
горіха» [5, с.87].  

Отже, Альянс став втіленням життєво важливих партнерських відносин між 
Європою і Північною Америкою – мостом через Атлантику. 

Падіння Берлінського муру і розпуск Варшавського пакту після закінчення хо-
лодної війни відкрили можливість подальшого розширення НАТО. З ліквідацією 
тоталітарних структур влади у більшості країн Центрально-Східної Європи відбу-
лася дезінтеграція багатонаціональних держав, які виникли після Першої світової 
війни, – СРСР, Чехословаччини, Югославії. 

Закінчення біполярного протистояння відкрило нові можливості перед захід-
ним європейським співтовариством створити власну систему європейської безпе-
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ки, і тим самим позбавитись від опіки США [2, с. 161]. 
Перша стратегічна концепція НАТО постбіполярного періоду була прийнята у 

1991 р. Ця концепція передбачала широкий підхід до безпеки, віддзеркалюючи три 
елементи, що підсилюють один одного: діалог, співпрацю і збереження здатності 
до колективної оборони. При цілковитому збереженні оборонного виміру, можли-
вості досягнення цілей Альянсу політичними засобами були великими як ніколи. 
Діалог і співпраця могли стати важливими елементами підходу до виконання 
різноманітних завдань, що стоять перед Альянсом. По закінченні холодної війни 
до них увійшли заходи зі зменшення ризику виникнення конфлікту через непоро-
зуміння або злу волю та з поліпшеного контролювання криз, які впливають на 
безпеку союзників по Альянсу; кроки з посилення взаємного порозуміння і довіри 
між усіма країнами Європи та нові ініціативи з розширення можливостей реально-
го партнерства з розв’язання спільних проблем безпеки [3]. 

Стабільність і безпека на Європейському континенті в сучасних умовах зале-
жать від розбудови державності країн Центрально-Східної Європи, їх зовнішньопо-
літичного вибору. Передусім це стосується правових основ, політичного плюраліз-
му, парламентаризму. Соціально-економічна трансформація цих країн підпорядко-
вана інтеграції в європейські та євроатлантичні структури. У зовнішній політиці 
спостерігається тенденція до посилення реалізації власних національно-державних 
інтересів. Політично більшість із цих держав тяжіє до НАТО як безпосередні члени 
або учасники програми «Партнерство заради миру» [4, с. 6]. Ця велика програма 
практичної двосторонньої співпраці між НАТО і окремими країнами-партнерами 
стала великим ривком вперед у процесі співробітництва. Протягом трьох років ці 
досягнення були підсилені створенням Ради євроатлантичного партнерства, яка 
прийшла на заміну РПАС і розвинула далі її досягнення, проклавши шлях вдоско-
наленому і більш оперативному партнерству. Процес партнерства складається з ро-
звитку комунікації і взаєморозуміння між усіма країнами, які беруть у ньому 
участь. Деякі з них були втягнуті у давні реґіональні, територіальні, політичні, 
етнічні або релігійні суперечки. Спільні заходи з пошуку розв’язання спільних зав-
дань у сфері безпеки привели до важливих досягнень у подоланні минулих упере-
джень і чіткого усвідомлення взаємної вигоди від співпраці. 

Євроатлантичне партнерство допомогло підготувати деякі країни-партнери до 
членства в НАТО. Воно також забезпечує унікальну структуру, через яку інші 
країни, які не прагнуть членства в Альянсі, можуть зробити свій внесок в євроат-
лантичну безпеку. З часом до Партнерства заради миру приєднались 30 країн, а 
саме: Албанія, Вірменія, Австрія, Азербайджан, Білорусь, Болгарія, Хорватія, 
Чеська Республіка, Естонія, Фінляндія, Грузія, Угорщина, Ірландія, Казахстан, 
Киргизька Республіка, Латвія, Литва, Молдова, Польща, Румунія, Росія, Словач-
чина, Словенія, Швеція, Швейцарія, колишня Югославська Республіка Македонія, 
Таджикистан, Туркменістан, Україна і Узбекистан [3]. 

Офіційною основою Партнерства заради миру є Рамковий документ, прийнятий 
Альянсом у 1994 році водночас із запрошенням зацікавлених країн взяти участь у 
програмі. Рамковий документ зобов’язує держави Альянсу проводити консультації з 
будь-якою країною-партнером, яка відчуває пряму загрозу своїй територіальній 
цілісності, політичній незалежності або безпеці. Кожна країна-партнер також визна-
чає для себе специфічні заходи і політичні зобов’язання щодо підтримки демокра-
тичного суспільства; дотримання принципів міжнародного права; виконання зо-
бов’язань за Статутом ООН, Загальною декларацією прав людини, Заключного Гель-
сінського акта та міжнародних угод із роззброєння і контролю над озброєннями; ут-
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римання від застосування або загрози застосування сили проти будь-якої іншої дер-
жави; поваги існуючих кордонів та мирного врегулювання суперечок [6]. 

Нині, у XXI столітті, перед Альянсом постає цілий комплекс стратегічних ці-
лей та завдань, які докорінно відрізняються від колишніх, зокрема подолання нас-
лідків поділу Європи за часів «холодної війни», зміцнення демократії в країнах 
Центральної та Східної Європи. Одне з центральних місць в діючій Стратегічній 
концепції НАТО займає обґрунтування стратегічно важливого місця у видозміне-
них воєнно-стратегічних умовах та підтвердження правомірності претензій цієї 
організації на провідну роль при вирішенні найбільш гострих проблем європейсь-
кої та міжнародної безпеки [2, с. 162 ]. 

Таким чином, НАТО відіграє беззаперечну роль у процесі забезпечення миру 
та безпеки в Європі і посідає вагоме місце серед геостратегічних гравців на міжна-
родній арені. 
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ПРОВІДНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ НАТО 
 

На початку ХХІ ст. суттєво зростає роль міжнародних організацій у вирішенні 
локальних та глобальних проблем. Міжурядові організації надають державам мо-
жливості для ефективної співпраці в межах спільних установ та виступають як са-
мостійні учасники міжнародних відносин, реалізуючи єдину узгоджену всіма дер-
жавами-членами організації політику, беруть участь у процесі формування міжна-
родно-правових норм, здійснюють вплив своєю діяльністю на політику країн-
членів. Регіональні міжурядові організацію більш оперативно та ефективно, ніж 
окремі держави спроможні вирішувати конкретні проблеми певного регіону. Роль 
та значення міжнародних міжурядових організацій у сучасних міжнародних відно-
синах обумовлює актуальність дослідження НАТО.  

НАТО об’єднує 28 держав та є головним елементом системи безпеки євроат-
лантичного регіону. Стратегічна концепція НАТО «Активна участь, сучасна обо-
рона» була прийнята у 2010 р. В концепції зазначаються найважливіші завдання та 
принципи діяльності НАТО у пост біполярному світі. НАТО визначається в кон-
цепції як «унікальне співтовариство, засноване на цінностях і прихильності прин-
ципам свободи особистості, демократії, прав людини і верховенства закону» [1]. У 
ній представлені три найважливіші завдання НАТО − колективна оборона, врегу-
лювання кризових ситуацій та безпека на основі співпраці, а також підкреслюється 
солідарність Північноатлантичного союзу, важливість трансатлантичних консуль-
тацій і необхідність постійно здійснювати процес реформ [1]. 

Стратегічна концепція 2010 р. зазначається, що колективна оборона є найваж-

https://www.nato.int/docu/handbook/2006/hb-ukr-2006.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950_001
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ливішим обов’язком Альянсу, «стримування, засноване на адекватному поєднанні 
ядерних і звичайних бойових засобів, залишається ключовим елементом» загальної 
стратегії НАТО [2]. НАТО не вважає жодну державу як противника, однак при 
цьому Північноатлантичний союз має намір зберігати і розвивати військовий поте-
нціал для відображення існуючих і нових загроз. НАТО також дотримується ціліс-
ного підходу до врегулювання кризових ситуацій, що передбачає участь організації 
на всіх етапах кризи, «тому НАТО діятиме там, де це можливо і необхідно, щоб за-
побігати кризам, регулювати їх, стабілізувати постконфліктні ситуації і підтримува-
ти відновлення» [1]. Заключна частина Стратегічної концепції 2010 року присвяче-
на зміцненню міжнародної безпеки за допомогою співпраці. Ця співпраця ґрунту-
ється на принципі забезпечення безпеки «на мінімально можливому рівні сил» за 
допомогою сприяння контролю над озброєннями, роззброєння та нерозповсюджен-
ня. НАТО стверджує, що вона і надалі буде зміцнювати зусилля в цих сферах [4].  

На глобальному і регіональному рівнях процес розвитку трансатлантичного 
партнерства та діяльність НАТО відображає процеси глобалізації та регіоналізації 
світової політики. Особливого значення перспективи діяльності НАТО набувають у 
зв'язку з розширенням альянсу, змінами територіальних параметрів дії, що не-
від’ємно пов’язані з необхідністю якісної трансформації Альянсу, що може стати 
стрижнем глобальної відповідальності не тільки в Євроатлантичному регіоні, а й у 
всьому світі. Вже сьогодні дії НАТО набувають трансконтинентального характеру, 
параметри та масштабування якої мають стати результатом спільних зусиль США і 
європейських держав у справі протистояння глобальним загрозам сучасності. 

НАТО має стати основою для створення нового глобального утворення – Ліги 
демократій. Посилення трансатлантичного Альянсу таким чином подається важ-
ливим елементом посилення якості глобального управління, перш за все, в сфері 
безпеки. Спільні пріоритети у майбутньому можуть поєднати більш ніж 100 демо-
кратичних країн, що представляють різні частини світу. Між тим у НАТО мають 
бути всі необхідні засоби та можливості для створення ефективного потенціалу, 
який дієво може бути використаний від Чаду до Східного Тімору [3]. 

Отже, сучасні дебати щодо розвитку трансатлантичного партнерства у сфері 
міжнародної безпеки виходять на глобальний рівень в його історичній та концеп-
туальній перспективах. Безпековий бренд НАТО залишається одним з найдиску-
сійнішим у формуванні системи глобальної міжнародної безпеки, проте одним з 
найбільш дієвих функціональних елементом міжнародно-кризового реагування, 
що потребує приведення у відповідність загрозам безпеки XXI століття. Також, у 
провідних міжнародних акторів немає суттєвих заперечень щодо того, що НАТО 
виявилась найуспішнішою організацією оборони в історії міжнародних відносин. 
Проте, Альянс потребує реформування структури та менеджменту для адекватної 
реакції на сучасні загрози та небезпеки.  
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А. К. Соза Відал 
 

НАТО ТА КОЛЕКТИВНА БЕЗПЕКА: ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ 
 

Безпека – одна з фундаментальних цінностей сучасного світу. Загрози з боку 
авторитарних режимів, терористичних об’єднань, організованої злочинності є на-
стільки вагомими, що колективна безпека є одним зі способів згуртуватися та за-
хистити країни та їх громадян. Однією з найпотужніших організацій колективної 
безпеки є НАТО (Організація Північноатлантичного договору). 

Після того, як половина Європи опинилася під прямим чи опосередкованим 
управлінням СРСР, керівництво західних держав усвідомило, що протистояти 
«соціалістичному табору» можна лише колективно. У 1949 р. було підписано до-
говір, який започаткував НАТО як військово-політичний союз, який не припинив 
існування й після Холодної війни. 

У 1999 р. сили НАТО завдали ударів по Югославії, змусивши президента краї-
ни С. Мілошевича вивести війська з Косово. Під час бойових дій було завдано 
значних збитків інфраструктурі Югославії. При цьому навіть сьогодні незалеж-
ність Косово визнають не всі країни світу. 

Стаття 5 Північноатлантичного договору гарантує систему колективної безпе-
ки наступним чином: напад на будь-яку країну, що входить до НАТО, є нападом 
на весь альянс. Про це, зокрема, заявляв державний секретар США Р. Тіллерсон у 
2017 р., нагадавши про події 11 вересня [1]. У 2001 р. терористи «Аль-Каїди» вчи-
нили наймасовіший теракт новітньої історії, атакувавши одночасно Нью-Йорк і 
Вашингтон. Реакція НАТО, передусім США, полягала в організації операції 
«Enduring Freedom» проти терористів у низці країн, передусім Афганістані. У 2011 
р. у Пакистані було знищено організатора терактів У. бен Ладена. 

У 2000-х рр. через напади сомалійських піратів перевезення людей та вантажів 
через Аденську затоку стало ризикованою справою. Пірати захоплювали кораблі 
та вимагали від їх власників викупи. Часто на борту перебували громадяни 
України, як у випадках з суднами «Lehmann Timber» та «Faina». Члени НАТО від-
реагували операцією «Ocean Shield», патрулюючи у 2009 р. частину океану пло-
щею 2,5 квадратних миль [2, c. 10]. До 2010 р. організоване піратство в Індійсько-
му океані біля берегів Африки було в основному подолано. Проявився новий під-
хід НАТО в боротьбі з небезпечними явищами: організація допомагає та сприяє 
країнам даного регіону посилювати власний оборонний потенціал і сили для боро-
тьби з піратством та іншими загрозами, зокрема, гібридними. У концепції НАТО, 
яка отримала назву «NATO's Bi-Strategic Command Capstone Concept» (2010), гіб-
ридні загрози визначаються як загрози, що створюються супротивником, здатним 
одночасно адаптивно використовувати традиційні і нетрадиційні засоби для дося-
гнення власних цілей [3, c. 138]. 

Пункт 5 частини першої статті 85 Конституції України сформульовано насту-
пним чином: «Визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації 
стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Євро-
пейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору» [4]. Курс на 
вступ України до ЄС та НАТО закріплено й у преамбулі Основного Закону. Варто 
зазначити, що з політичної точки зору такі зміни до законодавства є суперечливи-
ми, адже в Україні є чимало прибічників позаблокового статусу нашої держави. 
Але з юридичної точки зору всі нормативно-правові акти не повинні суперечити 
Конституції, а відтак і цій її нормі. 

Підводячи підсумок, зазначимо, що Організація Північноатлантичного дого-
вору (НАТО) довела свою ефективність. Вона здатна захищати інтереси членів 
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Альянсу, проводити військові операції далеко за межами територій країн-членів. 
Мусимо відзначити, що часто її дії викликають неоднозначну реакцію у світі. Для 
того, щоб Україна могла претендувати на членство у цій організації, вона, безпе-
речно, має вжити низку політичних та правових заходів. Так, реформування 
Збройних Сил України відповідно до стандартів НАТО є однією з першочергових 
задач, що може стати предметом окремого дослідження. 
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НАТО В КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ 
 

Безпека, окрім їжі та сну, є одною з основних потреб у житті кожної людини. 
Глобальна система безпеки – це концепція, що стосується низки різноманітних 
явищ. Хоча всі небезпеки, по суті, спричинені людиною, вони можуть бути розді-
лені на природні та техногенні, локальні та глобальні загрози. Ці небезпеки загро-
жують людям, світовій економіці та добробуту окремих держав [1,с.388]. 

Глобальні природні загрози - це загрози, спричинені вірусами, наприклад, па-
ндемія грипу або ВІЛ / СНІД. Місцеві техногенні загрози, спричинені людиною: 
це війни, тероризм, забруднення довкілля викидами СО2 в атмосферу та загрози, 
спричинені використанням Інтернету, атомні електростанції і т. п. До місцевих 
природних загроз належать урагани, лавини, повені, цунамі та землетруси та ін. 
Зміна клімату являє собою поєднання природних та техногенних загроз [1, с. 388]. 
Тому для подолання цієї проблеми глибокі мультидисциплінарні знання є надзви-
чайно необхідними [1,с.397]. 

Метою роботи є визначення ролі НАТО в реагуванні на зміни клімату на пла-
неті і створенні глобальної системи безпеки. 

Незважаючи на те, що наслідки зміни клімату ще не до кінця відомі, існує по-
боювання, що довкілля ХХІ століття спричинить більшу нестабільність та підви-
щений тиск зокрема на такі організації, як НАТО. [2,c.1]. В рамках цієї нової полі-
тичної та екологічної реальності Північноатлантичний альянс повинен розглянути, 
як адаптуватися до нових вимог навколишьного середовища, підготуватися до но-
вих викликів у сфері безпеки, а також подолати непередбачені наслідки загроз, що 
виникають. Зважаючи на історію цієї організації, можна побачити, що масштабні 
інституційні зміни та трансформації в організації відбуваються лише тоді, коли 
НАТО стикається з драматичними подіями; в іншому випадку зміни досягаються 
поступово [ 2, c. 34]. 

Протягом останнього десятиліття НАТО визнавала прямий вплив клімату на 
безпеку. Однак участь Організації Північноатлантичного договору в безпеці кліма-
ту та навколишнього середовища є досить скромною з огляду на значну увагу, яку 
кліматичним змінам приділяють наукові журнали, інші міжнародні організації та 
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https://www.unian.net/world/2268204-tillerson-ssha-pervyimi-otreagiruyut-na-napadenie-protiv-stran-chlenov-nato.htmlhttps:/www.unian.net/world/2268204-tillerson-ssha-pervyimi-otreagiruyut-na-napadenie-protiv-stran-chlenov-nato.html
https://www.unian.net/world/2268204-tillerson-ssha-pervyimi-otreagiruyut-na-napadenie-protiv-stran-chlenov-nato.htmlhttps:/www.unian.net/world/2268204-tillerson-ssha-pervyimi-otreagiruyut-na-napadenie-protiv-stran-chlenov-nato.html
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окремі країни-члени альянсу. Поки зусилля НАТО, в основному, спрямовані на 
підтримку базової обізнаності з проблемою, спонсує та приймає участь у заходах 
надання допомоги країнам-партнерам [2, c. 36]. Парламентська асамблея НАТО не-
одноразово закликала включити зміни клімату в політичний порядок денний.У 2015 
році Комітет з питань науки і технологій Парламентської асамблеї НАТО оприлюд-
нив звіт про наслідки і зміну кліматичних умов та стан безпеки [2, c. 36]. 

Програма «Наука заради миру та безпеки» SPS (Science for Peace and Security) 
сприяє діалогу та практичній співпраці між країнами-членами НАТО та країнами-
партнерами на основі наукових досліджень, технологічних інновацій та обміну 
знаннями. Програма SPS пропонує фінансування, консультації експертів та підт-
римку індивідуальних заходів, пов'язаних з безпекою, що відповідають стратегіч-
ним цілям альянсу [3, c. 278 – 279]. НАТО використовує програму «Наука заради 
миру та безпеки», щоб зрозуміти екологічні аспекти оборонних питань та сприяти 
обговоренню серед вчених із питань клімату, починаючи з 1980-х. Останні 
ініціативи включають підтримку декількох семінарів та заходів з питань кліматич-
ної безпеки та змін навколишнього середовища, а також проектів з оцінки вразли-
вих регіонів та допомоги країнам-партнерам у підготовці до екологічних проблем. 
[2, c. 37]. НАТО займається оцінкою ризиків, щоб зрозуміти, чи має організація 
спроможність та процедури для управління цими ризиками, навіть коли ризики 
або наслідки потенційних чи наявних ризиків ще не зрозумілі. [2, c. 133]. Розробка 
стандартів, класифікацій та показників для оцінювання впливів, пов'язаних із клі-
матом, та конкретні стратегії дії для вирішення цього питання в контексті НАТО, 
можуть допомогти правильно зрозуміти та оцінити наявну інформацію. [2, c. 134]. 
НАТО повинна використовувати всі наявні засоби, щоб передбачити зміни у до-
вкіллі та зменшити ймовірність несподіваних подій. Для цього добре підходять 
різноманітні програми, в тому числі і «Наука заради миру та безпеки», широкі 
стосунки з дослідницькими установами в усьому міжнародному співтоваристві [2, 
c. 134]. Незважаючи на те, що зміни клімату є, мабуть, одним з найбільш драмати-
чних факторів, що впливають на безпеку, його вплив не можна відділити від ін-
ших факторів з якими він взаємодіє. Отримані результати свідчать про те, що 
зміни клімату можуть мати істотний вплив на безпеку. НАТО вже стежить за тра-
диційними факторами, що призводять до конфлікту або загалом створюють про-
блеми безпеки. Таким чином, для кліматично орієнтованого підходу до безпеки, 
необхідно враховувати додатковий ризик зміни клімату [2, c. 151]. 

Отже, процес створення сценаріїв у НАТО, який визначає наслідки зміни 
клімату та визначає екологічні ситуації з чіткими ефектами на стан безпеки, краще 
слугуватиме меті оцінки ризику для безпеки.  
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ПОТЕНЦІАЛ НАТО У ПРОТИДІЇ МІЖНАРОДНОМУ ТЕРОРИЗМУ  

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
 

На початку ХХІ століття людство зіткнулося з небезпечною і важкопрогнозо-
ваною проблемою міжнародного тероризму, який набуває все більшого розмаху і 
викликає складності в організації ефективної боротьби з ним. Спостерігається ро-
зширення географії терористичних актів, зростання їхньої кількості, вони почали 
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набувати системності. Терористи використовують нові форми і методи протипра-
вних дій, що спричиняє непередбачуваність наслідків і призводить до активізації 
зусиль світової громадськості у боротьбі з цією глобальною проблемою сучаснос-
ті. Найбільш ефективною установою, яка здатна протидіяти міжнародному теро-
ризму є НАТО. 

НАТО – це міжрегіональна міжурядова організація, діяльність якої спрямована 
на забезпечення безпеки країн євроатлантичного регіону. Зважаючи на взаємоза-
лежність сучасного світу та спроможність порушення безпеки в одному регіоні 
впливати на інші, установчі документи НАТО припускають діяльність організації 
в межах всього світу. Міжнародний тероризм належить до подібних загроз. 

На боротьбу з міжнародним тероризмом спрямовані три ключові ініціативи 
Альянсу: створення сил реагування НАТО, реформа військової командної струк-
тури та посилення обороноспроможності. Основні напрями сучасної політики Пі-
внічноатлантичного альянсу у боротьбі з міжнародним тероризмом були започат-
ковані на Паризькому саміті «Трансформування НАТО» в листопаді 2002 р. За ре-
зультатами його роботи було прийнято ряд стратегічних рішень щодо поліпшення 
збройного потенціалу НАТО і його гнучкості при проведенні військових операцій, 
ухвалено військову концепцію в галузі захисту від тероризму, прийнято рішення 
про створення сил швидкого реагування [1]. 

НАТО розроблено ряд програм, спрямованих на боротьбу з міжнародним те-
роризмом. Провідною програмою є «План дій партнерства проти тероризму» 
(ПАП-Т), який є складовою програми «Партнерство заради миру». План дозволяє 
членам НАТО та їх партнерам активізувати співпрацю в сфері боротьби з терори-
змом шляхом політичних консультацій і низки практичних заходів. Брати участь в 
цій програмі на індивідуальній основі також було запропоновано країнам, що 
співробітничають з НАТО в рамках програми «Середземноморський діалог» та 
іншим зацікавленим країнам. Наприклад, у 2007-2010 рр. Україна надавала судна 
для участі у військово-морській антитерористичній операції НАТО в Середземно-
му морі «Активні зусилля», а країни Середземноморського басейну – розвідуваль-
ну інформацію. Крім того, ряд країн, які не є членами НАТО, брали участь у боро-
тьбі з міжнародним тероризмом шляхом підтримки операцій під керівництвом 
НАТО в Афганістані і на Балканах [2]. 

Важливе місце в антитерористичній діяльності НАТО займає Робоча програма 
«Захист від тероризму». Програма була підготована Конференцією національних 
керівників з питань озброєнь країн-членів НАТО на засіданні в травні 2004 р. та 
ухвалена лідерами НАТО на Стамбульському саміті 28 – 29 червня 2004 р. Біль-
шість проектів, які започатковані в рамках робочої програми, спрямовані на ви-
вчення існуючих і новітніх технологій, придатних до застосування у галузі боро-
тьби з тероризмом у найближчому майбутньому [2]. 

У боротьбі з міжнародним тероризмом НАТО активно співпрацює з ООН. 
Країни-члени НАТО взяли на себе зобов’язання діяти на основі міжнародних пра-
вових норм, визначаючи провідним міжнародним документом Статут ООН. Краї-
ни-члени Альянсу також визнають пріоритетність повноважень ООН у сфері без-
пеки, тому заходи, вжиті організацією, вважаються тимчасовими та можуть бути 
припинені у будь-який час відповідно до рішення Ради Безпеки ООН. Крім того, 
тільки Рада Безпеки ООН має право видати резолюцію про військове втручання 
Альянсу у конфлікт. В контексті боротьби з міжнародним тероризмом НАТО ак-
тивно співпрацює з Контртерористичним комітетом ООН, Виконавчим директора-
том і Комітетом 1540 РБ ООН, виконуючи при цьому Глобальну контртерористи-
чну стратегію ООН. 
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Таким чином, Північноатлантичний альянс є однією з провідних установ су-
часного світу, яка має необхідну правову базу, ефективні механізми військової ді-
яльності та досвід практичної боротьби з міжнародним тероризмом. 
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ВПЛИВ МІГРАЦІЙНОЇ КРИЗИ НА БЕЗПЕКУ ЄС 
 

Упродовж останніх років міграційна криза в ЄС не сходить з порядку денного. 
Причина полягає у зростанні небезпеки в різних регіонах світу та формуванні 
стійкого уявлення про європейські країни як осередки стабільності. Збільшення 
кількості мігрантів в країнах ЄС призводить до проблем їх інтеграції в середовище 
нових держав та загострює відносини безпосередньо між самими європейськими 
державами щодо вироблення єдиної міграційної політики. 

Найбільша кількість мігрантів на початку ХХІ ст. приїжджає до ЄС з країн Пі-
внічної Африки та Близького Сходу. Лише у 2017 р. в країнах Європейського Со-
юзу перебувало 35 млн. мігрантів з поза меж європейського регіону [3]. Зважаючи 
на оптимальні транспортні шляхи найбільше мігрантів приїжджає до країн Північ-
ного Середземномор’я (зокрема, Іспанія, Італія, Франція). У подальшому мігранти 
прагнуть переїхати до більш розвинутих, з їх точки зору, країн, пріоритетними се-
ред яких є Австрія, Німеччина та Угорщина. В результаті загострюються відноси-
ни між країнами ЄС. Північносредземноморські країни не бажають приймати ти-
сячі мігрантів щодня та сприяють їх пересуванню в континентальні країни Євро-
пи, які у свою чергу, намагаються не пропускати таку кількість людей на свою те-
риторію. За результатами дослідження, громадяни кожної держави-члена ЄС нара-
зі вважають питання імміграції одним з найгостріших проблем для ЄС, при цьому 
респонденти 20 з 28 країн розглядають імміграцію радше в якості проблеми, ніж 
переваги для власних країн [1].  

Міграційна проблема в країнах ЄС загострюється також через спроби інтегру-
вати мігрантів до середовища окремих країн. Релігія, культурні особливості та ме-
нталітет мігрантів значно відрізняються від національних особливостей європей-
ських громадян. Небажання або неспроможність мігрантів прийняти традиції но-
вої країни проживання призводить до конфліктів між мігрантами та представни-
ками титульної нації. 

Представники Європейської Комісії та країн, які підтримують прийняття міг-
рантів, підкреслюють необхідність виконання міжнародних зобов'язань, що гаран-
тують право на надання притулку. Закриття територій держав-членів для біженців, 
які мають право звернутися за притулком, суперечить зобов'язанням згідно з Кон-
венцією про статус біженців (1951 р.), підписантами якої є держави-члени ЄС. 

Керівники ЄС пропонують розв'язання кризи у вигляді системи переселень 
(релокації) біженців і іммігрантів, тобто справедливого та солідарного розподілу 
осіб, які потребують захисту, між державами-членами. При цьому новоприбулі 
повинні отримати гуманітарну допомогу, а держави-члени, які розташовані 
вздовж північного узбережжя Середземного моря і які відчувають на собі найбі-



 108 

льший міграційний тиск, повинні мати підтримку у вигляді солідарних зусиль з 
відновлення громадського порядку і безпеки кордонів.  

Противники прийому біженців і іммігрантів дотримуються думки про необ-
хідність пріоритизації захисту території ЄС і території держав-членів, визнають за 
найвищу цінність безпеку держави та її громадян. Міграція сприймається як ризик 
економічний, і навіть цивілізаційний, культурний і релігійний. На їхню думку, 
створення системи переселення (релокації) не є ефективним способом вирішення 
проблем, оскільки це – лише ліквідація наслідків, а не причин, що може призвести 
до посилення міграційного тиску[2]. Висловлюються сумніви також і щодо мож-
ливості відокремити справжніх біженців та інших осіб, які мають право на отри-
мання захисту, від звичайних економічних мігрантів, які намагатимуться проник-
нути на територію ЄС у вигляді біженців. Так само, важко неможливо виявити по-
тенційно небезпечних осіб, зокрема пов'язаних з терористичними організаціями. 
Відтак основне завдання влади, на думку прихильників цього підходу, – стримува-
ти приплив іммігрантів у такий спосіб, щоб захистити території ЄС і держав-
членів, а також їхнє населення від дестабілізації [3]. 

Більшість представників держав ЄС вимагають закриття кордонів та пропону-
ють надавати гуманітарну допомогу біженцям на території третіх державах. Така 
позиція країн може призвести до ліквідації Шенгенської зони. Для забезпечення 
своєї безпеки керівництво ЄС і держав-членів ЄС реалізують процедури повер-
нення біженців додому, або до третіх країн, запобігання приїзду нових мігрантів. 
Проте, це може призвести до перенесення кризи в держави інших регіонів, а як на-
слідок – до подальшої дестабілізації міжнародної ситуації. 

ЄС потребує вироблення довгострокової стратегії, яка полягатиме в укріпленні 
морських кордонів, впроваджені програми переселення та інтеграційних механіз-
мів для тих, хто уже прибуває в Європу, надання необхідної допомоги у сфері без-
пеки країнам, з яких походять мігранти, щоб попередити міграцію. 

Таким чином, для забезпечення безпеки та подальшого розвитку країни-члени 
Європейського Союзу потребують розробки комплексної міграційної політики. 
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РОЛЬ ФРАНЦІЇ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ ЄС У XXI СТ. 
 

Європейський вектор став найважливішим напрямом зовнішньої політики Фран-
цузької Республіки на початку ХХІ ст. Цьому сприяло, перш за все, створення Євро-
союзу, що став результатом виконання умов Маастрихтської угоди 1992 року.  

Франція особливо велику роль відіграла у створенні Спільної зовнішньої 
політики та політики безпеки (СЗБП) ЄС. Треба наголосити, що визначальну роль 
у формуванні системи СЗБП мають внутрішньополітичні процеси в державах-
членах ЄС. Утвердження принципу консенсусу при ухваленні рішень у системі 
СЗБП вимагає політичної волі, руйнування стереотипів у підходах не лише серед 
представників політичної еліти кожної з держав ЄС, але й населення європейсько-
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го континенту.  
Головну роль у формуванні та реалізації політики безпеки ЄС відіграли прези-

денти Франції. За часів президентства Франції Ніколя Саркозі (роки правління: 
2007-2012 рр.) був підписаний Лісабонський договір у 2009 році, який визначив тіс-
ну співпрацю у сфері СЗБП між державами-членами ЄС [1]. Також цей договір ро-
зширив роль Верховного представника з питань закордонних справ і безпекової по-
літики. Лісабонський договір прямо пов’язує спільну європейську оборонну політи-
ку з «особливим характером політики безпеки та оборони деяких держав-членів», 
які реалізують її в рамках Організації Північноатлантичного договору, вказуючи, 
що саме в цих рамках вона може бути сумісною зі спільно європейською [1].  

Франція активно виступає за зміцнення СЗБП ЄС та ролі європейського спів-
товариства в міжнародних справах. Підтверджується ця активність у документі 
«Біла книга з питань та оборони» Франції. Втім, в Білій книзі оборони та націона-
льної безпеки Франції, складеній у 2008 р. на прохання Н. Саркозі, зазначається, 
що не всі держави-члени ЄС є, одночасно, і членами НАТО [2].  

Наступна Біла книга, складена на початку президентства Ф. Олланда ( роки 
правління: 20012-2017 рр.), у 2013 р., підтвердила тенденцію на відокремлення єв-
ропейської оборони від НАТО. Він вважає, що створення єдиної системи оборони 
для Євросоюзу давно залишається актуальною пропозицією, і це могло б надати 
нового імпульсу для проекту європейської інтеграції. 

Наступний президент Франції Еммануель Макрон (роки правління: з 7 травня 
2017 року) підтвердив курс Ф. Олландо на проведення та будівництво самостійної 
спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС, яка не буде залежати від 
НАТО [4]. С перших днів президентства був створений Стратегічний огляд 13 жов-
тня 2017 року, в якому зазначалось, що буде формуватися закон про військове пла-
нування на 2019-2025 роки. Також, за часів президентства Ф. Олландо Франція та 
інші держави-члени ЄС домовилися про створення Європейського фонду оборони. 
Більше того, 27 лютого 2018 року Е. Макрон запровадив законопроект щодо подо-
лання проблеми з міграцією біженців [4]. В ньому прописуються суворі правила пе-
ретину кордону та ускладнення мігрантам можливості потрапити до Франції.  

Тож в плані безпекової розбудови ЄС французька дипломатія діяла в тради-
ційному для себе ключі, намагаючись, де це можливо, сприяти самостійності Єв-
ропи, іноді навіть на противагу атлантичній солідарності [3]. Втім, слід зазначити, 
що, незважаючи на певні кроки вперед у цьому напрямку, Франція в цілому зітк-
нулася з протидією «атлантичного лобі» в ЄС, що складається з Великобританії та 
держав «нової Європи». 

Внесок, зроблений Францією у створення і розвиток СЗБП/CПБО, є одним з 
найбільш істотних серед країн-членів ЄС. Саме Франція виступила ініціатором та-
ких новацій, як юридичне оформлення спільної зовнішньої політики Євросоюзу з 
перспективою створення європейської оборони; формування, структурування і пе-
рсоналізація СЗБП; створення європейських багатонаціональних підрозділів та 
«сил швидкого реагування» і т. д. – тобто, опорних точок сучасного зовнішньопо-
літичного та військового потенціалу ЄС [3]. У даному процесі, як і в сфері погли-
блення європейського будівництва, ключовим партнером Франції була і залиша-
ється Німеччина, що свідчить про те, наскільки тісно навіть у рамках Євросоюзу 
пов'язані інтереси обох країн. В той же час основним опонентом Парижа в галузі 
СЗБП/СПБО залишається Лондон.  

Істотну роль для розвитку зовнішньополітичного та військового потенціалу ЄС 
надали стосунки Франції з НАТО, що випробували протягом 1990-2000 рр. серйозні 
«синусоїдного» зміни. Повернення - Парижа у військові структури Північноатлан-
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тичного блоку знаменує собою завершення чергового етапу і початок нового в істо-
рії їхніх стосунків [2]. Враховуючи важливу роль Франції у розвитку СЗБП/СПБО і 
поліпшення відносин між Францією і НАТО, можна прогнозувати, що в найближ-
чому майбутньому політика безпеки Франції буде будуватися на поєднанні євро-
пейського та атлантичного напрямів зовнішньої політики (євроатлантизм). 
 

Список використаних джерел 
1.Лісабонський договір URL: http://ec.europa.eu/archives/lisbon_treaty/index_en.htm. 2.Саркози го-
рдится тем, что вернул Францию в структуры НАТО. URL: http://www.rosbalt.ru/ 
main/2011/09/09/888379.html. 3.Foreign & Security Policy // European Union. URL: 
http://europa.eu/pol/cfsp/index_en.htm. 4.Macron E. Discours sur la base Barkhane. Gao (Mali) – 
Vendredi 19 mai 2017. URL: http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-sur-la-base-barkhane/. 

 

К. Є. Циганкова, О. С. Двуреченська 
 

МІГРАЦІЙНА КРИЗА ЄС: РЕАКЦІЯ ІТАЛІЇ 
 

Військові конфлікти та соціальні проблеми у державах призводять до еміграції 
значної частини населення. Найбільш небезпечна ситуація для життя населення на 
початку ХХІ ст. склалася в країнах Північної Африки та Близького Сходу. Основ-
ний напрям для еміграції з цих регіонів становлять економічно розвинені та без-
печні країни Європейського Союзу. Зважаючи на кількість мігрантів, країни Єв-
ропейського Союзу здатні офіційно прийняти лише невелику їх частину. Така си-
туація призводить до зростання рівня нелегальної міграції. Основний шлях до єв-
ропейських країн для мігрантів проходить через Середземне море, тому найбільш 
вразливими до нелегальних мігрантів стають країни північного узбережжя Се-
редземного моря. 

Стрімке зростання нелегальних мігрантів у 10-х рр. ХХІ ст. у країнах Європей-
ського Союзу, необхідність їх розселення та надання соціального забезпечення 
призвело до появи міграційної кризи [4]. Термін «криза» по відношенню до 
біженців і мігрантів вперше був використаний в квітні 2015 р., коли в Середзем-
ному морі сталася серія морських катастроф [2]. Сутність кризи полягає у неба-
жанні урядів і громадян країн ЄС витрачати значні кошти на утримання мігрантів 
та їх інтеграцію у європейське середовище. Оскільки найбільша кількість 
мігрантів опиняється на території європейських середземноморських країн, які не 
бажають брати на себе відповідальність за іммігрантів, то виникає також конфлікт 
між європейськими державами.  

Географічне положення та рівень економічного розвитку Італії робить країну 
найбільш уразливою до мігрантів. Італія активно виступає за ухвалення кардиналь-
них рішень органами Європейського Союзу щодо протидії міграції населення, в 
першу чергу, з країн Північної Африки та Близького Сходу. Улітку 2015 р. Рим по-
грожував заборонити іноземним суднам висаджувати мігрантів на своїй території, а 
тим, кому вдалося дістатися країни, пропонував видавати шенгенські візи, щоб вони 
могли виїхати в будь-яку іншу країну ЄС [3]. Однак, спроби ЄС прийняти оптималь-
ний план щодо мігрантів для усіх держав-членів не мали успіху. Протягом першої 
половини 2017 р. до Європи потрапили більше 116 тисяч мігрантів, з яких майже 
83% опинилися на узбережжі Італії [1]. 10 червня 2018 року міністр внутрішніх справ 
Маттео Сальвіні заявив, що Рим більше не буде вирішувати проблему розміщення 
мігрантів сам за всю Європу, а також проголосив про посилення міграційної політи-
ки та боротьбу із нелегальними мігрантами [1]. В контексті протидії мігрантам, 
італійська влада заборонила рятувати біженців в морі, навіть якщо ті подають сигнал 
про допомогу. За словами міністра оборони Італії Елізабетта Трента, мігранти не по-
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винні прибувати в Європу тільки через Італію. Е. Трент закликала відкрити порти 
інших країн ЄС для прийому врятованих в Середземному морі мігрантів [4].  

З метою вирішення міграційної кризи країни-члени ЄС прийняли рішення про 
розподіл квот на розселення біженців та їх соціальної адаптації. Кожна країна взя-
ла на себе зобов'язання прийняти певну кількість біженців і спільно посилювати 
контроль міграційних потоків. Крім цього, для зменшення кількості нелегальних 
мігрантів, додатково було укладено угоду з Туреччиною про можливості роз-
міщення в ній певного числа біженців. Під час неформальної зустрічі в Брюсселі, 
25 червня 2018 року, лідери ЄС погодилися підтримати подальше посилення своїх 
зовнішніх кордонів і виділити більше коштів країнам, які першими приймають 
мігрантів. Однак політики так і не домовилися про розподіл мігрантів, які вже 
знаходилися в ЄС та звернулися за допомогою. 

Таким чином, міграційна проблема Європейського Союзу вже тривалий час 
лишається не вирішеною, а національна міграційна політика Італії за умови від-
сутності єдиного підходу європейських країн до мігрантів лише поглиблює кризу. 
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СЕКЦІЯ ІV 

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ 
 

І. О. Панафідін  
 

ТЕОРІЯ «СПРАВЕДЛИВОЇ ВІЙНИ» У ДАВНІЙ СПАРТІ 
 

Війну як соціокультурний феномен, що є унікальним та суперечливим з точки 
зору нападу та захисту, почали осмислювати ще в епоху Античності. Дихотомія 
збройного протистояння в рамках рефлексії західної парадигми філософії породи-
ла теорію «справедливої війни». 

Історіографія філософської рефлексії лакедемонян розпочинається з Антично-
сті. Так, Платон в останньому зі своїх сократичних діалогів «Протагор» ствер-
джує, що раніше і найбільше філософія софістичного типу в еллінів була розпо-
всюджена на Криті та Лакедемоні. Але критяни та лаконці нібито заперечують це і 
роблять вигляд, наче вони неосвічені, щоб не виявилось, що вони перевершують 
мудрістю всіх інших еллінів. Насправді ж, з точки зору Платона, вони хочуть, щоб 
їх визнавали найкращими воїнами та мужніми людьми, тим самим приховуючи 
власну справжню перевагу – мудрість [1, с. 229]. 

Фундамент давньогрецької філософії був заложений і філософською думкою 
Давньої Спарти. Всупереч радянській традиції історії філософії, згідно якої у Дав-
ній Спарті була відсутня будь-яка рефлексія, ми можемо стверджувати що вплив 
перших філософів, а це і були давньогрецькі «сім мудреців», число яких сягає до 
27 є беззаперечним. Серед них варто відмітити Хілона Лакедемонського та Арис-
тодема Спартанського. 

У свою чергу, можна відмитити, що давньоспартанська філософія, це в першу 
чергу – «філософія війни» – своєрідний феномен людської культури, основною 
проблемою котрого є певне ставлення людини (спартіата) до війни з морально-
етичних позицій, що включає в себе такі компоненти, як «етика війни», воєнна те-
орія і наукові знання.  

Про наявність культури «справедливої війни» спартанцями свідчать такі авто-
ри: як Діодор Сіцілійський, Ксенофонт, Плутарх, Фукідід. Згідно з Плутархом, за 
звичаями лакедемонян вбивати відступаючого супротивника вважалось недостой-
ною справою. Більше того, такий звичай мав і раціональне зерно, оскільки вороги 
знали, що спартанці вбивають тільки тих, хто опирається, і при жорстокій сутичці 
краще втекти з поля бою [2, с.115]. 

Сьогодні такий звичай у теорії справедливої війни називається «принципом 
розрізнення» або «принципом диференціації», згідно якого під час воєнних дій 
воюючі сторони зобов’язані розрізняти комбатантів (легітимних учасників бойо-
вих дій) та некомбатантів (цивільне населення, військовополонених і поранених, 
які тимчасово не можуть продовжувати воєнні дії). 

Загальновідомо, що спартанці розуміли згубність війни і прагнули встановити 
мир у Елладі під час Пелопонеської війни. Спартанський цар Архідам ІІ (476-
427/426 рр. до н.е.) перед початком воєнних дій виступає противником війни: «Я 
сам, лакедемоняни, приймав участь у багатьох війнах і бачу серед вас моїх однолі-
тків, серед яких немає жодного, який з необачності, не маючи досвіду, бажав би 
війни: тільки той, хто не має подібного досвіду, ладен вважати війну благом або 
навіть легкою справою» [3, с. 246]. «Якщо ми будемо знищувати тих еллінів, хто 
помиляється, де ми знайдемо людей, для того, щоб здолати варварів?» – наголо-
шував спартанський цар Агесілай ІІ (444-361 рр. до н.е.), коли йому запропонува-
ли захопити штурмом грецьке місто Коринф [4, с. 234]. 
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Давньогрецькі історики вказували на такий принцип справедливої причини jus 
post bellum: причина для підписання мирного договору має бути розумною і задо-
вольняти обидві сторони, тобто мирний договір покликаний усунути ту несправе-
дливість, яка спричинила війну або ж яка виникла в її результаті.  

Загальновідомо, що Пелопоннеська війна тривала двадцять сім років, але була 
закінчена за відносно легкими умовами для афінян. Вони повинні були знищити «до-
вгі стіни» Афін і стіни гавані – Пірея, а також повинні тримати не більше десяти вій-
ськових кораблів, піти з усіх завойованих міст і визнати гегемонію лакедемонян.  

Культура справедливої війни давніх спартанців була однією із яскравих, домі-
нуючих рис філософії війни. Хоча польська дослідниця М.Оссовська не рішається 
застосувати до спартанської військової етики поняття «рицар» [5, с. 71], професій-
на військова етика спартанців, а саме ставлення її до війни, як явища неминучого, 
але закономірного, і призвело до становлення сучасної теорії справедливої війни.  
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БЕЗПЕКА ЗАХОДУ США В КІНЦІ ХІХ СТ.  

ТА УКРАЇНИ В 1918-1921 РР. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 
 

Держава стоїть на захисті основних прав,свобод та безпеки людини та грома-
дянина, що закріплено в Конституціях та законодавстві багатьох країн світу, і 
Україна не є винятком. При цьому в законі «Про національну безпеку України» 
саме поняття безпеки розглядається з 5 різних сторін [2]. До того ж, забезпечення 
безпечного існування та розвитку гарантується державою централізовано через 
спеціальні служби та поліцію. 

Проте в історії нашої країни були періоди беззаконня, пов’язані з революцій-
ними подіями 1917-1921рр., коли частина населення самоорганізувалась для свого 
захисту. Цей період лишається мало висвітленим та овіяний легендами. Аналогіч-
на ситуація склалася і в Північній Америці з заселенням земель на захід від р. Міс-
сісіпі, коли центральна влада була слабкою, а в сільській місцевості і взагалі була 
відсутня [1,c.76]. 

Попри хронологічну розбіжність практично в півстоліття, процеси мають зов-
нішню схожість та потребують подальшого дослідження. При цьому ми розгляда-
ли безпеку з трьох основних визначень:  

1.Безпека людини: стан за якого зовнішні та внутрішні фактори не призводять 
до смерті чи шкоди здоров’ю та не перешкоджають досягненню людиною бажа-
них цілей. 

2.Безпека громадянина: забезпечення виконання прав та свобод людини як ін-
дивіда в суспільстві та державі. 

3.Національна безпека: захист життєвоважливих інтересів людини, громадя-
нина, суспільства та країни задля сталого розвитку всієї державної системи. 

Окрім схожості суто політичної ситуації, існує досить значна топографічна 
схожість територій. В більшості – це рівнини, в США вони могли переходити в 
пустелю, як, наприклад, в штаті Арізона. В Україні- це повністю помірна широта, 
проте в південних регіонах (Чорноморське та Азовське побережжя) часто бували 



 114 

посушливі та спекотні літа. Який вплив мали ці кліматичні умови? Перш за все – 
основне заняття населення землеробство. Безумовно, процес індустріалізації по-
ширювався від великих міст до малозаселених регіонів, до того ж на українських 
землях та на Заході США ці процеси співпадають хронологічно, але промислові 
підприємства створювалися власниками значного капіталу, яких кількісно було 
небагато. Основна маса населення працювала на землі [4].  

Таким чином, можемо говорити про умови формування специфічної частини 
населення в незаселених регіонах США та українських землях під владою Росій-
ської імперії. На Заході США сформувалося фермерство – вільні люди, які не во-
лодіють великими статками, або наймані працівники - пастухи. А на українських 
землях (на поч. ХХ ст.) – заможне селянство, яке виділилося після скасування крі-
пацтва у 1861р., та інших незаможних селян [3]. Порівняємо це населення за наве-
деними вище критеріями:  

1. Безпека людини:  
- в ході колонізації Заходу США переселенці самі захищали себе та своє майно; 
- в Російській імперії розвинена поліцейська система, поширена система судів. 
2. Безпека громадянина: 
- в США гарантувалося право власності на куплену землю, новоствореним мі-

стам та штатам надавали широку автономію; 
- в Російські імперії існувало станове суспільство та складні внутрішні супе-

речності, які були частково приховані реформами 1905-1907 рр. 
3. Національна безпека: 
- США відновлювалися після Громадянської війни 1861-1864 рр., але існувала 

загроза південним кордонам зі сторони Мексики та індіанських племен; 
- Російська імперія пережила революцію в 1905 р. та готувалася до світової війни. 
Таким чином, виникає певна проблема хронологічних рамок, адже у випадку з 

Українською революцією події розвивалися в межах 5 років початку ХХ ст., а 
встановлення влади на Дикому Заході тривало близько 20 років в кін. ХІХ ст. [1.] 
Проте ми розглянемо тенденцію, що виникла, а також найяскравіші вияви, які бу-
ли зафіксовані. 

Землі Дикого Заходу неоднорідні географічно: так поруч з землеробством зна-
чного поширення отримало тваринництво, тобто частина населення перебувала на 
значній відстані один від одного. Крім того, рівнинна місцевість без серйозних пе-
решкод дозволяла швидко переміщатися і малим, і великим групам. А враховуючи 
повільне просування шляхів сполучення (доріг та залізниці), виникають всі умови 
для поширення кримінальних елементів. 

Водночас в центральній Україні, між північчю (Києвом) та півднем (Одеса), в 
роки Української революції, степова частина постійно перебувала під централізо-
ваним апаратом управління, особливо до кінця 1918 р. Ці землі були заселені ра-
ніше, та мали не потужну, але діючу інфраструктуру з перевезень, виробництва та, 
частково, збуту. Особливістю також була значна індивідуалізація господарств – 
майнове розшарування в селі поступово досягло яскраво вираженого характеру. В 
ході Першої світової війни, як відомо, Україна використовувалася як оперативна 
база прифронтової зони, а з початком Української революції і до осені 1918 р. - 
постійно перебувала під контролем різних військ, тобто безпека точно була на до-
статньому рівні [3]. 

В сучасному уявленні головна проблема Дикого Заходу була у відсутності по-
тужної сили, здатної приборкати свавілля бандитів. Насправді, завдяки прагненню 
самих поселенців захиститися, розпочалася активна боротьба з бандитизмом через 
поширення так званих «земельних контор», які перейняли на себе поліцейські фу-
нкції та ідеї «в кожного чоловіка має бути вдома зброя» [1]. 
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В уявленні українського населення в 1918-1920 рр. в степах України орудува-
ли банди, які грабували мирне населення, при цьому іноді проголошували себе ор-
ганом влади квазі-держав, а саме завдяки встановленню радянської влади ці банди 
були ліквідовано. Проте очевидці згадують, що ці утворення забезпечували себе та 
своїх наближених і не були досить небезпечними. Проте, таким дивним чином ві-
дбувався локальний захист інтересів конкретних громадян – збройні формування, 
які боролися з такими ж формуваннями. В глобальному плані зовсім небагато груп 
мали прообраз держави і забезпечували певний захист своїм «громадянам» у ви-
гляді державного регулювання. Найяскравішим зразком є Махновія в Гуляйполі, 
яка так і не була реалізована в повному обсязі [3]. 

На основі наведеної інформації можемо встановити зв'язок між умовами фор-
мування озброєних груп та наслідками їх діяльності: 

1. Безпека людини:  
- ціна на зброю та складність підготовки призвела до поширення на Дикому 

Заході спеціалізованих фірм з пошуку та затримання/ліквідації злочинців; 
- самі активні люди, скориставшись близьким фронтом, озброїлися та розпо-

чали дії на межі бандитизму та захисту своїх інтересів. 
2. Безпека громадянина: 
- право власності лишається самим першим, яке захищається, організовується 

місцеве представництво, система судів; 
- через революційні події та постійну зміну урядів права декларуються, але їх 

закріплення та захист лишається неможливим, особливо у віддалених поселеннях. 
3. Національна безпека: 
- в США національна безпека стабілізована, експансія в Латинську Америку, 

успішна протидія індіанським племенами; 
- держави як такої не існувало, між самими великим угрупуваннями існувала 

постійна боротьба. 
Таким чином, в ході колонізації склалися умови, в яких люди зорганізувалися 

на рівні громади, і постійно розширювали останню (апогеєм стала власні департа-
менти поліції), а законодавство, що було спрямоване на захист приватної власнос-
ті, сприяло діям для забезпечення цього захисту. В українському Степу приватна 
власність також захищалася на високому рівні, але виключно державою, і тому 
коли центральна влада зникла, з’явилася велика кількість бандитських елементів. 

Проаналізувавши наведенні факти стає можливим зробити такі висновки: 
1. Самоорганізація на Дикому Заході була продиктована, в першу чергу, праг-

неннями людей до забезпечення свого розвитку, а для цього було потрібно викорі-
нити бандитизм. Відповідно в українському Степу політичні умови також вимага-
ли самозахисту. Проте більшість спробувала використати ситуацію для свого зба-
гачення, до того ж без спланованого на майбутнє підходу. 

2. Державна політика в США спрямовувалося на освоєння західних земель си-
лами в цілому самих переселенців, до того ж представниками незаможних верств 
населення. Українські степи колонізувалися за посередництвом заможних дворян 
та під повним контролем держави, і, як наслідок, була притуплена ініціативність 
самих активних селян. 

3. Ліберальний підхід американської центральної влади до результатів освоєн-
ня – значна автономія штатів, яка зберігається і до сьогодні. В Україні в ході рево-
люційних подій йшли воєнні дії між різними політичними сил, які мали протиле-
жні цілі, ідеології та руйнували всі системи, які їм траплялися, а з приходом біль-
шовиків та початком колективізації взагалі встановилася абсолютно нова система. 
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І. М. Акіншина 
 

ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ 30-40-х РОКІВ У СРСР  

У ПРЕСІ ЛУГАНЩИНИ ПЕРІОДУ ОКУПАЦІЇ 1942-1943 рр. 
 

За останні десятиліття особливого значення набуло дослідження регіональної 
преси різних періодів, оскільки саме вона є флагманом і виразником думки грома-
ди, джерелом відтворення історичних подій минулого. Ліквідацією прогалин істо-
ричного й культурного минулого Луганщини є дослідження тематичних обріїв її 
преси періоду німецько-фашистської окупації. У роботі використані матеріали пе-
ріодичних видань, що знаходяться в Державному архіві Луганської області. Одні-
єю з провідних тем тогочасної періодики було висвітлення політичної ситуації в 
країні та викриття сталінського режиму.  

Люди, які розуміли та викривали реальну ідеологію комунізму й бачили спра-
вжнє «обличчя» Сталіна, після визволення окупованої території були визнані во-
рогами народу й страчені. Хоча їх імена досі засекречено, по собі вони залишили 
публікації, котрі допомагають відкрити сторінки історії 1942-1943 років, що три-
маються в таємниці.  

Після окупації гітлерівськими військами території України місцевим газетам 
відкрився доступ до періодичних видань Європи, до публікацій досвідчених жур-
налістів світу. Використовуючи їх матеріали щодо країни Рад, українські журналі-
сти могли дізнаватися правду, котру радянська цензура ніколи не допускала до 
масової аудиторії. Хоча більшість з них носила суто агітаційний антирадянський 
характер (що є абсолютно не дивним під час будь-якого ідеологічного протисто-
яння), але наведені справжні історичні факти (як докази) вражають і сьогодні. 

Неодноразово журналісти окупаційних часів підкреслюють, що більшовизм – це 
смерть та голодна страта. Свідченням цього є «Совєтське надзвичайне повідомлення 
про Вінницькі масові могили», факти знищення більшовиками українців, яких замо-
рдували та вбили не розбираючи чи офіцер, чи рядовий солдат. Загинуло 10000 чоло-
вік: «РІВНЕ. – Вінницькі масові могили – документ, який вимовно обвинувачує не 
лише Сталіна і його бандитську кліку, але також і всю ту забріхану комуністичну 
ідеологію, …яка 25 років безкарно виконувала найжахливіші злочини. Більшовизм – 
це руїна, смерть, ожебрачення і голод, неволя і фізичне винищення народу» [3, с.2]. 
«У Вінниці лежали трупи замордованих совєтських громадян, яким «найдемократи-
чніша в світі» сталінська конституція гарантувала життя і безпеку» [3, с.3].  

На окупованій території Луганщини не існувало радянських видань, але україн-
ські журналісти володіли інформацією про матеріали «совєтських» газет. Вони мали 
змогу порівняти, переконатися в правдивості чи обмані радянських періодичних ви-
дань. А листівки, котрі інколи з’являлися на деревах у лісі, не приносили бажаного 
результату. В одному з номерів «Нового Життя» надруковано досить цікаву розвідку 
про те, що пише радянська преса і як на це реагує український народ. Стаття під на-
звою «Що пише «Правда»?» одразу привертає увагу: «Що пише сьогодні, в другому 
році війни на сході більшовицький офіціоз? А в тім «пише», це забагато сказано. 
«Правда» перш за все публікує. Вона опубліковує без кінця-краю «привітання», «зая-
ви вірності» й обіцянки «трудящего населення СССР», адресовані «мудрому батюш-
ці» Сталінові. Потреба більшовицького режиму переконуватись раз у раз в «любові» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19
twirpx.com/file/1066377
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і вірності своїх підданих, які нишком стогнуть, видно ще зросла» [2, с. 3]. І далі: «З 
16 сторінок «Правди» половина вкрита цими заявами «вільної народної волі». Скла-
дається враження, що потрапив на кладовище: тільки надгробні камені, на яких вели-
кими літерами виведено напис: «Нашому мучителеві Сталіну. Ми твої піддані. Ми 
послушно поховали свою честь, наші душі, нашу волю! Народ» [2, с. 3].  

Відповідь на питання – чи справедливо називає автор статті Сталіна мучите-
лем – знаходимо в статті «Черчілль про масове більшовицьке вбивство»: «Іспансь-
ка газета «Ель Еспаноль» згадує про встановлення теперішнього англійського мі-
ністра Вінстона Черчілля, який писав у своїй книзі «Світова криза», що більшови-
цька революція коштувала життя 28 єпископів, 1219 священиків, 6000 вчителів, 
9000 лікарів, 12950 поміщиків, 54000 офіцерів, 70000 поліцейських, 193290 робіт-
ників, 260000 солдат, 355250 інтелігенції та 815 жінок. Одночасно газета нагадує 
читачам, що в вересні місяці 1939 року при окупації совєтамі Польщі, невідомо де 
ділися 1,5 мільйона поляків» [1, с. 2].  

Про розгул сталінського терору свідчить ще одна стаття під назвою «Звірства бі-
льшовиків в Краснодарі»: «Під час обслідування німцями будинку, де містилося ко-
лись НКВД, після вступлення їх 9-го серпня в місто, 15-го серпня в каналізації НКВД 
було знайдено шість трупів. При лікарському огляді було встановлено, що нещасні 
були задушені в каналізації. Трупи, в числі яких знаходився один інвалід та одна жі-
нка, були покладені на подвір’ї НКВД і через спеціальне оголошення були закликані 
мешканці міста для пізнання рідних чи знайомих в числі замучених. Двох з них пі-
знали родичі, які розповіли, що вбиті були захоплені НКВД 10-го та 12-го липня 1942 
року. Похорони відбулися 25-го серпня. На могилі по-звірськи замучених більшови-
ками мешканців міста, було складено багато квітів та вінків» [1, с. 3].  

Отже, однією з провідних тем українських газет Луганщини 1942-1943 років 
було засудження сталінсько-більшовицького режиму, розвінчання культу особи 
Сталіна та його політики, який і зараз ще має свій вплив на частину населення. Та-
ким чином, архівні матеріали свідчать про потребу подальшого дослідження існу-
вання лакун в історії України. 
 

Список використаних джерел 
1. Нове Життя. – 1943. – 18 березня (четвер). 2. Нове Життя. – 1943. – 19 червня (субота). 3. 
Нове Життя. – 1943. – 31 серпня (вівторок). 

 

І. В. Барабан 
 

ЗАКОНОДАВЧА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

ЩОДО МУСУЛЬМАН ПІВДНЯ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 
 

В українській історії приділялося мало уваги вивченню спільнот мусульмансь-
кого населення Півдня України ХІХ – початку ХХ ст. Україна здавна є поліконфе-
сійною державою, тож законодавчі акти Російської імперії щодо цієї частини на-
селення яке проживало на українських територіях є маловивченою і досить актуа-
льною темою [3].  

Впродовж всього існування Російська імперія проводила різну національну 
політику щодо новоприєднаних народів. Починаючи з часів Катерини ІІ було важ-
ливим встановлювати компромісні відношення із місцевими соціально-
політичними і духовно-релігійними структурами. На меті стояло поєднати автори-
тарний режим імперії із культурною автономією новоприєднаних територій. Зі 
століттями така політика поступово змінювалася. 

На початок ХІХ ст. всі справи, пов’язані з ісламом, носили законодавчий і сис-
темний характер. Така політика мала на меті інтеграцію мусульман до російського 
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середовища і створення так званого російського мусульманства, яке б поєднувала 
вплив як і Сходу, так і Росії [1]. 

У своєму творі «Русское мусульманство. Мысли, заметки и наблюдения» І. Га-
спринський чітко сформулював основні методи, які застосовував російський уряд 
щодо мусульман на території України. Політика уряду проходила під гаслом: «Я 
володію, а ви платите та живите як захочете» [1].  

У 1880 – 1890-х рр. починається рух за реформування конфесійної школи із 
переходом на більш сучасні методи викладання [5, с.41]. Вже весною 1905 р. Ко-
мітет міністрів ухилився від вирішення назріваючих проблем мусульманської по-
літики і вирішив дочекатися розпорядження Особливої наради з віротерпимості, 
головою якої був граф А.П. Ігнатьєв [5, с.45]. Нарада постановила, що такі стрем-
ління реформувати школу є досить небезпечними. Згодом була прийнята низка за-
конів, щоб упорядкувати мусульманські школи, не перешкоджаючи політиці, яку 
проводив царський уряд. 

Закон 31 березня 1906 р. вводив контроль міністерства над конфесійною школою. 
У 1907 р. вже були Правила, які дозволяли використовувати рідну мову як додатко-
ву, але після двох років навчання. Російська мова залишалася головною і більша кі-
лькість предметів викладалася нею. У доповідях Зборів про протидію татарсько-
мусульманському населенню у 1910 р. відмічалося, що йде бурхливий розвиток релі-
гійно-національного руху [5, с.45]. Внаслідок цього, уряд вирішив посилити правос-
лавну місіонерську діяльність на територіях, де проживала більша кількість мусуль-
ман і Україна не стала виключенням. Цей напрямок національної політики був спря-
мований на те, аби розрідити релігійну приналежність населення [2]. 

У 1911 р. починається звужування мов, які можуть викладатися, в цей список по-
трапила і татарська. Збори 1914 р. відмітили, що розвиток ісламу в Росії відображає 
розвиток ісламу по всьому світі: починаються посилення прогресивних течій із наці-
ональним підтекстом. Збори постановили з обережністю ставитися до побажань про-
гресивних мусульманських кіл щодо укріплення інституту муфтіїв [5, с.48]. 

У лютому 1916 р., група депутатів Думи внесла на розгляд законопроект, за 
яким пропонувалося відмінити будь-які релігійні і національні обмеження, всі мі-
ністри були проти. Тільки міністр ліберального просвітництва Н.П.Ігнатьєв вбачав 
принципову необхідність перегляду існуючої політики. У зв’язку з цим вже після 
лютневої революції 1917 р. у більшості регіонів Російської імперії починають ак-
тивізуватися національно-сепаратистські рухи за розширення своїх прав [5, с.48].  

Отже, з самого початку законодавча політика Російського уряду була спрямо-
вана на інтеграцію мусульман з Російським світом, але не враховувала релігійні 
особливості, які були притаманні населенню Півдня України [7, с. 213-214]. 
 

Список використаних джерел 
1.Гаспринский И. Русское мусульманство. Мысли, заметки и наблюдения / И. Гаспринский. – 
Симферополь, 1881. 2.Коран. Переклад смислів українською мовою / Переклад з арабсь-
кої Михайло Якубович. – Медіна:, Центр імені Короля Фагда з друку Преславного Сувою, 2013. – 
991 с. 3.Свод законов Российской империи государя императора Николая I. – СПб.: Тип. Второ-
го Отделения Собственной Е.И.В.Канцелярии, 1857-1868. 4.Гаврилов Ю.А., Шевченко А.Г. Рус-
ское мусульманство: история формирования самоидентичности [Текст] / Ю.А. Гарилов, А.Г. 
Шевченко. – Религия в самосознании народа, М.: Институт социологии РАН, 2008. – С. 159-
201. 5.Дякин В.С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (начало XX в.) [Текст] 
/ В.С. Дякин. - ВИ.1996. – № 11-12. 6.Якубович М. Іслам в Україні: історія і сучасність [Текст] / 
Михайло Якубович. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 264 с. 7.Якубович. М. Ad fontes: ідеоло-
гічний ресурс українського ісламу [Текст] / М. Якубович. – Ісламські процеси у світі та в Украї-
ні: реалії і прогнози : колективна монографія // відп. ред. А. В. Арістова. – Київ : УАР, 2011. – 
C.149-160.  
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С. В. Єгорова 
 

ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ У РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ 

РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.) 
 

Розвиток наукових основ збереження та ефективного використання водних ре-
сурсів завжди було одним з пріоритетних напрямів ефективної водогосподарської 
діяльності в Україні. Регулювання і раціональний розподіл природного потенціалу 
водного запасу країни відбувався на основі наукових здобутків українських вче-
них, якими у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. у дослідженнях приділено 
значну увагу. 

У другій половині ХХ ст. вченими науково-дослідних установ приділено вели-
ке значення збереженню та ефективному використанню водних ресурсів на зро-
шувальних і осушувальних землях України. Зокрема, Е.О. Богатова, 
В.Р. Гімбаржевський, О.М. Танклевський, В.В. Терешко, А.В. Шевченко розроби-
ли і впровадили технологію глибокого розпушування осушуваних ґрунтів із за-
стосуванням високоефективних заходів механізації [1, арк. 1–2]. З цією метою на-
уковці Б.І. Конаков, М.А. Куделя, А.В. Шевченко, З.Ф. Яцюк розробили техно-
логічне обладнання і устаткування для підпокривного посіву сільськогосподарсь-
ких культур та внесення мінеральних добрив з поливною водою [2, арк. 1–2]. 

Цінними стали розроблені удосконалені технології застосування місцевих до-
брив і засобів механізації їх виробництва та внесення, опрацьовані 
Е.О. Богатовою, В.Р. Гімбаржевським, М.А. Ляхом, В.А. Проневичем, 
О.В. Скрипником, В.В. Терешком [3, арк. 1–2]. Зокрема, вченими розроблено тех-
нології видобутку сапропелю і мулу з річок та водойм, використання яких підви-
щило родючість ґрунту і урожайність сільськогосподарських культур. Зазначені 
технології впроваджували на основі використання плаваючих екскаваторів та 
бульдозерів з механізмами для транспортування і очищення місцевих добрив. 

Для осушених земель науковці В.Р. Гімбаржевський С.В. Скрипніченко, 
В.І. Шматок розробили раціональну структуру посівних площ і сівозмін, систему 
обробітку та удобрення, спрямовані на збереження органічної речовини торфу і 
підвищення продуктивності торфо-болотних ґрунтів [4, арк. 1–2]. Для зрошуваних 
земель вчені Е. Драчинська, О. Жовтоног, М.І. Ромащенко, Л. Філіпенко, 
А.В. Шевченко опрацювали науково-технічні вимоги щодо проектування високо-
продуктивних і екологічно стійких агроландшафтів при зрошенні [5, арк. 1–2]. 

На початку ХХІ ст. науковцями значну увагу приділено опрацюванню еко-
номічно, енергетично та екологічно доцільних технологій використання водних 
ресурсів в Україні. Зокрема, вчені О. Власова, П.І. Коваленко, В. Ковальчук, 
П. Ковальчук, Т. Матяш, Ю. Михайлов, Т. Михальська, Н. Пендак, В. Петроченко, 
В. Попов, С. Шевчук велике значення приділяли розробленню ресурсоощадливих, 
екологічно безпечних технологій і технічних засобів для комплексної рекон-
струкції та модернізації зрошувальних систем [6, арк. 1–2]. З цією метою 
С. Балюк, Е. Драчинська, О. Коваленко, К. Ковальчук розробили та впровадити 
систему агротехнічних заходів, що забезпечили збереження родючості осушува-
них земель з урахуванням новітніх еколого-технологічних вимог [7, арк. 1–2]. 

Науковці О. Власова, П.І. Коваленко, В. Ковальчук, П. Ковальчук, Т. Матяш, 
Ю. Михайлов, Т. Михальська, Н. Пендак, В. Петроченко, В. Попов, С. Шевчук 
встановили особливості функціонування типових меліорованих територій у зоні 
зрошування, розробили і впровадили технології інтегрованого управління водни-
ми, земельними та енергетичними ресурсами [8, арк. 1–2]. З цією метою 
І. Войтович, П.І. Коваленко, В. Корецький, А. Левченко, С. Мовчан, М. Морозов, 



 120 

М.І. Ромащенко, А. Чернокозицький визначили закономірності зміни екологічного 
стану водних джерел від техногенних чинників та наукові основи і способи еко-
логічно безпечного їх функціонування [9, арк. 1–3]. 

Важливими стали розроблені Е.Драчинською, М.І.Ромащенком, А.В.Шевченком 
системи організації геоінформаційного забезпечення управлінських рішень зі 
стабілізації родючості ґрунтів на зрошувальних землях України [10, арк.1–2]. Вчені 
розробили технологію еколого-меліоративної стійкості природно-агромеліоративних 
систем, здійснили оптимізацію системи геоінформаційного забезпечення з обґрунту-
ванням та диференціацією протидеградаційних заходів [10, арк.3]. 

Можна зробити висновок, що у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. важ-
ливу роль для розвитку наукових основ збереження та ефективного використання 
водних ресурсів в Україні відігравали високоефективні концептуальні технології, 
розроблені вченими науково-дослідних установ для різних ґрунтово-кліматичних 
умов України. Їх застосування сприяло підвищенню родючості ґрунту, урожай-
ності сільськогосподарських культур та покращанню навколишнього природного 
середовища у країні. 
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ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАРАЛІМПІЙСЬКОЇ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ  

З ФУТБОЛУ 
 

Метою статті є висвітлення участі Паралімпійської збірної команди України з 
футболу на міжнародних спортивних змаганнях.  

Перед тим, як розглянути виступи Паралімпійської збірної України з футболу, 
коротко розглянемо виникнення такого виду спорту, як футбол. Історія футболу, а 
точніше ігор, подібних до сучасного футболу, бере свій початок ще з античних ча-
сів. У Європі ігри з м'ячем набули особливої популярності в середньовічній 
Англії. Сучасний футбол зародився зі створенням Футбольної асоціації Англії в 
Лондоні, Велика Британія, в 1863 р. як результат численних зусиль зі 
стандартизації різних форм гри [17], [8], [3]. На сьогодні в Україні футбол є одним 
з найулюбленіших видів спорту серед населення. 

Паралімпійська збірна України з футболу – чоловіча футбольна збірна, яка 
представляє Україну на міжнародних змаганнях з футболу серед гравців з пору-
шенням опорно-рухового апарату [7]. У міжнародних змаганнях бере участь з 
1998 р. 173 інваліди з наслідками ДЦП займаються футболом. Плідно працюють 
тренери з футболу у Волинській, Дніпропетровській областях, представників яких 
найбільше в Національній паралімпійській збірній команді. 

Розробником Паралімпійських ігор у світі став Людвіг Гуттман – нейрохірург 
німецького походження, який емігрував до Великобританії у 1939 р., рятуючись 
від нацистської окупації. Він же згодом, в 1948 р., став ініціатором проведення 
спортивних змагань як складової частини процесу реабілітації військових з пош-
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кодженнями спинного мозку, отриманими під час Другої Світової війни. Таким 
чином, 28 липня 1948 р. у госпіталі Сток-Мандевілю (Англія) були проведені пе-
рші ігри серед спортсменів на візках, які стали прототипом Паралімпійських: в 
змаганнях по стрільбі з лука взяли участь 16 чоловіків та жінок, бувших військо-
вих. Саме ці стріли Гуттмана пробили стіну відчаю – вони започаткували нову еру 
для людей з обмеженими фізичними можливостями – еру спортивних звитяг та 
перемог над перешкодами, які вибудовує світ. Символічним став збіг дати прове-
дення цих змагань з часом відкриття Олімпійських ігор у Лондоні. Назви «Паралі-
мпійські» ці ігри ще не отримали [1, с.192 – 193]. 

Міжнародні Ігри інвалідів, фактично І Літні Паралімпійські ігри, відбулись, 
власне, в 1960 р. у Римі, Італія, на кшталт Олімпіади – 1960, і до речі, одразу ж че-
рез кілька тижнів після її закінчення. У цих Іграх взяли участь 23 країни, яких 
представляло 400 спортсменів на візках. Програма ігор вже включала легку атле-
тику, плавання, фехтування, баскетбол, стрільбу з лука, настільний теніс [5]. 

У 1980 р., під час ігор XXII Олімпіади у м. Москва, міжнародні змагання інва-
лідів проходили у Нідерландах і називалися «Олімпіада для інвалідів. Арнем». Це 
був єдиний випадок, коли у назві ігор використано слово «Олімпіада», що не 
знайшло схвалення Міжнародного Олімпійського Комітету [2, с. 37]. 

Після московської олімпіади доктор Б. Джексон запропонував президентові 
Міжнародного Олімпійського Комітету Х. А. Самаранчу дати нову назву наступ-
ним іграм, що мали відбутися у 1984 р. у США, і провести їх під назвою «Паралі-
мпійські ігри» (Paralimpic Games) [2, с.37 – 38]. 

Сьогодні рахунок Паралімпійських ігор починають з 1960 р., тобто з IX Сток-
Мандевільських ігор, що відбулися у м. Рим, хоча спочатку Сток-Мандевільські 
ігри проводилися як ігри паралізованих, з часом, коли з'явилися нові міжнародні 
спортивні організації інвалідів, у них стали змагатися спортсмени інших нозологі-
чних груп [2, с.38]. 

Паралімпійська збірна команда України з футболу бере свій початок з 1997 р., 
над створенням команди в Україні працювали Президент Національного Паралім-
пійського комітету України В. М. Сушкевич та головний тренер команди 
С. В. Овчаренко. 

Паралімпійська збірна команда України з футболу брала участь у п′яти Пара-
лімпійських іграх починаючи з 2000 р. Три рази виборювала звання Паралімпійсь-
кого чемпіона (2004 р., 2008 р., 2016 р.) та двічі була срібним призером паралім-
пійських ігор (2000 р., 2012 р.).  

На чемпіонатах світу національна збірна команда також показує впевнений ре-
зультат, вигрававши світові змагання у 2001 р., 2003 р., 2009 р., 2013 р., 2017 р. 
Срібні призери чемпіонатів світу у 1998 р., 2005 р.,2015 р., 2019 р. Та двічі брон-
зовими призерами у 2007 р. та 2011 р. 

Чемпіоном Європи національна паралімпійська збірна України з футболу ста-
вала п′ять разів підряд (1999 р., 2002 р., 2006 р., 2010 р., 2014 р.), та один раз віце-
чемпіоном у 2018 р. 

Станом на 2019 р. національна паралімпійська збірна України з футболу очолює 
світовий рейтинг, будучи найтитулованішою командою у світі. Підтвердженням 
цього є нижче приведена історія участі та призові місця української паралімпійської 
збірної з футболу у міжнародних спортивних змаганнях. 1998 р. – Чемпіонат світу – 
2 місце; 1999 р. – Чемпіонат Європи – 1 місце; 2000 р. – Паралімпіські ігри – 2 міс-
це; 2001 р. – Всесвітні ігри – 1 місце; 2002 р – Чемпіонат Європи – 1 місце; 2003 р. – 
Чемпіонат світу – 1 місце; 2004 р. – Паралімпійські ігри – 1 місце; 2005 р. – Всесві-
тні ігри – 2 місце; 2006 р. – Чемпіонат Європи 1 місце; 2007 р. – Чемпіонат світу – 3 
місце; 2008 р. – Паралімпійські ігри – 1 місце; 2009 р. – Всесвітні ігри – 1 місце; 
2010 р. – Чемпіонат Європи – 1 місце; 2011 р. – Чемпіонат світу – 3 місце; 2012 р. – 
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Паралімпійські ігри – 2 місце; 2013 р. – Всесвітні ігри – 1 місце; 2014 р. – Чемпіонат 
Європи – 1 місце; 2015 р. – Чемпіонат світу – 2 місце; 2016 р. – Паралімпійські ігри 
– 1 місце; 2017 р. – Чемпіонат світу – 1 місце; 2018 р. – Чемпіонат європи – 2 місце; 
2019 р. – 2 місце Чемпіонат світу [9], [11], [14], [12], [13]. 

Головним тренером команди з 1997 р. до сьогодні є Сергій Валентинович Ов-
чаренко та старший тренер команди – Юрій Васильович Тимофеєв.  

Склад гравців команди на Паралімпійських іграх: 2000 р. (м. Сідней, Австра-
лія) – Сергій Бабій, Сергій Вакуленко, Тарас Дутко, Євген Жучинін, Володимир 
Кабанов, Микола Ковальський, Сергій Крот, Ігор Литвиненко, Валерій Новопол-
тавцев, Андрій Розтока, Андрій Цуканов [7], [16]. 

2004 р. (м. Афіни, Греція) – Володимир Антонюк, Тарас Дутко, Володимир 
Кабанов, Ігор Косенко, Денис Пономарьов, Андрій Розтока, Анатолій Шевчик, Ві-
талій Трушев, Андрій Цуканов, Сергій Вакуленко, Євген Жучинін [7], [16]. 

2008 р. (м. Пекін, КНР) – Володимир Антонюк, Сергій Вакуленко, Олександр 
Девлиш, Тарас Дутко, Ігор Косенко, Микола Міхович, Денис Пономарьов, Конс-
тантин Симашко, Віталій Трушев, Андрій Цуканов, Анатолій Шевчик, Іван Шква-
рло [7], [16]. 

2012 р. (м. Лондон, Велика Британія) – Володимир Антонюк, Олексій Гетун, 
Олександр Девлиш, Іван Доценко, Тарас Дутко, Євген Зінов´єв, Ігор Косенко, Де-
нис Пономарьов, Константин Симашко, Віталій Трушев, Андрій Цуканов, Анато-
лій Шевчик, Іван Шкварло [7], [16]. 

2016 р. Ріо-де-Жанейро, Бразилія – Константин Симашко, Віталій Трушев, Єв-
ген Зінов’єв, Тарас Дутко, Олег Лень, Едгар Каграманян, Віталій Романчук, Іван 
Доценко, Дмитро Молодцов, Станіслав Подольський, Володимир Антонюк, Богдан 
Кулинич, Артем Красильников, Іван Шкварло [7], [4, с.351], [6, с.10],[15, с.2], [16]. 

Отже, як бачимо національна паралімпійська збірна команда України з футбо-
лу є найтитулованішою командою у світі та досить потужно виступає на Паралім-
пійських іграх, чемпіонатах світу та Європи. А також виховала чималу кількість 
майстрів спорту України, майстрів спорту України міжнародного класу та заслу-
жених майстрів спорту України, чим популяризує та приносить честь Україні на 
міжнародному рівні. 
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В. С. Лавренко  
 

ОБРАЗИ ВОРОГА У ПЕРШІ ДНІ ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ  

НА СТОРІНКАХ КАТЕРИНОСЛАВСЬКОЇ ГАЗЕТИ «РУССКАЯ ПРАВДА» 
 

Перша світова війна, або як її називали сучасники, Велика війна, протягом 
усього свого хронологічного періоду офіційно мала дев’ять фронтів бойових дій. 
Але де-факто існував десятий фронт Великої війни. Це був інформаційний фронт. 
Адже інформаційне протистояння мало прямий вплив на патріотичне піднесення 
населення практично всіх учасників світової бійні на її початку; на формування 
ненависті до ворога в час, коли основна маса комбатантів втомилася від війни як 
повсякдення; і на поступове переростання світової війні у внутрішні революції в 
країнах-учасницях, що, врешті, призвело до радикального переформатування сві-
тових кордонів. 

Основною «бойовою одиницею» тодішнього інформаційного протистояння 
були щоденні періодичні видання, до яких варто віднести і ключове джерело на-
шого дослідження – катеринославську газету «Русская Правда».  

Метою даної розвідки є аналіз формування образів Австро-Угорщини та Німе-
ччини як військового ворога Російської імперії у перші дні війни. Чому цей мо-
мент був настільки важливим у даному питанні? Довгий час перед війною росій-
ська пропаганда формувала у населення уявлення про те, що потенційним війсь-
ковим ворогом є Туреччина. Візуальними образами турків прикрашалися солдат-
ські казарми, саме турків позначали як зовнішнього ворога на «уроках словеснос-
ти» для рядового складу російської імператорської армії, звірствами турецьких 
башибузуків прийнято було залякувати цивільне населення. І, з огляду на цю си-
туацію, на початку війни суть конфлікту Росії з Німеччиною та Австро-
Угорщиною була незрозумілою переважній більшості населення прифронтових 
губерній, до яких належала й Катеринославщина. А від рівня лояльності жителів 
цих губерній до влади, рівня їх інтеграції у мобілізаційні процеси, багато в чому 
залежала ефективність бойових дій у перші місяці війни. Тож зрозуміло, що про-
паганда здійснювала надзусилля, щоб форсовано змусити комбатантів і пересіч-
них мешканців ненавидіти нового ворога та розуміти мету війни з ним. 

Отже, ключовими моментами, які характеризують образи Німеччини та Авст-
ро-Угорщини на початку Великої війни у газеті «Русская Правда» є наступні: 

1. Головним зачинщиком світової бійні є Німеччина, в той час як Австро-
Угорщина не приймає самостійних рішень і є повністю залежною від Німеч-
чини. 

Зокрема, підтвердження цьому ми знаходимо на сторінках «Русской Правды» 
за 18 липня 1914 р. (за старим стилем, лишався один день до офіційного вступу 
Росії у війну): «Ненаситна Австрія наважилася зробити те, до чого готувалася дав-
но – проковтнути маленьку Сербію. Всім, однак, зрозуміло, що справа тут не в Ав-
стрії, а в її союзниці Німеччині. Без схвалення та заохочення Німеччиною, вона б 
сиділа сумирно.» Більше того, у цьому ж номері є метафоричні вирази на підтвер-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/546/2012
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1189/2000
https://football24.ua/kapitan_paralimpiyskoyi_zbirnoyi_ukrayini_peremogu_prisvyachuyemo_voyinam_ato_pislya_okupatsiyi_krimu_v_nas_zabrali_naygolovnishe_n338276/
https://football24.ua/kapitan_paralimpiyskoyi_zbirnoyi_ukrayini_peremogu_prisvyachuyemo_voyinam_ato_pislya_okupatsiyi_krimu_v_nas_zabrali_naygolovnishe_n338276/


 124 

дження думки про другорядність Австро-Угорщини та її керованість, наприклад, 
«Берлін натиснув віденську кнопку» або ж словосполучення «Австро-Німеччина» 
[1, c. 1]. Ще більше метафор міститься у номері «Русской Правды» за 26 липня 
1914 р. у статті «Причини нападу Німеччини», у якій Австро-Угорщину названо 
державою «солом’яним опудалом» і «державою для відведення очей» [4, c.4]. 

2. Акцент на військовій міці Німеччини на противагу слабкості австро-
угорської армії та недолугості австрійських вояків. 

У номері «Русской Правды» за 20 липня 1914 р. є розлога стаття, присвячена 
австро-угорському війську, головний висновок якої зводиться до декількох фраз: 
«При всій грізності у кількісному відношенні австро-угорська армія страждає на 
істотний недолік, який не може не вплинути на її бойову згуртованість. Цей недо-
лік полягає у її різноплемінності» [2, c.1]. Подібна стаття про німецьку армію ви-
йшла у номері «Русской Правды» за 26 липня 1914 р. У статті було наведено бага-
то фактичного матеріалу про боєздатність німецької армії, але жодним словом не 
згадано про її недоліки [4, c. 1]. Номер вже згадуваного видання за 25 липня 1914 
р. у статті з гучною назвою «Велика священна війна» наголошує: «Австрія у вій-
ськовому відношенні – доволі слабка держава. Під час війни Австрію всі та зав-
жди били. Німеччина – супротивник сильний. Її головна перевага – швидкість мо-
білізації» [3, c. 1−2] 

3. Зведення Великої війни до міжцивілізаційного протистояння 
слов’янського та германського світів. 

На підтвердження наявності цієї точки зору у російській періодиці наведу ци-
тату з «Русской Правды» за 26 липня 1914 р.: «Майбутня війна – це не війна дер-
жав, а війна народів, перш за все, германців проти слов’ян. Вже давно німці вирі-
шили, що саме вони мають зайняти місце зникаючої у Європі Туреччини і що все, 
що стоїть на шляху їх володарювання над Балканами та Македонією, має бути 
стертим з лиця землі» [4, c. 4]. У цій цитаті має місце факт «заміщення ворога», 
витіснення образу ворога в особі Туреччини, сформованого роками, з масової сві-
домості, та заміна його образом Німеччини як правонаступниці Отаманської імпе-
рії у плані гноблення слов’ян. 

4.Нераціональність поведінки німців в плані оголошення війни і психічні 
розлади Вільгельма ІІ. 

Коментуючи оголошення війни Німеччиною, «Русская Правда» за 25 липня 
1914 р. демонструє, м’яко кажучи, глибини психологічного аналізу особи кайзера: 
«Не підлягає сумніву, що німецький імператор проявив багато неврастенічної ім-
пульсивності» [3, c. 1−2]. 29 липня 1914 р. газета видала окрему статтю, присвяче-
ну Вільгельму ІІ під назвою «Бутафорський Наполеон» [5, c. 1]. 1 серпня у катери-
нославському щоденному виданні також вийшла стаття з промовистим заголовком 
«Політика безумства»: «політика безумства – це той вираз, яким з кожним днем 
все гучніше і гучніше характеризується політика імператора Вільгельма ІІ, що 
створила світову війну» [7, c.1]. У даному випадку задачею створення образу «ім-
ператора, який втратив глузд» була делегітимація укоріненої побутової візії німців 
як дуже раціональних та педантичних людей (що можна назвати позитивним мо-
ментом у їх сприйнятті російським суспільством). 

5. Прагнення Центральних Держав вести нечесну війну, переважно з ма-
лими державами. 

У вже згадуваній статті «Бутафорський Наполеон» у номері за 29 липня 1914 
р. є наступна цитата: «Зухвалості було багато, але де ж сила? У нападі на Швейца-
рію?» [5, c. 1]. Неодноразово згадується про те, що Австро-Угорщина не змогла, 
по суті, розбити маленьку Сербію, яка була абсолютно неспівставною за масшта-
бами з Габсбурзькою імперією міліnарною величиною. Окрім того, автори «Русс-
кой Правды» підкреслюють, що напад Німеччини на Бельгію поставив нападницю 
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у ситуацію міжнародної ізоляції: «Німецьке нашестя на мирні країни Європи зага-
льним голосом майже всієї світової спільноти оцінюється як спроба варварів зни-
щити світову культуру» (номер від 30 липня 1914 р.) [6, c.1]. 

6. Опис німецьких «звірств» проти мирного населення. 
Хрестоматійним у даному випадку є опис долі міста Каліша. «Русская Правда» 

за 3 серпня 1914 р. свідчить, що німецькі солдати здійснили ще 40 артилерійських 
пострілів по місту після його здачі. Після взяття міста німці почали набирати най-
впливовіших громадян у заручники. У статті згадується, що у Андрієві австрійці 
вели себе так само, наклавши на місцевих мешканців контрибуцію та розстріляв-
ши купця Ротая. Автор статті наголошує, що ніхто не очікував такою поведінки 
від «європейських культурних» націй [8, c.1]. 

Таким чином,основними методами створення образів ворога стосовно Німеччи-
ни та Австро-Угорщини у перші дні Першої світової війни були: 1. Децивілізація – 
невизнання права жителів Німеччини та Габсбурзької імперії бути зарахованими до 
сім’ї європейських народів за підсумками їхніх практик ведення війни (варварсь-
ких, з точки зору «Русской Правды»); 2. Деструкція попереднього позитивного імі-
джу держав у російському суспільстві. Зокрема, це явище прослідковується під час 
спроб пояснити оголошення війни Німеччиною Росії втратою здорового глузду (у 
масовій свідомості позитивний образ німців, перш за все, пов’язувався з їх «холод-
ним розумом»); 3. Створення образу ворога, якому цілком можна протистояти у 
бою, який має свої недоліки, тому його не варто переоцінювати. 
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ПСИХОНАГОРОДНІ ПОРТРЕТИ  

ДВІЧІ ГЕРОЇВ КАНДИДАТІВ В ЧЛЕНИ ПОЛІТБЮРО ЦК КПРС 
 

Метою цієї роботи є розгляд і оцінка здібностей Кандидатів в Члени Політбю-
ро ЦК КПРС з точки зору психоісторії. Для розуміння цієї проблеми автором був 
введений в науковий обіг термін психонагородні портрети.  

В процесі проведення джерелознавчого аналізу нагород одинадцяти Кандида-
тів в Члени Політбюро ЦК КПРС було виявлено ряд спільних особливостей їх на-
городжень – це вручення вищих нагород СРСР «за великі заслуги перед Комуніс-
тичною партією і Радянською країною в комуністичному будівництві і в зв’язку з 
50, 60, 70 і 75 річчя з дня їх народжень. Традиція присвоєння повторних вищих 
відзнак держави номенклатурним працівникам до ювілеїв була започаткована 
М.С.Хрущовим (16.04.1964) з присвоєння йому звання Героя Соц. праці з вручен-
ням - ордену Ленина до 60 річчя (16.04.1964) і до 70 річчя ордена Ленина і медалі 
«Золотая Звезда» з дня народження [1, с. 1-2]. Генсек Л.І.Брежнєв і Члени Політ-
бюро ЦК КПРС в негласному змаганні за кількість нагород намагалися стати бага-
тократно відважними людьми.  

Г.А.Алієв (з 24.11.1982 Член Політбюро) до 50 річчя з дня народження отримав 
(08.05.1973) орден Ленина. Першу медаль «Серп и Молот» № 19224 і четвертий ор-
ден Ленина № 432639 отримав 24.08.1979 р. на посаді першого секретаря ЦК Ком-
партії Азербайджану за велику організаторську і політичну роботу по мобілізації 
комуністів і всіх трудящих республіки на успішне виконання рішень ХХV з’їзду 
партії по розвитку народного господарства, підвищенню ефективності суспільно-
го виробництва, забезпеченню щорічного виконання і перевиконання плану і соціалі-
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стичних зобов’язань по продажу державі всіх сільськогосподарських продуктів. До 
60 річчя (07.05.1983) п’ятий орден Ленина № 400395 і другу медаль «Серп и Мо-
лот» № 158/II [2, с. 1-2]. В зв’язку з 40-річчям Перемоги радянського народу в Ве-
ликій Вітчизняній війні закритим указом від 23.04.1985 р. нагороджений орденом 
Отечественной войны 1 ступеня і ювілейною медаллю «Сорок лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» [3,с.30-31]. 

В.В.Кузнєцов до 50 річчя з дня народження отримав (17.02.1951) другий ор-
ден Ленина, до 60 річчя (11.02.1961) третій орден Ленина, до 70 річчя (12.02.1971) 
п’ятий орден Ленина № 405400 і медаль «Серп и Молот» № 13197, до 75 річчя 
(12.02.1976) орден Октябрьской Революции, до 80 річчя (12.02.1981) шостий ор-
ден Ленина № 458819 і другу медаль «Серп и Молот» № 158/II, до 85 річчя з дня 
народження отримав (12.02.1986), сьомий орден Ленина [2, с. 1-2]. В зв’язку з 40-
річчям Перемоги радянського народу в Великій Вітчизняній війні закритим ука-
зом від 23.04.1985 р. нагороджений орденом Отечественной войны 1 ступеня і 
ювілейною медаллю «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» [3, с. 30-31]. 

П.М.Машеров Першу медаль «Золотая Звезда» № 4376 і орден Ленина № 
19937 отримав 15.08.1944 р. за зразкове виконання урядових завдань в боротьбі 
проти німецько-фашистських загарбників в тилу ворога і проявлені при цьому від-
вагу і геройство і за особливі заслуги в розвитку партизанського руху в Білорусії. 

До 50 річчя з дня народження (12.02.1968) отримав четвертий орден Ленина, 
до 60 річчя (10.02.1978) сьомий орден Ленина № 429801і медаль «Серп и Молот № 
18975 [10, с. 33-35]. 

Ш.Р.Рашидов до 50 річчя з дня народження (04.11.1967) отримав орден Ленина. 
Першу медаль «Серп и Молот» № 16041 і сьомий орден Ленина № 422508 отримав 
30.12.1974 р. на посаді першого секретаря ЦК Компартії Узбекистану за видатні за-
слуги в керівництві роботою партійних організацій республіки по виконанню рішень 
ХХ1V з’їзду КПРС по розвитку сільського господарства, значному підвищенню виро-
бництва хлопку і забезпеченню продажу державі в 1973 році 4,9 мільйони і в 1974 
році 5,3 мільйони тон хлопку-сирцю. До 60 річчя (04.11.1977) дев’ятий орден Ленина 
№ 429986 і другу золоту медаль «Серп и Молот» № 130/II , [3, с.2]. 

М.С.Соломєнцєв до 50 річчя з дня народження (05.11.1963) отримав орден 
Трудового Красного Замени, до 60 річчя (05.11.1973) четвертий орден Ленина № 
432792 і золоту медаль «Серп и Молот» № 13116, до 70 річчя (05.11.1983) п’ятий 
орден Ленина № 400490 і другу медаль «Серп и Молот» № 183/II [4, с. 1-2].  

В зв’язку з 40-річчям Перемоги радянського народу в Великій Вітчизняній 
війні закритим указом від 23.04.1985 р. нагороджений орденом Отечественной 
войны 1 ступеня і ювілейною медаллю «Сорок лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» [3, с. 30-31]. 

Таким чином при аналізі психонародної статистики нагороджень Кандидатів в 
Члени Політбюро ЦК КПРС, яскраво проявилася різниця в тенденціях удостоєння 
їх вищих державних нагород СРСР до ювілеїв. По кількості ювілейних золотих зі-
рок (дві) і орденів Ленина лідирує Ш.Р.Рашидов (10). Порушили номенклатурну 
традицію ювілейних нагороджень Г. А. Алієв, П. М. Машеров, Ш. Р. Рашидов, які 
отримали перші золоті зірки за конкретні заслуги. Нагородні подарунки до 40-
річчя Перемоги в порушення статуту ордена Отечественной войны отримали 
Г.А.Алієв, В.В.Кузнєцов і М.С.Соломєнцєв. 
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Ю. О. Ніколенко  
 

ІСТОРІЯ ОСМИСЛЕННЯ ПОНЯТТЯ «БЕЗПЕКА» 
 

Поняття безпеки як відсутності загроз та небезпек було притаманне людині 
будь-якого історичного періоду. В ранніх державах Сходу (IV тис. до н. е. - I тис. 
до н. е.) дане поняття розумілося перш за все як безпека держави і правителя, яка 
вважалася запорукою безпеки і нормального життя підданих. Але початок систем-
ного осмислення поняття «безпека» припадає на епоху античності (ХІ ст. до н. е. – 
V ст. н. е.), коли її стали розуміти як захист держави і громадян від різного роду 
загроз, джерелом яких в основному вважалися надприродні сили та воля богів. Та-
кож дане поняття частково порушувалося тогочасними мислителями в контексті їх 
загальнофілософських та соціально-політичних концепцій, при цьому, як правило, 
безпека пов’язувалась з суспільно-політичними відносинами (індивід в епоху Ан-
тичності завжди розглядався як невід’ємна частина суспільства). Так, Демокріт 
розумів безпеку як можливість пристосування людини до умов життя і виживання, 
саме ця потреба виживання є причиною об'єднання людей і створення суспільства. 
Безпека в нього виступає невід'ємним атрибутом держави, що повинна забезпечу-
вати захист інтересів вільних громадян. На думку Платона, в ідеальній державі за-
безпечення безпеки громадян має базуватися на принципі справедливого визна-
чення положення і роду занять кожного індивіда в суспільстві за його здібностям, 
а не на прагненні до матеріальної забезпеченості. Аристотель розглядав безпеку 
індивіда як його природну потребу, яка задовольняється через створення держави 
(саме підтримку правопорядку Аристотель вважав однією з основних цілей ство-
рення та існування держави). Проблему безпеки суспільства вже в умовах держави 
він зв’язував з наявністю в ньому індивідів середнього достатку (так званого «се-
реднього класу», хоча він цей термін ще не вживав), який виконує роль компенса-
тора протиріч між багатими та бідними. Рівень стабільності та безпеки в суспільс-
тві на думку Аристотеля прямо пропорційний відсотку представників середнього 
класу в даному суспільстві. Римські філософи і юристи (в першу чергу Цицерон) 
вважали, що безпека може реалізовуватися тільки через право, що повинно регла-
ментувати всі соціально-економічні відносини в суспільстві [2, с. 147,149-151]. 

За Середньовіччя (V ст. – XVI ст.) у зв’язку з домінуванням релігії поняття 
безпеки втратило соціальне трактування і почало розглядатися як невід'ємний ат-
рибут божественного провидіння. Саме в цей період в словнику Робера 1190 р. бу-
ло вперше вжито сам термін «безпека» в значенні «спокійний стан духу людини, 
яка вважає себе захищеною від небезпеки». З цього визначення випливає, що ан-
тичний принцип первинності матерії в цей час змінює християнський принцип пе-
рвинності духу: вимога до самозбереження особистості і держави трансформуєть-
ся в прагнення до порятунку і збереження душі. У період Відродження (XV – XVI 
ст.) поняття «безпека», у зв’язку з тогочасними тенденціями до централізації дер-
жави і зниження впливу релігії, набуває більш світського розуміння - як ситуація 
спокою в результаті відсутності реальної небезпеки в матеріальній, політичній та 
економічній сферах. Період Нового часу (XVI - ХІХ ст.) характеризується станов-
ленням капіталізму і розповсюдженням теорій суспільного договору і природньо-
го права, в цьому контексті забезпечення безпеки почало розглядатися як одна з 
основних цілей держави і здійснення захисту природних прав індивіда. Насампе-
ред такий погляд викладений в роботах Т. Гоббса «Левіафан» (1651 р.) та Дж. Ло-
кка «Два трактати про правління» (1690) [1]. Тільки в XVI - ХІХ ст., завдяки робо-
там Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж. Руссо, Ш. Монтеск’є, Б. Спінози та інших мислите-
лів, поняття «безпека» почало активно вживатися в науковому та суспільно-
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політичному дискурсі. Наприклад, Б. Спіноза вважав, що рівень підтримки безпе-
ки в суспільстві прямо залежить від державної політики [3, c. 168].  

Великий вплив на вивчення проблеми безпеки зробив розвиток еволюційних 
теорій в природознавстві (що припадає на ХІХ ст.), що призвів до трактування 
безпеки як загальнобіологічного явища, що характеризує умови нормального жит-
тя не тільки соціальних, але і біологічних систем. В ХХ ст. розуміння безпеки за-
знало змін та його зміст значно розширився. Якщо раніше дане поняття здебіль-
шого застосовувалося до суспільства і держави та зводилося до захисту від зовні-
шніх і внутрішніх загроз, то зараз поняття безпеки включає в себе також і безпеку 
окремих індивідів і забезпечення умов для нормального цивілізованого життя, ро-
звитку та прогресу. На сьогодні поняття безпеки, окрім традиційної військової 
складової, також включає економічну, політичну, соціальну, культурну, екологіч-
ну та інші складові. Так, наприклад В. Парето на початку ХХ ст. виділяв 3 складо-
ві безпеки суспільства: політична стабільність, економічне процвітання, обороноз-
датність держави [3, c. 169].  

Якщо узагальнити історичну еволюцію розуміння поняття «безпека», то в епо-
ху Античності та Середньовіччя воно розглядалося переважно як безпека індивіда, 
в Новий час – як функція держави, в ХІХ-ХХ ст. - поєднання розгляду безпеки ін-
дивіда, суспільства та держави.  
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А. Г. Перетокін  
 

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ  

ГІРНИЧИХ РОБІТНИКІВ У НАДДНІПРЯНЩИНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 
 

Бурхливий розвиток кам’яновугільної галузі в Наддніпрянщині наприкінці ХІХ – 
на початку ХХ ст. викликав необхідність негайно вирішити питання, пов’язані з удо-
сконаленням як гірничого обладнання, так і безпеки праці робітників гірничодобув-
ної галузі. Серед важливих проблем були боротьба з гримучим газом та 
кам’яновугільним пилом. Гірничі інженери у закордонних відрядженнях вивчали до-
свід розвинених країн. Так, у 1901 р. гірничий інженер О. О. Скочинський три місяці 
працював у Вестфалії (Німеччина) і мав змогу ознайомитися зі станом гірничої спра-
ви регіону, вивчити науково-технічну літературу та галузеву періодику, обмінятися 
інформацією та думками з німецькими інженерами, техніками, працівниками та робі-
тниками. Результатами своїх спостережень і набутим практичним досвідом він поді-
лився з фахівцями Донецько-Придніпровського регіону, виступив із доповіддю в ре-
гіональному товаристві гірників та опублікував звіт у професійно-технічному журна-
лі «Горнозаводской листок» (далі ГЗЛ). Публікації О. О. Скочинського відзначалися 
аргументацією. Він розповідав, що з розвитком галузі в Німеччині теж виникло пи-
тання про провітрювання підземних розробок. Були складені спеціальні інструкції 
про вентилювання. О. О. Скочинський навів таблиці, де було вказано кількість кубі-
чних метрів чистого повітря, яке припадало на хвилину на одного робітника, який 
працював під землею. Було створено декілька урядових комісій, які вивчали стан ве-
нтилювання рудників Рурського басейну. У Вестфалії діяли гірничополіцейські пра-
вила, які встановлювали норми чистого повітря для рудників. У 1902 р. така норма 
дорівнювала трьом кубічним метрам на хвилину. Правила зобов’язували керівництво 
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http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2015_20_32


 129 

рудників або підвищувати цю норму, або зменшувати кількість робітників, якщо 
вміст метану в повітрі досягав одного відсотка. На той час більша частина вестфаль-
ських рудників задовольняла цим вимогам [2, с.5309]. 

Також О. О. Скочинський навів таблиці, у яких зазначалися гірничі округи, вка-
зувалася кількість забоїв і різні види та способи їх провітрювання. З таблиць можна 
було дізнатися про об’єм повітря, яке подавалося на окремі ділянки, кількість робіт-
ників та об’єм метану, який виділявся. На деяких рудниках для провітрювання засто-
совували значний об’єм чистого повітря – (315-340 кубічних метрів на хвилину) – але 
це давало змогу лише підтримувати вміст метану в повітрі на рівні нижче 1 %. Якщо 
зустрічались газові фонтани, то їх намагалися відводити окремим трубопроводом до 
шахти, якою виходило зіпсоване повітря. Для цього використовувалися ежектори. 
Вентилятори зазвичай приводилися в дію паровими машинами, коли ж вентиляційні 
шахти були розташовані на значній відстані від підйомних шахт, тоді вентилятори 
працювали на електричній енергії. Ці запобіжні заходи були спрямовані на боротьбу 
з гримучим газом. Як відзначав О. О. Скочинський, рудники Рурського басейну не 
були однорідними ні з точки зору наявності в них гримучого газу, ні за складом пла-
стів. Ним було встановлено, що на рівень виділення гримучого газу впливало наша-
рування пізніших формацій. Він продемонстрував таблиці, які відтворювали стан 
справ у окремих рудниках, показав наявність гримучого газу у відношенні до тонни 
видобутого вугілля в різних типах рудників, охарактеризував поверхи та яруси про-
дуктивності покладів, їх головні відмінні риси, потужність окремих шарів. В іншій 
таблиці автор показав залежність кількості гримучого газу від різних видів вугілля.  

О. О. Скочинський на прикладах продемонстрував, що чим більш потужним ша-
ром пізніших покладів укриті поклади кам’яного вугілля, тим більше в них гримучих 
газів. Це підтвердили і його власні спостереження, які він зробив при бурінні глибо-
ких свердловин, а також при поглибленні шахт у північній частині Рурського басей-
ну [2, с. 5309-5311]. 

О. О. Скочинський вважав Рурський і Донецький кам’яновугільні басейни схо-
жими та навіть подібними за природними геологічними й технічними умовами. Він 
констатував, що в Наддніпрянщині необхідно вивчати та запозичувати високий рі-
вень вирішення проблеми безпеки праці шахтарів у Німеччині. 

У 1903 р. в Катеринославському відділенні Товариства гірничих інженерів висту-
пив із доповіддю учений у галузі гірничої науки О.М.Терпигорєв. Він розповів про те, 
що будь-який рудник обслуговували щонайменше дві шахти, одна з яких була призна-
чена для вентиляції. Чисте повітря поступало через підйомну шахту до найглибшої ча-
стини рудника, а зіпсоване повітря всмоктувалося через іншу шахту за допомогою ве-
нтилятора чи інших пристроїв. Над шахтою будувалося спеціальне приміщення, в 
якому знаходився вентилятор. Одна з шахт могла використовуватися також для того, 
щоб подавати в шахту різні матеріали чи піднімати видобуте вугілля. Як зазначив 
О.М. Терпигорєв, аналогічна технологія була розповсюджена не тільки за кордоном (у 
Рурському басейні), а й в Наддніпрянщині [3,с.5924]. Уже в той час О.М.Терпигорєва 
вважали засновником наукової школи гірничої майстерності [1,с.90]. 

Таким чином, на початку ХХ ст. в Наддніпрянщині кращі фахівці гірничої справи 
вивчали закордонний досвід, щоб запозичити і застосувати його для вирішення про-
блеми удосконалення гірничого обладнання та безпеки праці робітників гірничої га-
лузі. Вважаємо, що в сучасному світі теж актуально та корисно вивчати і використо-
вувати досвід гірничих інженерів у вирішенні проблеми безпеки. 
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М. М. Приходько 
 

ЗМІСТ НЕЙІСЬКОГО ДОГОВОРУ 1919 РОКУ  

У КОНТЕКСТІ ТОГОЧАСНОГО МИРНОГО ПРОЦЕСУ В ЄВРОПІ 
 

Перша світова війна завершилась поразкою Четверного союзу, до якого нале-
жало Третє Болгарське Царство на чолі з монархом Фердинандом І. Так, 27 листо-
пада 1919 року в місті Нейі-сюр-Сенн поблизу Парижу був укладений мирний до-
говір, між Болгарією та країнами переможницями. Дана угода стала одним з еле-
ментів новоутвореної Версальської системи. 

Слід зазначити, що болгарська делегація не була допущена до переговорів в 
Версалі, всі її ноти та зауваження щодо тексту проекту мирного договору були 
відхилені з боку країн Антанти. В решті, після завершення проекту Болгарському 
Царству було висунуто ультиматум, відповідно до якого делегація на чолі з Т. То-
доровим мала підписати ганебну для держави мирну угоду на протязі 10 днів. 
Відповідною була й реакція очільника та членів делегації, які показово залишили 
Париж, а премьер Тодоров звільнився з посади. В подальшому Болгарія була пред-
ставлена у Франції делегацією на чолі з прихильником аграризму Стамболійським. 

Безперечно, слід звернути увагу на пункти мирного договору, які були відки-
нуті Тодоровим та ратифіковані вподальшому підписом Стамболійського. 

Так, відповідно до Нейіського мирного договору 1919 року Царство Болгарськє 
забов’язувалося передати до складу Королівства сербів, хорватів і словенців чотири 
райони площею 2566 км2 разом з містами Царіброд, Босілеград та Струмиця [1].  

Териториальні питання з північним сусідом Болгарії – Королівством Румунія 
були втілені в тексті договору який, по суті, був підтвердженням кордону встанов-
леним, ще Бухарестською угодою 1913 року. 

Безперечно критичною для економічної самостійності Болгарії була втрата 
південних портів на Егейському морі, що було задокументовано в положеннях до-
говору і конкретизувалось у відокремленні від Царства Західної Фракії (8,5 тис. 
км2). В свою чергу Західна Фракія потрапляла під контроль Великобританії, 
Франції, Італії, США та Японії, які зобов'язувались «гарантувати свободу еко-
номічного виходу Болгарії до Егейського моря» (зобов'язання було порушено пе-
редачею Західної Фракії до складу Греції в 1920 році) [2].  

В фінасовому аспекті Болгарія зобов’язувалась повернути 2,25 мільярда золо-
тих франків. Крім того, Болгарія була зобов'язана в шестимісячний термін поста-
вити Греції, Румунії та Югославії 70825 голів худоби і поставляти щорічно протя-
гом 5 років по 50 тис. т. вугілля. 

Військові статті Нейіського мирного договору 1919 року обмежували типи 
озброєння та чисельність армії, поліції та жандармерії. Болгарська армія повинна 
була надалі комплектуватися шляхом добровільного найму і не перевищувати 20 
тисяч чоловік. Також співвідношення офіцерів і унтер-офіцерів армії встановлю-
валося відповідно 1: 20 і 1: 15 [3]. 

Болгарська економіка та фінанси були підконтрольні Міжсоюзній комісії з бо-
ку представників Великобританії, Франції та Італії, що безперечно піддавало 
сумніву наявність державного суверенитету в даній галузі. 

У 1923, 1930 було змінено порядок і терміни виплат репарацій, в 1932 вони 
були остаточно скасовані. До цього часу Болгарія встигла виплатити понад 40 
млн. золотих франків та здійснила натуральні поставки на суму понад 100 млн. зо-
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лотих франків). 
Таким чином, результатом Балканської та Першої світової війни для Третього 

болгарського царства стала втрата етнічних територій, значні обмеження військо-
вої потуги, нереальні для післявоєнної економіки держави репарації.  
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Ю. Ф. Скрипниченко 
 

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ  

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ АКТУАЛЬНОСТІ ТЕМИ  

«ОСТАРБАЙТЕРИ» З ХАРКІВЩИНИ: СХІДНИЙ ВИМІР 
 

Друга світова війна посідає одну з найтрагічніших сторінок в історії. Чільне 
місце серед злочинів, скоєних нацистами у воєнні роки проти людства займає 
політика, яку нацисти розробляли і запроваджували відносно населення окупова-
них територій.  

Остарбайтери, котрих також називали «цивільними росіянами», «радянськими 
росіянами» - це багатонаціональна група цивільних робітників, не німців за по-
ходженням, котрі були вивезені з окупованих нацистськими військами територій 
Радянського союзу. Цими окремими назвами підкреслювалася їхня відмінність від 
інших робітників. Важливо відмітити, що робітники з дистрикту «Галичина», а та-
кож з Західної Білорусі, країн Балтії та інших перебували на території Райху в ін-
ших статусах. Додатковим знаком вирізнення для цих робітників був знак OST, 
котрий вони зобов’язані були носити на своєму одязі. 

Як зазначають дослідники, більшість з тих, кого ми знаємо як остарбайтерів, 
потрапляли на територію Німеччини та її союзників примусово. Їм доводилося 
працювати в сільському господарстві (близько третини від загальної кількості), у 
промисловості (біля 45 %) та інших видах діяльності. За офіційною статистикою 
остарбайтерами стало близько 2775000 чоловік. 

Після того, як воєнні дії в Європі закінчилися, примусові робітники ще довгий 
час перебували в спеціальних таборах для переміщених осіб. Не дивлячись на те, 
що на Нюрнберзькому трибуналі практику примусової роботи було засуджено, 
остарбайтерів ще довго не визнавали жертвами нацизму, а це означало, що їхні 
права на компенсацію тривалий час не входили до меж міжнародно-правового за-
конодавства та внутрішньодержавного регулювання. 

По поверненню до Радянського Союзу ці люди також довгий час не мали визна-
ченого статусу. Навіть більше того, до них була прискіплива увага та суцільна 
недовіра зі сторони правоохоронних органів. Таким ставленням до певної міри пояс-
нюється і те, що перше об’єднання остарбайтерів в громадську організацію відбулося 
в 1988 році. В сучасній Україні також створена Спілка в’язнів – жертв нацизму, котра 
також на офіційному рівні представляє інтереси також і колишніх остарбайтерів. 

Звісно, в Радянському Союзі не було офіційної заборони займатися вивченням 
теми остарбайтерів. Але ніхто нею не займався, принаймні на такому рівні, як те-
мою партизанського руху чи боїв на фронтах. На жаль через це було втрачено вели-
чезний пласт інформації, котру можна було б отримати в живому спілкуванні з ко-
лишніми остарбайтерами. Але лишилися спогади, мемуари, документи і таке інше. 

Саме в цьому і полягає наукова актуальність теми – в систематизації та уза-
гальненні всієї доступної інформації щодо остарбайтерів. Унікальності роботі до-
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дає той факт, що вона побудована на дослідженнях остарбайтерів із Харківщини (є 
подібне дослідження що до примусових робітників з Західної України - 
С.Д.Гальчак «Східні робітники» з Поділля у Третьому райху: Депортація, нацист-
ська каторга, опір поневолювачам. Вінниця, 2003) [1], але не існує нічого подібно-
го, присвяченого робітникам зі Східної України. 

Всебічне дослідження цих проблем дає можливість не тільки розширити знан-
ня про особливості історії примусових робітників, як складової частини політики 
нацистського окупаційного режиму на території Харківщини у всіх його проявах, 
але й вказують на необхідність враховувати уроки минулого, протиставляти не 
людським доктринам, які ведуть до моральної деградації суспільства, політику 
взаєморозуміння і гуманізму. 

Отже, події, пов’язані з залученням окупаційною владою цивільного населен-
ня на різні примусові роботи викликають не тільки наукове обговорення а й певні 
протиріччя, які поляризують наше суспільство. Ця тема відновлює не тільки свої 
позиції в українській історичній науці справедливість по відношенню до постраж-
далого населення Харківщини що було вимушене працювати на окупаційних 
підприємствах Третього райху, але й дає на сьогоднішній день певний історичний 
досвід вирішення проблеми безпеки. 
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ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ  

НА ПРИКЛАДІ ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ 
 

Актуальність дослідження підсилюється тими проблемами, що постали з 
2014 р., коли розпочалася війна на сході України. У зв’язку з цим виникає пробле-
ма соціального захисту мирного населення, надання необхідної медичної і гумані-
тарної допомоги. Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) організація, яка 
має багатий історичний досвід з вирішення проблем безпеки місцевого населення. 
В ХХ ст. на плечі членів Червоного Хреста (ЧХ) випало багато роботи та випробу-
вань. Варто зазначити, що в радянський період ЧХ повністю підпорядковувався 
потребам комуністичного режиму. Головні принципи та засади діяльності органі-
зації відходять на задній план. ТЧХУ входить в склад Союзу Товариств Червоного 
Хреста і Червоного Півмісяця СРСР (СТЧХ і ЧП СРСР). Дане становище позначи-
лося на міжнародній співпраці з іншими благодійними організаціями, бо відноси-
ни між ТЧХУ та зарубіжними червонохресними товариствами визначалися зовні-
шньою політикою радянського уряду. У 1930-х рр. враховуючи підготовку до 
майбутньої війни, уряд СРСР вирішив, що СТЧХ і ЧП повинен сконцентрувати 
увагу на допомозі державним органам охорони здоров’я в підготовці населення до 
санітарної оборони. У роки Другої світової війни червонохресні товариства в своїй 
роботі не завжди керувалися принципами та цінностями, які були закладені при 
створенні червонохресного руху. Зокрема, був порушений принцип неупередже-
ності, за яким ЧХ не робить будь-якого розрізнення за расовою, релігійною, кла-
совою ознакою або політичним переконанням. Крім того, систематично порушу-
вався принцип нейтральності у збройних конфліктах. 22 лютого 1941 р. РНК СРСР 
затвердив новий статут СТЧХ і ЧХ, відповідно до якого передбачалась масова ка-
мпанія залучення цивільних громадян до справи зміцнення санітарної оборони та 
здійснення допомоги особам, що постраждали від війни. Товариство займалося 
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евакуацією вихованців дитячих будинків у глиб СРСР. Для дітей фронтовиків, ді-
тей-сиріт відкривались їдальні, метою яких було хоча б один раз на день мініма-
льно нагодувати дитячий контингент. Обіди видавалися дітям додому та склада-
лися з однієї страви. Водночас зазначимо, що у шефській роботі над сирітськими 
дитячими будинками було ряд недоліків: відсутність плановості в роботі шефсь-
ких комісій ЧХ; поганий контроль матеріальних витрат; не у всіх школах діяли 
первинні організації ЧХ тощо [1, арк.13]. 

Допомога інвалідам війни до 1943 р. проводилась в індивідуальному порядку і 
не отримала значного поширення. Комітети ЧХ були погано зв’язані з органами 
соціального забезпечення, комітетами допомоги інвалідам і органам охорони здо-
ров’я. Діяльність комітетів зводилась в основному до обслуговування окремих ін-
валідів, оформлення документів, посадки їх в потяги та супроводження до місця 
постійного перебування. 

Члени ЧХ проводили протиепідемічні заходи, які поєднувалися з цілеспрямова-
ною організаційною роботою по налагодженню діяльності лікарень, амбулаторій, 
санітарно-епідеміологічних станцій. Зрозуміло, що підняти з руїн зруйновані кор-
пуси лікарень та великих лікувально-профілактичних закладів у той час не було 
можливості. Тому, організовуючи відбудовно-ремонтні роботи там, де це було мо-
жливо, партійні органи відводили найбільш уцілілі споруди для розміщення лікува-
льних закладів. Важливо відзначити швидкі темпи розгортання інфекційних ліка-
рень та відділень, а також усієї санітарно-протиепідемічної служби. Це диктувалося 
надзвичайно напруженою епідемічною обстановкою у визволених областях країни.  

В ХХІ ст. ТЧХУ є нейтральним посередником між воюючими сторонами на 
сході України. До завдань ТЧХУ належать: розшук зниклих безвісти; надання 
продовольства і медичної допомоги цивільним особам, що позбавлені всього най-
необхіднішого; поширення знань про міжнародне гуманітарне право та контроль 
за дотриманням його норм; залучення уваги до порушень гуманітарного права і 
сприяння його розвиткові тощо. За даними організації з 2014 р. по 1 квітня 2017 р. 
ТЧХУ надало гуманітарну допомогу постраждалому населенню на сході України 
на загальну суму близько 500 млн. грн. (продукти харчування, одяг, предмети по-
буту, ремонт будинків, медикаменти, лікування та ін.) [2, с.12]. Товариство спря-
мовує зусилля на інформуванні жителів населених пунктів в зоні воєнних дій, а 
також внутрішньо переміщених осіб про мінну небезпеку та правила безпечної 
поведінки з мінами і вибухонебезпечними пережитками війни.  
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В. О. Тимрук 
 

БИТВА ЗА БРИТАНІЮ: БОРОТЬБА ЗА ЖИТТЯ 
 

Після тривалої «дивної війни» та німецького блітцкригу, німецьким військам 
вдалося захопити Францію 22 червня 1940 року. З цього дня Великобританія, як 
світова держава, була вимушена одна довго воювати проти Німеччини та завойо-
ваної нею Європою. Єдине, що врятувало британців від долі французів – це пілоти 
королівських ВПС, які дали відсіч у небі, у битві за Британію. 

Падіння Франції дало гітлерівській армії отримали статус «непереможної», що 
не могло не радувати німецьких генералів. Проте в них залишалася одна важлива 



 134 

проблема – Великобританія продовжувала війну і не мала наміру підписувати ми-
рний договір.  

Німецьке командування розуміло, що вторгнення на Британські острови може 
коштувати їм великих втрат, тому було вирішено розпочати повітряну війну. Шеф 
Люфтваффе Г.Герінг мав намір завоювати домінування над небом Англії. Однак 
ніякої довіри генерали та адмірали у обіцяння Г.Герінга не вірили, оскільки у ко-
жного існувала своя точка зору щодо планів висадки. Тому дискусії у верховному 
головнокомандуванні продовжувалися до середини серпня, термін закінчення під-
готовки до операції відклали до середини вересня [3]. 

Як вказує свідок того часу, британський військовий історик Ліддел Гарт Б., 
бойова міць британської авіації, неабияк зменшилася після прикриття з повітря 
евакуації з Дюнкерка, відновлена до колишнього рівня. У 57 ескадрильях тепер 
налічується більше 1000 літаків [3]. 

Німецький план передбачав серію початкових, головним чином денних атак 
авіації, з подальшим нарощуванням інтенсивності: на британські радарні станції, 
аеродроми і авіаційні заводи, за якими повинні послідувати атаки на порти і кора-
блі, що знаходяться в Ла-Манші. Ці цілі були головними під час двомісячного пе-
ріоду між Дюнкерком і початковою фазою битву за Британію [4].  

Наприклад 11 червня м. Портланд і Веймут і конвої в дельті Темзи і поблизу 
Норич піддаються бомбардуванню. А вже на наступний день конвої і флоти Ю-87, 
Ю-88 і «Хейнкелей», що прикриваються Бф-109, ревуть над білими скелями Дувра 
і сотнями здійснюють п'ять або шість нальотів, завдаючи ударів по радарних стан-
цій і аеродромах, по Портмуту і конвою на Темзі [4].  

15 червня починається масовий наліт німецької авіації. У цей день об 11:29 60 
Ю-87 і 50 Бф-109 перетинають берегову лінію на південь від Дувра. 54-я і 501-я 
ескадрильї 11-ї групи йдуть на перехоплення; аеродром Лімпне пошкоджений; 72-
я ескадрилья, яка здійснює патрулювання, направляється на перехоплення; пізні-
ше 79-я, 41-я, 605-я і 607-я ескадрильї приєднуються до неї, а зенітні знаряддя від-
кривають вогонь. Двомоторні Бф-110, єдині німецькі винищувачі з дальністю 
польоту, достатньої для перетину Північного моря, не витримують вогню «Спіт-
файрів» і «Харрікайнів». У наслідок нальоту в Сандерленді зруйновано 24 будин-
ки, але жоден завод або аеродром не пошкоджений. [1] 

Рівно через місяць, 15 вересня стало кульмінацією нальотів на Англію. Поча-
лись інтенсивні бомбардування Лондона, метою яких було схилити населення до 
миру з Німеччиною та кинути свої дефіцитні ресурси на захист міста. Люфтваффе 
відправило понад 1000 літаків на операцію. Кожен бомбардувальник супрово-
джують п'ять винищувачів. Британська радіолокаційна станція фіксує групу літа-
ків далеко над Ла-Маншем. 11-я авіагрупа своєму розпорядженні достатній час. 
Підтримку надають ескадрильї 10-й і 11-й авіагруп [4]. У самий розпал бою, о 
13.30, в повітрі одночасно перебувало близько трьохсот «Спітфайрів» і «Харрі-
кейнів». Небо над усією Південно-Східної Англією, від берегів Ла-Маншу до Ло-
ндона, палало вогнем бою, і жодне з'єднання німецьких бомбардувальників не до-
летів до мети без втрат [1]. Британська тактика полягала у порушенні бойового 
строю ворога та нав’язування маневреного бою, від якого британські літаки 
«Спітфайр» та «Харрікейн» вигравали. 

Люфтваффе виявилося в зачарованому колі. У той час як його першою і го-
ловною задачею залишалося знищення ворожої винищувальної авіації, британці 
уникали боїв, але концентрувалися на бомбардувальниках [1]. 

В цілому, в ході повітряної битви за Британію Люфтваффе втратило 1598 літа-
ків, в тому числі - понад 800 винищувачів. Королівські ВПС втратили 902 вини-
щувачів [3]. 
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Отже, підводячи підсумки, можна сказати, що битва за Британію була однією з 
ключових битв Другої світової війни, так як після перемоги британці продовжили 
війну проти нацистської Німеччини та дочекалися вступу Радянського Союзу та 
США до антигітлерівської коаліції. Одним із вирішальних факторів стало бажання 
британських пілотів захистити свою Батьківщину від вторгнення ворога, не зважаю-
чи на кількісну перевагу ворога та його краще оснащення новітніми винищувачами.   
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В. М. Шевченко 

 

ОПІР ДЕМОКРАТИЧНИХ СИЛ ХАРКОВА ДКНС 
 

Безпечним для людини може бути лише демократичне суспільство. Найважли-
віше для демократії – уміння народу захищати себе від різних узурпаторів влади. 
Тому необхідно вивчати події, коли народ став на захист свободи. 

18 серпня 1991 р. у СРСР почалися події, що увійшли у історії під назвою путч 
Державного комітету із надзвичайного стану [1]. ДКНС на чолі із віце-
президентом СРСР Г. І. Янаєвим оголосив про відсторонення президента СРСР М. 
С. Горбачова [6]. 21 серпня 1991 р. ДКНС зазнав поразки. 

Серпневий путч змусив демократично налаштованих харків’ян стати на захист 
демократії. 19 серпня відбулося засідання Харківської обласної ради. Рада прийн-
яла постанову у якій дії ДКНС визнані незаконним захопленням влади. Подібну 
постанову прийняла районна рада Дзержинського району (м. Харків). 

На підтримку ДКНС став виконавчий комітет Харківської області. Лише пер-
ший заступник голови обласного виконавчого комітету Володимир Байбиков не 
підтримав путчистів. Одночасно виконавчі комітети у Валківському та Орджонікі-
дзевському районах прийняли постанови про виконання рішень ДКНС. Путчисти 
користувалися підтримкою мешканців Орджонікідзевського району, на їхню підт-
римку виступав голова районного виконавчого комітету Головко. Також ДКНС під-
тримували керівник відділу управління Комітету державної безпеки Переверзєв, за-
ступник прокурора області Каркач, голова виконавчого комітету Великобурлуцько-
го району Курьянов, голова Балаклійської районної ради Казмирук [5]. 

У той же день було підписано Звернення об’єднаних демократичних сил Хар-
кова. Демократи закликали не виконувати рішення ДКНС. Методи супротиву пут-
чистам мали бути ненасильницьким, пропонувався загальноміський страйк. За-
клик підписали депутати Харківської обласної ради Кадигробов, Кравцов, народні 
депутати УРСР Щербина, Московка, голова Харківської крайової організації На-
родного руху України Пасічник, співголова обласної організації Партії демокра-
тичного відродження України Рижов, голова обласної організації Ліберально-
демократичної партії України Смирнов [2]. 

20 серпня о 15:00 заступник голови Верховної Ради УРСР Володимир Гриньов 
підписав звернення у якому закликав українців вчинити опір путчистам. Одночасно 
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Народний рух України опублікував своє звернення за підписом голови Івана Драча. 
Харківська міська рада зібралася на надзвичайну сесію 21 серпня. Крім депута-

тів міської ради на сесії були у якості спостерігачів голови районних рад, депутати 
обласної ради, Верховної Ради УРСР, народні депутати СРСР. На сесію було вине-
сено питання: «Про задачі Харківської міської Ради народних депутатів у зв’язку із 
політичним становищем у країні». Це питання було винесено на голосування. Час-
тина фракції КПУ проголосувала проти, тому рішення не було прийняте [4]. 

На голосування було виставлене питання: «Про задачі Харківської міської Ра-
ди народних депутатів у зв’язку із заявою Президіуму Верховної Ради УРСР від 20 
серпня 1991 р.». Питання набрало більшість голосів [4]. 

Першим виступив голова міської ради Євген Кушнарьов. Він розповів про події 
19 – 21 серпня [3]. Із самого початку Кушнарьов відмовився виконувати рішення 
ДКНС та виконував лише рішення законних органів влади СРСР та УРСР. У висту-
пі депутата міської ради від ПДВУ В’ячеслава Ляшенка. Він засудив ДКНС від іме-
ні своєї партії. Безпартійний депутат міської ради Маргарита Ярова закликала до 
страйку у випадку уведення у місті надзвичайного стану. Депутат міської ради від 
групи «Незалежність» Євген Медреш заявив про підтримку усіх демократичних сил 
у СРСР, що встали до боротьби із ДКНС. Депутат міської ради від КПУ Людмила 
Григор’єва підтримала у виступі ДКНС. Голова районної ради Жовтневого району 
Олександр Прокоф’єв звернувся до усіх учасників події утриматися від насилля. 
Потім виступали депутати Верховної Ради УРСР Генріх Алтунян, Володимир Щер-
бина, Юрій Гайсинський. Усі вони засудили ДКНС. Голова районної ради Дзер-
жинського району Володимир Шумилкін зачитав постанову районної ради про не-
визнання ДКНС. Народний депутат СРСР Микола Тернюк заявив, що їде до Моск-
ви на надзвичайну сесію Верховної Ради СРСР. На сесії він сподівався виступити із 
промовою спрямованою проти путчистів. Перед закриттям сесії було зачитане зве-
рнення заступника голови Верховної Ради УРСР Гриньова [4]. 
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С. Д. Асланов 
 

КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР ГОРОДА БАРДА 
 

В докладе дается краткий обзор исторического периода Барды, которая имеет 
многовековую и богатую историю от раннего средневековья до середины XX века, 
от древних времен до современной эпохи и фокусируется на этимологии его 
названия. Возникновение и развитие древних и средневековых городов в 
Азербайджане, структура города, его социальная жизнь, военно-стратегическое 
положение, ремесло и торговля, культура, международные отношения и другие 
вопросы, связанные с городской жизнью, имеют особую важность для 
исторической науки, а также важны научные запросы, которые требуют важных 
научных исследований. Город Барда, развивающийся на Южном Кавказе, где 
пересекаются древние и международные торговые пути, играет важную роль в 
экономической, политической и культурной жизни азербайджанского народа. 
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Выдвигаются разные версии о происхождении города и этимологии слова Барда. 
Согласно этимологии народа, название города на азербайджанском языке было 
взято от слова «еще раз (bir də)». В древние времена город был настолько 
прекрасен, что повидавшие его один раз, хотели вновь увидеть его [6,c.119]. 

Есть ученые и исследователи, которые описывают имя Барда как «Военный 
лагерь пленников». В то время, как востоковед В. Минорский связывает Барду со 
словом «палан», в арабских источниках его описывают как «место содержания под 
стражей» и «город рабов» в переводе с иранского. Это показывает, что Иран 
является источником происхождения этого слова [5,c.11]. Также В. Сысоев, 
основываясь на аль-Хамиме, считает Барду местом рабства [7,c.49-63]. 

Барда, являющийся столицей Албании, 462 (464), был резиденцией арабского 
марзипана, начиная с первого средневековья она выделялась среди районов 
Азербайджана по политическим, экономическим и культурным развитиям. 
Подвергшись большим разрушениям во время нападения арабов, Барда была 
восстановлена в конце 7-го и начале 18-го веков. После оккупации Азербайджана 
арабами особое внимание уделялось укреплению его северных городов. Потому 
что, в то время они подвергались нападениям хазаров и других племен с севера. 
Чтобы предотвратить атаки северных племен, вокруг городов были построены 
крепкие крепостные стены и были размещены арабские гарнизоны. Одним из 
таких городов была Барда [2,c.16]. По словам авторов Истахри и Ибн Ховгала, 
город Барда в X веке занимает приблизительно 5-8 км площади и расположен на 
берегу реки Тартар [1, c.86-88]. Как и многие средневековые города Востока, 
Барда также пережила развитие феодальных городов. Там был город, где 
находилась крепость феодального замка и участок для торговли и ремесленников. 
Одним из факторов, которые привели к культурному росту Барды, было ее 
расположение на торговом пути, что, следовательно, привело к расширению 
экономических связей этого города с Ближним Востоком и другими 
мусульманскими странами, а также расширению разнообразных культурных 
торговых отношений. В середине 10-го века (944 г.) нападение русских привело к 
большим разрушением в Барде. В то же время феодальные войны были одним из 
факторов, влияющих на разрушение Барды. Академик Наиля Велиханлы, 
описывая превратившийся в поле битвы Барду, пишет о современной ситуации, 
ссылаясь на Аль-Мугаддаса: «Окрестности Барды разбросаны, ее население 
уменьшилось, а замок Барда теперь разрушен» [4,c.131]. Барда, отстраненная от 
административного деления Сефевидских штатов, была включена в Карабахскую 
провинцию. Разрушение Барды, преобразование городов в деревню произошло в 
основном в первой половине восемнадцатого века. Начиная с XVIII века, Карабах 
подвергался нападениям северокавказцев (Гянджа-Карабахская провинция). Во 
время нападения 1712 года поселения на равнинах, начиная с Барды до Казака 
были разрушены, многие люди были убиты и взяты в плен [2,c.15]. Под влиянием 
экономических и политических факторов, город Барда потерял свою прежнюю 
власть, а также свою историческую историю, как полностью разрушенный город. 
Политические события XVIII века серьезно повлияли на все населенные пункты 
Карабахского района и прежде всего на Барду. По Царскому указу о смене 
администрации Кавказа и Закавказии, с 9 декабря 1867 г., Шуша 
Елизаветпольской губернии была разделена на Мехри, Кабирли, Зангезур, 
Джаваншир, Чилаборд и Варденас. Барда в 1873 году, перешла на 
Джаванширскую область Елизаветпольской губернии. Во многих архивных 
материалах в 19 и начале 20 веков, Барда представляется как сельское местность. 8 
августа 1930 года, по решению Центрального исполнительного комитета и Совета 
Народных Комиссаров Азербайджана, территория Республики была поделена на 
новую территориально-административную единицу - районы. Начиная с 50-х 
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годов 20-го века, в Барде наблюдался рост населения и в результате 
индустриализации и экономического прогресса привело к быстрой урбанизации, 
разделению труда и специализации в обществе, в связи с этим произошли 
городские изменения в поведении и отношении людей. 
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Э. М. Асланов  
 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ  

В ПЕРИОД АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Национальная демократия Азербайджана после Февральской революции боро-
лась за национальную автономию в составе России на федеративно - демократиче-
ской основе. Дальнейшее развитие политических процессов показало, что демо-
кратическая и федеративная русская идея, на которую они надеялись, была не чем 
иным, как иллюзией.  

В сложных условиях сразу же началось государственное строительство незави-
симого Азербайджана. Правительство предприняло решительные действия с пер-
вых же дней, чтобы выйти из ситуации. 19 июня было объявлено военное положе-
ние на всей территории Азербайджана. Флаг из красной ткани, на котором изобра-
жался белый полумесяц и белая восьмиконечная звезда 21 июня, был объявлен од-
ним из государственных символов Азербайджана. 26 июня Особый мусульманский 
корпус был переименован в Отдельный азербайджанский корпус, а командиру это-
го корпуса было присвоено звание генерала. Командующий азербайджанским кор-
пусом, имеющий полномочия командира дивизии, начал выполнять конкретные ин-
струкции правительства, что на самом деле означало создание азербайджанских во-
оруженных сил. 27 июня был объявлен азербайджано-турецкий государственный 
язык. Большинство новообразованных государственных чиновников были предста-
вителями других национальностей. Таким образом, в Постановлении Совета Мини-
стров от 27 июня 1918 года говорится: - После принятия турецкого языка, как госу-
дарственного языка – во всех судебных, административных и других организациях, 
было разрешено использовать русский язык. В течение двух лет работа государ-
ственных органов должна была быть полностью на родном языке. Началась также 
национализация в других сферах общественной жизни. Несомненно, одним из пер-
вых успешных шагов в процессе строительства независимого азербайджанского 
государства стало открытие парламента Азербайджана. Молодому государству, со-
вершившему первые шаги, нужны были квалифицированные кадры. 1 сентября 
1919 года парламент Азербайджана принял закон об открытии Бакинского государ-
ственного университета, состоящий из четырех факультетов (историко-
филологический, физико-математический, правовой и медицинский). 15 ноября 
начались первые лекции в аудиториях университета. В то время в университете 
обучалось 1094 студентов, в том числе 217 слушателей. Параллельно с открытием 
университета парламент принял решение отправить 100 молодых людей за рубеж 
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для обучения в государственные университеты разных университетов мира в 
1919/20 учебном году, выделив 400 франков стипендий на одного учащегося и 1000 
франков на дорогу. Благодаря мерам, осуществляемым правительством Азербай-
джана, в 1919 году в столице и регионах было открыто только 700 школ, число 
учащихся достигло 48 780 человек. [5, с.128] Правительство и парламент Азербай-
джана приняли ряд решений для прессы и издательской работы, чтобы соответство-
вать требованиям времени. Например, по решению парламента от 30 октября 1919 
года сообщалось, что выпуск, печать и продажа прессы, литографии и аналогичных 
предприятий были бесплатными. Постановлением правительства от 9 ноября 1918 
года государственный контроль над средствами массовой информации был аннули-
рован. За два года на азербайджанском, русском, грузинском, еврейском, польском 
и персидском языках появилось около 100 газет и журналов. 

9 ноября 1918 года правительство АДР уделило особое внимание созданию 
государственных символов и решило утвердить национальный флаг, состоящий из 
синего, красного и зеленого цветов, на красной полосе белый полумесяц и вось-
миконечная звезда, значение цветов означало тюркизм, исламизм и модернизация. 
Решением от 23 марта 1919 года правительство объявило конкурс на создание гос-
ударственного герба.  

Самую высокую оценку Азербайджанской Демократической Республике, 
которая сыграла большую роль в истории Азербайджана, дал основоположник и 
архитектор современного и независимогоАзербайджана общенациональный лидер 
Гейдар Алиев: «Даже, если Азербайджанская Демократическая Республика действо-
вала в напряженных и сложных социальных условиях всего лишь 23 месяца, для 
нашего народа, она останется одной из самой яркой страницей в нашей истории. Хо-
тя она не смогла завершить важные шаги в области демократического государствен-
ного строительства, экономики, культуры, образования, здравоохранения, военного 
строительства, ее краткосрочные мероприятия оставили неизгладимый след в исто-
рии нашего народа и сыграли важную роль в восстановлении национальных тради-
ций государственности. Самое главное, что Азербайджанская Демократическая Рес-
публика укрепила свободу и независимость идей нашего народа». 
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СЕКЦІЯ V 

ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ. 

БЕЗПЕКА У РІЗНОМАНІТНИХ ГУМАНІТАРНИХ 

ТА СОЦІАЛЬНИХ ВИМІРАХ 

 
І. П. Суїма 

 

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ  

АНГЛОМОВНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 
 

Військова термінологія – це система лексичних засобів, що позначають поняття 
військової науки і вживаються в сфері спеціального спілкування. Військова терміно-
логія як периферійний шар лексики має різноманітні зв'язки із загальною лексикою 
мови. Оскільки військова справа, військова наука, поділяються на окремі галузі, від-
повідно, відбувається виділення термінології тактичної, військово-організаційної, 
військово-технічної, термінології за родами військ та видами збройних сил. 

Військова наука є досить динамічною галуззю знань, що швидко розвивається, 
і в зв'язку з цим постійно з’являється нова військова термінологія. Основна кіль-
кість військової лексики регламентована статутами, настановами, бойовими доку-
ментами, і в залежності від специфіки конкретної мови, уніфікована. Як усна, так і 
письмова військова мова вирізняється великою термінологічною насиченістю, то-
му виявлення і знання особливостей військової термінології конкретної мови має 
надзвичайно важливе значення. 

Військова термінологія відрізняється від нейтральної лексики функціонально 
(спеціалізація в галузі військової справи) і семантично (чіткість семантичних меж, 
стилістична нейтральність, відсутність емоційного забарвлення, а також прагнен-
ня до однозначності) [1, c.45]. 

На відміну від звичайного слова військовий термін може бути поєднаний тіль-
ки з одним об'єктом реальної дійсності, представленим або одним поняттям, або 
одним денотатом, або будь-яким числом однакових об'єктів. Ця однозначна спів-
віднесеність проявляється лише в межах однієї галузі військової справи. Багатоз-
начність військового терміна може мати місце тільки при його вживанні в різних 
галузях військової справи або в різних контекстах: донесення, повідомлення, ра-
порт, підрозділ, частина, з'єднання [2, c.30; 3, c.56]. 

Однозначність терміну в такому розумінні не слід плутати з варіантами перек-
ладу терміну іншою мовою, так як перекладний еквівалент того чи того терміна не є 
його значенням, а є лише одним з можливих варіантів еквівалентної відповідності. 

У військових термінів, як правило, немає синонімів, або вони різняться за сво-
їм вживання. Системна обумовленість військових термінів являє собою певну за-
лежність термінів один від одного.  

Всі військові матеріали відрізняються від будь-яких інших матеріалів насиче-
ністю спеціальною військовою лексикою, широким використанням військової і 
науково-технічної термінології, наявністю певної кількості змінно-стійких і стій-
ких словосполучень, характерних тільки для військової сфери спілкування, вели-
кою кількістю військової номенклатури і спеціальних скорочень та умовних поз-
начень, що використовуються тільки у військових матеріалах, а з точки зору син-
таксису – широким використанням еліптичних (особливо у військовій документа-
ції) конструкцій та кліше, використанням всередині одного речення численних па-
ралельних конструкцій, виражених інфінітивними зворотами. 

Військову лексику можна розділити на такі дві групи: 
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1. Військова термінологія. 
Військова термінологія в свою чергу ділиться: а) на термінологію офіційну, що 

складається зі статутних термінів; б) на термінологію нестатутну, вживану в усно-
му мовленні військовослужбовців і в деяких видах військової літератури, але не є 
офіційно прийнятою. 

2. Емоційно забарвлені елементи військової лексики [4, c. 87].  
Сучасна англомовна військова термінологія найбільш інтенсивно розвивається 

в сфері розробки нових видів зброї – в першу чергу ракетно-ядерних і космічних 
бойових систем (orbital weapon – орбітальна зброя, global missile – глобальна ра-
кета, silo launcher – пускове спорудження шахтного типу, stratospheric fallout – 
зараження стратосфери радіоактивними продуктами ядерного вибуху), радіое-
лектронних та інших технічних засобів (beam rider guidance – наведення за проме-
нем, laser range finder – лазерний далекомір, ambush detection device – засіб вияв-
лення засідок, air cus hion vehicle – апарат на повітряній подушці). 

Найбільш вживаним прийомом перекладу військової термінології є лексико-
семантичні заміни (конкретизація, генералізація, модуляція) – переклад лексичних 
одиниць оригіналу шляхом використання при перекладі слів, значення яких не збі-
гається зі значеннями вихідних одиниць, але може бути зрозумілим за допомогою 
певного типу логічних перетворень. Часто зустрічаються такі прийоми перекладу: 
модуляція або смисловий розвиток, наприклад: сalling the shot – оцінка пострілу, 
pickup zone – зона евакуації, target reference point – орієнтир, конкретизація: sniper 
element – підрозділ снайперів, ground – заземлення, data book – журнал спостере-
жень, генералізація: rifleman – стрілок, Nuclear, Biological, Chemical – зброя масо-
вого ураження, калькування або переклад лексичних одиниць оригіналу шляхом 
заміни її складових частин (морфем або слів) їх лексичними відповідниками в мові 
перекладу: countersniper operations – контрснайперські операції, rifle fire – вогонь 
гвинтівки, infantry squad – піхотне відділення, експлікація або описовий переклад: 
continuous wave – телеграфний режим роботи, crack-thump – спосіб «куля-
постріл», holdoff – зміна точки прицілювання. 

Отже, військові тексти знаходяться на перетині двох функціональних стилів мови 
– офіційно-ділового та науково-технічного. Основною характеристикою поняття вій-
ськовий термін, крім інших термінологічних властивостей, є особлива сфера функці-
онування, яка сама по собі, поряд з дефінітивної функцією і системністю, є ознакою, 
що дозволяє віднести те чи те слово або словосполучення до військових термінів. Та-
кож для військової сфери характерне широке використання абревіатур, різноманіття 
їх типів і високий темп оновлення. Крім екстралінгвістичних факторів, таких як роз-
виток науки і техніки, виникнення різних скорочених лексичних одиниць пояснюєть-
ся «принципом найменшого зусилля» або «законом економії мовних засобів». Вибір 
прийому перекладу залежить від структури терміна. Найбільш поширеними прийо-
мами перекладу простих і складних (багатокомпонентних) термінів є лексико-
семантичні заміни (модуляція, генералізація, конкретизація), калькування і описовий 
переклад. Використання описового перекладу обумовлено не тільки різною лексико-
синтаксичною сполучуваністю одиниць мови, а й відмінностями військової структу-
ри двох країн і, як наслідок, відсутністю тих чи тих понять у мові перекладу. 
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Л. С. Козловська  
 

ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОРЕКТНІСТЬ  

ЯК МОВНИЙ БЕЗПЕКОВИЙ ЧИННИК 
 

Сучасний етап функціонування постіндустріального суспільства вимагає від до-
слідника-лінгвіста обізнаності не лише в гуманітарній, але й економічній, інформа-
ційній сферах наукового знання, яке в режимі реального часу відображає різні сег-
менти наукової картини світу. Активне формування єдиного інформаційно-
комунікативного середовища, що поєднує глобальні ознаки з національними риса-
ми ідентичності, уможливлює безумовну інтеграцію регіонів і держав, водночас 
увиразнюючи соціальні, етнічні, мовні особливості. На шляху розвитку постіндуст-
ріального цивілізаційного суспільства, коли найбільш очевидним є створення ринку 
інформаційних ресурсів, який задовольняє соціум в інформаційних продуктах та 
надає інформаційні послуги, актуалізованим є питання накопичування, оброблення 
інформації в електронному вигляді. Українська мова активно опановує цей сегмент 
функціонування, адже інформаційні технології перетворюються на один із надсуча-
сних екстралінгвальних чинників, які впливають на її розвиток. Тож, безумовно, 
ідеться про створення нових, коригування чи толерантне використання наявних мо-
вних одиниць, які разом репрезентують суспільно важливу інформацію. Якою б 
універсальною не була наукова картина світу (особливо сучасного глобалізовано-
го), усе ж важить наявність наукової традиції практичних досліджень будь-якого 
елемента об’єктивної дійсності й теоретичних узагальнень щодо нього.  

Мова кожної науки, яка вивчає світ, ословеснює його за допомогою, насампе-
ред, термінів-імен професійних об’єктів, що фіксують, закріплюють знання про 
них. Навіть за наявності таких традицій виникають проблеми оформлення націо-
нальними засобами вираження універсальних знань, адже надрозвинена, забезпе-
чена власним лексичним ресурсом мова не завжди адекватно реагує на постійно 
збільшувані потреби наукової номінації. Завжди актуальною залишається пробле-
ма вибору національної чи іншомовної назви, пошуку золотої середини, адже усе 
збільшуване зростання запозичень з інших мов відбувається в безпосередній зале-
жності від суспільних процесів сьогодення та специфіки розвитку національної лі-
тературної мови. Терміносистема є найбільш відкритою для поповнення іншомов-
ними інноваціями, що згідно з теорією мовних контактів є одним із визнаних шля-
хів збагачення словникового складу мови. Проте практично водночас виникає «за-
гроза» для національного нормативного інваріанту наукового знання. Питання на-
укової коректності активно корелюють з вимогами політкоректності мовного про-
стору взагалі [1], у якому має панувати конструктивна комунікація на всіх рівнях.  

Якісне впорядкування галузевих субмов, уніфікація на словотвірному та лекси-
ко-семантичному рівнях, безумовно, покращать внутрішньогогалузеве спілкування, 
створять мікроклімат довіри між фахівцями, підтримають престиж сучасної україн-
ської наукової мови. На цьому етапі її розвитку потрібно розуміти, що кожен з тих, 
хто нею оперує, відповідає за збереження мовної природності, національної іденти-
чності. На думку О.Сербенської, активізовано роботу над вивченням та пошуками 
українських термінів, які є відповідниками до іномовних, при цьому зацікавленість 
у такому аспекті мовної екологізації виявляють не лише лінгвісти, але й фахівці ін-
ших галузей, які прагнуть заповнити відповідні термінні лакуни [2].  

В умовах глобального розширення комунікативної поведінки спеціалістів важ-
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ливо мотивувати їх з-поміж розмаїття варіантів обирати той, що максимально вра-
ховує як національно-культурні фактори, так й особистісні ціннісні уявлення про 
об’єкт номінації. Обираючи той чи той термін, важливо відповісти на питання «що 
правильно?» і з погляду наукової обґрунтованості, і з погляду конкретної доціль-
ності вживання, і з погляду нормативної варіантності. Суттєвим інструментом та 
чинником в цьому стає термінологічний словник, який не лише сприяє кодифікації 
доволі буремного сучасного мовно-інформаційного потоку за галузями знань, але 
й створює певні розумні перешкоди на шляху спонтанного, часто надто захопле-
ного універсалізацією терміновживання, зберігаючи його національне обличчя.  
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О. В. Сердюк 
 

ПРОБЛЕМА АДЕКВАТНОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 
 

Екологічна наука в світі розвивається протягом більше ста років. Науковці різних 
країн внесли істотний внесок у цей процес, тому екологічній термінології притаман-
на національне мовне забарвлення. Сучасні екологи стикаються з необхідністю пере-
кладу чималої кількості англомовної екологічної літератури. Однак в процесі перек-
ладу спеціального тексту, насиченого термінами, виникає багато складнощів, які 
призводять до зміни і порушення змісту оригінального тексту [1,с.15]. 

Під час перекладу з англійської мови на українську у фахівців-екологів вини-
кає проблема у зв’язку з недостатньою кількістю спеціалізованих термінологічних 
словників. Важливо розуміти, що точне значення термінів необхідно для правиль-
ного розуміння іншомовної інформації [2,с.38]. Основним критерієм оцінки пра-
вильності перекладу є адекватність. Адекватним вважається переклад, який точно 
передає зміст і форму оригіналу в їх нерозривному зв'язку, та відтворює смислову 
сторону й стилістичну своєрідність автентичного джерела. Лексичні трансформа-
ції, тобто «відхилення від словникових відповідностей», під час перекладу еколо-
гічних термінів проявляються у відмінностях в ємності слів і термінів, які лише 
частково збігаються за змістом. В лексичних системах англійської та української 
мов спостерігаємо розбіжності, які проявляються в типі смислової структури слова 
та смисловому обсязі слова. 

Працюючи з автентичними текстами слід враховувати, що українська мова 
вимагає використання слів з конкретнішим значенням, тому необхідно вибирати 
слова, які виражають поняття з вужчим значенням, на відміну від іншомовних те-
рмінів, що володіють більш широким понятійним апаратом. Цей вид лексичної 
трансформації має назву «конкретизація». Розглянемо цю проблему на прикладі 
перекладу слів «ecology» і «environmentalism». Обидва слова часто помилково пере-
кладаються на українську мову як «екологія». Однак, якщо звернутися до тлума-
чення цих слів в Encyclopedia Britannica, то «Environmentalism is a political and 
ethical movement that seeks to improve and protect the quality of the natural environment 
through changes to environmentally harmful human activities», а «Ecology is the 
scientific study of the distribution and abundance of living organisms and how these 
properties are affected by interactions between the organisms and their environment». 
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Отже, «ecology» та «environmentalism» не є синонімами і не можуть перекладатися 
однаково. Для перекладу терміну «environmentalism» існує українська калька «ін-
вайронменталізм», яка може бути використана під час перекладу суспільно-
політичних і соціологічних текстів. Переклад тексту екологічної тематики передба-
чає скоріше не переклад цього терміну, а його потрактування українською мовою: 
«соціальний рух, який бореться за якість навколишнього середовища». 

У процесі перекладу екологічних текстів виникає також проблема «хибних 
друзів перекладача». Терміни «producers», «consumers», «decomposers» досить час-
то зустрічаються в текстах екологічної тематики. Перші два терміни дійсно, на пе-
рший погляд, можуть перекладатися як «виробники» та «споживачі». Однак у ме-
жах екологічної тематики ці терміни перекладаються з однієї мови на іншу спосо-
бом заміни: producers – продуценти, consumers – консументи. 

Переклад термінів-словосполучень є особливо складним завданням, оскільки 
вони складаються з ланцюжка слів, які між собою не пов'язані службовими слова-
ми. Як правило, головне слово термінологічного словосполучення знаходиться в кі-
нці, і переклад терміна виконується з останнього слова до першого з додаванням ві-
дсутніх смислових компонентів. У зв'язку з цим слід виокремити основні прийоми 
перекладу термінів-словосполучень: 1) калькування (відтворення комбінаторного 
складу словосполучення, коли складові частини словосполучення перекладаються 
відповідними елементами мови, на яку перекладають): aerial scanning –повітряне 
сканування, soil analysis – ґрунтовий аналіз, living organisms – живі організми; 2) 
переклад за допомогою використання прийменників: geographical name – підпис на 
карті, storm evacuation map – карта евакуації під час шторму; 3) інверсія (зміна по-
рядку компонентів словосполучення): animal ecology – екологія тварин, plant 
ecology – екологія рослин; spatial data's updating – оновлення просторових даних, 
cellular breakdown – руйнування клітин; 4) описовий переклад (передача одного або 
декількох компонентів терміна-словосполучення за допомогою розширеного пояс-
нення значення англійського слова): environmental problems – проблеми навколиш-
нього середовища, graphic tablet – планшет для введення графічної інформації; 5) 
лексичні додавання (введення в термін додаткових елементів, які допомагають пе-
редати зміст, але залишаються неявними в оригіналі): data analysis – аналіз отрима-
них даних, herbivore – травоїдна тварина, carnivore – м'ясоїдна тварина. 

Отже, слід зазначити, що екологічна проблематика є не тільки однією з най-
складніших, але й однією з найважливіших тематик перекладацької діяльності. То-
му фахівець, який здійснює переклад таких текстів, повинен не тільки добре володі-
ти іноземною мовою, а й розбиратися в цій тематиці, добре знати пов'язану з нею 
українську термінологію, вміти грамотно викладати свої думки у мові перекладу. 
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Н. О. Зубець, О. А. Цупікова  
 

МОВНА СУГЕСТІЯ В РЕКЛАМНОМУ МЕДИЧНОМУ ДИСКУРСІ 
 

У сучасному комунікативному просторі рекламний дискурс (РД) посідає знач-
не місце, адже реклама активно проникає в життя кожної людини, керуючи її по-
ведінкою. Механізми її впливу на індивідуальну свідомість всебічно вивчаються 
мовознавцями (О.Арешенкова, Ф.Бацевич, С.Гузенко, В.Зірка, В.Охріменко та ін.).  

РД, спрямований на просування продукції медичного призначення, поки що 
недостатньо розроблений у лінгвістичній науці. Цей різновид інституційного дис-
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курсу визначаємо як комунікативну взаємодію у сфері масової реклами, що реалі-
зується у відповідному медіапросторі та спрямовану на просування товарів меди-
чного призначення вербальними й паравербальними засобами впливу на свідо-
мість адресата. Вивчення рекламного медичного дискурсу (РМД) має не лише 
власне наукову, але й велику соціальну значущість, що пояснюється специфікою 
об’єктів рекламування, пов’язаних із життям, здоров’ям та безпекою людини. Ви-
щезазначене свідчить про те, що порушена проблема набуває все більшої ваги та 
потребує значних теоретичних і практичних напрацювань, що й обґрунтовує необ-
хідність, закономірність і доцільність цієї розвідки.  

Предметом нашої уваги стали вербальні засоби мовленнєвого впливу на адресата 
в рекламних медичних текстах, дібраних за останні три роки з мас-медійного україн-
ського простору (телебачення, інтернет), друкованих рекламних видань (буклети, ли-
стівки), зокрема особливості їхнього функціювання на різних мовних рівнях.  

Життя, здоров’я, безпека – найважливіші категорії в системі цінностей люди-
ни. У зв’язку з цим копірайтерам доводиться використовувати такі рекламні стра-
тегії й тактики, які не повинні суперечити закону та водночас мають переконати 
споживача в необхідності придбання саме цього товару або користування послу-
гою, також вони послуговуються знаннями з педагогіки, психології та лінгвістики. 
Дискурс медичної реклами в порівнянні з іншими вимагає більш розгорнутої ар-
гументації, переконливості й доказовості для створення безпеки адресата. 

З-поміж основних ознак РД (у т. ч. – РМД) науковці виокремлюють наскрізну су-
гестивність (сприйнятливість до навіювання, що пов’язано зі зниженням критичності 
та свідомості адресанта реклами) [2; 3]. Завдяки дослідженням із психології та педа-
гогіки [1] відомі різні прийоми й методи навіювання, ключовим серед яких є мовне 
повідомлення, оскільки мова здавна вважається потужним прийомом сугестії. 

Аналіз фактичного матеріалу засвідчує наявність у РМД текстових і мовленнє-
вих засобів сугестії. НАУКОВЦІ ВІДЗНАЧАЮТЬ ПЕРШОРЯДНУ ВАЖЛИВІСТЬ САМЕ 

ВЕРБАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА РЕКЛАМИ. Значний сугестивний потенціал для створен-
ня дієвого та безпечного РМД мають фонетичні виразові засоби – рима, ономато-
пея, ФОНЕМНИЙ ПОВТОР, Анадіплосіс, які застосовуються в поєднанні з ритмічною 
організацією висловлення та створюють емоційний тон, ритмічний малюнок, що 
надають висловлюванню інтонації наполегливого повтору: Природний пробіотик 
для маленького животика («Лінекс»); КРЕКС, ПЕКС, ФЕКС. ПРИ ЗАСТУДІ ПИЙ 

ФЕРВЕКС!; І подякуєм за це – Пектолвану Ц; Німедар від Дарниці. Такі засоби ство-
рюють у рекламному тексті мнемонічний і сугестивний ефект. 

Фонетичні засоби слугують актуалізації тих вербальних компонентів, які пе-
редають головну ідею рекламного повідомлення. Важливою мовною особливіс-
тю РМД є субстантивність. Як маніпулятивні засоби найчастіше використову-
ються іменники-назви ліків, захворювань, симптомів, мікроорганізмів, станів лю-
дини, результатів тощо (24%). Широке застосування прикметників (20%) на поз-
начення позитивних/негативних, фармакотерапевтич-
них/фізіологічних/топонімічних ознак, як-от імунний, європейський, натуральний, 
престижний, протиалергійний і под., зумовлено потребою створення дієвого по-
відомлення, яке б одночасно інформувало споживача та здійснювало на нього 
вплив на короткому відрізку тексту. Використання особових, означальних, прис-
війних займенників (8%) успішно сприяє залученню адресата до прихованого діа-
логу, створюючи для нього умови для позитивного сприйняття товару.  

Прагматична цінність вживання прислівників безпечно, гарантовано, по-
справжньому, постійно, феноменально та ін. в РМД (12%) обумовлена характери-
стикою властивостей рекламованого лікарського засобу та його дії на організм 
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людини з точки зору його безпеки, ефективності, надійності, позитивних змін у 
разі його придбання.  

Дієслова дії, а не стану в РМД (24%) мають найбільш складну та містку семан-
тичну структуру, передають динамізм, інформують про появу нових препаратів і 
їхні позитивні якості, імітують довірливе спілкування рекламодавця та споживача, 
апелюють до почуттів, емоцій, ціннісних настанов особистості та забезпечують 
результативний уплив на адресата. 

Синтаксичні засоби (градація, паралелізм конструкцій, парцеляція) також віді-
грають значну роль під час реалізації стратегій навіювання і впливу на емоційну 
сферу потенційного споживача. Отже, ефективність РМД залежить від вдалого 
сполучення всіх його складників: зображення, звуку, образу, словесної тканини. 
Так досягається головна мета рекламної комунікації – спонукально-
маніпулятивний, безпечний вплив на реципієнта. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ  

З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ 
 

Переклад та передача змісту текстів за фахом відноситься до одного з голов-
них аспектів мовної професійної компетенції, що дозволяє фахівцеві адекватно 
здійснювати двосторонній переклад, адекватно розуміти зміст професійно орієн-
тованих текстів. У термінології, що відноситься до області інформаційної безпеки, 
слід виділити наявність різних термінів : 

1. Загальнонаукові (загальнотехнічні) терміни, які можуть використовуватися 
в різних сферах комп'ютерної науки (наприклад, antivirus program - антивірусна 
програма - може використовуватися як в програмуванні, так і в захисті інформації) 

2. Галузеві терміни, які використовуються в конкретній галузі комп'ютерних 
наук (наприклад, secure channel - безпечний канал). 

3. Вузькоспеціалізовані терміни, які використовуються в одній зі сфер конкре-
тної галузі (наприклад, transposition cipher - перестановочний шифр - термін крип-
тографічного захисту інформації) [1, с. 98]. 

Слід також відмітити, що термінологія в області захисту інформації відрізня-
ється по своїй структурованості: 1. Однослівні (прості) - наприклад, access - дос-
туп. 2. Фальшиві терміни (композити). Наприклад, loop - hole - лазівка, місце ви-
току; break - in - злом, вторгнення, проникнення в систему. 3. Терміни-
словосполучення. Наприклад, cryptographic attack - криптоаналітична атака; 
cryptographic check sum контрольна сума для перевірки криптографічної системи, 
криптографічна контрольна сума. При здійсненні перекладу з англійської мови 
українською необхідно брати до уваги полісимічність окремих термінів [1, c. 167]. 
Відмінними характеристиками термінології в галузі інформаційної безпеки є ная-
вність: 

1. Конверсивів. Наприклад, сipher в якості іменника - шифр, метод, алгоритм 
або система перетворення даних з метою їх захисту від несанкціонованого досту-
пу); в якості дієслова - шифрувати, зашифровувати; secure в якості прикметника - 
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безпечний, секретний; в якості дієслова - забезпечувати безпеку, секретність; 
2. Міжсистемних термінів-омонімів, які є присутніми в різних термінологічних 

галузях. Наприклад, identification - ідентифікація, ототожнення, встановлення, ви-
явлення (процес ототожнення об'єкту, наприклад, при входженні користувача в 
систему). 

3. Терміни, похідні від частин мови. Наприклад, терміни - з суфіксами – er, - 
or: eavesdropper - пристрій для перехоплення повідомлень; digitize - переводити в 
цифрову форму; кодувати аналогову інформацію, перетворювати в цифровий ви-
гляд; defenceless - незахищений, вразливий; digitized -оцифрований, представлений 
в цифровій формі; unintentionally - ненавмисно; 

4. Терміни - антоніми, які можуть бути різнокорінними : наприклад, decrypt - 
розшифрувати - encipher - зашифрувати); 

5. Терміни – професіоналізми. Наприклад, brouter = bridge/router - міст-
маршрутизатор, проф. «брутер» (пристрій, що поєднує в собі функції моста і мар-
шрутизатора); sniffer - проф. сніфер (програма спостереження (можливо несанкці-
онованого) за переданими по каналу даними). 

6. Терміни - сленгізми. Наприклад, термін Trojan horse - «Троянський кінь», 
розм. Троян (різновид вірусного ПО); 

7. Усічені терміни. Наприклад, wiretapping та wiretap - підслуховування, пере-
хоплення повідомлень; 

8. Терміни, що з'явилися внаслідок компресії. Наприклад, trap і door - trapdoor - 
лазівка; plain і text - plaintext незашифрований текст, відкритий текст. 

9. Абревіатурні терміни. Наприклад, crypto = cryptography - криптографія. 
10. Термины-акроніми. Наприклад, CA (= Certificate Authority) - центр серти-

фікації (випускає, створює і підписує цифрові сертифікати) [2,с.643-656]; 
Термінологія в області інформаційної безпеки може переводитися з викорис-

танням різних перекладацьких способів, до найбільш поширених з яких відносять-
ся наступні: опис значення англійського терміну, дослівний переклад, транскрибу-
вання ( транслітерація). 

Велике значення має також дотримання правильної послідовності перекладу 
багатокомпонентних термінів, коли переклад слід розпочинати з перекладу імен-
ника, який є основним компонентом і посідає останнє місце, потім поетапно пере-
кладати кожну смислову групу, найчастіше справа наліво. 
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СТВОРЕННЯ ПАНТЕОНУ ПАМ’ЯТІ  

ВЕЛИКОГО ДЕРЖАВОТВОРЦЯ УКРАЇНИ  

БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО: БЕЗПЕКОВИЙ АСПЕКТ 
 

Для кожного щирого українця і патріота своєї землі постать гетьмана України 
Богдана Хмельницького на сьогодні є уособленням державності і справжньої не-
фальшивої любові до рідного народу. Про геніальні прояви особистості Богдана 
Хмельницького можна писати досить багато: державотворець, дипломат, військо-
вий діяч. Стратег і тактик. Для своєї епохи, як писали сучасники його, він був «Бо-
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гом даним вождем». Незавершеним для історичної пам’яті нашої нації залишаєть-
ся на сьогодні встановлення реального місця поховання батька-засновника Украї-
ни як такої, що існує і донині, гетьмана України Богдана Хмельницького. 

«... На жаль, і до цього часу Українська держава, яка постала завдяки могутній 
волі та харизмі гетьмана Богдана Хмельницького 370 років тому, не має Пантеону 
своїх героїв-засновників.... Такі історичні Пантеони мають Італія, Франція, Поль-
ща та інші провідні країни світу, а ми – сучасні українці, перебуваємо тільки на 
початковому шляху створення таких важливих для нашої країни місць пам'яті. 
Зрозуміло, що місця пам'яті неможливо створити без проведення грунтовних нау-
кових досліджень. Відтак початком практичного втілення ідеї створення Націо-
нального Пантеону вважаю максимальне сприяння ініціативам вчених та гро-
мадськості щодо локалізації місця поховання Великого Гетьмана, а також її по-
дальшої музеєфікації» [9], – так висловився з приводу продовження пошуків місця 
поховання Богдана Хмельницького один з найкращих біографів гетьманів Украї-
ни, директор Інституту історії України НАН України Валерій Смолій. 

Політика національної пам’яті, яку активно провадить Україна, вимагає 
пошуку та відновлення могил видатних діячів України, як в межах нашої країни, 
так і за кордоном. Адже основним місцем пам’яті кожного народу є могили 
предків, а ставлення до них суспільства показує як національну зрілість самого 
суспільства, так і його державотворчий потенціал. З релігійної точки зору, 
відправлення панахид біля гробу перетворює церкву з меморія у мартирій, що має 
велике значення в історії України та української духовності [9]. 

27 липня 1657 р. відійшов у вічність великий державотворець Богдан Хмель-
ницький. Як за життя постать гетьмана була оповита багатьма легендами і міфами, 
так і після його смерті вона залишила по собі для нащадків чимало незрозумілого і 
втаємниченого, а в деяких аспектах – обросла і фальсифікаціями.  

Метою даної статі є подання в стислій формі історичної інформації про стан 
справ з дослідження Іллінської церкви та Замчища в селі Суботів Чигиринського 
району Черкаської області в плані пошуку поховання гетьмана Богдана Хмельни-
цького. 

Богдан Хмельницький згідно з історичними джерелами, будував Іллінську це-
ркву в Суботові як свою майбутню усипальницю (за різними даними) протягом 
1651 – 1656 рр. [4, с. 24; 5, с. 427; 7, с. 532]. Іллінська церква в Суботові стала уси-
пальницею в серпні 1657 р. [1, с. 446; 8, с. 595]. Адже в цей рік там було привсе-
людно, на чому засвідчують літописні джерела [10; 11], поховано гетьмана.  

Сторічні, і, до речі, короткотривалі у часі археологічні дослідження, які прово-
дились в Іллінській церкві в Суботові, наближали і віддаляли (з різних причин, в 
т.ч., і політичних) від встановлення реального місця поховання гетьмана Богдана 
Хмельницького, та перетворення його на своєрідне місце «української мекки» па-
тріотизму і гордості за власну націю. 1953 р. – дослідження всередині Іллінської 
церкви не проводились (було здійснено лише зовнішнє зондування церкви) 
[5,с.428]. 1970 р. – розкопки проводились, дослідники реально наблизились до ві-
дкриття місця поховання, але з різних міркувань продовжити дослідження у вияв-
леному всередині Іллінської церкви місці було заборонено [5, с.428]. 1971 р. – роз-
копки проводились в церкві, але за сучасними висновками ряду вчених, були сфа-
льшовані, аби підтвердити дані Літопису Григорія Грабянки та Чернігівського лі-
топису XVIII ст. про те, що ніби-то прах гетьмана Богдана Хмельницького та його 
сина Тимоша за наказом обозного коронного війська Речі Посполитої 
С. Чарнецького у 1664 р. був по вандальському викинутий із церкви [7, с.533; 
8,с.595]. Сучасні фахові дослідження українських вчених (Тарас Чухліб), проведе-
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ні у польських архівах та бібліотеках не підтверджують факт нападу 
С. Чарнецького на Суботів у 1664 р. та здійснення наруги над прахом гетьмана 
Богдана Хмельницького та його сина [9]. А тому, ми можемо припускати, що у Лі-
топис Григорія Грабянки, та і у Чернігівський літопис, могла свідомо (?) за чиєюсь 
вказівкою потрапити вигадана (?) інформація про напад карального загону на Су-
ботів і знищення могил Богдана і Тимоша Хмельницьких, яке на століття збило 
дослідників з правильного напрямку пошуку місця поховання великого державот-
ворця України та запустило в інформаційний простір неправдиві, на нашу думку, 
відомості, які використовувало в своїх дослідженнях не одне покоління істориків.  

2005 – 2006 р. – розкопки в церкві проводились. Локально розкоп проводився 
біля місця розкопок 1970 р. Не дивлячись на сенсаційні результати (з використан-
ням сучасного на той час пошукового обладнання було проведено ультразвукове 
обстеження південної і південно-західної стіни, і в місцях «потовщення» знайдено 
ознаки порожнин, які ведуть до південної стіни, вздовж якої виявлені ознаки по-
рожнини на глибині 10 – 13 м, а глибина власне порожнин сягає 2,5 – 5 м) [4,с.30] 
роботи були зупинені через загрозу, «ніби-то», руйнування храму [5, с.428]. Актів 
розкопок нами не виявлено, тому результати досліджень цих років є під великим 
знаком запитання. І в деяких аспектах обростають сучасними міфами. 2018 – 
2019 рр. – за ініціативи та підтримки ГО «Фонд Великий Льох» (голова – Павло 
Костенко) проводились обстеження всередині Іллінської церкви. У результаті но-
вітніх георадарних вимірювань фахівці Інституту геології Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка в Іллінській церкві виявили контури 
склепіння та підлоги підземної поховальної споруди розмірами 3х1,3 м і висотою 
від підлоги до стелі приблизно 1,6 м, ймовірно, викладеної зсередини цеглою і 
майже повністю засипаної грунтом. Споруда орієнтована по напрямку захід-схід. 
У привхідній частині церкви, між стовпами, які підтримують хори, наявні ознаки 
вхідного колодязя до поховальної споруди [2, с. 58]. 

Наприкінці 2018 – початку 2019 рр. георадарні дослідження навколо Іллінської 
церкви в Суботові проводив незалежний дослідник Іван Ільчишин, який у своєму 
звіті вказує наступне: «Біля церкви звертає на себе увагу велика (діаметр до 4 м) 
аномалія, розташована по вісі південної стіни церкви, на південному сході від вів-
таря. Вона може бути ознакою підземної споруди» [3, с.10]. 

У травні 2019 р. за підтримки ГО «Фонд Великий Льох» групою спелео-
археологів з Кам’янця-Подільського було проведено дослідження підземних по-
рожнин на пагорбі, де розташована Іллінська церква в с. Суботів Чигиринського 
району Черкаської області [6, с.3]. В результаті досліджень спелео-археологів було 
обстежено 5 об’єктів (чотири льохи і провалля). Зв’язок підземних порожнин зі 
спорудою Іллінської церкви на даному етапі досліджень не знайшов підтверджень 
[6, с.11 – 13]. 

Отже, як бачимо, у 2019 р. – вчені наблизились до сенсаційного відкриття. 
Відкриття, можливо, реального місця поховання гетьмана Богдана Хмельницько-
го. Нині (на час написання даної статті – середина серпня 2019 р.) очікується до-
звіл Міністерства культури України на проведення, поки що, не археологічних ро-
зкопок, а застосування, з метою підтвердження наукової гіпотези, напів-
інвазійного методу свердління та буріння у супроводі інспекційної камери. Якщо 
цей метод дасть позитивний результат, то необхідно далі проводити вже археоло-
гічні дослідження виявлених об'єктів. До речі, результати досліджень 2019 – 2019 
р. підтвердили провідні фахівці світового рівня з археологічної геофізики таких 
країн як Швеція, Польща, Іспанія. 

Як бачимо, пошуки праху великого державотворця України Богдана Хмельни-
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цького тривають донині. Розвиток сучасної науки подарував нові технологічні 
можливості в цьому напрямку, а також спонукав дослідників до вироблення нових 
теоретичних і методологічних підходів до пошуків.  

У 2019 р. з’явився шанс просунутись вперед із пошуком праху гетьмана Укра-
їни Богдана Хмельницького, і цей шанс необхідно використати з розумом, не за-
вдавши шкоди, насамперед, Іллінській церкві – пам’ятці культурної спадщини на-
ціонального значення.  

Пошук праху великого державотворця України Богдана Хмельницького на 
сьогодні має не лише історичне, а і політичне значення. Адже його можливе від-
найдення – стане потужним джерелом і запорукою до єдності нашої нації. А також 
– це реальний шлях до створення величного Пантеону пам'яті великого державот-
ворця України. А Чигиринщина у новому контексті перетвориться на реальне 
державотворчо-ментально-історичне місце нашої нації.  

 

Список використаних джерел 
1.Бондаренко Р. І. Іллінська церква, Іллі пророка церква або Свято-Іллінська церква у с. Суботів 
// Енциклопедія історії України: Т. 3: Е – Й. – К.: Наук. думка, 2005. – С. 446–447. 
2.Обстеження Іллінської церкви та прилеглої до неї території у с. Суботів Чигиринського ра-
йону Черкаської області із застосуванням неруйнівних геофізичних методів: звіт з виконання 
наук.-техн. експертизи / керівник теми: кандидат геологічних наук К. М. Бондар. – К., 2019. – 
62 с. 3.Ільчишин І. Результати георадарних досліджень в Іллінській церкві. – Суботів: 2018–
2019. – 11 с. 4.Кукса Н. В. Церква і ім’я Святого Пророка Іллі в Суботові: минуле, реалії, перс-
пективи усипальниці Богдана Хмельницького // Чигиринщина в історії України. Зб. 1. Суботів: 
минуле і сучасність: матеріали Першої історико-краєзнавчої учнівської конф. /за заг. ред. доц. 
В. М. Лазуренка. – Черкаси, 2006. – 120 с. 5.Нераденко Т. М. Словник-довідник з археології Чер-
кащини: наук.-довідкове краєзнавче видання. – Черкаси: ФОП Чабаненко Ю.А., 2016. – 650 с. 
6.Нечитайло П. О., Тимчук Д. В. Звіт за результатами проведення спелео-археологічних робіт 
поблизу Іллінської церкви в с. Суботів, Чигиринського району Черкаської області. – Кам’янець-
Подільський, 2019. – 53 с. 7.Сказания о населенных местностях Киевской губернии или Стати-
стические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в 
пределах губернии находящихся / собрал Л. Похилевич. – Біла Церква: видавець 
О.В. Пшонківський, 2007. – XXII+642 с. 8.Смолій В. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький 
(Соціально-політичний портрет). – 2-ге вид., перероб. – К.: Либідь, 1995. – 624 с. 
9.https://www.facebook.com/Інститут-історії-України-Відділ-Середньовіччя. 
10.https://uk.wikipedia.org/wiki/Літопис_Григорія_Грабянки. 
11.http://litopys.org.ua/samovyd/sam02.htm. 

 

С. И. Шитов 
 

МЕТОДЫ МАНИПУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕНСТВЕННЫМ СОЗНАНИЕМ  

В КОНТЕКСТЕ ПОСТМОДЕРНИЗМА 
 

Способы воздействия на общественное сознание (а, значит, и манипулирования) 
являлись актуальной проблемой для любого государства независимо от историче-
ской эпохи. На фоне расцвета средств массовой информации в ХХ веке манипуля-
тивные технологии вступили в стадию активного развития. Настоящими «полиго-
нами» для отработки подобных технологий в 1-й половине ХХ века стали, прежде 
всего, государства с тоталитарными режимами (фашистская Италия, нацистская 
Германия и сталинский Советский Союз). Важным фактором, в данном случае, яв-
лялась способность государств подобного типа обеспечить изоляцию собственного 
культурного пространства от любых внешних воздействий, разрушительных для 
господствующей идеологии и официально принятой системы ценностей. 

С середины 70-х годов прошлого века резко возросли возможности и масшта-
бы манипулятивного воздействия на сознание масс. Связано это, во-первых, с по-
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явлением постмодернизма – глобального явления, охватившего целый ряд сфер 
духовной культуры (философию, искусство, экономику, социологию, политику). 
Во-вторых, речь идет, конечно же, об Интернете, который в силу своих сущност-
ных характеристик превращается в своеобразный и очень эффективный инстру-
ментарий для реализации постмодернистских установок. 

Возможность манипулирования общественным сознанием заложена в ряде 
определенных позиций, которые, как правило, реализуют (другой вопрос, 
насколько осознанно) создатели постмодернистских произведений. 

1) «Объективистская» подача фактов с минимальным комментированием и 
почти отсутствующими оценочными суждениями. Эти «голые» факты, как прави-
ло, не связываются с контекстом явления в целом или процессом, который они 
представляют. Кстати, рамки «объективистской» (то есть, по сути, постмодер-
нистской) подачи фактов значительно шире, чем только сфера искусства. Струк-
тура новостных сайтов современного Интернета построена преимущественно по 
этому принципу. Причем независимо от идеологической направленности. Широ-
кая панорама разнообразного, но «отрывочного», фрагментарного материала, 
представляемого СМИ и Интернетом крайне привлекательна для массового поль-
зователя, поскольку дает, с одной стороны, возможность быстрого усвоения мате-
риала, а с другой – постоянную возможность быть в «тренде», то есть в гуще са-
мых последних событий, происходящих в разнообразных сферах политической, 
экономической и культурной жизни. 

Возможность манипулирования сознанием аудитории в данном случае заклю-
чается в следующем. Дело в том, что лишь незначительная часть материала, достав-
ляемого аудитории средствами массовой информации или создателями постмодер-
нистских художественных произведений, действительно однозначна и не нуждается 
в углубленном осмыслении и анализе. Чаще всего отраженные факты и события яв-
ляются локальными признаками глубинных процессов, тенденций, развивающихся 
в наше время. Но чтобы понять их смысл через призму того, что происходит в дан-
ный момент, нужна определенная подготовка самой аудитории (которая зачастую 
отсутствует). И поэтому здесь вполне возможно манипулирование вниманием 
аудитории с помощью дозирования так называемых «голых» фактов. Увеличивая, 
например, их количество, можно создавать определенное умонастроение и подтал-
кивать к нужным выводам. Хотя, зачастую, эти факты оказываются вырванными из 
контекста и не отражают истинного характера происходящих процессов. 

2) «Уничтожение вертикалей». Речь идет о разрушении ценностной системы 
прошлого, которая ориентировала человека на «подтягивание» себя к более высоким 
уровням духовного бытия. Другой термин, отражающий данную особенность пост-
модернизма - абсентивность (от англ. absent – отсутствие). Он означает стремление 
художника убрать из произведения ценностные структуры с вертикальной иерархи-
ей, значительные темы и даже авторскую позицию. Постмодернисты отбирают со-
бытия, понятные «изнутри», предельно простые для толкования и однозначные. За-
тем эти микросюжеты «сшиваются» в одну большую сюжетную цепочку. Яркий 
пример такого метода – фильм К. Тарантино «Криминальное чтиво». Смысловая до-
ступность каждого звена сюжетной цепочки вызывает обманчивое ощущение ясного 
понимания произведения в целом. А также возможности (на основе этого понима-
ния) делать адекватные выводы об окружающей действительности. Хотя на самом 
деле это происходит далеко не всегда, поскольку сознательное разрушение автором 
ценностной иерархии и маскировка собственной позиции (которая может выражать-
ся, например, в стремлении легализовать девиантные формы поведения индивида) 
вполне могут изменить мировоззренческие позиции зрителя или читателя и, соот-
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ветственно, снизить точность оценки окружающих явлений. Это тем более вероятно, 
если учесть мощное суггестивное (внушающее) воздействие, которое яркие художе-
ственные образы могут оказывать на восприятие аудитории. 

В числе самых эффективных средств воздействия в арсенале постмодернистов 
можно также назвать игровую форму сюжета, тщательную работу над текстом 
(филигранная отточенность каждой фразы), ссылки и прямые цитаты из произве-
дений прошлых эпох ( что создает впечатление основательности концепции со-
зданного творения). Среди известных (и, безусловно, талантливых) постмодер-
нистских литературных произведений, где гедонистическая и суггестивная функ-
ции «работают» с большим размахом, можно назвать роман Юрия Полякова «Гип-
совый трубач» и повесть Татьяны Толстой «Кысь». 

Обсуждая проблему манипулирования общественным сознанием, следует про-
являть осторожность по целому ряду причин. Во-первых, существуют самые раз-
ные градации использования манипулятивных технологий. Во-вторых, необходи-
мо учитывать разные уровни осознанности применения такого инструментария 
самим автором. Ну и, наконец, в-третьих, следует помнить о том, что сами по себе 
постмодернистские произведения, как и социологические, философские концеп-
ции такого же типа могут использоваться (и используются) для трансформации 
общественного сознания или для выполнения конкретных задач в интересах госу-
дарственных структур и политических сил. Причем часто даже вообще без учета 
авторской позиции создателей конкретного продукта. 

Разновидностью постмодернизма, представители которого осознанно и целе-
направленно «работали» на разрушение господствовавшей в обществе идеологии 
был, несомненно, соцарт - заметная часть контркультуры бывшего СССР. Наибо-
лее яркие «звезды» соцарта (Виталий Комар, Александр Меламид, Дмитрий При-
гов) «сталкивали» на своих полотнах партийные лозунги и идеологические клише 
с реальной жизнью, демонстрируя их «никчемность» и пустоту на фоне вечных и 
мудрых законов мироздания.  

В случае с соцартом следует признать его историческую оправданность и очи-
стительную функцию, так как он ярко отразил реальный кризис советского обще-
ства времен «застоя». 

Подводя итоги, нельзя не согласиться с распространенным мнением о том, что 
постмодернистская культура (в самых разнообразных формах своего проявления) 
способствует созданию ситуации мировоззренческой неопределенности, неуве-
ренности. А, также, несомненно, способствует утрате человеком ощущения своей 
идентичности. Креативность и талант отдельных представителей постмодернизма 
лишь делает эти последствия более весомыми и очевидными. 

Эффективность воздействия постмодернистских идей, концепций и художе-
ственных образов на аудиторию объясняется (помимо прочих причин) еще и тес-
ной их связью с реальной жизнью. На протяжении ХХ века под влиянием много-
численных и разнообразных факторов происходила трансформация общественно-
го сознания. Разрушались старые социальные отношения и формировались новые. 
Ускорился ритм социальной жизни и бытия отдельного человека. Становилась все 
менее очевидной связь между затраченными трудовыми усилиями и получаемой 
прибылью. Мера вклада индивида в общественное благополучие, иерархия ценно-
стей, признаки успеха стали носить условный характер. Все эти процессы, без-
условно, «подпитывают» постмодернистские представления об иллюзорности 
окружающего мира и необходимости ироничного отношения к феноменам про-
шлого и настоящего. И, несомненно, облегчают манипулирование сознанием че-
ловека и его мировоззренческой позицией. 
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О. О. Бабенко 
 

РЕЦЕПЦІЯ АНГЛОМОВНОГО ПОЛІТИЧНОГО ТРИЛЕРА 

ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ЗМІЦНЕННЯ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ  

В СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРІ 

(роздуми над дослідженнями Віктора Білоуса) 
 

Безпека країни, спокійне життя її народу, власне, сама українська державність 
зараз приймає геополітичний виклик, випробування зброєю. Здавалося б: саме час 
для прислів’я «Inter arma silent Musae». Втім, навіть у цю тривожну пору музи не 
мовчать, принаймні, не бездіють!  

У Державному архіві Кіровоградської області посаду провідного наукового 
співробітника обіймає кандидат філологічних наук Віктор Білоус. Він – автор низ-
ки книг з історії Великого терору в Україні, зокрема на території Кіровоградської 
області, декількох монографій, в яких досліджуються окремі питання мовознавст-
ва й літературознавства, а також декількох художніх збірок есе. Попри зайнятість 
службовою й громадською діяльністю (член Національної спілки краєзнавців 
України, член правління БО «Центрально-українська Православна Духовно-
соціальна Академія», один з редакторів регіонального наукового часопису «Між 
Бугом і Дніпром. Науково-краєзнавчий вісник Центральної України») знаходить 
час для роботи над своєю докторською дисертацією з проблем політичного триле-
ру. У своєму доробку з цієї тематики має вже три монографії (дві з яких – «Перо и 
штык политического детектива» и «Феномен Тома Клэнси» – безпосередньо про 
книги цього популярного жанру та їхніх авторів (див.: http://dakiro.kr-
admin.gov.ua/book.php).  

Політичний трилер як жанр відомий багатьом літературам світу, але основний, 
так би мовити, «ареал його хабітату» – література англомовна. Саме завдяки цій 
літературі жанр розповсюдився світом, поширився він також і на територію пост-
радянського простору. Секрет жанру в тому, що йому, в першу чергу, притаман-
ний динамізм дії, «екшн», як зараз говорять під євроатлантичним впливом на су-
часну лексику й понятійний апарат; герої творів жанру – непересічні привабливі 
особистості; події як правило розгортаються у знайомих читачеві місцях; у текстах 
можна нерідко зустріти образи реальних історичних осіб, що подаються з докуме-
нтально-біографічною точністю їхніх реальних світоглядних засад і похідних від 
них дій, зразки знайомої зброї тощо. 

Головне ж – у тому, що романи цього жанру – мають виразно патріотичний по-
тенціал, національний країно центризм, їхні герої відстоюють загальнолюдські цін-
ності. При цьому варто також зазначити, що дуже часто ця система цінностей є більш 
притаманною для християнської цивілізації, а на її сторожі стоять англосакси.  

Сюжети побудовано як альтернативна історія або ж як події, цілком вірогідні з 
точки зору сучасної авторові політичної ситуації в світі. Ця реалістичність при-
ваблює читача, він зацікавлено слідкує за перебігом подій, а якщо має власну дум-
ку щодо плину сюжету – то й активно співпереживає героям.  

Романи «екшн» – жанр суто гендерний: його персонажі – здебільшого чолові-
ки. Жінкам відведено більш другорядні позиції, хоча навіть у деяких творах Тома 
Кленсі, представника старшого покоління авторів, жінки інколи беруть участь у 
ситуаціях активних фаз подій. Автор більш молодий, Ентоні Бриттон, уводить до 
персонажів своїх романів жінок на ролях оперативних працівників, активних уча-
сниць не тільки розслідувань, але й переслідувань, перестрілок, затримань тощо. 

http://dakiro.kr-admin.gov.ua/book.php
http://dakiro.kr-admin.gov.ua/book.php
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Деякі жінки в його творах – представниці азійських народностей, що можна розг-
лядати як пропагандистський хід: ось як переконливо впливають цінності христи-
янського світу на носіїв ідеологічних норм ісламу.  

Безумовно цікавим для дослідження нашого колеги є напрям історичного три-
лера. Таким, зокрема є шість романів Кристофера Д. Сенсома про події в Англії за 
часів правління сумнозвісного Генріха VIII та незабаром після його смерті. Голов-
ний герой цього сіквела – горбатий правник Мєтью Шардлейк. Він діє на користь 
королівської влади, але згодом розуміє важливість загальнолюдських пріоритетів, 
обстоюючи їх не тільки в судах, але й діючи в якості приватної особи у різномані-
тних критичних ситуаціях пригодницько-кримінального ґатунку.  

Ґрунтовне дослідження такого, здавалося б, чужого та далекого від нас англо-
мовного трилера, насправді може слугувати своєрідним посібником для українсь-
ких авторів, який зміг би надихнути їх на створення творів у цьому жанрі, на ви-
ведення у популярній літературі нових героїв. Подібні героїчні персонажі, борці за 
національну ідею України на тлі загальнолюдських цінностей та ідеологем потрі-
бні країні саме зараз, у часи суворих випробувань, як щеплення проти загроз наці-
ональній безпеці держави у соціально-гуманітарній сфері. 

Сучасний наявний доробок українських митців (кіно, ТБ, література тощо) по-
ки що не можна вважати дієвим та результативним з точки зору впливу на суспі-
льну свідомість потенційних реципієнтів україноцентричним контентом. Причин 
для цього багато й вони різні: серед головних – недостатнє фінансування, спад за-
гальної уваги населення до творів згаданих видів мистецтв, зокрема, до практики 
читання взагалі, тощо. Втім, ці труднощі є суб’єктивними та можуть бути подола-
ними так само суб’єктивними методами – за рахунок наполегливості та створення 
не просто примітивних агіток, а по-справжньому високохудожніх творів з гармо-
нійним поєднанням форми і змісту.  

У підготовці до вирішення цього важливого для країни завдання митцям певне 
стане у пригоді ґрунтовне дослідження прийомів та методів зарубіжних майстрів 
слова у названому жанрі. До цього дослідження варто тільки спробувати дослуха-
тись, на мить забувши про «гомін» гармат, а Муза не забариться! 

 

V. B. Belous 
 

«SECURITY, SAFETY, STABILITY». Who says? 
 

Political thriller, a very popular genre of fiction, being a good read, effectively in-
stills sociological and political ideas of its authors and, not in the least, of the establish-
ment.  

The authors create situations in their works, which look almost real, almost «true-to-
life». This they achieve due to the use of information on international situation, by intro-
ducing into plots real (or «almost-real») characters like heads of states, describing real 
armaments, taking action to real countries and cities etc. Their protagonists act on behalf 
of their countries in the interests of the mankind. The ideas and plots of these works of 
fiction vary with time and political situation. The well-known Tom Clancy, whose first 
novel in the genre was about a maverick Soviet nuclear submarine (1984) in the later 
years (due to actual changes in the power balance in the world) wrote about imaginary 
armed conflicts between the US and Japan, Russia and China etc. [1]. 

A new threat, that of Islamic jihad, of terrorists equipped with WMD (weapons of 
mass destruction) prompted plots to Andrew Britton. His hero, Ryan Kealey, wages his 
war practically alone, though uses considerable support from the US government agen-
cies [2, 3].  
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The time difference between the works of the two authors is about 30 years, during 
which much has changed in our world: technologies, weaponry etc., but some mainstays of 
ideology remained. They may not be so vivid in some of the novels, but they are still there.  

For instance, T. Clancy’s hero, Jack Ryan, is an Irish-American with a strong Catho-
lic background. He is depicted as a not openly religious man, but his actions demonstrate 
unwavering adherence to ideals of Christianity. Hе is also a staunch patriot. 

The protagonist of A. Britton is Ryan Kealey, whose name hints at his also Irish 
roots. He may loose a battle over moral principles to Jack Ryan, but he is a staunch pa-
triot too, ready to defend his country’s interests. The two are close in many small points: 
they went through Marine training, took part in combat action, but what really unites 
them is their attitude towards their country. They are ready to risk their lives (and do!) in 
the line of duty, opposing enemies of the United States [1, 2, 3].  

The balance of forces in the world has changed, but the threat levels have only in-
creased. The examples are plenty and spread worldwide: terrorist bomb attacks in Okla-
homa, Madrid, Paris, Kabul, Libya, Nigeria and, the most gruesome, the attack on the 
Twin Towers, the «9-11». With more countries openly claiming possession of nuclear 
weapons the threat of using them has increased greatly. Proliferation of other kinds of 
WMD (chemical, biological, bacteriological), especially in the so-called «rogue coun-
tries», must be factored in appraising the situation of world safety and stability of inter-
national relations.  

Jack Ryan had «only» treacherous Russian generals, megalomaniac Japanese indus-
trialists, devious Chinese and cunning Indian politicians to deal with. Ryan Kealey is up 
against Iraqi terrorists and Iranian smugglers, al-Quaeda factions and Islamic jihadists, 
Venezuelan drug lords and even unrepentant old Nazies. The «relay baton» Kealey got 
from Ryan is hard to hold and the conditions of the race have become more complicated, 
as the suicidal terror maniacs are strongly indoctrinated and amply supported financially 
[1, 2, 3].  

There is a troubling feature of thrillers by A. Britton as compared to novels by T. 
Clancy: a visible shortage of political, national, racial and religious tolerance. Enemy in 
A. Britton’s writings most often than not has a definite name – nationality, country of 
origin, religious affiliation – which adds little or nothing to the process of uniting our 
small world.  

Of course, some of the recent tragic events all over the world have real countries and 
real names of perpetrators behind them, but generalizing guilt and putting in at some-
one’s doorstep should better be avoided, otherwise the political thriller of such kind risks 
turning into a literature of misunderstanding and hate. 

Security, safety and stability in the contemporary world are commodities much 
searched for by the majority of the ordinary people. Both T. Clancy and A. Britton in 
their works not just hint at, but point with their fingers at the country, which took it upon 
itself to play the role of the «guardian of the world». To our mind this point of view may 
be open to dispute.  

We are of the opinion, that security of the world must be preserved and enhanced by 
all the countries of the planet working jointly towards this aim. Authors of political 
thriller, describing and praising individual feats and deeds of their heroes should bear in 
mind the idea of combined international effort in effectively strengthening the so-needed 
security of the world. 
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О. О. Газізова 
 

КРИМ В УМОВАХ АНЕКСІЇ: 

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ БЕЗПЕКОВИХ ВИМІРІВ 
 

Усім відома фраза «залізного канцлера» Німеччини О. фон Бісмарка «Ворог 
іде туди, де програє вчитель і священик». Національно-культурний аспект націо-
нальної безпеки України полягає у здійсненні відповідними її секторами цілесп-
рямованої діяльності із забезпечення сприятливих умов для демографічного, етно-
соціального та національно-культурного відродження і розвитку всіх народів, що 
населяють Україну, з метою узгодження та гармонізації їхніх інтересів, запобіган-
ня конфліктам на національному та релігійному ґрунті [1, с. 33].  

Національно-культурні інтереси українців та кримських татар за роки незале-
жності України фактично ігнорувалися українською владою. Комплекс меншовар-
тості українців Криму посилювало бачення ними потужної підтримки, яку надава-
ла Росія місцевим росіянам у сфері культури, мови, освіти, захисті національних 
прав тощо. 

За інформацією Міністерства культури АРК станом на 1999 р., серед націона-
льних культурних осередків найбільша кількість – російських, при цьому із зага-
льної кількості колективів – 1925, російських – 1714, що складало 89 %, українсь-
ких – 114, що складало 5,9 %, кримськотатарських – 82, тобто лише 4,25 %, інших 
національно-етнічних груп – 7, що складало – 0,36 % [2]. 

З розвитком української державності, ситуація щодо забезпечення конституцій-
ного права на культурно-освітній розвиток національно-етнічних груп АР Крим не 
покращувалася, а навпаки подекуди простежувалися тенденції до погіршення. 

У 2002 р. в АР Крим виходило 575 друкованих періодичних видань. За мовою 
їх структура мала такий вигляд: російською – 441; російською і українською – 61; 
кримськотатарською – 28; іншими – 41[2]. 

Не кращою була ситуація і в освітньому просторі Криму. Зокрема, у 1999 р. 
серед загальної кількості навчальних закладів (582) з українською мовою навчання 
було 4 (0,68 %), з російською – 531 (91 %), з кримськотатарською – 7 (1,2 %), з кі-
лькома мовами навчання (російською, українською, кримськотатарською) – 40 
(6,87 %) [2]. 

У 2014 р. з 583 шкіл, що функціонували у Криму в 2014 р., лише 7 були украї-
номовними, а з 23,4% школярів – етнічних українців – державною мовою навчали-
ся лише 0,7 %. 

Незважаючи на те, що кримськотатарські громадські організації домоглися ві-
дкриття на півострові 15 шкіл з кримськотатарською мовою навчання, у 2013/14 н. 
р. рідною мовою здобували освіту 5551 кримськотатарська дитина, національно-
культурні потреби кримських татар не задовольнялися повністю. Однією з причин 
такої ситуації була відсутність кваліфікованих педагогічних кадрів, недостатнє за-
безпечення навчальною літературою тощо. 

Після анексії півострова українська мова, яку окупаційна влада визнала однією 
із державних, майже повністю зникла з освітнього простору Криму. Станом на 1 
вересня 2016 р. в АР Крим середню освіту українською мовою отримувала лише 
371 дитина (0,2 %) [4]. 

У доповіді ООН вказується, що кількість учнів, які навчаються кримськота-
тарською мовою, залишилася незмінною, в «основному завдяки високому рівню 
культурної самосвідомості серед кримських татар» [6]. 

У 2017 р. в Криму продовжувало функціонувати 15 загальноосвітніх закладів з 
кримськотатарською мовою навчання (201 клас, 3651 учень). На базі загальноосві-
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тніх навчальних закладів з російською мовою навчання відкриті класи з кримсько-
татарською мовою навчання (в 37 школах 137 класів 1730 учнів) [4] Проте крим-
ські активісти стверджують, що з моменту окупації в Криму не стало більше 
кримськотатарських шкіл, всупереч заявам росіян [5].  

Таким чином, за роки незалежності України в Криму не було сформовано си-
льного проукраїнського електорату, здатного до відстоювання державного сувере-
нітету. Враховуючи постійну підтримку Росією російської громади півострова, 
лобіювання ідеї «руського мира» та «исконно русcкого Крыма» і недостатню підт-
римку Україною української та кримськотатарської громад, які здатні були б про-
тистояти сепаратистським загрозам, ідеологічна війна на теренах Криму була про-
грана ще до 2014 р.  
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Є. М. Гоцька  
 

РЕЛІГІЙНІ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ МУСУЛЬМАН  

НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ 
 

За всю історію незалежності в Україні жодного разу не було зафіксовано за-
гострення відносин з мусульманським світом, навіть під чай його стрімкого поши-
рення Європою, однак це не означає, що ми захищенні від проявів ісламського 
фундаменталізму. Радикалізація ісламу здатна сприяти консолідації тих мусуль-
ман, що зосереджені на ідеї створення всесвітнього халіфату. Однак відомо, що на 
півострові Крим часу від часу загострювались відношення всередині мусульман-
ської спільноти: з одного боку поміркована позиція Меджлісу та Духовного Управ-
ління мусульман Криму, а з іншого партія Хізб ут Тахрір. Партія визволення діяла 
в Криму до його анексії та не була забороненою Українським законодавством. Тоді 
як Донеччина має унікальне місце для ісламу в Україні, адже саме там буд відкри-
тий перший ісламський університет та зареєстрована перша мусульманська 
політична партія. 

Наразі на окупованих територіях зафіксовані порушення релігійних прав і сво-
бод: у Криму та Донбасі відбуваються глобальні міжрелігійні конфлікти та 
постійні переслідування за релігійною ознакою. Російське законодавство активно 
використовується задля порушень свободи релігії. Так кожного місяця зростає 
кількість кримінальних справ, що підпадають під антитерористичну програму РФ, 
ув’язнення українських громадян з мотивів сповідування власних релігійних пере-
конань. Так, наприклад, відмова міської адміністрації виділити землю під похован-
ня мусульман за особливими звичаями або заборона будувати мечеть – також по-
рушення свободи релігії. Однак переслідування, викрадення та катування людей 
або напади на релігійні споруди є проявами насильства та на нашу думку є 
найбільш жорсткими порушеннями прав людини. Як повідомляє Pew Research, з 
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кожним роком кількість країн, де відбуваються переслідування, цькування окремих 
релігійних груп невпинно зростає [4]. «Збройна агресія Російської Федерації до-
корінно змінила ситуацію з правами людини, зокрема і релігійною свободою, на 
територіях України, окупованих російськими військами та воєнізованими групами, 
всебічно підтримуваними Росією» [3]. В Україні ця тема надзвичайно актуальна 
серед правозахисників та фахівців у сфері прав людини, однак ці питання також 
розглядаються Державним департамент США [5] у своїй щорічній доповіді про 
релігійну свободу. В доповіді фіксуються факти незаконного утримання, викра-
дення та примусової психіатричної госпіталізації кримських татар. Продовжують-
ся кримінальні переслідування прихильників ісламської політичної партії Хізб ут-
Тахрір. Також зазначається, що ті особи, які відмовились від російського грома-
дянства в Криму тепер не можуть легально зареєструвати релігійну громаду. 
Відбувається тотальний контроль імамів та їх діяльності. Про це також говорять 
члени неформальної організації «Кримська солідарність», яка була створена для 
захисту прав засуджених та ув’язнених, фіксуючи гострі правопорушення прав 
людини: регулярно відбуваються обшуки та затримання кримських татар, вилу-
чення літератури, заборона проводити збори, відомо що окупаційна влада відмов-
ляє у необхідному наданні медичної допомоги арештантам [1]. Верховний суд 
Росії заборонив Хізб ут-Тахрір в 2003 році, включивши в список 15 об’єднань, 
названих «терористичними». Проте організація відкидає терористичні методи і за-
являє про несправедливе переслідування з боку РФ. Крім того, захисники зааре-
штованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх пересліду-
вання мотивованим за релігійною ознакою. 

Відомо також, що на Донеччині окупаційна влада провадить рейди, закриває 
мечеті та ініціює проходження державної релігійної експертизи та переєстрацію 
усіх релігійних організацій окрім УПЦ МП. За даними Управління Верховної Ради 
ООН Уповноваженого з прав людини, понад 1000 релігійних груп визнані за 
українським законодавством не були перереєстровані через суворі юридичні норми 
вимоги, передбачені російським законодавством, що запобігають або перешкод-
жають перереєстрації багатьох релігійних громад. «Міністерство державної безпе-
ки ДНР» здійснило рейд на мечеть Аль-Амаль у Донецьку, де вилучило молитов-
ники та багато іншої релігійної літератури. Органи окупаційної влади допитували 
імама мечеті та членів громади. Згодом влада прокуратури «ДНР» зачинила мечеть 
на основі того, що мусульманська громада та деякі українські ЗМІ називають 
сфабрикованими звинувачення у екстремізмі. Інститут релігійної свободи 
ініціював круглий стіл із релігійної свободи в Україні, де зазначив, що «повна 
деокупація українських територій Криму та Донбасу дозволить припинити жор-
стокі переслідування віруючих різних конфесій, інспірованих окупаційною владою 
Росії, та відновить релігійну свободу. На ньому також була видана Резолюція [2], 
яка містила заклики до ООН, Ради Європи, ОБСЄ, ЄС та США, з проханням ор-
ганізувати спеціальні слухання, де б українські правозахисники представили 
публічну доповідь про стан правопорушень з боку окупаційної влади. Дійсно іслам 
не представлений однією ієрархічною структурою та централізованим апаратом, 
не поділений для зручності на правильних та неправильних мусульман, не має 
спільного релігійного авторитету, єдиного голосу, який би звертався від імені цілої 
мусульманської умми. Його структура, етнічній склад та ортодоксальність вираже-
на у різний спосіб, однак задля адаптації ісламу у світській державі, необхідно ви-
казати підтримку усім історичним формам ісламу, зберігаючи форми самоуправ-
ління мусульман, етнічні та культурні особливості. 
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РЕПРЕСІЇ ЗА ЕТНІЧНОЮ ОЗНАКОЮ В УСРР: 

ПОГЛЯД НОВІТНЬОЇ СОЦІОГУМАНІТАРИСТИКИ 
 

Науковий та суспільний інтерес до драматичних сторінок етнічної історії 
України в умовах радянського тоталітаризму особливо зріс на тлі експансіоністсь-
кої політики путінського режиму, анексії Криму і розв'язаної ним війни на Донба-
сі. Ці події з новою силою засвідчили необхідність зміцнення обороноздатності 
держави, неухильного продовження курсу на євроатлантичну інтеграцію, деколо-
нізацію та декомунізацію суспільства. Як відомо, окупувавши Україну, більшови-
ки перетворили її в експериментальний полігон так званих «соціалістичних перет-
ворень» шляхом насилля, репресій, голодомору, насадження комуністичної ідео-
логії, денаціоналізації (зросійщення), ігнорування прав і свобод людини. Все це 
трактувалось як відповідь на загострення класової боротьби, зазіхань імперіалістів 
і слугувало виправданням мілітаризації країни, одержавлення суспільно-
політичного життя, нівелювання інтересів людини, корінних народів, етнічних 
меншин під виглядом забезпечення безпеки. Не дивлячись на те, що українські 
соціогуманітарні науки вже нагромадили значний масив знань про сутність радян-
ської «модернізації» та «Великого терору» в УСРР, про величезні людські втрати, 
у т. ч. й в етнічному вимірі, означена тема залишається актуальною і потребує по-
дальшого вивчення. Особливо важливо відстежити безперервність процесу пере-
слідування «інакших», який у різних масштабах тривав весь період, починаючи 
від захоплення влади і впродовж наступних років. 

Мета пропонованої розвідки полягає в тому, щоб простежити висвітлення в 
новітніх соціогуманітарних дослідженнях того аспекту безпеки, який стосується 
захисту прав свобод представників національних меншин. Реалізуючи цю мету, 
автор враховував уже наявні історіографічні студії, насамперед праці 
О.Рафальського, О.Гончарова, О.Довбня, К.Назарової, а також сучасні виклики, 
які постають перед етнополітологією, українознавством та етнічною історією 
України. 

Новітня соціогуманітаристика дедалі повніше сповідує принцип антропоцен-
тризму, за яким найбільшою цінністю є життя людини. Ось чому більшість авторів 
праць, зокрема О.Бажан, Л.Гуцало, В.Котигоренко, В.Мітков, В.Орлянський, 
М.Панчук, О.Рафальський, О.Рубльов, О.Сирота, Ю.Шаповал, М.Шитюк, 
В.Шкварець, Б.Чирко, Л.Якубова та ін. наголошують, що саме цей принцип 
найбільше був спотворений в добу сталінізму, коли пріоритетом для правлячого 
партії стала класова боротьба, подолання будь-яких проявів інакшедумання, особ-
ливо у сфері міжнаціональних відносин. Вони показують, що короткочасний 
період політики коренізації мав характер маневру і невдовзі був замінений гаслом 
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інтернаціоналізації суспільства, згортанням українізації, посиленням репресивного 
апарату, пошуком «контрреволюційного елементу», змінами у ставленні до 
етнічних меншин, насамперед у прикордонній зоні, що апріорі розглядалися як 
«вороги народу», репресіями проти українського селянства та інтелігенції, переве-
денням навчання у школах на російську мову викладання, запровадженням з 1938 
р. обов'язкового вивчення російської мови в школах, русифікацією професійної та 
вищої освіти. Брутальне порушення прав людини, переслідування етнічної компо-
ненти в усіх сферах суспільного життя засвідчило курс радянської влади на при-
скорену і остаточну русифікацію.  

Значний пласт архівних документів, що підтверджують людиноненависницьку 
сутність влади в УСРР, який опублікували та проаналізували українські дослідни-
ки, засвідчив, що зростання масштабів репресій безпосередньо пов’язане з вста-
новленням режиму одноособової влади Сталіна, мілітаризацією економіки, колек-
тивізацією села, Голодомором-геноцидом, антирелігійною боротьбою [2, 3, 4 та 
ін.]. Автори доводять, що в числі перших жертв репресій опинилися радянські ак-
тивісти з числа етнічних груп, яких пов’язували із «скрипниківщиною», «націо-
налізмом». Під пошук ворогів, пособників «фашистів» у середовищі національних 
меншин потрапили, насамперед, етнічні німці та поляки.  

Як новий етап наступу на права і безпеку етнічних меншин дослідники 
розглядають ліквідацію національно-територіальних адміністративних одиниць. 
Одними з перших, у серпні 1935 р. були розформовані Мархлевський польський та 
Пулинський німецький національні райони. Формування реорганізованих районів 
відбувалося так, щоб у складі їхнього населення німці, поляки, болгари, як і інші 
національні групи, були перетворені в меншість, або, принаймні, не мали суттєвої 
чисельної переваги. Паралельно відбувалось згортання системи освіти рідною мо-
вою, наростав пошук «класово-ворожих елементів», «шкідників», репресії, терор 
та депортації. Масового характеру набули депортації національних меншин з 
місць їх історичного проживання в Україні. Б.Чирко одним з перших відзначив, 
що депортації населення за етнічним походженням з України розпочалися за 9 
років до трагічних подій 1944 р., коли були депортовані чеченці, інгуші, кримські 
татари. За підрахунками дослідників, сотні тисяч поляків, німців, греків, євреїв та 
ін. були вирвані з традиційного середовище проживання і депортовані у східні 
райони СРСР.  

Цілком закономірно, що в новітній соціогуманітаристиці чільне місце посідає 
аналіз причин та соціально-демографічних наслідків політичних репресій сталін-
ського режиму проти етнічних груп в Україні. Розглядаючи причини та механізми 
провадження репресій проти етнічності, автори, наголошують, що влада сфор-
мувала в суспільній свідомості думку, ніби німці, поляки – це представники 
«шкідницьких націй» (з виступу О.Шліхтера на ХIII з’їзді КП(б)У 1937 р.), потен-
ційні зрадники, шпигуни, диверсанти, чия шкідницька діяльність повинна ви-
корінюватися всіма способами. Поширення таких соціально-психологічних 
настроїв супроводжувалось широкомасштабними каральними акціями, спектр за-
стосування яких був надзвичайно широким, починаючи від звільнення людей з 
роботи через їх етнічну приналежність, виключення з партії та комсомолу і закін-
чуючи арештами членів неіснуючих «контрреволюційних» та «шпигунських» ор-
ганізацій. Їх наслідком стала атмосфера абсолютної небезпеки традиційним фор-
мам життєдіяльності етнічних груп. У 1930–1934 рр. Державне політичне управ-
ління сфальсифікувало справи низки так званих «контрреволюційних» ор-
ганізацій: «Спілки визволення України» (СВУ), «Українського національного цен-
тру», його підрозділу «Української військової організації» (УВО), «Польської ор-
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ганізації військової» (ПОВ), «Національного Союзу німців на Україні», уцілілі 
«члени» яких були реабілітовані лише в часи хрущовської відлиги. У 1935–1937 
рр., поряд з ліквідацією інститутів національно-культурного розвитку, продов-
жувалися арешти, заслання та розстріли тих, хто проходив за сфальсифікованими 
справами «контрреволюційних» та «націоналістичних» організацій.  

Апофеозом політики «Великого терору» 1937–1938 рр. стали «національні 
операції» НКВС. Під час розправи над учасниками «Польської операції» було ре-
пресовано щонайменше 55928 осіб у радянській Україні [4, с. 5]. Значна частина їх 
набалакувала на себе причетність до ворожої діяльності під тортурами, катуван-
ням та застосуванням інших протиправних засобів. 80 зі 100 арештованих за цією 
справою були розстріляні. Власне «Великий терор» був спланованою та цілеспря-
мованою акцією із конструювання соціальної, політичної та національно од-
норідної спільноти «радянський народ» [1, с. 209].  

Чимала частина дослідників вбачає в радянській національній політиці прояви 
етноциду [5,с.46], коли представники національних меншин ставали жертвами то-
талітарної машини нарівні з українцями. Західні дослідники, насамперед Й. Бабе-
ровський та Т.Снайдер, наголошують на «етнічному характері» найбільш мас-
штабних акцій НКВС, етнізації репресій сталінізму щодо радянських громадян.  

Серед подальших кроків дослідників – встановлення повного мартирологу 
жертв сталінських злочинів, формування Національна база даних жертв політич-
них репресій, продовження регіональних комплексних досліджень історико-
статистичного характеру а серед завдань соціогуманітарних наук – суспільне 
усвідомлення масштабу трагедії.  

Таким чином, в тоталітарному суспільстві права людини, національних 
суб’єктів, етнічних меншин були зведені до формальності, фікції. 
Історіографічний аналіз антигуманної політики влади в УРСС засвідчує наскільки 
важливо, з одного боку, виставляти червоні лінії перед концепціями «руского 
міра», «рускої православної цивілізації», «слов’янського братсва», а з другого, до-
тримуватися загальнолюдських цінностей, прав людини, гарантувати безпеку в 
міжетнічній комунікації.  
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В. В. Данилевський 
 

ВІТЧИЗНЯНА ПУБЛІЦИСТИКА ДОБИ ПЕРЕБУДОВИ 

ЯК ЧИННИК ТВОРЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ 
 

Період перебудови та гласності (1985 – 1991 рр.) став часом корінних змін в 
українському суспільстві, що торкнулися усіх його сфер життя – суспільної свідо-
мості, політики, економіки, історії та культури.  

В утвердженні засад демократії і гласності, формуванні ідеології національного 
відродження, оновлення суспільства і майбутньої державної незалежності України 
особливу роль відіграла українська журнальна публіцистика перехідного періоду.  
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Українські громадсько-політичні та літературно-художні журнали, оприлюд-
нюючи на своїх сторінках актуальні публіцистичні матеріали, сприяли формуван-
ню історичної пам’яті та національної свідомості українського народу, консоліда-
ції його навколо ідеї громадянського суспільства. 

Громадсько-політична та літературно-художня періодика доби перебудови 
стала інформаційною платформою плюралізму думок, поглядів та орієнтацій і 
джерелом всебічної інформації, була носієм національної ідеї і важливим чинни-
ком пробудження патріотичних почуттів та розгортання руху за здобуття незале-
жності української держави. 

Трансформація журнальної публіцистики періоду перебудови відбувалася у 
складних суспільно-політичних умовах, коли журналістські колективи часописів, 
позбавляючись компартійного диктату і долаючи цензурні перепони, викривали 
деформації існуючого ладу і порушували на своїх шпальтах гострі суспільно зна-
чимі проблеми. Публіцистичні матеріали, з якими виступали патріотично налаш-
товані представники інтелігенції, політики та фахівці різних галузей розкривали 
реальний стан суспільства і справляли значний вплив на формування об’єктивної 
громадської думки.  

Журнали і журнальна публіцистика виступали не лише як історичне джерело, 
а й як суб’єкт культурного та суспільно-політичного процесу. Висвітлюючи зміни, 
що відбувалися у державі, літературно-художні та громадсько-політичні журнали, 
як і інші засоби масової інформації, ставали учасниками цих змін. Публікація у 
масовому друці принципово нових за змістом та формою матеріалів відігравала 
важливу роль у зміні політичних та світоглядних поглядів громадян України.  

Щомісячні журнали стали дієвим засобом поширення нових свідчень, фактів 
та оцінок подій та діячів радянської історії, формування на цій основі у суспільній 
свідомості критичного ставлення, а потім і заперечення радянського минулого, не-
обхідності реформування соціалізму. Значна увага приділялася розбудові грома-
дянського суспільства, розвитку національної культури, соціально-економічним 
трансформаціям.  

Українські журнали перехідного періоду стали не лише авторитетним джере-
лом актуальної інформації, а й самі задавали напрямок дискусій та аналізу усіх 
сфер суспільного життя України, формуючи в громадській думці усвідомлення 
необхідності участі у боротьбі за національне відродження та державну незалеж-
ність України.  

Важливе місце серед журнальних видань перебудовчого періоду посідали такі 
часописи як «Київ», «Вітчизна», «Жовтень» («Дзвін»), «Прапор» («Березіль»), 
«Дніпро», «Золоті ворота» – ілюстровані літературно-художні та громадсько-
політичні видання, які користувалися великою популярністю та авторитетом.  

Посилення наукового інтересу до них істориків зумовлене їх активною публі-
цистичною позицією та вагомим внеском в розгортання демократичних процесів в 
період перебудови. Однак ця проблема досліджена вкрай недостатньо і не дає по-
вного уявлення про вплив журнальної публіцистики на формування ідеї та розви-
ток української державності.  

Оскільки публіцистичні матеріали українських журналів періоду перебудови ще 
не стали предметом окремого ґрунтовного історіографічного вивчення, то їх аналіз і 
комплексне дослідження є актуальним. Наукову актуальність піднятої нами про-
блеми посилює узагальнення та переосмислення цінного авторського доробку на 
сторінках журналів відомих українських політиків та діячів культури і науки – ак-
тивних учасників руху за національне відродження та проголошення незалежності 
України. Дослідження журнальної публіцистики обумовлена потребою більш гли-
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бокого аналізу процесів, що відбувалися в українському суспільстві в добу перебу-
дови (1985–1991 рр.) і можливої їх екстраполяції на сучасні процеси в Україні. 

 

Ю. М. Казаков, О. О. Гончарова,  
Т. А. Трибрат, С. В. Шуть, Н. І. Чекаліна  

 

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ 
 

Однією з актуальних життєвих і професійних проблем на сьогоднішній день 
стала проблема здоров'я і безпеки людини і суспільства в цілому. Останнім часом 
значно загострилися проблеми, пов'язані з охороною здоров'я та безпекою. 
Соціально-економічна криза, конфлікти в побуті, кримінальні небезпеки, нездо-
рові умови життя і навчання і т.д. перешкоджають оптимальної життєдіяльності 
людини в соціумі. 

Перетворення природи і Землі істотно змінили умови життя людини, зовнішню 
і внутрішню середу проживання, і ці зміни поки мають в основному негативний ха-
рактер і ставлять під загрозу здоров'я людей. Всесвітньою організацією охорони 
здоров'я поняття здоров'я визначається як «стан повного фізичного, духовного і 
соціального добробуту, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів». Отже, 
поняття «здоров'я» треба розглядати не тільки як відсутність або наявність пору-
шень в нормальній структурі і функції різних органів і систем, а й як рівень фізич-
ного розвитку та функціональних можливостей організму, діапазону його при-
стосування до мінливих умов середовища. Значить, здоров'я людини це єдність йо-
го клінічного і функціональних компонентів. Найважливішим критерієм фізіологіч-
ної норми є здатність організму найбільш ефективно використовувати свої 
біологічні можливості у виконанні соціальних, і перш за все трудових функцій, його 
здатність пристосовуватися до підвищених вимог зовнішнього середовища, швидше 
і ефективніше при цьому перебудовувати рівень своєї діяльності. Таким чином, 
необхідно не тільки фізичне, а й психічне та моральне здоров'я. 

В даний час проблема погіршення стану здоров'я окремих індивідів і суспіль-
ства в цілому виходить за межі медичної науки і поступово стає предметом 
аналізу соціально - гуманітарних наук - соціології, психології, соціальної філо-
софії, соціальної історії та ряду інших. Дана тенденція є виправданою і адекват-
ною що до існуючої соціальної реальності: в сучасній ієрархії цінностей здоров'я 
займає особливе місце, будучи фактором ефективного індивідуального і соціаль-
ного розвитку. З іншого боку, погіршення здоров'я в сучасному суспільстві багато 
в чому пов'язано не з фізіологічними особливостями індивіда, а зі способом життя 
і соціально-економічними характеристиками середовища її проживання так звана 
соціальна безпека. 

Проблема соціальної безпеки є багатовимірною. У міру загострення соціальних 
проблем, тематика безпеки здоров'я людей займає все більше місце в психологічній, 
соціологічної, літературі. У дослідженнях останніх років комплексно відображені 
соціально-психологічні, соціально-політичні, економічні, демографічні, культурні, 
та інші аспекти безпеки здоров'я суспільства і особистості. Соціальна безпека 
розглядається авторами в різних сферах життєдіяльності (політична, економічна, 
інформаційна, психологічна, медична, екологічна, освітня та ін.) І на різних рівнях 
(держава, суспільство, соціальна група / організація, особистість). 

Тільки та концепція соціальної безпеки, в основу якої будуть покладені освіту, 
охорону здоров'я, здатна захищати і розвивати життєві сили соціальних суб'єктів, 
забезпечувати таку якість соціальних відносин, при якому всі члени суспільства 
повинні відчувати відсутність загроз своїй життєдіяльності. 
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Ю. В. Мосаєв  
 

БЕЗПЕКОВІ РИЗИКИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

Сучасне українське суспільство знаходиться в стані постійних трансформацій, 
які викликані як загальносвітовими контекстами так і процесами, що відбуваються 
в рамках внутрішніх інституційних перетворень та складних інституційних взає-
модій в контексті соціальної динаміки.  

На сьогодні в рамках сучасного українського суспільства можна виділити три 
головні проблеми національної безпеки: забезпечення територіальної цілісності 
країни, демографічна катастрофа та бідність. 

1.Проблема забезпечення територіальної цілісності країни. Забезпечення тери-
торіальної цілісності України є нагальною проблемою для сучасного українського 
суспільства.  

Основною проблемою актуалізації зазначеної проблеми стала відмова молодої 
української держави від свого ядерного статусу, що було закріплено в рамках Бу-
дапештського меморандуму [4]. Саме після цього Україна зазнала три спроби ане-
ксії Криму зі сторони Росії та проросійських активістів, остання з яких у 2014 році 
стала успішною. Проблема відмови від ядерного статусу породила і проблему роз-
витку української армії, яка починаючи від 1992 року до 2014 року реформувалася 
шляхом скорочення рядового та офіцерського складу з паралельним зменшенням 
кількості озброєнь. Як наслідок весною 2014 року країна опинилася не готовою до 
протистояння з Росією за збереження власної територіальної цілісності, що приз-
вело до втрати контролю над територією Криму та окремих частин Донецької та 
Луганської областей. До сьогодні Україні не вдалося відновити контроль над оку-
пованими територіями. Всі роки української незалежності актуалізована суспіль-
но-політична дискусія з приводу позаблокового статусу України. Незважаючи на 
широкий формат дискусій з цього приводу призвів до співробітництва України з 
НАТО, яке до сих пір не призвело до вступу української держави до наймогутні-
шого військового блоку в світі, що могло б сприяти нівелюванню багатьох ризиків 
у сфері забезпечення територіальної цінності України.  

2.Всі роки української незалежності спостерігається стійка тенденція до пог-
либлення демографічної катастрофи, яка відбувається в рамках сучасного україн-
ського суспільства. Демографічна катастрофа України має кілька основних скла-
дових: механічне зниження кількості населення, неконтрольована трудова міграція 
та старіння населення [3]. Всі складові сучасної демографічної катастрофи Украї-
ни є типовими для більшості країн пострадянського простору та країн Східної Єв-
ропи. Головною проблемою України в цьому контексті є те, що незважаючи на на-
явні демографічні проблеми сучасне українське не змогло виробити механізмів їх 
подолання. В країні тривають наукові та суспільні дискусії з приводу демографіч-



 165 

ної безпеки України. Більшість з них присвячені актуалізації демографічних про-
блем. В той же час в Україні не існує комплексних програм та стратегій з подо-
лання демографічних ризиків. На сьогодні майже всі країни зі схожими безпеко-
вими проблемами (Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина та інші) віднайшли спо-
соби, якщо не подолати власні безпекові проблеми то хоча б їх мінімізувати. Ос-
новна проблема України полягає в тому, що демографічні проблеми хоч і визна-
ються актуальними, але не українське суспільство і не українська держава не гото-
ві використовувати власні ресурси для її подолання. 

3.Згідно із підрахунками МВФ Україна найбіднішою країною Європи [2]. Підра-
хунки МВФ не є істиною в останній інстанції, але вона констатує тенденцію з приво-
ду високого рівня бідності, що панує серед українців. Всі роки української незалеж-
ності економічні показники країни були недостатніми для подолання бідності, а час-
то вони спряли навіть поглибленню цієї проблеми. Головною проблемою поширення 
бідності в Україні є те, що українська держава не виробила ефективних механізмів 
для розвитку національної економіки, що загострює як соціально-демографічне ста-
новище країни так і звужує можливості подальшого розвитку України.  

Висновки. В рамках сучасного українського суспільства безпекові проблеми є 
актуальними і такими, що заважають сталому розвитку сучасного українського сус-
пільства. Серед основних безпекових проблем сучасного українського суспільства 
можна відмітити проблеми збереження територіальної цілісності країни, демографіч-
ної катастрофи та поширення бідності. Існують і інші проблеми безпеки сучасного 
українського суспільства, але на нашу думку саме перелічені становлять головні за-
грози сталому розвитку української держави та вимагають термінового вирішення. 
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В. В. Палинчак-Кутузова  
 

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ  

ЗАКАРПАТСЬКОГО ОБЛАСНОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ  

ІМ. ТИВОДАРА ЛЕГОЦЬКОГО НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
 

У ХХІ ст. музей залишається осередком збереження та популяризації предме-
тів мистецтва та історичних артефактів. Але тепер це вже не законсервована у часі 
й просторі установа. Нині музеї активно контактують між собою, обмінюються 
досвідом, експонатами, привозять свої виставки для ознайомлення. Для полег-
шення цього завдання 1946 р. у Парижі було створено Міжнародну раду музеїв 
(International Concil of Museums; ICOM). У 1992 р. засновано Український націо-
нальний комітет Міжнародної ради музеїв, котрий став членом ICOM на правах її 
національного комітету [6, с. 709]. Положення про співпрацю між музеями закла-
дено у статуті ІСОМ України [12]. У листопаді 2000 р. комісією з питань соціаль-
ної інфраструктури Ради Карпатського Єврорегіону було ініційовано створення 
Асоціації музеїв Карпатського Єврорегіону. Це сприяло активізації стосунків між 
музейними закладами прикордонних областей [15, с.3].  

Закарпатський обласний краєзнавчий музей ім. Тиводара Легоцького (далі – 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2557789-ukraina-najbidnisa-kraina-evropi-comu-ak-koli-zmini.html
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ЗОКМ ім. Т. Легоцького), як член ІСОМ України, активно співпрацює з музеями 
зарубіжних країн, насамперед, Угорщини, Словаччини, Польщі та Румунії в рам-
ках Європейської унії [14, с. 241]. Це виявляється у таких напрямках, як науково-
дослідницька діяльність, комплектування фондів, експозиційна робота, каталогі-
зація тощо. Так, 17 червня 2010 р. на базі ЗОКМ ім. Т.Легоцького відбулася між-
народна наукова конференція «Музеї Карпатського регіону: стан і перспективи 
розвитку», де з доповідями виступили поважні вчені з України, Румунії та Угор-
щини. А 18 червня того ж року було проведено засідання організаційної групи по 
створенню Асоціації музеїв Карпатського регіону [9, с. 289-290]. 8 грудня 2010 р., 
в Ужгороді відбулася зустріч керівників музеїв Словаччини, Угорщини та України 
з питань співпраці музейників Карпатського регіону на 2011-2015 роки. Її резуль-
татом стало підписання Декларації про партнерство і співпрацю між музеями Ві-
ходословенського краю Словаччини, області Бордош-Обоуй-Земплин Угорщини 
та Закарпатської області України [9, с. 291]. 1-2 квітня 2011 р. вчений секретар му-
зею В.Русин та завідувач відділу археології Й.Кобаль брали участь у роботі між-
народної музейної конференції музеїв Карпатського регіону «Міжнародне співро-
бітництво музеїв України, Словаччини та Угорщини» в Мішкольці – Токаї (Угор-
щина). Результатом цього стало підписання угоди про співпрацю музеїв Угорщи-
ни, Словаччини, України для науково-виставкової діяльності [4, арк.2]. 

У 2017 р. намітилися інноваційні підходи у практиці роботи ЗОКМ 
ім. Т.Легоцького, зокрема, у галузі міжнародного співробітництва. Так, 29 травня 
у м. Ніредьгаза (Угорщина) підписано чотирьохсторонню Угоду про співпрацю 
між Закарпатським обласним краєзнавчим музеєм ім. Т.Легоцького (В.Шеба), 
Ніредьгазьким комітатським музеєм ім. Андраша Йоша (Т. Реміаш), Східнослова-
цьким музеєм (м. Кошіце, Р. Поллак) та повітовим музеєм Сату Маре (Румунія, Ф. 
Поп). Вона передбачає проведення спільних науково-дослідницьких розвідок, об-
мін тематичними виставками та інноваційними презентаційними технологіями, 
публікація результатів пошуків та досліджень і т. ін. [5]. У рамках цієї Угоди було 
ініційовано створення спільної угорсько-української виставки, яка б відображала 
історію Закарпаття від VIII-го ст. до І-ї Світової війни. Ініціатива була підтримана 
Управлінням Уряду Угорщини з питань гармонійної співпраці між Саболч-
Сатмар-Березькою та Закарпатською областями, яке 12 червня 2017 р. підписало 
меморандум із ЗОКМ ім. Т. Легоцького про реалізацію проекту. А вже 21 листо-
пада 2017 р. в Ужгородському замку було відкрито виставку, створену зусиллями 
Закарпатського обласного краєзнавчого музею ім. Т. Легоцького (Україна) й 
Ніредьгазького комітатського історичного музею (Угорщина) [7]. 

Серед інших напрямів діяльності ЗОКМ ім. Т.Легоцького фігурують і спільні з 
іншими музейними та освітніми установами дослідження. Ось кілька прикладів 
такої співпраці. Завідувач відділу археології Й.Кобаль прочитав цикл лекцій з ар-
хеології Закарпаття в університеті м. Сегеда, музеях міст Солнока і Сейкешфегер-
вара (Угорщина) [13, с. 5-6]. У 2003 р. заступник директора музею з наукової ро-
боти П.Федака брав участь у міжнародній чесько-словацько-польсько-українській 
науковій експедиції «Народна архітектура Українських Карпат» [2, арк. 2]. У лип-
ні 2005 р. завідувач відділу народного мистецтва та етнографії В.Шостак спільно з 
дослідниками із США, Польщі, Словенії та України був учасником міжнародної 
етномузикологічної експедиції з вивчення традиційної культури Закарпаття. У 
серпні того ж року заступник директора музею з наукової роботи П. Федака та с. 
н. с. відділу народного мистецтва та етнографії І.Грибанич брали участь у етног-
рафічній експедиції по вивченню народної культури Закарпаття спільно з Валаш-
ським музеєм м. Рожнов под Радгоштєм (Чехія) [3, арк. 2].  
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Багаті колекції музею являють собою чималий інтерес для дослідників. Від 
початку проголошення незалежності України фондові зібрання музею вивчали 
вчені з багатьох музеїв та університетів України та з-за кордону. На базі краєзнав-
чого музею у 1999 р. працювали Т.Бадер, директор музею м. Гогдорф (Німеччина) 
та археологи з музею А. Йожі (Ніредьгаза, Угорщина) К.Армаші та Е.Іштванович 
[13, с.5-6]. Того ж року завідувач відділу археології Й.Кобаль працював над архео-
логічними зібраннями Угорського національного музею у Будапешті [1, арк. 5]. 9-
10 серпня 2010 р. археологічні колекції знарядь праці епохи палеоліту і неоліту 
досліджували науковці з Інституту археології Ягеллонського університету (Краків, 
Польща) академік Я.Козловські, М.Качановська та археолог з Будапештського 
університету (Угорщина) Ж.Мештер [9, с. 290]. У червні 2012 р. у відділі археоло-
гії музею працювали вчені з університету м. Жешув (Польща) д. і. н., проректор по 
науковій роботі С.Чопек, д. і. н., професор М.Парчевський та археолог, д. і. н. 
Ю.Чопек із Жешувського обласного музею [11, с. 241]. 

Також співробітники музею знайомились із досвідом українських та закордон-
них колег: у 1999 р. художник-реставратор музею М.Балог побувала на міжнарод-
ному конгресі реставраторів у Будапешті [1, арк. 4]; у липні 2007 р. – заступник 
директора музею з наукової роботи П.Федака та вчений секретар музею В.Русин 
стажувались у штаті Кентуккі, США [8, с. 406]; у вересні 2008 р. – делегація 
ЗОКМ ім. Т.Легоцького відвідала замок «Ланцут» (Польща) згідно програми 
ТАЦІС по транскордонному співробітництву країн Карпатського регіону [8, 
с. 407-408]; 23-27 травня 2011 р. с. н. с. відділу фондів Р.Сівак пройшов стажуван-
ня на базі Львівського історичного музею [10, с.297].  

Як аспект співпраці з іншими музеями варто відзначити обмін виставками. До 
прикладу, 29 листопада 2012 р. у каплиці Ужгородського замку відбулося відкрит-
тя виставки «Діалоги» (від абатства л’Ескалад’є в Бігорі до Червоного монастиря 
на Спишу) Любовнянського музею-замку у Старій Любовні (регіон Спиш Пряшів-
ського краю Словаччини) за ініціативи управління культури Закарпатської ОДА та 
при підтримці Пряшівського самоврядного краю [11, с. 243]. 

Як випливає із вищенаведеного, Закарпатський обласний краєзнавчий музей 
ім. Т.Легоцького тісно контактує із музеями та університетами як за кордоном, так 
і в Україні. Наукові співробітники установи беруть участь у конференціях, спіль-
них з іншими музейними та науковими інституціями дослідженнях, стажуваннях 
на базі музеїв, обмінюються виставками та створюють проекти разом з іноземни-
ми колегами. Основний акцент робиться на контактах із музеями та університета-
ми національного рівня країн Карпатського Єврорегіону – Румунією, Угорщиною, 
Словаччиною, Польщею. Особливо плідним є співробітництво з угорськими коле-
гами – це конференції, наукові розвідки, публікації тощо. Якісно новим досвідом 
для ЗОКМ ім. Т. Легоцького виступає побудова спільної українсько-угорської ви-
ставки у 2017 р. Досі подібної практики музей не мав. У перспективі – розширення 
та продовження співробітництва із зарубіжними колегами, залучення їх до ство-
рення нових виставок та експозицій, розробок історичних тем. 

Подібна співпраця дає позитивні результати та сприяє значному покращенню 
музейної роботи. Завдяки таким контактам беруться на озброєння нові методи та 
технології експозиційної роботи, запозичується досвід колег у даній сфері. Варто 
сказати, що виклики часу і суспільства цього вимагають. Адже громадськість че-
кає на нові форми подачі експонатів, а не простого їх демонстрування під склом. 
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Н. Г. Мосюкова 
 

ДУХОВНА СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ 
 

Духовна безпека суспільства є не менш важливою, ніж будь-яка інша (інфор-
маційна, фінансова і т.п.). Війна, яку розв’язала Росія на українських землях у 
2014 році, готувалася набагато раніше в духовній площині. На жаль, у багатьох 
мешканців Криму та Донщини не було міцного імунітету проти ідеології 
«русcкого мира», що і стало однією з причин захоплення цієї території. Отже, 
процес повернення загарбаних земель повинен містити духовну складову. В ньому 
помітною є роль Римо-Католицької Церкви. Діяльність РКЦ в цьому напрямку 
складається з наступних елементів: 

Молитва, яка є потужною силою в будь-якій духовній боротьбі. Про її важливу 
роль неодноразово згадується у Святому Письмі, заохочує до молитви і Католицка 
Церква. Під час війни на Донбасі голова Конференції Єпископату РКЦ нашої дер-
жави митрополит Львівський М.Мокшицький закликав вірян молитися за мир, за-
охочував до посту, щоб «наші очі побачили визволення від нещастя, а кожен жи-
тель України дочекався миру» [2]. Про необхідність «терміново відмовитися від 
звичайного життя і почати постити і молитися» [1] говорив і єпископ-помічник 
Харківсько-Запорізької дієцезії Ян Собіло. Молитви за мир вже шостий рік луна-
ють в католицьких храмах України. 

Католицька Церква надає не тільки молитовну, а і фінансову підтримку тим, 
хто постраждав від війни на Донбасі. На прохання вселенського архієрея 24 квітня 
2016 року Католицькі церкви Європи збирали пожертви для означеної категорії 
мешканців [3]. У липні того ж року у Запоріжжі був створений спеціальний комі-
тет, який займається проектами з надання підтримки постраждалим, а 25 грудня 

http://www.zkmuseum.com/2017/05/blog-post_6.html.
http://uzhgorod.net.ua/news/117777
http://icom.in.ua/stutut-icom-ukrayini/
http://icom.in.ua/stutut-icom-ukrayini/


 169 

від імені Папи Римського Франциска Україні було виділено гуманітарну допомогу 
в розмірі 6 млн. євро [5]. В багатьох католицьких храмах України збирають поже-
ртви для постраждалих від війни на сході нашої держави. 

І молитовна, і фінансова допомога є дуже важливою, але багато в чому безпека 
країни залежить від духовного стану мешканців регіону, що потерпає від військових 
дій. Проблема є в тому, що цей складний регіон протягом всього періоду незалежно-
сті України знаходився практично поза увагою керівництва нашої держави, але в полі 
зору очільників Російської Федерації. Боротьба за душі людей має бути невід’ємною 
частиною процесу зміцнення безпеки країни. Християнство – це та основа, на якій 
треба «відбудовувати» душі. Власне євангельські істини є головними в діяльності 
Християнської служби порятунку (ХСП) – організації, створеної у 2015 році на базі 
Римо-Католицької Церкви, але до якої входять греко-католики і протестанти різних 
напрямків [4]. Її місія – «здійснення практичних справ заради захисту та зцілення ду-
ха, душ і тіл конкретних людей» [6]. Зараз існує п’ять центрів ХСП, які функціону-
ють на лінії розмежування та у прилеглих до неї районах «сірої зони». Вони допома-
гають дітям-сиротам, інвалідам, дітям з багатодітних родин, самотнім людям похило-
го віку. Суттєвою частиною діяльності Християнської служби порятунку є допомога 
(як гуманітарна, так і капеланським служінням) бійцям Збройних сил України та до-
бровольчих батальйонів. Діяльність капеланів в умовах, коли Україна стикнулася з 
проблемою посттравматичного синдрому у учасників бойових дій, є дуже важливою. 

Серед католиків є люди, які захищають країну на сході із зброєю в руках, а та-
кож волонтери. 

Таким чином, духовна безпека є складовою частиною національної безпеки і має 
важливе значення в процесі повернення українських земель, захоплених Російською 
Федерацією. В цій сфері помітною є діяльність Католицької Церкви, яка заохочує на-
селення України молитися, надає постраждалим від війни фінансову підтримку, під 
егідою РКЦ у «сірій зоні» створена Християнська служба порятунку. Серед католи-
ків є військові, волонтери, серед католицького духовенства – капелани. 
 

Список використаних джерел 
1.Єпископ Ян Собіло. Україна має вимкнути музику і стати навколішки. URL: http://www.credo-
ua.org/2014/09/122254 (дата звернення - 20.06.2015 р.). 2.Митрополит Львівський М. Мокшиць-
кий. Заохочення до молитви і посту в намірі миру та за жертви війни на сході України. URL: 
www.credo-ua.org/2015/01/129394 (дата звернення - 02.01.2017 р.). 3.Папа Римский наладил про-
цесс распределения помощи Украине. URL: https://nahnews.org/803559-papa-rimskij-naladil-
process-raspredeleniya-pomoshhi-ukraine (дата звернення - 03.08.2019 р.). 4.Приймаємо війну, як 
належне? (інтерв’ю з організатором та керівником Християнської служби порятунку Ігорем 
Штормом). URL: https://crs-center.org/priymayemo-viynu-yak-nalezhne (дата звернення - 
02.08.2019 р.). 5.Різдвяний подарунок. URL: https://tsn.ua/ukraina/rizdvyaniy-podarunok (дата 
звернення – 02.08.2019 р.). 6.У Києві запрацювала Християнська служба порятунку // Credo. 
2016. 8 квітня.  

 

Ю. С. Прокопенко 
 

БЕЗПЕКА ФІЗКУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Ефективність фізкультурно-освітньої діяльності багато в чому визначається се-
редовищем, в якому здійснюється освітній процес. Середовище виступає одним з 
провідних чинників розвитку особистості. Ще П.Ф.Лесгафт вважав середовище ви-
значальним фактором розвитку «індивідуальних і соціальних» властивостей люди-
ни, а Л.С.Виготський підкреслював, що якщо вчитель безсилий в безпосередньому 
впливі на учня, то він всесильний при опосередкованому впливі на нього через со-
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ціальне середовище [1, с.83]. Середовище може виступати самостійним чинником 
регулювання поведінки людини. Поняття фізкультурно-освітнього середовища ви-
значається як частина соціального середовища, в якій відбувається безпосередня 
взаємодія суб'єктів фізкультурно-освітньої діяльності в певних умовах і в різних 
формах. Слід зазначити, що для успішного розвитку особистості студента в фізку-
льтурно-освітньому середовищі закладу вищої освіти, це середовище повинно бути 
безпечним. В ієрархії потреб, запропонованій А. Маслоу, потреба в безпеці у люди-
ни з'являється відразу після задоволення фізіологічних потреб. До потреб безпеки 
А. Маслоу відносить потребу індивіда жити у відносно стабільних, безпечних і пе-
редбачуваних обставинах [4]. Сфера освіти повинна в першу чергу стати ключовою 
ланкою у формуванні особистості «безпечного» типу, орієнтованої на творення й 
розвиток суспільства і яка усвідомлює необхідність та цінність свого життя і здоро-
в'я. Особливого значення в сучасних умовах «підвищеної психологічної вразливос-
ті, агресивності, низької толерантності й неготовності учасників освітнього процесу 
до конструктивного розв'язання конфліктів і подолання стресових станів» [2] набу-
ває психологічна безпека фізкультурно-освітнього середовища. У зв'язку з цим стає 
актуальним як вивчення особистісних характеристик окремих студентів, так і особ-
ливостей студентських груп, а також взаємодії студентів і викладачів як компонента 
безпеки фізкультурно-освітнього середовища.  

Виклад основного матеріалу. Відповідно до прийнятої у фізичній культурі 
класифікації її видів, у фізкультурному середовищі можна виділити такі види: фіз-
культурно-освітнє, фізкультурно-рекреаційне, фізкультурно-реабілітаційне та фіз-
культурно-спортивне. Фізкультурна освіта може бути як неспеціальною, що вирі-
шує завдання освіти в галузі фізичної культури різних груп населення, так і спеці-
альною, яка спрямована на професійну освіту фахівців з фізичної культури. У зв'я-
зку з цим і фізкультурно-освітнє середовище може бути неспеціальним і спеціаль-
ним. Спеціальне (або професійне) фізкультурно-освітнє середовище - це середо-
вище установ професійної фізкультурної освіти. Слід зазначити, що в період на-
вчання у ЗВО, значна кількість студентів, що навчаються на факультетах чи відді-
леннях не фізкультурного профілю, займаються спортом, однак їх спортивна дія-
льність не має безпосереднього відношення до освоєння професії, тому, в даному 
випадку, середовище не є фізкультурно-професійним. Специфіка освітнього сере-
довища відділення чи факультету фізичного виховання, на відміну від всіх інших 
відділень чи факультетів, визначається своїм руховим компонентом. 

З точки зору фізіологічних витрат студенти відділення чи факультету фізично-
го виховання мають велике розумове й фізичне навантаження перебуваючи на 
практичних заняттях. Це специфічна навчально-професійна діяльність. Розгляда-
ючи різні рівні середовища, можна відзначити, що заклад вищої освіти становить 
освітнє макросередовище, в якому визначена основна мета - підготовка педагога. 
Особливості мікросередовища визначаються відносинами студента в навчальній 
групі. Відділення чи факультет фізичного виховання, на наш погляд, являє собою 
особливий вид середовища, ознаки якого визначаються специфікою підготовки 
студента до конкретної професійної діяльності. Це середовище можна назвати - 
мезосередовищем, оскільки його функціонування визначається метою підготовки 
фахівця з фізичного виховання. Мезосередовище на відділенні чи факультеті фізи-
чного виховання, відповідно до специфіки навчання майбутніх фахівців, має два 
види - навчально-професійне, і спортивно-професійне. Навчально-професійне се-
редовище пов'язане безпосередньо з навчальним процесом, у ньому відбувається 
формування професійних знань, умінь і навичок студентів у галузі фізичної куль-
тури взагалі. У спортивно-професійному середовищі здійснюється тренувальний і 
змагальний процес. Студенти в цьому виді середовища не тільки займаються спо-
ртом, а й засвоюють майбутню професію (тренер, судді тощо). Навчально-
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професійне і спортивно-професійне середовище необхідно досліджувати як окре-
мо, так і в їх взаємопроникненні. Взаємопроникнення цих середовищ можна розг-
лядати в двох аспектах: як специфічне (у разі, коли методика професійної діяльно-
сті збігається з видом спорту) і неспецифічне (у разі, коли вони не збігаються). 
Специфічне взаємопроникнення пов'язано з певними психологічними бар'єрами: 
студенти-спортсмени високого класу не вважають за потрібне засвоювати методи-
ку свого виду спорту. Неспецифічне взаємопроникнення обумовлене своїми труд-
нощами: особливості спеціальної підготовленості в одному виді спорту може 
ускладнювати засвоєння іншого виду спорту і його методики. Саме в цих середо-
вищах, що мають свої особливості, формується майбутній фахівець з фізичної ку-
льтури, саме в цих середовищах реалізується його особистісний потенціал.  

Як відмічено вище, суттєво важливим сьогодні є питання про формування 
особистості «безпечного типу». Першочерговим завданням освітніх закладів є пи-
тання про розвиток повноцінно гармонійно розвиненої особистості, її соціалізації 
та виживання в суспільстві. Тому необхідно озброїти студентів ґрунтовними, ви-
черпними, зрозумілими знаннями про всі небезпеки, які можуть чекати їх, сфор-
мувати якості, які притаманні людині безпечного типу поведінки: пошукова акти-
вність, колективістська мотивація, розуміння свого місця в суспільстві, колективі, 
почуття впевненості у власних силах для вирішення проблем, навички гармоній-
ного спілкування, прагнення допомагати іншим людям, готовність до співпережи-
вання, відсутність страху смерті, страху перед уявними погрозами тощо [3, с.7]. 

У дослідженні, що визначає особливості взаємодії студентів і педагогів у фіз-
культурно-освітньому середовищі, брали участь студенти відділення фізичного 
виховання 2-4 курсів і викладачі кафедри ТМФВ Кременчуцького педагогічного 
коледжу імені А.С.Макаренка. Були отримані наступні результати: 1) ефектив-
ність здійснення взаємодії викладачів і студентів в освітньому процесі ЗВО зале-
жить від того, якими стратегіями поведінки вони користуються; низькі результати 
за показником «асертивні дії» і високі за показником «уникаючі дії « свідчить про 
пріоритет пристосувальної поведінки у половини студентів; 2) проблема безпечної 
взаємодії у фізкультурно-освітньому середовищі закладу вищої освіти багато в 
чому залежить від рівня толерантності учасників освітнього процесу. Так, показ-
ник прийняття цінностей інших людей визначено у студентів як високий, що зни-
жує передумови до конфліктної поведінки і перешкоджає розвитку різних стрес-
синдромів. Показник гнучкості поведінки студентів середній в усіх без винятку 
досліджуваних групах. Це може бути розцінене як позитивний момент в подоланні 
можливих стресових ситуацій, оскільки висока гнучкість (адаптивність) поведін-
ки, відкритість по відношенню до нової інформації, толерантність до іншої точки 
зору є факторами підвищення навчальної та трудової мотивації, зниження конфлі-
ктності в колективі, підвищення продуктивності навчально-професійної діяльнос-
ті, зменшення депресії, перевтоми і професійного вигорання.  

Висновки. Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що фізкультурно-
освітньому середовищу закладу вищої освіти, як і будь-якому іншому освітньому 
середовищу, властива своя особливість, яка полягає в адаптації до студентського 
колективу, тобто до іншого соціального середовища, подолання психологічного ба-
р'єру між викладачем і студентом, а також в системі відносин «студент-студент». У 
зв'язку з цим все гостріше постає необхідність створення психологічно безпечних 
освітніх умов середовища при підготовці майбутніх фахівців з фізичної культури. 
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Г. М. Салащенко 
 

БЕЗПЕКА МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ  

ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО ДІАЛОГУ КУЛЬТУР 
 

Сучасний етап розвитку нашого суспільства характеризується значним 
поширенням політичних, економічних та соціальних зв’язків з іншими країнами: 
збільшується кількість туристичних подорожей, розвивається міжнародна торгівля, 
зростають міграційні потоки, а також кожного року простежується тенденція 
збільшення міжнародних конференцій та можливості отримання сертифікатів 
міжнародної освіти. Таким чином значущою виявляється проблема виховання 
толерантності та поваги до інших культур, і особливо актуальним стає питання не 
тільки про оволодіння іноземною мовою, а також знання культурно-історичних 
явищ, традицій та побуту свого партнера. Особливостями вербального та 
невербального спілкування людей, що належать до різних країн та культур, 
займається один із напрямків лінгвокраїнознавства, відомий як міжкультурна 
комунікація. 

Ефективність спілкування залежить не тільки від якості володіння іноземною 
мовою, а також і від багатьох інших факторів, таких як: умови і культура 
спілкування, правила етикету, володіння невербальними формами вираження 
думок, наявності глибоких фонових знань тощо. Іншими словами, для успішного 
подолання мовного бар’єру необхідно не тільки володіти основними 
мовленнєвими компетенціями, а й потрібно подолати бар’єр культурний, 
причиною якого є недостатнє володіння культурними нормами певної 
національної лінгвокультурної спільноті.  

У зв’язку з цим у сучасних умовах іноземна мова розглядається як засіб 
спілкування та залучення до культури іншого народу, що поступово стає 
домінуючою стратегією її викладання у середніх та вищих навчальних заходах. 
Однак починати вирішувати проблеми діалогу та взаєморозуміння між різними 
народами слід ще на рівні середньої освіти шляхом формування в учнів 
соціокультурної компетенції, а саме міжкультурної компетенції, як її складової, 
яка передбачає наявність знань про національно-культурні особливості країни, 
мова якої вивчається, про норми мовленнєвої та немовленнєвої поведінки її носіїв 
і вміння моделювати власну поведінку відповідно до цих особливостей і норм.  

Міжкультурна компетенція є комплексом знань та навичок, які дозволяють 
оцінити особливості міжкультурної комунікативної ситуації та відібрати правиль-
ні та відповідні вербальні та невербальні засоби з метою уникнення міжкультур-
них непорозумінь та досягнення комунікативного наміру. Наявність у комунікато-
ра сформованої міжкультурної компетенції дозволяє йому реалізувати себе у між-
культурному діалозі, а отже є суттєвою передумовою ефективної міжкультурної 
комунікації. 

До основних компонентів міжкультурної компетенції відносять: мотив, який 
розглядається як поштовх до пізнання фактів країни та культури мови, що вив-
чається з метою задоволенням потреби в отриманні знань країнознавчого характе-
ру; знання про країну та культуру мови, що вивчається, тобто інформація культур-
но-країнознавчого характеру, яка зберігається у пам’яті та відтворюється у необ-

https://stud.com.ua/34682/menedzhment/teoriya_potreb_abrahama_maslou


 173 

хідний момент для вирішення тих чи інших теоретичних та практичних задач; 
уміння порівнювати, аналізувати та оцінювати інформацію про країну мови, що 
вивчається, тобто уміння знаходити загальні та відмінні риси у культурі двох країн, 
уміння розподіляти явища культури на її складові та розкривати внутрішні зв’язки 
між ними; рефлексивний компонент, який передбачає самопізнання особистістю 
внутрішніх психічних актів та станів під час міжкультурного спілкування.  

Отже знання норм та правил поведінки, традицій, особливостей побуту свого 
зарубіжного партнера, його належності до певного виміру культур та переважного 
стилю спілкування, запобігає непорозумінню, курйозним та інколи образливим 
ситуаціям під час спілкування, що призводить до культурної безпеки та успішного 
діалогу культур.  
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T. A. Orujova 
 

MULTICULTURALISM AS A TOOL OF THE REGULATION OF ETHNIC 

AND CULTURAL DIFFERENCES 
 

Nowadays pluralism has become almost the natural structure of the societies in 
which we live. A natural continuation of the perception of diversity is the policy of 
multiculturalism that shapes a community structure where different ethnic and cultural 
elements coexist. 

In the Western literature, the term «pluri» was originally used to denote cultural 
diversity. Subsequently, the use of the word «multi» began to spread, since it included 
the concept of quality and diversity as well as the meaning of the majority. In America, 
where the notion came to the forefront in social science, the term multiculturalism began 
to be used, ühich the term «pluriculturalism» was used in 1915 [1, p 78]. 

Although multiculturalism has existed throughout history, it is new as worldview or 
ideology. The term was included in the scientific literature in the 60-70s of the XX 
century. «The term multiculturalism can be used in broad and narrow terms. In the broad 
sense of the word multiculturalism is used as a synonym for diversity, but in the narrow 
sense it reflects the state's policy in relation to ethnic, racial, religious and cultural 
differences in society» [3, p.103]. 

In general, two different approaches to the concept of multiculturalism are identified 
in contemporary political philosophy. The term «multiculturalism» is also used as a 
descriptive concept and refers to cultural diversity in society; and as a type of policy 
aimed at the preservation of cultural diversity [2]. 

According to Parex, multiculturalism is not merely a political doctrine, but also a 
philosophical theory for man and the world. It is only perspective. There are three 
manifestations of multiculturalism: First, a person grows up in a world that organizes 
their cultural life and social ties and places cultural identity on it. It does not mean that it 
is determined by human culture, but it does mean that culture has a profound effect. 
Second, different cultures represent different systems of meaning. Since each of them 
has limited understanding of human strength, it can only cover a part of human 
existence. Third, all societies, apart from the primitive cultures, are collectively 
organized. Cultures evolve consciously or unconsciously in terms of interaction with 
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others and are at least partly multicultural in terms of origin and structure [4, p.336-337]. 
The sense of belonging among the cultural communities that make up the 

multicultural society is crucial for stability and unity. Multicultural society can react in 
two ways to cultural diversity. Either welcomes cultural diversity, puts it at the center of 
understanding, and respects the cultural demands in order to continue their existence, or 
can melt and assimilate these communities within a dominant culture. In the first case 
you will create a multicultural society, and in the second, a monocultural society. In both 
case you live in a multicultural society, but only one of these is multicultural. 

As for the importance of the existence of ethnic and cultural diversity, it should be 
noted that the existence of ethnic and cultural diversity in society does not only give 
different perspectives, but also allows us to explore and discuss our own perspectives. 
Diversity is important, first and foremost, for an individual to distinguish himself or her. 
If everyone is white, then you will be unaware of the white, and white will have no 
value. Since each culture is limited, it is beneficial for them to interact with each other. 
Dialogue is only possible if each culture perceives other cultures as equal partners. 
Demonstrating tolerance and respect for ethnic and cultural groups against each other, as 
well as by mainstream society, is one of the first steps toward preserving ethnic and 
cultural diversity in society. 
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А. А. Фабрика 
 

КУЛЬТУРНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ ЯК ФАКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ  

В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

Набір цінностей та практики, що створюють смисли для суспільства, являють со-
бою суть його культури. Зсуви в ціннісних орієнтаціях значної частини населення 
країни практично завжди передують суспільним змінам. У будь-яку епоху культура 
виявляється так чи інакше включеною в орбіту міжнародної політики як прояв дав-
ньої традиції використання культурних впливів задля досягнення політичних цілей 
на міжнародній арені. У зв’язку з цим, розширення простору постійної культурної 
взаємодії, що характеризує процес глобалізації, піднімає питання культурного суве-
ренітету, який правомірно розглядати як фактор національної безпеки. Адже країни, 
що є потужними економічними, фінансовими та міліарними центрами мають значні 
можливості для односторонньої, підкріпленої на рівні відповідних інститутів загаль-
носвітової культурної експансії, риси якої з часом вимальовуються до ступеня очеви-
дності в окремих національних культурах. Останнє залежить від моменту включення 
того чи іншого суспільства в процес глобалізації; від рівня економічного та технічно-
го розвитку країни; від ступеня впливу місцевих філософських або релігійних уяв-
лень про космічний та земний устрій, а також значення еліт, котрі формулюють та 
пропагують такі уявлення; від того, наскільки глибокими та міцними є місцеві тра-
диції, в основі яких лежить минулий історичний досвід на способи реагування на со-
ціальні зміни та культурні виклики [2, с. 617].  

В теорії міжнародних відносин можна виділити принаймні дві концепції, у 
яких відображено значимість та механізм використання фактору культури для до-
сягнення політичних цілей на міжнародній арені: концепція культурного імперіа-
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лізму Г. Моргентау та «м’якої сили» Дж. Ная (молод.). Вищезазначені концепції 
дають нам уявлення й щодо характеру впливу: 1) головною мішенню є свідомість 
громадян іноземної держави, їхні уявлення про світ, система цінностей, пріорите-
ти та ідеали; 2) вплив має як масову так і елітарну спрямованість; 3) особливе зна-
чення надається впливу на еліти; 4) також передбачається застосування окремих 
засобів впливу для кожної групи та верстви населення іноземної держави, серед 
яких, зокрема, культурні контакти на рівні еліт, академічні та наукові обміни, 
розповсюдження популярної та масової культури; 5) у якості засобу впливу засто-
совується використання привабливих рис національної культури як характеристи-
ки високого рівня розвитку цивілізації тощо. 

Сучасним яскравим прикладом культурної експансії можна вважати формуван-
ня єдиної глобальної культури, характерною рисою якої стала глобальна гомо-
генізація на засадах повного панування західних культурних, перш за все американ-
ських, зразків. Така ситуація, на нашу думку, несе в собі не лише загрозу для окре-
мих суспільств втрати національної культурної традиції та будь-якої локальної спе-
цифіки взагалі, а й, як наслідок, національного суверенітету як такого. І хоча остан-
нім часом з’являються думки щодо занепаду американської «м’якої сили», появу 
нових центрів впливу, питання залишається актуальним як з теоретичної (як фено-
мен), так і з практичної точок зору. Чинники «американізації» глобальної культури 
виходять за межі самої культури – інтереси американського бізнесу, потужна еко-
номіка Сполучених Штатів та їхній монопольний контроль над глобальними ін-
формаційними потоками при забезпеченні новітніми ІКТ, месіанська ментальність 
американського суспільства тощо. Разом з тим, це також й політичний проект, що 
відкриває надзвичайно широкі можливості для цілей американської політики. 
Г. Філімонов провів дослідження зовнішньої культурної політики США з 1945 р. до 
наших днів. Історичний екскурс показав, як від критичного ставлення до культур-
ного фактору у якості інструменту дипломатії у 1938 р., після закінчення Другої 
світової війни суспільні діячі та політики Сполучених Штатів прийшли до усвідом-
лення необхідність експорту американського образу життя як частини ідеологічної 
пропаганди та почали закликати до все більш масштабного розповсюдження амери-
канської культури за кордоном з метою набуття Америкою все більшого впливу в 
світі. В процесі реалізації зовнішньої культурної політики, задля необхідності вико-
нання нових функції, постійно зазнавав реорганізації відділ Державного департа-
менту США по культурним зв’язкам, впроваджувалися нові культурні та освітні 
програми, виділялося державне фінансування, створювалися фонди, приймалися 
відповідні закони. По завершенні «холодної війни» механізм планування зовнішнь-
ої культурної політики США став значно більш складним у зв’язку з ускладненням 
самої системи міжнародних відносин [1,с.60-61]. 

Таким чином, була реалізована ціла система впливів, що охопили всі верстви 
населення, проникли у професійну сферу, дозвілля та приватне життя громадян 
різних країн світу. «Американізація» покрила базові соціальні інститути, зокрема, 
економіку, політику, право, медіа, освіту, науку, медицину, релігію, сім’ю тощо. 
Вона просувалася через контакти представників ділових та політичних еліт; об-
міни, гранти і стажування на рівні наукової та професійної інтелігенції; студентсь-
кі обміни; інтенсивне поширення американізованих зразків масової культури; про-
тестантизм тощо.  

І хоча роль культурного суверенітету щодо питання національної безпеки не 
варто абсолютизувати, вона є досить важливою, а за умов глобалізації набула но-
вої специфіки. 
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З. В. Швед  
 

СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 
 

Вже ні у кого не викликає сумніву теза про те, що сучасність, у якій ми живемо, 
відрізняється від попереднього часу тим, що більшість з нас позбавлені можливості 
застосовувати точні критерії, для розрізнення реальних та ірреальних подій. Ми не 
тільки не можемо відрізнити реальність від ірреальності. Ми навіть позбавлені мо-
жливості фактично засвідчити, які саме феномени відносяться до реального світу, а 
які належать до ідеального світу невизначеностей, що відсилають до чогось іншого. 
Цю сучасну ситуацію Бодріяр назвав «гіперреальністю», в основі якої лежать симу-
ляції за якими приховується дійсна реальність, замаскована знаками. Знаки, по сво-
їй суті, являють собою результат конвенції у приписуванні конкретного значення 
якомусь знаку. У такому контексті знак багатофункціональний. Він не тільки відси-
лає до реальності, але і забезпечує її повернення у сферу актуального буття. Це пот-
рактування створює хибне враження про те, що за кожним знаком приховується 
дійсність, «зашифрована» знаковою системою, і достатньо оволодіти «кодом деши-
фрування», щоби розгледіти реальність у розмаїтті її форм та репрезентації. На рів-
ні первинної інтерпретації виникає проблема, коріння якої полягає у тому, що дос-
від нам підказує відсутність «однозначної» дійсності. Тобто відсутність такої дійс-
ності яка б позначалася одним знаком, або таких знаків, які би мали однозначну се-
мантику. Окрім цього за думкою Бодріяр, у сучасному світі ми стикаємося із тим, 
що не всі знаки позначають якийсь об’єкт реальності.  

Серед таких знаків-симулякрів, які специфічно виокремлює Бодріар, важливе мі-
сце посідає громадська думка. У дослідницькій літературі ми не знайдемо вичерпно-
го та загальновизнаного визначення поняття «громадська думка», і що це таке, стає 
зрозумілими виключно з контексту, який за більшою мірою посилається на неї як на 
авторитет у доведенні якоїсь позиції. Це словосполучення так само позбавлене сенсу 
як і «інтернет-спільнота» або «голос народу», що абсолютно не заважає використо-
вувати цих «ідолів розуму», про які писав Френсіс Бекон. При цьому, ми не можемо 
ігнорувати той факт, що завдяки значному впливу засобів масової інформації такі 
словосполучення актуалізуються в реальному житті, фактично штучно створюючи 
якусь «додану реальність». Додатковим викликом для свідомості стає практика зміни 
значень слів повсякденного ужитку, що призводить до втрати здатності ідентичного 
оцінювання явищ суспільного життя. Прикладом тут може бути ужиток слів фашизм 
та антифашизм («антифа» як субкультура або організація).  

Все вище викладене сприяє створенню ситуації невизначеностей та кризи іде-
нтичності, основною ознакою якої мала би бути приналежність до групи, зі стій-
кими ознаками (національними, політичними, економічними тощо). Як зазначав Ф 
Фукуяма у своїй публікації «Новий трайбалізм і криза демократії» нові ідентично-
сті вимагають нового визнання не тільки в структурах демократичного суспільства 
але і на рівні «громадської думки». А це, за нашим переконанням, утруднюється 
тим фактом, що осередком формування та поширення такого визнання повинні 
ставати самі групи, ідентичність яких іще не визначена.  

На сам кінець, хотілося би зробити іще одне зауваження. Як відомо однією із 
ознак національної ідентичності є мовна. Про це було написано настільки багать, 
що нам лишається констатувати: мова є не лише «дім буття» але і осередок і фак-
тор «національної ідентичності» зафіксований у вкрай неоднозначно розтлумаче-
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ному понятті «національний характер». І якщо узагальнення з цього приводу ви-
даються вкрай абстрактними та складно верифікованими, то конкретні приклади 
певною мірою прояснюють ситуацію. Наприклад відношення до безпеки на небез-
пеки та фіксація цих феноменів у мовному континууми в українській та російській 
мовах не є однаковим. Для української мови поняття безпеки є базовим, його зна-
чима частина використовується без префіксів. Протилежний стан (небезпека) у 
культурологічному аналізі співвідноситься з поняттям «чуже» (не своє), і сприй-
мається як відмінне від автентичного, внутрішньо притаманного сприйняття влас-
ної культури у конкретній національній спільноті.  
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АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД РОЗРОБКИ 

ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ ДОПОМОГИ СІМ’ЯМ 
 

Державні соціальні програми допомоги сім’ям є невід’ємним елементом 
соціальної політики будь-якої сучасної держави. Американський досвід їх розроб-
ки й впровадження заслуговує на особливу увагу, адже є прикладом пристосуван-
ня до потреб адресності, до особливостей регіонального статусу категорії одер-
жувачів та ситуації в соціально-економічній сфері суспільства.  

У порівнянні з європейськими країнами, в США програми сімейних допомог 
мають особливий економічний зміст і політичне обґрунтування. Ідеологія лібе-
ралізму, якою просякнута американська ментальність, обумовлює те, що саме 
сім’я – не тільки конвенціонально, але й фактично – виступає головним суб’єктом 
забезпечення власного добробуту та безпеки. Допомоги на дітей та відпустки у 
зв’язку з вагітністю та пологами не передбачені на рівні федерального законодав-
ства. Проте, в США існує досить розвинута децентралізована система соціального 
захисту населення, що враховує особливості сімейного статусу бенефіціарів. 
Надзвичайно розгалуженою та потужно фінансованою за рахунок приватних та 
корпоративних пожертвувань, державних асигнувань є мережа неурядових ор-
ганізацій, діяльність яких певним чином компенсує прогалини у існуючий системі 
державних сімейних допомог.  

Зараз у США діє програма TANF (Temporary Assistance for Needy Families – 
Програма допомоги нужденним сім’ям), за якої кожен штат отримує фіксовану 
суму коштів в якості блочної субсидії. Штати наділені можливістю гнучкого вико-
ристання коштів, в той час як для бенефіціарів встановлена гранична тривалість її 
отримання – 60 місяців.  

Учасників програми підштовхують до участі в трудовій діяльності та, тим са-
мим, підвищення особистого і сімейного добробуту з метою якнайшвидшого ви-
ходу з програми. У окремих штатах для сімей, які не змогли досягти соціальної та 
економічної стабільності за час отримання допомог, впроваджуються додаткові 
програми грошової допомоги за рахунок коштів федеральних бюджетів.  

Розміри конкретних допомог визначаються кожним штатом самостійно, проте 
більшість програм передбачають: грошове сприяння в задоволенні основних потреб; 
допомогу в пошуку та отриманні роботи, прoхoдженні прoфесійнoї підгoтoвки; 
надання кoнсультацій та дoпoмoгу в кoнкретних випадках. В більшості штатів 
виплачується щoмісячна грoшoва дoпoмoга. Величина виплат зазвичай визначається 
рoзмірoм сім’ї та рівнем її доходів, включаючи інші сoціальні виплати.  
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До 1996 р. категорії осіб (сімей), які мають право на виплати, і взагалі статті 
витрат визначав федеральний уряд; значна частина фінансування йшла на прямі 
грошові доплати неповним сім'ям. Поступово штати отримали більшу свободу 
вирішувати, на що витрачати. Зросли витрати на програми професійного навчання, 
захисту й розвитку дітей, підтримку всиновлювачів. Це також програми зі 
зміцнення родини (безкоштовна психологічна допомога).  

Таким чином, рішення щодо права на участь у програмі приймаються на 
регіональному рівні, однак існують федеральні нормативи, які встановлюють 
певні обмеження, що дозволяє регулювати коло отримувачів допомоги та послуг. 
Деякі федеральні пріоритети та завдання передбачають накладення санкцій або 
виплату заохочень; зокрема, штати повинні забезпечити виконання встановлених 
федеральним урядом показників рівня участі в робочій силі (наприклад, 50% от-
римувачів допомог повинні мати роботу або займатися діяльністю, що визначена 
федеральним урядом). Надмірне призначення штатами грошових допомог може 
вести до фінансових стягнень. 

Таким чином, в TANF штати несуть кінцеву відповідальність і встановлюють 
правила, які не повинні йти врозріз з федеральними. Реалізація програм сімейних 
допомог здійснюється комплексно – в сполученні з іншими соціальними програ-
мами, в той час як адміністрування спирається на принцип субсидіарності – по-
кладено або на агенції штатів, або на окружну владу. Такий підхід до соціального 
захисту сімей дозволяє розширити свободу адміністративно-територіальних оди-
ниць в податково-бюджетній сфері та зменшити навантаження на федеральні ме-
ханізми контролю та підзвітності.  

В цілому ж, сучасні програми сімейних допомог в США являють собою до-
статньо розгалужену систему, яка ґрунтується на принципі високої автономії 
адміністративно-територіальних одиниць та потужних елементах стимулювання 
економічної незалежності учасників програм. Показовим для України в світлі де-
централізації є досвід забезпечення самостійності та відповідальності регіонів та 
територіальних громад, взаємопов’язаність програм сімейних допомог, обмеження 
термінів надання допомоги та чітке окреслення (за складом, станом зайнятості і 
т.д.) категорій сімей-бенефіціарів, що сприяє зниженню утриманських настроїв. 
Подібна практика, попри культурні відмінності, є певним орієнтиром для подаль-
шого вдосконалення системи державних соціальних допомог сім’ям в України.  

 

М. В. Домнічев, О. В. Нестеренко, О. Ю. Близнюкова, В. В. Білаш 
 

БРОДЯЧІ СОБАКИ ЯК СУЧАСНА ПРОБЛЕМА 
  

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Розвал сис-
теми ветеринарного контролю, нестача коштів на комунальні витрати в кінці ХХ 
ст.. та зусилля деструктивних організацій ультралівої орієнтації, що маскуються як 
«екологи» і «борці за права тварин» привели до катастрофічної ситуації з бродя-
чими собаками зараз. 

Аналіз досліджень та публікацій. Зроблено огляд чинного законодавства та 
наявної статистики [1- 2]. 

Постановка завдання. Розглянувши сучасний стан питання, визначити шляхи 
вирішення проблеми з урахуванням місцевих умов.  

1.Загальні проблеми викладання. 
На превеликий жаль, починаючи з початку 90-х р., внаслідок непродуманої 

державної політики, було нанесено значну шкоду рівню безпеки громадян Украї-
ни. Значною проблемою на сьогодні також стала діяльність екстремістських зако-
рдонних організацій та афільованих з ними місцевих організацій та окремих «ак-
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тивістів». В результаті недофінансування галузі та агресивної пропаганди люди-
ноненависницької ідеології деяких груп сучасних «зелених», на сьогодні у нас 
сформувалася ситуація, в наслідок якої, вулиці наших міст заповнені зграями хи-
жаків – бродячими собаками. 

Переважна більшість з них, є бродячими тваринами, що живуть поруч з люди-
ною в багатьох поколіннях. Тобто тварини збиваються в зграї з чіткою ієрархією, 
контролюють певні кормові «угіддя», конкурують за них захищаючі від «чужин-
ців» (таким «чужинцями» можуть бути і люди). 

Небезпека бродячих собак може бути як «явна» та неочевидна». 
Під «явною» небезпекою необхідно розуміти небезпеку отримання травм або 

навіть загибелі від безпосереднього нападу собаки або їхньої зграї. Щороку в 
Україні фіксується близько 30000 нападів собак, що призводять [1] як до тривало-
го лікування укусів так і до значних психологічних травм, неврозів тощо. Особли-
во у маленьких дітей. Також фіксуються непоодинокі випадки вбивства людей 
зграями бродячих собак. 

В даній роботі, ми не будемо розглядати шкоду, що її наносять бродячі собаки 
мисливському господарству нашої держави та її біорізноманіттю, натомість зосе-
редимося на небезпеці для людини. 

«Неочевидна» небезпека, полягає в поширенні захворювань (в тому числі сказу), 
в небезпеці провокування ДТП, зниження комфортності проживання людини через 
стресові фактори (страх перед нападом, порушення режиму сну в наслідок звукового 
навантаження, погіршення естетичної привабливості місця проживання тощо). 

2.Шляхи подолання ситуації, що склалася на сьогодні. 
Вирішення даної проблеми, має відбуватися згідно чинного законодавства, зо-

крема Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» [2]. Тому 
наші рекомендації, не можуть суперечити Закону.  

Одночасно Стаття 3. Конституції України гарантує, що – «Людина, її життя і 
здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найви-
щою соціальною цінністю» [3].  

Для вирішення проблеми, можна згадати ст.. 16 та 17 Закону [2] «Регулювання 
чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають 
в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, здійснюється 
методами біостерилізації або біологічно обґрунтованими методами, а в разі немо-
жливості їх застосування - методами евтаназії» та «Умертвіння тварин допуска-
ється: при регулюванні чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються 
людиною, але перебувають в умовах, створюваних діяльністю людини». 

Оскільки, на сьогодні популяції собак надзвичайно велика, використання «ме-
тодів біостерилізації» неефективне і недоцільне.  

Тому можна рекомендувати ліквідацію критичного розміру популяції для ви-
рішення даної проблеми. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Встановлено необхідність і ак-
туальність вирішення проблеми та визначено основні перешкоди вирішення про-
блеми. Конкретні рекомендації, з вирішення проблеми, будуть надані в наступних 
роботах. 
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А. М. Литвиненко 
 

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ  

БЕЗПЕКИ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ 
 

Синергетика, в загальному вигляді, представляє собою теорію еволюції над-
складних, відкритих, нелінійних, ієрархічно впорядкованих систем, які мають влас-
тивість самостійно організовуватися. Поява в 60-70 р.р. ХХ ст. синергетичного дос-
лідницького напряму сучасної науки пов’язують з в першу чергу з роботами лауре-
ата Нобелівської премії 1977 року з хімії Іллі Пригожина та визнаного авторитету в 
сфері математичної фізики Генрі Хакена, які зробили вирішальний вклад в форму-
вання нової синергетичної методології дослідження природи, соціуму та людини. 
Відкриті в рамках досліджень постнекласичної фізиці закономірностей функціону-
вання та еволюції надскладних систем, які мають властивість самостійно організо-
вуватися почали з успіхом застосовуватися для опису, прогнозування і корекції по-
ведінки синергетичних систем фізичної, хімічної, біологічної, і соціальної природи. 

Соціальні системи поряду ключових критеріїв підпадають в категорію синер-
гетичних систем і тому можуть бути ефективно досліджені евристичними метода-
ми міждисциплінарного напрямку сучасної науки.  

Функціонування соціальної системи представляється, як періодична зміна стій-
ких етапів її розвитку та кризисних етапів. Під час стійкого етапу розвитку відносно 
стабільної зберігається ієрархічна структура елементів системи. В наслідок впливу 
ряду зовнішніх або внутрішніх чинників соціальна система може увійти в кризис-
ний режим функціонування («режим із загостренням»). Находження соціальної сис-
теми в кризовому нестабільному стані потенційно має два крайніх підсумка: 

а) її руйнування, 
б) повернення в стабільний стан, процес якого може супроводжується деком-

позицією окремих елементів, трансформацією елементів з певними змінами нелі-
нійної структури системи та формуванням нових функціональних структур («ди-
сипативних структур»). В період максимального зростання кризових явищ розви-
ток соціальної системи наближається до «крапки біфуркації» - своєрідної вихідної 
позиції, з якої починається розвилка можливих шляхів розвитку систем – «русел». 
В «крапці біфуркації» з’являється можливість малим впливом – «флуктуацією» 
направити розвиток системи в то чи інше «русло». 

Одним з суттєвих факторів здатних привести до критичної зміни стану соціа-
льної системи та входу її в «режим з загостренням» є гостра конфліктна взаємодія 
з іншої подібної системою. 

Таким чином головним завданням безпеки соціальної системи є розробка та 
впровадження адекватних складності та інтенсивності зовнішніх або внутрішніх 
впливів заходів по попередженню її входу в нестабільний стан. При цьому пред-
ставляється важливим, визначення спектру можливих «флуктуацій» та дієвих за-
собів їх попередження. Також необхідно зазначити необхідність контролю виник-
нення «дисипативних структур» як потенційного джерела «флуктуацій». Такий пі-
дхід до попередження небажаних «русел» має найбільшу ефективність в соціаль-
них системах з малою ентропією і може застосовуватися наприклад для протидії 
незаконним спробам повалення режиму керування державою. 

Аналіз літературних джерел, наші власні дослідження та світова практика ме-
неджменту дають змогу рекомендувати застосовувати методику міждисциплінар-
ного синергетичного дослідного підходу для забезпечення надійної безпеки скла-
дних соціальних систем різного масштабу та ієрархічної складності.  
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I. V. Shavrina 
 

RELIGIOUS SECURITY AS A FACTOR OF SECURITY  

IN THE MODERN WORLD 
 

At the beginning of the XXI century, the world remains religious, and considering 
the population growth, it becomes even more religious than in the past as the number of 
believers is growing. Religion not only preserves and increases its influence on the 
minds of believers, but in recent decades, its political significance has been constantly 
increasing. 

The increase in the influence and activity of religions is also evidenced by an in-
crease in the number of conflicts in which religion is involved. Religion is not always 
the only cause of the conflict, but it is well-known that conflicts having a religious com-
ponent tend to become protracted and are violent and almost impossible to resolve. Hav-
ing been settled, they tend to break out again after some time. Transforming a religion 
into a political ideology further exacerbates the problem of religious conflicts. 

Religiously motivated violence can be directed, first of all, at other believers. From a 
security point of view, the religious situation in the modern world is quite alarming. Re-
ligion-posed threats to security – both personal security and national security – are most 
often associated with Islamic fundamentalism. 

But Islamic fundamentalism is not the only form of organized religious violence. 
Hindu, Jewish, and Sikh fundamentalists as well as Buddhists and Christians are also 
taking radical action, although these are the representatives of various Christian denomi-
nations that are the most persecuted religious group today (globally). Persecution also 
takes place against Muslims [1]. 

Religiously motivated violence includes not only persecution of religious minorities 
by a religious majority, but also violent acts against co-religionists accused or suspected 
of violating some religious norms, various religious customs and traditions that could 
harm people’s physical health, not to mention their threat to the psychological well-being. 

Both governments and regular citizens can be a source of religious violence or re-
strictions on religious freedom. 

The threat of religious discrimination against minorities or religiously motivated 
violence that may come from the religiously inclined majority of the population is no 
less than the threat of those coming from the government. The situation is aggravated 
when the government and the majority of the population are united in their aggressive 
aspirations. Usually, religiously motivated violence is higher in the countries where the 
share of the religious population and the importance of religion are high [1]. However, a 
high level of religious violence is not always related to a high level of religiosity. 

Religious violence and restriction on religious freedom, as well as religious security, 
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are present in the countries belonging to different cultural and religious traditions. This 
suggests that the issue of religious security is almost universal, but not unsolvable. 

One of the most important factors in ensuring a high level of religious security is en-
suring religious freedom and freedom of faith. 

Another important factor contributing to the reduction of religious violence is sepa-
ration of the state from religion, i.e., depriving religious organizations of an ability to 
use state enforcement mechanisms to resolve religious disputes and coerce to faith. The 
European history over the recent centuries attests to this idea. The functions of the state 
related to the protection of religion have changed dramatically. The state ceased to de-
fend religion and switched to the legal practice of protecting an individual who professes 
a religion, ensuring religious freedom and freedom of faith. Further development of this 
trend has led to protecting religious minorities from discrimination based on religion. 
Within the framework of this logic of protecting religious freedom, the practice of pro-
tecting the feelings of believers from insult arises, although this practice poses many 
questions, since, in this case, there is a contradiction between the duty of the state to pro-
tect not only the freedom of religion, but also freedom of worldview in general [2]. In 
secular societies, believers may feel offended, for example, by the free use of religious 
symbols in works of secular art. But freedom of speech is as much of an inalienable 
freedom of a person as freedom of faith. In each particular case, states solve this prob-
lem based on the specific circumstances of the case, often taking the side of believers. At 
the same time, the practice of protecting the feelings of believers is criticized – not only 
because of the above-mentioned contradiction, but also because it is impossible to give a 
clear definition of religious feelings and justify their privileged nature in relation to the 
other types of feelings. Thus, protection of the right to the freedom of faith in secular 
states may encounter certain legal difficulties. 

Another issue is the religious groups’ activity, which can be destructive. It is impos-
sible to deny that activities of some groups, usually related to new religious movements, 
can pose a certain threat – if not to the national security, then to the personal security of 
citizens. The problem is that ordinary adherents of such organizations, as a rule, quite 
sincerely believe in their religious and salvatory nature [3]. 

Thus, the main way to limit activities of such organizations in secular states is either 
to prosecute them for illegal actions (rather than religious or pseudo-religious views), or 
to deprive them of the religious organization status that gives certain privileges. This al-
lows to avoid issues related to the freedom of faith and its restriction. 

Religious organizations’ activities in secular societies can pose a greater threat to 
personal security than a use of adherents as labor or fraud. The lives of adherents, trust-
ing their spiritual teachers, as well as the lives of people not involved in these groups 
may also be at risk.  

Another aspect of the threat to security worldwide is religious extremism. In recent 
decades, such extremist phenomena that have a connection with religious postulates but 
occur in the political area of the society and cannot be covered by the concept of «reli-
gious extremism» have gained a wider scope [3]. We are talking about religious and po-
litical extremism combined. It is closely related to the massive violation of human rights 
and poses a threat to national security of various states as well as contributes to the ex-
acerbation of interethnic relations. 

Combined religious and political extremism is often intertwined with ethno-
nationalist extremism. A number of circumstances contributes to this: among them, is a 
close historical connection of religion and ethnos. This connection resulted in the fact 
that many peoples perceive a particular faith as their national religion. Their way of life, 
traditions, customs, and mentality were formed under the influence of the relevant reli-
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gious teachings, ceremonies, and instructions. As a result, in ethnic self-awareness, these 
peoples are represented as ethno-confessional communities. This creates an opportunity 
for the leaders of ethno-nationalist extremist groups to appeal to the «national religion» 
and use its postulates to recruit fellows and for the leaders of religious and political ex-
tremist groups to appeal to ethno-national feelings and values [3]. 

Thus, threats to national and personal security emanating from religion and religious 
adherents are extremely diverse and appear not only in societies where religious freedom 
is restricted and the population is distinguished by a high level of religiosity, but also in 
secular states where the principle of the freedom of faith is strictly observed. The latter, 
however, does not make these societies completely immune to the threats generated by 
various religious groups. 
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Ю. А. Романовська  
 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ МІСТА ЯК ОБ’ЄКТА  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

Соціально-економічна безпека регіонів на сучасному етапі набуває все більшо-
го значення, оскільки в процесі децентралізації фінансування розвитку територій з 
державного бюджету відходить на другий план і самоорганізація регіону, в тому 
числі фінансова самостійність регіону виходить на перший план. Нерівномірність 
розвитку регіонів, на яку впливає концентрація міст, посилює науковий інтерес до 
цього питання. Доцільність дослідження соціально-економічного розвитку регіону 
(області, міста, району) обґрунтовується нерозв’язаними проблемами та супереч-
ностями: проблеми загальнодержавного масштабу, що сформувалися в регіоні як 
підсистеми єдиної системи якою виступає країна; суперечності регіонального ха-
рактеру, обумовлені історичним, природним, демографічним потенціалом регіону, 
який формує специфіку області; проблеми, породженні історичним досвідом в 
управлінні господарством регіону, зумовлені недосконалою системою управління, 
що потребує використання нових форм і методів тощо.  

Міста, що є результатом тривалих урбанізаційних процесів у світі, у сучасних 
умовах відіграють все більш значущу роль в економіці країни, адже саме тут пере-
важною мірою зосереджено її промисловий і науково-технічний потенціали, фінан-
сові та товарні ринки, формуються рішення, які визначають вектори соціально-
економічного розвитку регіонів та України в цілому. Урбанізаційні процеси у су-
часній Україні загалом перебігають за світовими тенденціями, але одночасно мають 
і свої особливості, серед яких необхідно звернути увагу на такі: урбанізація відбу-
вається на фоні депопуляції населення країни; спостерігається міграція населення з 
малих міст до великих; найактивніше зростання населення міст відбувається на за-
ході, півдні та в центрі України та останнім часом активізувалося нове, постіндуст-
ріальне агломерування, результатом чого є утворення агломерацій (посилення 
зв’язків між найбільшими містами та прилеглою до них територією на основі тру-
дових міграцій, спільних ринків праці, землі, фінансових ресурсів тощо) [2; 3].  

Ідентифікація міста як об’єкта соціально-економічної безпеки і його дослі-
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дження у такому статусі безпосередньо пов’язано з людиноцентричною концепці-
єю розвитку суспільства, що значно актуалізувалася останнім часом, та її практич-
ним утіленням на місцевому рівні, зокрема у містах [1; 4].  

Дослідження соціально-економічної безпеки міста має виходити, з одного бо-
ку, з відповідного розуміння його утворення та розвитку, особливостей його при-
роди, а, з іншого, з розуміння природи соціально-економічної безпеки цієї урбоге-
осистеми. 

Місто є новим об’єктом соціально-економічної безпеки, необхідність вивчення 
якого зумовлено важливістю міст для розвитку будь-якої країни та їхнім розмаїт-
тям. Поняття «соціально-економічна безпека міста» виникло на стику кількох су-
часних наукових систем – економічної безпекології, геоекології (наука про просто-
рово-часові взаємодії природи та суспільства), соціології та управління. Концептуа-
льні положення цих наук мають слугувати фундаментом у дослідженні соціально-
економічної безпеки міста (у вивченні її природи, в оцінюванні та забезпеченні). В 
ідентифікації міста як об’єкта соціально-економічної безпеки мають також знайти 
відображення концепти людиноцентричної концепції розвитку суспільства.  
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ДІЯЛЬНІСТЬ ҐЕТЕ-ІНСТИТУТУ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ 

СОЦІАЛЬНОГО ВИМІРУ БЕЗПЕКИ 
 

Суттєву роль у формуванні соціального виміру безпеки виконують громадські 
науково-освітні організації. Показовим прикладом є діяльність Ґете-Інституту. Ґе-
те-Інститут – німецька громадська організація, метою якої є популяризація німе-
цької мови за кордоном та підтримка міжнародної культурної співпраці різних 
країн з Німеччиною. Інститут названо на честь німецького поета Йоганна фон Ге-
те. Проводить мовні курси та сертифікацію знань німецької мови. Заснований в 
1925 році як Німецька академія і представлений в 78 країнах світу 143 інститута-
ми. Штаб-квартира організації знаходиться в Мюнхені. Фінансується федеральним 
урядом Німеччини. 

Німецька культура є джерелом, з якого Ґете-Інститут черпає матеріали для 
своєї роботи. Він є партнером для всіх, чия діяльність тісно пов'язана з Німеччи-
ною, німецькою мовою й культурою; є політично незалежним. 

Створення інституту - класичний приклад використання м’якої сили держави. 
Мережа Ґете-Інститутів, Ґете-центрів, культурних товариств, читальних залів, ек-
заменаційних центрів та центрів вивчення німецької мови виконує центральні за-
вдання культурної й освітньої політики не тільки за кордоном, але й в Україні.  

Ґете-Інститут - показовий чинник культурного обміну між Німеччиною та 
Україною, він поставив перед собою такі завдання: виступати посередником та 
співучасником у німецько-українському діалозі в культурній та освітній сферах; 
сприяти зростанню й підтриманню симпатії та інтересу до Німеччини; надавати 
інформацію про Німеччину; сприяти вивченню німецької мови в Україні; підтри-
мувати діалог між Європою та східноєвропейськими культурами [1]. 
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У рамках популяризації німецької мови діють 15 центрів, рівномірно розподі-
лених по всій території України. Починаючи з курсів для початківців аж до най-
вищого рівня, слухачі займаються мовою за комунікативними методиками, готую-
чись до центральних іспитів. Інститут також пропонує для українських педагогів 
семінари й різноманітні послуги. Дев’ять центрів навчально-методичної літерату-
ри, значні фонди книг, чотири читальних зали та інших інформаційних матеріалів 
представлені для всіх, хто цікавиться німецькою. 

Таким чином, діяльність Ґете-Інституту є успішною, вона відповідає заявленій 
меті. Інститут не лише забезпечує вивчення німецької мови і культури, але й збіль-
шує можливості вступу до університетів Німеччини. Ґете-Інститут є чинником фо-
рмування європейської освітньої культури як приклад безпеки соціального виміру. 
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РОЛЬ СПОРТУ В ІМІДЖІ КРАЇНИ 
 

Імідж України в сприйнятті світової громадськості виглядає, на жаль, не пре-
зентабельно - політично, фінансово та економічно нестабільна країна. Оскільки 
імідж є досить складною категорією, то для подальшого розгляду необхідно знати 
його структуру та чинники формування. Дещо спрощено можна виокремити: вну-
трішні (добробут населення, дотримання конституційних прав кожного громадя-
нина, рівень корупції та злочинності, рівень тіньового сектора економіки, соціаль-
не самопочуття), зовнішні (зовнішня політика України, національні інтереси, 
членство в міжнародних організаціях, розвиток відносин зі стратегічними партне-
рами тощо) та технологічні чинники його формування. Крім того, важливим імі-
джотворчим чинником є сприйняття своєї держави громадянами: гордість за краї-
ну, бажання в ній жити, захищати, планування свого майбутнього з країною, роз-
повсюдження позитивної інформації про свою державу. Крім зазначених складо-
вих на формування саме позитивного міжнародного іміджу держави впливає й лі-
дерство в будь-якій важливій галузі: перемога в конкурсах та спортивних змаган-
нях, наукові досягнення, діяльність громадських організацій тощо. 

Розглянемо далі одну з найсильніших складових сучасного іміджу України – 
спорт.Сфера фізичної культури і спорту в Україні реалізує два головних завдання: 
1) створення умов для розвитку фізично здорових людей та їх тривалої працездат-
ності; 2) покращення іміджу країни у світовому співтоваристві шляхом досягнення 
високих спортивних результатів [3]. 

Спортивні досягнення включають до себе весь спектр інших досягнень держа-
ви. Дійсно, розвиток спорту залежить від рівня економіки, політичного устрою, 
інвестиційної привабливості. Саме тому, на наш погляд, в теперішній час зростає 
бажання багатьох учасників міжнародних відносин провести у себе різні змагання 
світового рівня. Таким чином можна не тільки підняти спортивний престиж краї-
ни, але й довести всьому світу цілісний образ, який формувався багато років та не-
се у собі всю багатогранність даної території. При цьому престижність змагань 
впливає на бажання держави провести їх саме у себе дома. Олімпійські ігри, чем-
піонати світу з хокею, футболу, тенісу, бадмінтону є сьогодні найбільш популяр-
ними масовими спортивними подіями. Крім цього, Олімпійські ігри включають рі-
зні види спорту, що дає можливість охопити ще більшу аудиторію вболівальників. 

На світових спортивних змаганнях завжди існують символи кожної держави - 
це гімн, прапор та герб. Зараз популярним явищем є демонстрація не тільки офі-
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ційної атрибутики, але й національних костюмів, образів героїв, легенд. Великі 
спортивні події дають змогу країнам зробити впізнаваною державну символіку, а 
також зацікавити громадян інших держав своєю культурою. Наприклад, прове-
дення ЄВРО-2012 в Україні та Польщі сприяло формуванню позитивного іміджу 
нашої країни та надало гарну можливість європейським футбольним фанатам 
ознайомитися з національними традиціями, культурною спадщиною та туристич-
ною інфраструктурою. 

Впізнаваним обличчям для деяких держав є особа або команда. Так, для Ямай-
ки брендом є спринтер Усейн Болт, для Португалії – футболіст Кріштіану Ронал-
ду, для Сербії – тенісист Новак Джокович. Імідж держави завжди підвищується 
під час змагань, де приймають участь саме ці спортсмени. Всесвітньо відомі укра-
їнські спортсмени - футболісти О. Блохін, А. Шевченко, О. Зінченко, боксери бра-
ти Клички, О. Усік, В. Ломаченко, тенісистка Е. Свитоліна, пловці А. Говоров, М. 
Романчук, фехтувальниця О. Харлан, біатлоністки сестри Семеренко та інші свої-
ми високими досягненнями допомагають формувати позитивний імідж України на 
міжнародній арені.  

Таким чино, спорт відіграє важливу роль у формуванні позитивного іміджу 
держави на міжнародній арені, інструментом вирішення конкурентних завдань 
країни у глобальному вимірі. 
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Н. Гахраманова 
 

УЧАСТИЕ ЛИТЕРАТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ  
СОЦИАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОГО ОБРАЗА МЫШЛЕНИЯ 

 

Значение литературы обуславливается не только ее художественным и эстетиче-
ским характером, но и ее способностью навести на мысли о проблемах, связанных с 
существующими социальными структурами, и обладать силой идей для создания же-
лаемого общества. Качество ее влияния на общество формируется идеологической 
системой и государственным управлением в ответ на литературное влияние ком-
плекса человеческих отношений, вызванного идеологической системой и государ-
ственным управлением, которое играет ключевую роль в создании социально-
общественной среды. Мы находим характерное выражение этой закономерности во 
многих примерах азербайджанской литературы («Искендернаме» Н.Гянджеви, «Сва-
дьба» С.Рахмана, «Вагиф» С.Вургуна, «О, если б не было роз…» Р.Рзы, «Подземные 
реки впадают в море» М.Гусейна, «Пылающее сердце», «Коллу Коха» И.Гусейнова, 
«Снежный перевал» Ф.Каримзаде, «Дали Кур» И.Шихли, «Знак на склоне» 
С.Ахмедли, «Скважина» И.Маликзаде, «Мельница» М.Сулейманлы и т.д.). 

Усиление социально-общественной функциональности в литературе помимо ми-
ровоззрения, убеждений, таланта и смелости мастера, связано с возможностями ны-
нешней политической системы. Известные поэты и писатели Азербайджана 
Н.Гянджеви, И.Насими, М.Хади, А.Илдирим, Г.Джавид, М.Мушвиг, А.Джавад, 
А.Гусейнзаде, А.Агаоглу, Ю.В.Чемензаминли, С.Гусейн, Дж.Джаббарлы, С.Ахмедли 
стали жертвами написания правды и объективного представления о нынешнем ре-
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жиме. Несомненно, устранение идеологического господства и запрета политических 
режимов в контексте независимости позволило провести объективное исследование 
этой проблемы и несколько исследователей (Ю.Гараев, Б.Набиев, И.Габиббейли, 
Г.Гасымов, Т.Саламоглу, С.Халилов, А.Рустамли, Б.Ахмедов и др.) приложили 
большие усилия в этом направлении, оценивая образцы классической и современной 
литературы по новым критериям. Однако серьезность проблемы, а также активное 
вовлечение современного литературного мышления в процесс разработки цивилизо-
ванных моделей самостоятельного государственного строительства требуют более 
радикального, систематического, всестороннего изучения. Конечно, в будущем лите-
ратурная критика так же будет в центре внимания, в виду того, что модели админи-
стративного управления в различных идеологических системах и проблема влияния 
на литературу обусловленного ими комплекса человеческих отношений тесно связа-
ны с общественно-политической, социально-духовной жизнью и художественно-
философским мышлением народа.  

 

Д. К. Гусейнова 
 

КНИГА АБУ АЛЬ-ФАРАДЖ АЛЬ-ИСФАХАНИ «КИТАБ АЛЬ-АГАНИ» 

КАК ИСТОЧНИК МНОГОВЕКОВОГО ИЗУЧЕНИЯ  

ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Мусульманские ученые, такие как Абу Наср аль-Фараби, аль-Кинди, 
Абдулкадир Марагай в средние века, разработали свои теории на основе изучения 
уроков Пифагора и Платона о музыке. Помимо этих теоретиков, Абу аль-Фарадж 
аль-Исфахани в своей книге «Китаб аль-Агани» представил широкий и 
интересный взгляд на музыку и поэзию эпохи. Как видно, из псевдонима Исфаха-
на, в 897 году, родившийся в Исфахане, принадлежал к аристократической семье, 
и его любовь к музыке и поэзии значилась сильнее, наряду с литературой, 
грамматикой, тафсиром, наукой хадисов, он также приобрел музыкальные знания. 
Получившей свое образование от Ибн Дюрейда, Абу Бакра аль-Анбари, Абу Бакра 
аль-Сули, Абу Абдуллы Мухаммеда бен Аббаса аль-Язида, Ибн Карира аль-
Табари, Исфахан является автором более тридцати произведений о поэзии и 
музыке, но на сегодняшний день только четыре из них дошли до нас. 

«Китаби аль-Агани», одно из наиболее ценных произведений Абу аль-Фарадж 
аль-Исфахани, которое охватывает первые три столетия развития ислама, дает нам 
обширную и ценную информацию о биографии арабских и арабоязычных поэтов и 
музыкантов. Период, в котором он жил и творил, рассматривается как упадок в 
политике и возрождение культурной жизни в арабском халифате. В этой работе, 
отражающей интеллектуальные способности автора, говорится о поэтах, певцах, их 
стихах и композициях, созданных в эпоху Амеви и в первые годы правления 
Аббасидов. Хотя неясна причина написания книги, автор заявляет в предисловии, 
что он приложил немало усилий, для написания книги по приказу 
высокопоставленного чиновника. Однако Абу аль-Фарадж аль-Исфахани не 
подчеркивает имя человека и не упоминает время, потраченное для его написания. 
[4,с.9] Из слов Абу аль-Фараджа аль-Исфахани, которые он написал о книге в пре-
дисловии, ясно видно, насколько серьезно и ответственно он относится к написа-
нию этой книги: «Мне пришлось потратить много времени и сил на ее написание, 
потому что она и все, что в нее включено (информация - Д.Гусейнова) будет жить 
много лет. Если бы эта книга, которая связана с моим именем, была бы плохой, я 
был бы разочарован, даже если бы в ней была полезная информация. [3,с.9] Абу 
аль-Фарадж аль-Исфахани включил в книгу сто стихотворений, для сочинения пес-
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ни. После этих стихотворений Автор дал семь популярных музыкальных мелодий, 
существующих в то время, история об «избранных трех строф», и семь знаменитых 
песен Мабада, Ибн Сурейца и Юнус аль-Катиба. Кроме того, Абу аль-Фарадж 
включил древние и современные стихи и песни того времени, которые ему удалось 
собрать. Как важный момент, необходимо отметить принцип сбора материалов. На 
первом этапе представляется ритмическая структура, а затем и метод его исполни-
теля. Позже напоминается автор стихотворения, имена исполнителей, предоставля-
ется подробная информация о них, и история создания песни. [5,с.5] В своей книге, 
автор также упоминает поэта, композитора, каким пальцем исполняется этот ритм. 
Абу аль-Фарадж аль-Исфахани дает краткие объяснения в сложнодоступных ме-
стах, где объясняет, как правильно заканчивается строфа, благодаря чему в даль-
нейшем помогает правильно реализовывать музыкальную тактику и правильно ста-
вить ударения. Стихи, приведенные здесь, сопровождаются интересными и занима-
тельными рассказами, что, в свою очередь, способствует сосредоточению создания 
музыкальных условий и их причин. Хотя, он не является последовательным источ-
ником для изучения истории арабской музыки и поэзии, он передает нам самые 
важные и захватывающие моменты, создавая ландшафт арабской музыки и поэзии с 
V-VI века до 9-го века. Многие из предоставленной им информации отражают со-
бытия, которым он сам свидетельствовал. Это произведение имеет большое значе-
ние. Причина, прежде всего, связана с тем, что рассказ о событиях охватывает тот 
период, которым он жил и творил. Наряду с тем, что автор использует методы 
ссылки и тот факт, что многие раввины, которых он обвиняет за ложь, за то, что 
люди часто не соответствуют своим позициям повторяются для разных людей в 
разных местах, что позволяет нам говорить что у писателя не было четкого истори-
ческого взгляда, как и говорится в предисловии цель этого произведения, развлечь 
читателя [2,с.317]. Несмотря на то, что произведение не так важно, как историче-
ский источник, но как литературная критика, является очень важной работой для 
изучения развития арабской музыки. Следует отметить, рукописная копия книги 
«Китаб аль-Агани» имеется в пяти известных библиотек мира. Первое издание, бы-
ло опубликовано в двадцати томах в издательстве «Булаг» в 1285 году. А позднее 
было опубликовано в одном томе Рудольфом Э. Брюнновым, собравшим все части, 
которые существовали в других рукописях и не были включены в сборник, опубли-
кованый в издательстве «Булаг». (Лейден, 1306-1888). И.Гуйди, опираясь на тот 
сборник, подготовил работу под названием «Жедавилу Китаб аль-Агани» (Париж, 
1318–1900). Эти фихристы были переведены на арабский язык в трех томах, и та-
ким образом издательство «Булаг» был завершен в 24 томах. Позже, эта работа не-
однократно публиковалась в разных томах, и она была исследована многими уче-
ными, в том числе и Ибн Халдуном. Стоит отметить, что самая старая копия этой 
драгоценной книги (XIII век), имеющая образцы в разных странах, украшена руко-
писями знаменитых каллиграфов цветным фоном. У этих фронтсписов нет ничего 
общего с содержанием работы, но иллюстрации связаны с охотой, пением, танцами. 
Традиция написания произведений на арабском языке среди азербайджанских по-
этов в их литературе продолжалась до 11 века, то есть до творения Катрана Табри-
зи. Помимо наших поэтов, писавших азербайджанскую литературу на арабском 
языке, были и другие азербайджанские писатели, которые не жили здесь и писали 
свои произведения на арабском языке. Известный ученый-востоковед Малик Ма-
хмудов, в своей книге «Азербайджанские поэты, писавшие на арабском в XII веке» 
размышляя над этим, пишет: «вошедшие в историю литературы под псевдонимом 
последователя Муса Шахават, Исмаил ибн Йесар и Абул-Аббас аль -Амар, азербай-
джанские поэты, жившие и создававшие литературу в VII-VIII веках, сыграли 
большую роль в развитии арабской поэзии». Их творчество доказывает, что худо-
жественное мышление азербайджанского народа в то время не отставала от куль-
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турного уровня других мусульманских народов, также сыграла большую роль в 
арабской поэзии, сформировавшаяся в результате совместных усилий многих наро-
дов, в приобретении его новых качеств, форм и содержания, глубокого проникно-
вения в общественную и политическую жизнь. Он не пожалел преимуществ. Азер-
байджанский дух, менталитет, вкус, проникший в арабскую литературу, стали од-
ним из главных факторов в распространении этой литературы» [1,с.76]. 

В дополнение к идеям Малика Махмудова следует отметить, что широкомас-
штабные разговоры о поэтах, упомянутых Абу аль-Фараджем аль-Исфахани в 
книге «Китаб аль-Агани», еще раз доказывают, что они обладают ценными произ-
ведениями. Напоминание в этой книге Азербайджанских поэтов, представляет 
особую ценность для Азербайджана. Для тех, кто не хочет принимать древность, 
самобытность азербайджанской литературы и многих других народов, это идеаль-
ное и наглядное доказательство. 
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U. Babayev 
 

POSTMODERN CONCEPTION OF SOCIAL FUNCTION  

IN «HABA» («İN VAIN»), THE NOVEL BY HASAN ALI TOPTASH 
 

Hasan Ali Toptash is one of the turkish writer who is the creator of the postmodern 
conception of social function. Hasan Ali brings anomalous poetric language structure to 
turkish literature. He creats a new staage in turkish prose with his novels as «Point to 
endless», «Unsympathetic», «The book of the lost dreams» (4), «One thousand sorrow 
enjoyment», «East of dreams», «Haba» (3) və «Birds cry» (5). In his last novel «Birds 
cry» Toptash writes attitude between father and his son on the basis of postmodern 
aesthetic. The hero of the novel is writer-teller. With retelling styles belong to folklore 
the writer tries to connect postmodern pastish, parody, intertextuality and 
methatextuality (1, p.99).  

«Art is a creative work. Creative work isn`t the repeatition of ancient. This is to 
create new compositions and structures with new form subjects that reflect the reality of 
the period. Cervantes, Shakespeare and Gete are great because they were new 
experiments in their own times» (2, 208). The novel «Haba» begins Ziya named hero`s 
dream. Then he wakes up in the village and his life contiues. Forward and backward 
leaps begin. Parallel flow of time, re-questioning of values, methatextuality determines 
the postmodern structure of the work. The novel consists of seven parts. Key, Dream, 
Comfort, Yazikoy, Border, Request, Fana. Ziya was in military service in the border 
area of Urfa. Then his pregrant wife was killed by terrorists. He lives in his friend 
Kenan`s house in the village. They accuse him of immorality. Kenan was stabbed to 
death during a case happenec in the village. By the death of Kenan, there is no one that 
Ziya will rely on and trust. The other way the co-villagers continue to accuse him. One 
day the villagers decided to kill Ziya. Ziya is helpless. At this moment writer Hasan Ali 
Toptash helps Ziya and saves him: «They are lokking for me – he said calmly. In a calm 
manner, I know», I whispered him. I said come and let us look through the window. 
They see me from the outside», - he whispered with fear. They cannot see, - I said. You 
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can see out of the windows, but they cannot see here. It looks like a dream may be, - he 
said. I said nothing (3, 307). The postmodern explanation of this event is so. The writer 
saves his reader and hero from the cruelty of reality. Because he wants to say that that is 
not a real life, it is a product of artistic thinking, not real life. This is artwork. This is the 
other form method which German poet-dramatist Bertolt Brecht used for theater. Brecht 
presented the scene in an exceedingly realistic, vibrant atmosphere suddenly showing 
the preparations in the backyard and wanted to say that it was a scene.Toptash uses this 
postmodern method. He communicates closely with the inner world of the hero. Ziya`s 
life tragedy consists a harmony with the realist, modernist and postmodernist concept of 
social function. In the novel, the image of dream and reality is also used the best. «Ziya 
looked at Rasul and spoke, you know I think all these events are not truth. When a 
human feels the truth more at that time he thinks that it is not truth, - Rasul answered. 
This is not strange thing». Ziya, who struggles at the bottom of his life, climb over the 
boundaries of the reality he lives in. Toptash`s using postmodern aesthetic don`t ruin. 
Because social function of the novel gets traditional and postmodern results. The reader 
icludes the aesthetic of the game. He remains within the influence of the novel. At the 
end of the text each reader thinks, And three hundred pages novel was a dream or truth? 
Hence the talking between reader and text, aesthetic necessity of social function come 
true with pleasure. 
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К. А. Мамедова 
 

МЫСЛИ ДЖАХИЗА О РЕЧИ, О ЕЕ СПОСОБНОСТЯХ  

И УРОВНЕ РАЗВИТИЯ 
 

При рассмотрении слова и его значения в работе Джахиз по литературной 
критике, можно утверждать, что говоря о термине «фасахат» (ةحاصفلا), он имел в 
виду «ясное слово», что в некотором смысле означает «красноречие». 

Джафер бин Яхя, также утверждает, сказанные Адибом о «красноречии» и 
пишет в своих трудах. Говоря о природе слова Джахиз имел в виду: 

1) Красноречие (Fəsahət) – умение говорить красиво; 
2) Есть два фактора, которые могут навредить красноречию: 
a) Сложное слово. Когда необходимо использовать такие слова, их надо 

употреблять четко и уместно; 
б) Трудность. Она в свою очередь делится на две части: 
1. Трудные слова - слово и состав; 
2. Трудные значения – метафоры, добавки, слова со скрытыми значениями. 
Сложные слова также влияют на красноречие, таким образом влияют на 

значения. В общем, сложность - это вопрос связанный с составом слова. 
По словам Джахиза, человек должен быть вдали от всего, что является для 

него трудным. Это также относится к языку. Потому что трудности в языке, 
уничтожает красноречие. Это можно объяснить следующим образом: 

1)Трудность ведет к злу. Джахиз говорит: «Будь осторожен, не пользувуйся 
трудностью! Потому что она делает человека хуже, а также игнорирует слова [1, 
с.1, 136]. 
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2) Сложные и секретные слова также приводят к неприятностям. Джахиз 
утверждает, что люди не должны использовать такие слова, потому что эти слова 
разрушают значение [2, с.28-31]. 

3) Бессмысленные и неуместные слова также вызывают трудность [1, с.1, 64-
65]. Джахиз говорит: «Если при переходе из одной темы к другой теряется смысл, 
и это в свою очередь, приводит к трудностям. Когда в речи не используются 
бессмысленные и неуместные слова, они достигают человека быстрее, легче и 
понятнее. [1, с.2, 6-7]. 

4) Повторы и красота слов также затрудняет речь. Джахиз рассказывает о 
муллах: «Из-за долгого и повторяющегося разговора моллы, людям не нравятся 
слушать его. А также он предпочетает использовать в своей речи красивые слова, 
что не заинтересовывает людей.[1, c.1, 30-31]. 

Джахиз, описывая Пророка (мир ему и благословение) как обладателя 
прекрасными, прагматичными и красноречивыми способностями, писал: «Те, кто 
пишет жестким стилем речи и кто говорит правду, будут обеспечены малым 
количеством слушателя. Они не станут такими хорошими писателями, как им 
хотелось бы. Аллах создал своего Посланника (СА) вдали от таких недостатков. У 
него была безупречная речь, он свободно говорил и не испытывал никаких 
трудностей [1, с.3, 352-356].  

5)Скрытые значения остаются для читателя непонятным, поэтому их 
интерпретация необходима. Джахиз говорит об этом: «Когда пишешь книгу, 
проясни непонятные моменты! Используйте простые, понятные слова ...! 
Держитесь подальше от повторяюшихся фраз и слов! В этом случае, читатель 
быстро понимает и не нуждается в интерпретации. Вы должны выбирать такие 
слова, за которым не скрывается другое значение»[2,с.31-38].  

Итак, как говорит Джахиз, слово - это тело значения. А значение - это дух 
слова. Следовательно, признаки, относящиеся к отдельным и сложным словам, 
также должны быть связаны со значением. Слова и значения должны быть 
взаимосвязаны. Слово должно быть сказано так, чтобы оно могло быть мгновенно 
значимым [1, c.1, 98-99]. 

Затем Джахиз говорит о стиле употребления «необычных» (ةبارغلا) и 
«низкоуровневых» (لاذتبإلا) слов. По его словам, при экономном использовании 
таких слов возникает красноречивое выражение. В это время нужно использовать 
слова среднего уровня ( الوسطية( (3, с.3, 39). Как пример, он приводит следующее 
стихотворение: 

 عليك بأوساط األمور فإنها
 
نجاة وال تركب ذلوالً وال  

 صعباً 
 

 «чтобы быть свободным вы должны находиться в средней позиции и не 
должны быть ни ниже, не выше». 

В другом стихотворении 
 ال تذهبن في األمور فرطاً 

 
 ال تسألن إن سألت شططاً  

 وكن من الناس جميعاً وسطا  

 «Не преувеличивай, и не унижайся, когда просишь. Будь человеком!» [1, с.1, 
138]. Вот почему Джахиз считает правильным использовать маленьких, но очень 
глубоких слов. Он говорит: «Мы поняли, что в словах поэта содержится глубокий 
смысл. Если слов меньше, а количества букв больше, оно считается лучше и хо-
рошо воспринимается читателем»[1, с.1, 139]. Как мы и вначале подчеркнули, 
Джахиз думал о большем количестве читателей. Он показывает, что связь между 
словом и значением «وحدة ال ةال ضوي  .«называется «органическое единство «ع

Как мы уже отмечали, слово - это тело для значения, а значение - это дух для 
слова [4, 140]. Поэтому поэт придает большое значение их употреблению. Он го-
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ворит: «Каждый разговор состоит из слов, а имена происходят из значений». По 
мнению поэта, слова, употребляемые между красноречивым «الغرابة» и нужным 

-словом является «средним» словом [5,77]. В своей книге Башир бин Му «اإلبتدال»
тамар пишет: «Если ваш язык говорит ясно, ручка полна смысла, вы понимаете все 
значения, и если вы используете средние слова, то вы владелец красноречия. 
Главным моментом здесь является занять среднюю позицию. Для этого ты не 
должен использовать сложные, грубые слова» [1, c.1, 272-274]. 

Также и Джахиз в своих трудах упоминал эти слова. Он также добавляет, что 
грубые люди - используют грубые слова, а средние слова используются рыночны-
ми людьми. Глядя на творчество Джахиза, еще раз можно увидеть, каким мастер-
ством он выбирает слова в своей речи и способность оживления персонажей с ис-
пользованием нужных слов. 
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T. Х. Рустамова 
 

СЛЕДЫ ТОТЕМИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ  

И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ЖАНРЕ БАСНЯ 
 

Мифология, объединяющая разные мировоззрения, религиозные вероиспове-
дания, политические взгляды разных народов, являющаяся древнейшей формой 
культуры, сыграла важную роль в создании образцов фольклора, а также жанра 
басня. Для древних людей миф был формой понимания мира, его происхождения, 
места древних людей в мире и средством объяснения таких проблем. Исследова-
тели отмечают, что «мифология, первичная форма общественного сознания, явля-
ется продуктом более позднего периода, эпохи древних людей с анимистически-
ми, антропоморфными, тотемистическими взглядами» (1,с.72). Тотемизм, являю-
щийся важной вехой в жизни народов мира, связан с племенной структурой, и от-
ражает в себя тотемное происхождение и связанные с ним религиозные идеи. Со-
гласно этим религиозным убеждениям, что происхождение первобытных людей 
было связано с животными, птицами, рыбами и даже насекомыми, животные как 
хранители людей учили их искусству и прививали им ритуалы и обычаи. Напри-
мер, в древнем Египте бог Ра изображался как бык, Осирис с головой ястреба, в 
Греции Зевс изображался как бык, орел или птица, шумерский бог Ея как человек 
- рыба, христианская богиня Христос изображался как ягненок. (2,21). В мифоло-
гических памятниках, как тотем жизни тюркских народов встречаются черви, ло-
шади, собаки, совы, голуби и т. д.. такие животные и птицы, занимали особое ме-
сто в их верованиях. В частности, подход к волку нерешительность, что он тотем 
или создатель привел к противоречивым предположениям у тюркских народов. 
Древние люди, которые считают свою судьбу зависимой от воли животных, при-
думали разные сказки, мифы, легенды и рассказы о тотеме. Народные фантазии, 
общественные и моральные проблемы с большим мастерством отражались в азер-
байджанских сказках, связанных с первыми тотемами, такими как змеи, коровы, 
быки, олени, лошади и черви. Например, тотем змей «Охотник Пирим», «Кроса-
вица Фатма» «Коровы Фатмы» о тотеме коровы или быка, «Озеро Марал», «Род-
ник Марал», «Скала Марал» о тотеме оленей. В сказках «Маленькая сестренка», 
«Тумар Пахлаван», «Сын купца», «Храбрый и предатель» тотем был не только 
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предком, но и создателем только что осознанных религиозных идей. Развитие этих 
религиозных верований привело к таким традициям, как ритуалы и жертвоприно-
шения в честь тотема, а позднее привело к формированию примитивной религии. 
Другим важным элементом тотемизма являются птицы, которые считаются свя-
щенными. Эти зооморфные тотемы, которые иногда суммируются в сказках как 
птицы, а иногда описываются со специальными именами такими как Сокол, Жар 
Птица, Изумруд и Симург. Тотемизм также оказал глубокое влияние на древние 
фольклорные представления. Подобные диалоги - дуэты, захватывающие драма-
тические игры и сейчас фигурируются в популярных театральных постановках, 
таких как «Кос-Коса», «Пастух Яллы», «Волк и овца», «Саячы» и других. Почти у 
каждого из вышеупомянутых фольклорных примеров, которые тесно связаны друг 
с другом, есть темы и сюжеты, связанные с баснями. На наш взгляд, аллегориче-
ские элементы, проявляющиеся в тотемистическом мышлении, мифологии и 
фольклоре народа, можно рассматривать как первую ступень развития жанра бас-
ни. Таким образом, аллегорические элементы, нашедшие свое отражение в этих 
фольклорных произведениях, сыгравшие важную роль в становлении и развитии 
жанра басни, впоследствии проникли в письменную литературу и сыграли важную 
роль в формировании басни как национального литературного жанра. 
 

Список использованных источников 
1. Эфендиев П. Азербайджанская устная литература. Баку: Образование, 1981, 403 с. 2. Алиев 
О. Поэзия азербайджанских сказок. Баку: Сада, 2001, 192 с. 3. Пирсултанлы С.П., Изучение 
азербайджанского фольклора. Гянджа, Пирсултанлы, 2006. 388 с. 4. Шукуров А. Мифология. 
Книга I, Баку: Наука, 1995, 188 с. 

 

И. Мусаева 
 

ЛИТЕРАТУРА ЖЕНЩИНЫ ВОЙНЫ…  

(О ПРОИЗВЕДЕНИИ СВЕТЛАНЫ АЛЕКСИЕВИЧ  

«У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО») 
 

Светлана Алексиевич, удостоенная Нобелевской премии «За 
многоголосное творчество - памятник страданию и мужеству в наше время», 
известна книгами «Цинковые мальчики», изданной в 1989 году, и посвященной 
Афганской войне, и «Чернобыльская молитва», изданной в 1997 году в память о 
жертвах трагедии в Чернобыле. Страдание и мужество. В романе «У войны не 
женское лицо» и вправду «установлен памятник страданию». Вызывает интерес 
год написания романа. Возвращение к истории войны спустя 40 лет значило появ-
ление нового, совершенно иного взгляда на события того времени. Значит, напи-
санное ранее не удовлетворяло автора. Светлана Алексиевич, не любившая читать 
и писать о войне, была вынуждена отразить истинное лицо войны, изложить всю 
правду о ней. Однако долгое время ее рукопись отвергалась издательствами, никто 
не хотел печатать этот роман, молчали и журналы. А причина в том, что война в ее 
произведении ужасна и страшна. Много в ее описаниях пугающего, много натура-
лизма, не указана ведущая и направляющая роль Коммунистической партии и т.д.  

До Светланы Алексиевич у войны было только мужское лицо, она 
представлялась проявлением «мужского героизма». Женщины были отодвинуты 
на задний план. «Ждала! Долго ждала того момента, когда от боли у них начнут 
лопаться глаза… Зрачки… Что вы об этом знаете?! Они мою маму с сестричками 
сожгли на костре посреди деревни…» [1,с.17].  

Она нашла новую форму, стиль, способ изложения и сюжет для своего романа. 
В ее произведение мастерски вплетены исторические материалы, литературные 
сюжеты, авторские образы, подходы и даже критический анализ. Автор поясняет 
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каждую идею, событие и описание, придерживаясь общей гармонии, интонации 
текста. Задумываешься: почему не позволяет она высказать это критику произве-
дения? Однако подобные литературно-художественные описания и анализ, крепки 
и логичны, как неотъемлемые элементы сюжета. 

Писательница рассматривает не события сами по себе, она анализирует дух 
происходящего, следит за сюжетом чувств. В романе должен быть разрешен во-
прос о том, не как произошло событие, а что чувствовали в этот момент женщины. 
Романистка строит церковь из разбросанных кирпичей светлой памяти героинь 
войны. Имена этих женщин можно было бы увековечить и без этого романа, одна-
ко, не будь его, оказалось бы невозможно столь искренне и реально отобразить 
картину пережитого ими. На первый взгляд, ощущается фрагментарность в романе, 
словно является он собранием воспоминаний. Однако в подтекстовых процессах 
события и идея разворачиваются на основе крепкого сюжета. Автор проводит нить 
от репрессий 41-го (в том числе в 37-х довоенных годах) до репрессий 47-48-х после-
военных лет. Война – бесконечный путь человеческих потрясений… В этом месте 
романа тема войны уже рассматривается на фоне идейной борьбы.Писательница до 
конца прослеживает судьбу людей, прошедших войну, и становится очевидно, что 
они, пожертвовавшие собой ради идеи, ссылаются под ярлыком врагов той самой 
идеи. А писательницу упрекают в «ремаркизме». В своей нобелевской речи Алексие-
вич назвала Россию «пространством тотальной амнезии». По ее мнению, ситуация 
становится все хуже [2]. Она и ее исторические герои сталкиваются лицом к лицу с 
обвинениями, угрозами, запугиванием. Светлана Алексиевич не намерена упустить 
время написания литературной и вечной истории «девочек 41-го», победивших на 
войне и потерявших там свою судьбу. Светлана Алексиевич проявила героизм, напи-
сав истинную историю войны и женщины, прошедшей ее. Вымышленный историче-
ский образ чувств, души и переживаний, пройдя через суд литературного, боже-
ственного слова, был оправдан и литературализирован. Получилось, что история, 
опирающаяся на факты, проиграла истории, основанной на вымысле. Литературно-
божественное слово упорядочило повествование вымышленной истории огромной 
трагедии. Если излагать историю, как есть, не будет литературы. Каждый штрих в 
военной судьбе этих женщин является отдельной темой литературного текста. 
 

Список использованных источников 
1.Алексиевич С. А. У войны не женское лицо. 1985, «Время», 330 c. 2. Светлана Алексиевич: «Кон-
фликтовать с собственным народом – вот что по-настоящему ужасно». 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/06/16/694814-aleksievich-konfliktovat-narodom-uzhasno. 

 

Пацан В. О. (Євлогій, архієпископ Новомосковський) 
 

ПОДОЛАННЯ НЕБЕЗПЕКИ НЕРОЗУМІННЯ  

НА ШЛЯХУ НОВОВІДКРИТТЯ ПЕРСПЕКТИВИ СПАСІННЯ:  

ПЕРЕДАННЯ СЛОВА БОЖОГО ЛЮДСЬКИМИ МОВАМИ  

У ПОСТСЕКУЛЯРНОМУ ПРОСТОРІ САМОВИЗНАЧЕННЯ 

ОСОБИСТОСТІ 
 

На переході рубікону між другим і третім тисячоліттями від Різдва Христового 
для посттрадиціоналістської свідомості стає очевидною недостатність ресурсу раці-
онального пізнання, секуляристично відстороненого від граничної комунікативної 
ситуації – звернення людини до Бога, для її особистісного саморозкриття. У сучас-
ному глобалізованому світі, де співіснують несумісні світогляди і системи ціннос-
тей, людська особа, яка прагне самовизначитися в антропоцентрично орієнтованій 
горизонталі міжособистісної комунікації, втрачає впевненість у невичерпному по-

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/06/16/694814-aleksievich-konfliktovat-narodom-uzhasno
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тенціалі раціональності, що був стверджений при намаганні довести її автоном-
ність, висхідному для секуляризації світобачення. На горизонтах секуляризованого 
світосприйняття, розгорнутих у сьогодення, множинність способів життя і мислен-
ня, встановлена при глобалізації комунікативного співіснування «Я» й «Інших», по-
стає індикатором особистісності, який спонукає до визнання її неосяжності для 
«доконечних пояснень» (Б. П. Боун) буття, що ґрунтуються на вивіренні справжно-
сті суб'єктного понадособовою когнітивною єдністю – істинністю об'єктного.  

Виявляючись у секулярних дискурсах сучасності як маркер «кризи ідентифіка-
ції» (Дж. Уард) особистості, яка усвідомлює глобальність небезпеки нерозуміння, 
укоріненого у не пізнаваній на раціоналістичних засадах персональності, недовіра 
до «метанарацій культури» (Ж. -Ф. Ліотар), що відволікають буттєві смисли від 
«життєвих історій», переростає у прагнення встановити межі раціонального пізнан-
ня, загрозливе для самого секуляризму. В обґрунтуваннях анти-форми «онтологіч-
ного аргументу» Божественного буття, які здійснюються постмодернізмом (Ж. Де-
рріда, Е. Левінас), щоб означити Неосяжне, непізнаваність Бога стверджується як 
вичерпний доказ Абсолютної Трансцендентості буттєвого Першоначала, осмисле-
ної як Його відсутність у житті людини. Так встановлюється граничність секуляри-
стичної автономізації людського розуму, що «від зворотного» доводить безнастан-
ність безумовно-доконечної пізнавальної інтенції – спрямованості на долучення до 
Абсолютно Особистісного критерію істини, яке відбувається на теоцентричній вер-
тикалі міжособистісного спілкування, де у граничному комунікативному досвіді 
стає здійсненним усвідомлення тварною особою себе як образу і подоби Творця. 

Поворот постнекласичної думки до проблематики самовизначення особистості, 
актуалізованої поза «контекстом розуміння» (Ч. Тейлор), обмеженим секулярністю, 
інспірується нововідкриттям раціоналістично не опосередкованої комунікабельнос-
ті, що виявляється, передусім, у зверненості людини до Першоджерела духовності, 
як перед-когнітивного персонально-суб'єктного осердя, яке осягається тоді, коли 
персоною визнається той, «хто існує у співвіднесенні з Богом....» [10, с.488] (тут і 
далі переклад мій – В. П.). Постмодерністська рефлексія міжособистісних відносин 
наближається до їх теїстичної основи й у досвіді осмислення апофатики Божест-
венного імені, здійсненому Ж. Дерріда, щоб ствердити доконечність устремління 
людської особи до Творця [4], і при спробі продовжити «розмову із Богом по той 
бік буття» [11], втіленій в «етиці відповідальності» Е. Левінаса, і при апеляції М. 
Фуко до християнської аскетики в руслі визначення ним намірів «думати інакше» 
як ініціатив входження в дискурсивне поле, де «ми самі перетворюємо себе на су-
б'єктів» [9], й у феноменологічній мета-дескрипції неявленої дійсності, включеній 
Ж.-Л. Маріоном у побудову євхаристичної герменевтики, заснованої на розпізна-
ванні дару Божого через подяку [12]. Тож при розгортанні проблематизації персо-
нальної ідентичності у постановку питань, пошук відповідей на які не обмежується 
saeculum (століттям) як граничною часовою мірою земного існування людини, зру-
шуються метанаративні конструкції, зведені, щоб розділити духовну і раціональну 
сфери особистісного, й усвідомлюється потреба поновлення його холістичного 
сприйняття, що ініціює становлення «постсекулярного» мислення. 

Основною умовою возз'єднання раціональності і духовності при виході з «іма-
нентного фрейму» (Ч. Тейлор) секуляризованого світогляду є новоусвідомлення, у 
нововиявленій граничності комунікації, особистісності як буттєвої Першооснови, 
Яка відкрилась у Надприродному Одкровенні і виразилася при його наративному 
викладі в Біблії, визначивши шлях людства до спасіння, що персонально осягаєть-
ся в інтерлінгвальній комунікативно-діалогічній взаємодії, спрямованій на «пере-
дання Слова Божого людськими мовами» (Ю. Найда). 

Як першопринцип буття особовість означилася співвіднесеністю двох свідчень 
Священного Писання – про Передвічну Раду Трьох Іпостасей, де Творець сповіщає 
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про Свій задум щодо «вінця творіння»: «Створимо людину за образом Нашим і за 
подобою Нашою» (Бут. 1:26), та про ситуацію оголошення Богом Свого імені, коли 
Він розкривається як Самосуща Особистість, нарікаючи Себе Сущим (Ієговою) - 
-Виразивши Передвічно-істинне визначення особистісності через пе .(Вих. 3:14) יהוה
редання її топології, де виявилися безумовно-справжні міжособистісні взаємини, в 
яких воно було висловлене, біблійна оповідь виклала метаонтологію особистісного, 
неосяжну для традиційних – побудованих людським розумом у відстороненні від 
Слова Божого – онтологій, основоположних для культурних метанаративів. За точ-
ним виразом В.М. Лоського, «один лише Бог може знати її» [7, с.411], а людина на-
ближається до таємниці особистості, прагнучи до зцілення раціональності, пошко-
дженої гріхопадінням, у духовному сприйнятті Богоодкровенної істини, відкритої у 
граничній комунікативній ситуації і переданої у Богодухновенній оповідальній дія-
льності. 

Концептуального оформлення, прийнятного для раціональної свідомості, ме-
таонтологічний вимір особовості набув у святоотецькому богослов'ї, насамперед, 
у тріадології і христології Великих Каппадокійців – Святителів Василія Великого, 
Григорія Богослова і Григорія Ниського, які, щоб пояснити топоси особистісності, 
означені в Біблії, переосмислили категоріальні змісти «іпостасі» (υπόστασις) і 
«сутності» (ουσία), вироблені античною – відстороненою від Божественного Од-
кровення – філософською думкою. Виявивши металогіку тринітарного мислення, 
щоб долучити раціональність до розуміння особистісного характеру буття через 
наближення її до духовно сприйнятої «тайни єднання та міжособистісного спілку-
вання Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духу – Єдиного Бога» [8, с. 150], Отці і 
Вчителі Церкви – вихідці з Каппадокії визначили Богодухновенну оповідь – ви-
клад «сокровенного вчення» [2] – як джерело саморозкриття людської особи і бо-
гопізнання, невіддільних від живого богоспілкування: «Подібно до того, як наші 
очі дивляться на зовнішній світ і не бачать самих себе, якщо не зустрічають чогось 
гладкого і твердого, коли віддзеркалений там погляд, наче при відливі, дозволяє 
бачити те, що знаходиться на дні, так і наш розум не може споглядати себе, якщо 
не звернеться до Писання. Відображене там світло спонукає кожного з нас до са-
мопізнання» [1, c.30].  

Персональне усвідомлення метаонтології особистості передбачає її реконстру-
ктивно-наративне вираження у перекладах Біблії на різні мови, покликаних забез-
печити формування граничного комунікативного досвіду через надання людям 
особистісного доступу до Слова Божого. 

Синергетичний – визначений долученням раціональності до Першоджерела ду-
ховності – характер інтерлінгвальної комунікації, націленої на багатомовне вислов-
лення Передвічно-істинного, розкрився у Священному Писанні. Він був провіще-
ний свідоцтвом Старого Завіту про змішування мов при побудові Вавилонської ве-
жі, яке стало прообразом сходження Святого Духа на апостолів у день П'ятидесят-
ниці, і виразився в новозавітному переказі про цю подію, де оповідається про отри-
мання ними від обіцяного Ісусом Христом Утішителя дару говорити різними мова-
ми, що зробив можливим розповсюдження Благої вісті серед усіх народів. 

Саме націленість на винайдення способів і засобів достовірного іншомовного 
відтворення біблійного наративу стала трансісторичною інтенціональною доміна-
нтою теорії перекладу, яка виявилася при відкритті старозавітної історії для анти-
чної думки, втілилась у ході багатовікової євангелізації народів Старого і Нового 
Світів і збереглась на фоні секуляризації світобачення як противага їй. Однак, 
спрямовуючи практику перекладання на забезпечення персонального доступу до 
Божественного Одкровення, теоретична рефлексія цієї діяльності у процесі влас-
ного становлення означила протилежні підходи до перекладацької реконструкції 
топології особистісності, викладеної у Богодухновенній Книзі. В їх числі – і ті, що 
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ґрунтуються на розумінні невіддільності горизонталі інтерперсональної комуніка-
ції від її вертикалі, стверджуючи нередукованість особистісного, і ті, які їх розме-
жовують, прирікаючи інтерсуб'єктну комунікативну взаємодію, наснажену праг-
ненням долучити ближнього до Слова Божого, на віддалення від Богоодкровенної 
– безумовно-особистісної – істини у безнастанному пошуку взаємоприйнятних – 
неминуче «надособових» – метанаративних конвенцій.  

Початок узагально-теоретичному обґрунтуванню шляхів наративно-
реконструктивного вираження Передвічно-істинного був покладений у І ст. н. е. 
Філоном Олександрійським при зверненні до найдавнішого перекладного тексту 
Старого Завіту, що став результатом його перекладання на давньогрецьку мову, 
здійсненому впродовж ІІІ – ІІ ст. до н. е. в Олександрії, але був визнаний і пошире-
ний під латинською назвою – Interpretatio Septuaginta Seniorum, яка відтворює мета-
текстуально оформлене грекомовне найменування «ἡ μετάφρασις τῶν ἑβδομήκοντα» 
– «переклад сімдесяти старців». Видатний іудейсько-еліністичний мислитель, відо-
мий своїм внеском у формування біблійної екзегетики, охарактеризував Септуагін-
ту як прояв синергії допомоги Творця і тварних – людських – зусиль, докладених 
благочестивими єврейськими мудрецями-перекладачами, обраними, завдяки їх обі-
знаності й у старозавітному каноні, й у літературі Давньої Греції, єгипетським ца-
рем Птолемеєм ІІ Філадельфом для того, щоб здійснити місію, визначену і відкриту 
йому Промислом Божим. Описавши процес роботи над Septuaginta у другій частині 
свого трактату «Про життя Моїсея», де йдеться про відкриття Синайського законо-
давства іншим народам, передусім, грекам, Філон Олександрійський наголосив, що 
усвідомлення богодухновенності Священного Писання мудрими представниками 
всіх колін Ізраїльських, запрошеними перекласти П'ятикнижжя, обумовило розу-
міння ними неможливості виконання цього завдання поза ситуацією богоспілку-
вання. Тож, за словами ініціатора теоретичного визначення принципів і методів пе-
рекладацького передання Богоодкровенної істини, перекладачі, які усамітнилися на 
острові Фарос, узявши із собою книги Старого Завіту, «підняли їх і свої руки також 
до неба, благаючи Бога про те, щоб не зазнати поразки у здійсненні власного намі-
ру», а потім «вони, як люди натхненні і наділені здатністю пророкувати, не говори-
ли один з одним ні про що, але кожний із них використав ті ж самі іменники і діє-
слова, неначе невидимий підказувач передав їм всю їхню мову» [16,VI. (37)]. Так у 
руслі теоретизування щодо перекладацької діяльності, яке було прокладене Ціцеро-
ном і Горацієм при виголошенні настанов на перекладання латиною давньогрець-
ких літературних взірців за принципом «фігура-за-фігурою», ствердженим як модус 
авторського самовираження і протиставленим способу маніфестації «поневоленого 
перекладача», приреченого перекладати «слово-за-словом»[14], означилася доконе-
чна інтенція перекладу в її формулюванні, що задає сприйняття теоцентричності 
самої інтерлінгвальної комунікації, націленої на те, щоб передати Слово Боже люд-
ськими мовами, як індикатора відповідності перекладеного тексту оригіналу.  

На переході від античності до середньовіччя інтенціональна співвіднесеність пе-
рекладання із граничністю спілкування набула визначальної для багатомовного пе-
редавання Божественного Одкровення – орієнтованої на християнське розуміння 
духовно-інтелектуального синергетизму – конфігурації її теоретичного осмислення, 
яка встановилася на його лініях, що окреслились у ході оформлення західної «гілки» 
християнства, коли виникла потреба перекладу Богодухновенної Книги на латинсь-
ку мову, а відтак, – постало питання про критерії перекладацького висловлення Пе-
редвічно-істинного. Пошуки відповіді на нього при поширенні християнського віро-
вчення на Заході ініціювались і створенням першого латиномовного тексту Священ-
ного Писання – Vetus Latina, який став результатом перекладання з оригіналів лише 
новозавітних книг, а старозавітних книг – з їх найдавнішого і найбільш авторитетно-
го грекомовного викладу – Septuaginta і розповсюдився в численних, інколи видо-
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змінених екземплярах-переписах, названих Manuscripta Itala, і виявленням, при ви-
знанні близькості цих перекладених текстів до текстів-джерел, що була засвідчена 
авторитетом блаженного Августина Аврелія, моментів їх розходження, і виправлен-
ням віднайдених недоліків, здійсненим блаженним Ієронімом Стридонським, і вті-
ленням – у Biblia Sacra Vulgata – його задуму щодо перекладу на латину оригіналь-
них текстів Старого Завіту і Нового Завіту.  

І священники та богослови західної частини тоді ще єдиної Церкви, і самі пе-
рекладачі, залучені у процес формування корпусу давньоіталійських манускрип-
тів-перекладів Біблії, й ініціатор їх редагування, завершеного появою Вульгати, 
вивіряли перекладацькі підходи, які втілились у всіх цих досвідах іншомовного ві-
дтворення біблійної оповіді, тими його засадами, що були закладені в Септуагінті, 
визначеній, у продовження думки Філона Олександрійського, як «божественний 
переклад» (блаженний Августин Аврелій), осяяний «Надприродним світлом LXX 
тлумачів» (Руфін) [6]. Саме в цьому контексті рефлексії індикаторів достовірності 
перекладів Священного Писання богодухновенність найважливішої справи перек-
ладачів і спрямованість перекладацької діяльності на раціонально обґрунтоване 
передавання оригіналу «не слово у слово, а думка в думку» (блаженний Ієронім 
Стридонський) [6] ствердилися як нерозривно пов'язані мірила точності багатомо-
вного висловлення Богоодкровенної істини. Таке визначення двомірної відповід-
ності оригінального і перекладених біблійних текстів ґрунтується на прийнятті ві-
дкритої християнством невіддільності інтелектуального зростання людини від її 
духовного вдосконалення, спрямованого, передусім, на зцілення людського розу-
му, пошкодженого первородним гріхом.  

Однак, відповідаючи в апології Vulgata Versio («Проти Руфіна») на інвективи з 
боку своїх видатних сучасників – християнських мислителів, насамперед, Авгус-
тина, єпископа Іппонійського й Аквілейського священника Руфіна щодо неправо-
мірності ініціативи перекладання на латинську мову з оригіналів не лише новоза-
вітних, а і старозавітних книг, яка, начебто, зазіхає на авторитетність Septuaginta, 
Ієронім Стридонський доводить доцільність виконаної ним перекладацької роботи 
ствердженням необхідності виправлення неточностей і похибок, що в тій чи іншій 
мірі властиві всім спробам перекласти Священне Писання, укорінені у гріховній 
пошкодженості природи людини і потребують для їх усунення, перш за все, «вче-
ності і словесного мистецтва»[5], здобутих власне людськими зусиллями, щоб до-
сягти розуміння іншомовних текстів і сформувати власний метод їх перекладу. 
Тож для перекладача, який створив латиномовний текст Біблії, визнаний католи-
цьким богослов' ям Богодухновенним перекладом [6], і надихався викладами Ста-
рого Завіту LXX тлумачами і Нового Завіту апостолами, що були відрефлектовані 
ним як прояви натхненної богоспілкуванням турботи «про думки»[5], осереддям 
перекладання Біблії стає його раціональний вимір, де, на Ієронімів погляд, усвідо-
млюється «майже останнє місце» перекладачів серед духовно-облагодіяних [5].  

Так у сфері рефлексії перекладацької діяльності, націленої на забезпечення осо-
бистісного доступу людей до Слова Божого, означилася перспектива розмежування 
духовності і раціональності, яке набуло вираження, первинного для західноєвропей-
ської богословсько-філософської думки, у схоластичному виокремленні «істини 
знання» й «істини віри», що ініціювало раціоналізацію рефлективно-
традиціоналістської свідомості, ознаменовану оформленням, в епоху Ренесансу, ан-
тропоцентризму і раціоцентризму, основоположних для секуляристичного ствер-
дження автономності людського розуму в Новий і Новітній часи. 

Передвістивши, на векторах визначення трансісторичної інтенціональної до-
мінанти перекладацької практики, які оформилися при розповсюдженні благої віс-
ті про Ісуса Христа на Заході, те відсторонення раціонального пізнання від грани-
чного комунікативного досвіду, що виявилося висхідним для становлення і класи-



 199 

чного раціоналізму, покликаного сформулювати розумоосяжні аргументи христи-
янського віровчення, і секуляризму, теорія перекладу на зламі традиціоналізму 
сама потрапила під вплив цих раціоналістичних тенденцій, посилених на новочас-
ному і новітньому етапах її розвитку. Чи не найбільш красномовним означенням 
ренесансної зміни теоцентричної орієнтації теоретичної думки, зосередженої на 
виробленні способів перекладання Священного Писання, на її антропоцентричну 
спрямованість став намір «мати різноманітність перекладів і читань», який був ви-
словлений щодо Біблії в «еру» Єлизавети І (1558 – 1603), відзначену розквітом Ві-
дродження в Англії, Метью Паркером, архієпископом Кентерберійським [15] і бе-
зумовно інспірувався ренесансно-гуманістичною універсалізацією концепту varie-
ta, запровадженого античною риторикою при впорядковуванні аргументації, як 
маркера світоглядного й естетичного принципу «єдності в розмаїтті»[3], що обу-
мовив переорієнтацію перекладацької діяльності, спрямованої на багатомовне пе-
редавання Божественного Одкровення, з єдино-достовірного реконструктивного 
відтворення біблійного наративу на прирощення множини його інтерпретацій че-
рез прокладання індивідуального шляху до Передвічно-істинного.  

Граничність відходу теоретизування щодо критеріїв перекладу Богодухновенної 
Книги від богоспілкування найбільш виразно означилась у Новий і Новітній часи, 
коли сформувалися і набули вираження інтенції на віднайдення індикаторів відпо-
відності перекладених текстів Священного Писання оригіналу «поза Божественним 
Одкровенням»[13]. Ці спроби відволікання рефлексії інтерлінгвальної комунікації 
від усвідомлення теоцентричності її безумовно-доконечної мети виявили ту межу 
секуляризації світосприйняття, яка була прокладена у сфері теорії перекладу, а від-
так, – доводить «від зворотного», що для того, щоб вийти за рамки секуляризовано-
го світогляду і визначити траєкторію возз'єднання духовності і раціональності у по-
стсекулярному пізнавальному просторі, необхідно, передусім, переглянути секуля-
ризовані – здійснені на хиткому фундаменті антропоцентизму – теоретичні узагаль-
нення принципів і методів реконструктивно-наративного вираження метаонтологі-
чного виміру особистості.  
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Н. І. Власенко 
 

ПЕРЕД ЗАГРОЗОЮ ЗРУШЕННЯ ЖАНРОВО-СТИЛЬОВОЇ ІЄРАРХІЇ 

ТРАДИЦІОНАЛІЗМУ: РЕНЕСАНСНЕ ПРОБУДЖЕННЯ  

ДЕМІУРГІЧНОГО НАЧАЛА ЛІТЕРАТУРИ 
 

Ініціативи культуротворення, що виявилися в епоху Відродження і задали пос-
ттрадиціоналістську диспозицію оформлення індивідуально-авторської поети-
ки [4; 6], поклавши початок естетичному розмежуванню еклезіастичного та секу-
лярного вимірів особистісності [8; 11; 13; 14], означились у руслі того співвідне-
сення риторичного концепту humanitas із біблійним свідченням богоподібності 
людини, яке стало висхідним для ренесансного гуманізму із його свідомою «інте-
лектуалізацією образів та сенсуалізацією ідей» [7] і спрямувало здійснення «імпе-
ративів свободи», сформульованих ним, у мистецтві слова.  

Первинним для Ренесансу – виявленим на видноколі творчого самовизначення 
Данте Аліг'єрі – сходженням обріїв рецепції конструкту пізньоантичної риторики, 
покликаного розкрити цілеспрямованість людського існування, та горизонтів 
осмислення ключової категорії християнської антропології ініціювалися світогля-
дні трансформації, що стали основоположними для такої естетизації пізньотради-
ціоналістської свідомості [5], яка переросла в її секуляризацію. Наснажений праг-
ненням вийти за межі раціонального пізнання, встановлені при схоластичному ро-
зрізненні «істини розуму» й «істини віри», Дантів шлях самопізнання визначився у 
ході виявлення – у трактатах «Банкет» (1304 – 1307) та «Монархія» (1312 – 1313) й 
у «Божественній комедії» (1306 – 1321) – художньо-словесного арсеналу відтво-
рення буттєвих смислів, що був означений, але сповна не усвідомлений – через ві-
дсторонення від духовно-словесного Першоджерела людяності – Ціцероном при 
запровадженні терміну humanitas в риторичний дискурс античності і передвістив 
як зміст, так і спосіб ствердження – у філософсько-поетичному доробку, яким 
ознаменувався світанок Відродження, – здатності людини творити як основної пе-
редумови досягнення нею – образом Божим – подоби Творцю в земному житті. 
Увінчуючи, в розумінні Данте, те поєднання – в конечності тілесного існування – 
духовного самовдосконалення людської особистості з її інтелектуальним зростан-
ням, що становить окремий і невід'ємний етап реалізації сотеріологічної перспек-
тиви, поетичне творення й у теоретичному обґрунтуванні, здійсненому поетом-
філософом, і в його художній практиці постає формою сприйняття і вираження і 
Природного, і Надприродного Одкровення, яка уможливлює естетичне подолання 
обмеженості розуму людини, спотвореного гріхопадінням. У ході руху дантівської 
думки від звернення до античних – не долучених до безумовно-істинного Слова 
Божого – визначень принципів відображення реального й ідеального, притаманних 
поезії і красномовству, до доведення – в контексті започаткування ренесансно-
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гуманістичної рефлексії Божественного задуму і «вінця творіння» – повноти охоп-
лення світобудови, властивого художній словесності, основним дороговказом стає 
апостольська характеристика Бога як Будівничого і Художника (Євр.11:10). Її від-
творення задає етико-естетичний орієнтир людської творчості, що передбачає і 
подовження вертикалі міжособистісних відносин, визначальної для цієї царини 
особистісного самоздійснення, до граничної для неї комунікативної ситуації, коли, 
осмислюючи власну причетність до Творця, митець усвідомлює особисто себе як 
Його наслідувача, і встановлення інтерсуб'єктної ціннісної горизонталі, на якій 
при виборі способу наслідування світу – «прекрасного взірця творіння» (Дж. Ва-
зарі) визначаються індивідуальні шляхи втілення творчих інтенцій, «пробудже-
них» таким розумінням митецького набуття богоподібності. 

Дантове осмислення мистецтва слова означує глибинне перетворення рефлек-
тивно-традиціоналістського світогляду, що первинно проявляється як універсалі-
зація інструментарію культуротворчої діяльності, виробленого на її художньо-
естетичних теренах. Так інспірується та двоїста спрямованість співвідношення 
творчого саморозкриття людини із її гранично-комунікативним досвідом, якою 
обумовлюються секуляристські тенденції подальшого становлення художньої сві-
домості Ренесансу. 

З одного боку, осягаючи «пойесис» (poiesis) як спосіб формування цілісного 
образу створеного Богом Всесвіту, що не може бути сповна охоплений людським 
розумом, пошкодженим гріхом, Данте спирається на сприйняття поезії як особли-
вої – націленої на уподібнення Творцю через відображення Його творіння, – фор-
ми богоспілкування, в якому відкривається особистісний першопринцип буття.  

З іншого боку, дантівською акцентуацією в богоподібності людини саме твор-
чих здібностей, що роблять її здатною подолати обмеження раціональності, спри-
чинене гріховним спотворенням людської природи, задається діалогічне співвідне-
сення теоцентричної та антропоцентричної орієнтацій міжособистісної комунікації, 
яке утримується лише в авторському – Дантовому – втіленні ідеї «священної пое-
ми». У ньому митець, визнаючи, що він бідний - «розумом, мистецтвом, необхід-
ними словами», для того, щоб дати «наглядну розповідь» (Рай, Ч. 43-44), стверджує 
неможливість не лише долучення людини до істини, але і створення її художньо-
словесного образу без звернення до Бога, через Слово Якого все «почало бути» (Ін. 
1:3). При усталенні ж концептосфери ренесансної studia humanitatis, що спрямову-
ється намаганнями обґрунтувати – як єдность чесноти і вченості (virtus atque doctri-
na) – ідеал людяності, перед-визначений Данте, та виявити шляхи його здійснення, 
така аксіологічна біполярність інтерперсональних відносин зовнішньо стверджуєть-
ся, а внутрішньо зрушується. Відволікаючись, у ході визначення форм реалізації 
новоусвідомленого творчого потенціалу людини, від осягнення синергії її зусиль і 
Божої допомоги, відкритої християнством як спосіб зцілення гріховно пошкодженої 
rationali natura, і зосереджуючись, натомість, на осмисленні свободи, наданої, за 
свідоцтвом Богодухновенної Книги, Творцем «вінцю творіння», гуманізм Відро-
дження обґрунтовує антропоцентрично орієнтовану комунікативну структуру, яка 
відсторонює самоздійснення людської особистості, узагальнене до досягнення по-
дібності Богу у творенні світу культури, від живого спілкування з Ним.  

Зрушення висхідної впорядкованості діалогіки Ренесансу наснажується дові-
льними гуманістичними трактуваннями Божественного задуму щодо людини, що 
абсолютизують вільне волевиявлення людської особи, звеличуючи її як «універса-
льного індивіда» [3] - істоту, «якій дано володіти тим, чим побажає, і бути тим, 
ким хоче» [9, c.508]. Таке ствердження буттєвої автономності людини ґрунтується 
на усвідомленні розумності її природи як керманича її вольового начала, що від-
бувається при переростанні, в діалозі ренесансного гуманізму із патристикою і при 
його зверненні до неоплатонізму, ідеї естетичного подолання меж знання, яка ін-
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спірувалася внутрішнім баченням художньо-словесної творчості як форми пере-
живання гранично-комунікативного досвіду, основоположного для духовного вдо-
сконалення тварної особистості, в раціоналізацію відкриття першооснови духов-
ності в «озовнішненому» полі рефлексії людського розуму, де він наділяється са-
модостатньою здатністю встановлювати етичні критерії особистісного самовизна-
чення, відмежовуючи його від живого богоспілкування.  

Передуючи об'єктивації когнітивного осердя суб'єктивності, що була здійснена 
новочасним раціоналізмом і призвела до її раціоцентричного знеособлення, рене-
сансно-гуманістична абсолютизація раціоналістичного ресурсу духовно-
морального зростання людини створила підґрунтя для пробудження в добу Відро-
дження художньо-творчого волюнтаризму, який ініціював самоусвідомлення тра-
диціоналістської культури як наділеної власним деміургічним началом і пробле-
матизував не лише її етико-естетичні конвенції, але і її світоглядні основи.  

Започатковане Данте на основі співвіднесення, в контексті переосмислення 
Горацієвого концепту «наслідування взірця», зразку творіння – natura naturata та 
над-прикладу творення – natura naturans, а відтак – зорієнтоване митцем на досяг-
нення універсальності індивідуально-авторського втілення однієї із жанрових мо-
делей, стверджених при середньовічній поетико-риторичній універсалізації «теорії 
трьох стилів», встановлення естетичного виміру деміургії розгорнулось у літера-
турній рефлексії та художньо-словесній практиці Ренесансу в діалогічне сполу-
чення гораціанської та аристотелівської матриць поетичної творчості [2; 12], що, 
зрушивши ієрархічність жанрово-стильової співвіднесеності, переросло в неопла-
тонічне відмежування, у площині саморозкриття автора як наслідувача, «природи, 
яка творить» від «створеної природи», ознаменувавши не лише радикальне онов-
лення міметичних засад літератури на зламі традиціоналізму, але і відхід від ви-
значень концепту деміурга [10], основоположних для рефлективно-
традиціоналістського світогляду. 

Спрямовуючись на розкриття літературно-творчої домінанти особистісного 
становлення uomo completo, ренесансний перегляд традиціоналістських принципів 
мистецтва слова і визначає, і відображає загальну динаміку того зближення – від-
далення реального й ідеального, що відбувається при укоріненні антропоцентриз-
му на культурному ґрунті Відродження.  

Так, Ф. Петрарка – «перший гуманіст» епохи Ренесансу – доводить універса-
льний і «над-ієрархічний» – щодо інших мистецтв і наук – статус поезії, співвідно-
сячи «образи істинного», створювані нею, із розумоосяжним, яке відкривається «в 
частинах» різними сферами пізнання, але в цілому охоплюється лише поетичною 
творчістю. У своїй капітолійській промові митець зазначає, що «легко міг би пока-
зати, як під покровом вигадок поети виводять то істини природної і моральної фі-
лософії, то історичні події...» [1, c. 302].  

У Петрарковій апології мистецтва слова довершеність їх поетичного відтво-
рення забезпечується досягненням самобутності митецького стилю – індикатора 
авторства, який заперечує будь-яку стильову ієрархію, спонукаючи до вибору вла-
сного літературного взірця і змагання з ним.  

Творча позиція Ф. Петрарки розкривається у «Листах про речі повсякденні», 
де він характеризує себе як того, «кому подобається йти путівцем найкращих, але 
не завжди – по чужих слідах; хто хотів би користуватися творіннями інших не по-
тай, а лише тоді, коли доводиться просити подаяння, за можливості ж покладатися 
на себе; кого приваблює не тотожність, а подібність, та й подібність не надмірна, 
що показує світло розуму наслідувача, а не його сліпоту або убогість; кому краще 
було б обійтися без будь-якого вождя, аніж мимоволі за ним плестися» [1, c.303]. 

Дж. Боккаччо при осмисленні вигадки як визначальної риси поезії концептуа-
лізує її сутнісну характеристику як «казковість» - модус вираження істини, що від-
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значається протиставленням його внутрішньої і зовнішньої форм. Сформульована 
в трактаті «Генеалогія язичницьких богів) (1360), ця думка розгортається у розг-
ляд жанрів художньої словесності як різновидів «казки» (fabula) [1] акцентує холі-
стичний характер образів істинного, які формуються в літературно-творчому ви-
гадуванні, невіддільному від осягнення правди, і характеризуються варіативністю 
співвідношення вигаданого і правдивого, не охопленою жодною із жанрових кла-
сифікацій, заснованих на ідеї ієрархічності.  

Виявляючи ті аспекти авторського самовизначення, що стали висхідними для 
ренесансної ревізії його засад, закладених традиціоналізмом, – вироблення індиві-
дуального стилю й обґрунтування «індивідуалізованих» способів жанротворення, 
ці досвіди ранньоренесансної літературної рефлексії апелюють, при ствердженні 
множинності шляхів особистісної реалізації гуманістичного ідеалу в мистецтві 
слова, до антропоцентрично орієнтованих векторів співвіднесення Горацієвої кон-
цепції поетичної творчості із горизонтальним і вертикальним планами міжособис-
тісних відносин, осмисленими на зорі Відродження як основоположні для неї. І 
петрарківська концентрація на формально-стильових ознаках індивідуально-
авторського саморозкриття, і боккаччієвська зосередженість, при виділенні його 
жанротворного виміру, на формалізації топіки як індикатора жанру свідчать про 
відхід ренесансно-гуманістичної думки, націленої на визначення способів літера-
турно-творчого самоздійснення людської особи, від Дантового розуміння поезії як 
«свідчення про істину», неможливого без внутрішньої зверненості людини до Бо-
га. Натомість у центр самоусвідомлення автора висувається сама форма вислов-
лення істинного, яка відволікається від процесуальності його відкриття і зводиться 
до демонстрації власне людської художньої майстерності у ході зовнішнього спо-
лучення двох ліній поетичного наслідування, висхідних для літератури Ренесансу, 
- спрямованої до самого Творця і зверненої до Його творіння. 
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СЕКЦІЯ VІ 

СУЧАСНА ОСВІТА ТА ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ 

 

О. Є. Висоцька 
 

БЕЗПЕКОВІ МЕХАНІЗМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

НА ЗАСАДАХ ВИПЕРЕДЖАЧОЇ ОСВІТИ 

ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ШКІЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ 
 

Формування якісного освітнього простору стало одним із ключових завдань 
реалізації Концепції Нової школи в Україні, оскільки завдяки йому відбувається 
продуктивний розвиток особистості, її індивідуальної освітньої траєкторії, цінніс-
ного орієнтування. Важливо поєднувати різні форми організації освітнього прос-
тору дитини, в тому числі шляхом застосування технологій випереджаючої освіти. 
Випереджаюча освіта для сталого розвитку – концепція переходу сучасної освіти на 
засади сталого розвитку з врахуванням основних тенденцій соціальних змін. Серйоз-
ним викликом ефективного впровадження системи освіти для забезпечення сталого 
розвитку є перехід до моделі освіти, заснованої на цілісному підході до людини, 
суспільства і природи, єдності сучасного наукового знання та соціальної практики, 
гуманістичних ціннісно-світоглядних настанов.  

Питання інтеграції змісту освіти та формування розвивального освітнього про-
стору є одними із найпопулярніших у сучасній педагогічній думці. Реалізація ме-
тодів та технологій інтеграції сприяє підвищенню якості освіти, а також гармоні-
зації розвитку особистості в процесі навчання шляхом формування цілісного обра-
зу світу та життєствердних координат її саморепрезентації. 

Випереджаюча освіта для сталого розвитку передбачає створення та викорис-
тання освітніх інновацій в рамках конкретної моделі очікуваного суспільства май-
бутнього, а саме суспільства сталого розвитку з певними ціннісними орієнтаціями 
та життєвими стратегіями його громадян. Головні безпекові механізми трансфор-
мації освітнього простору на засадах випереджаючої освіти для сталого розвитку 
включають спрямованість всіх завдань та процесів в освіті на формування таких 
навичок і компетентностей, які б ефективно попереджали можливі виклики ХХІ 
століття. Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку в освіт-
ній процес та створення інноваційного освітнього простору в інтересах сталого 
розвитку сприяють перетворенню освіти в дієвий механізм суспільних змін. Випе-
реджаюча освіта передбачає формування інноваційної культури педагога як системи 
засвоєних особистістю педагогічних засобів, що забезпечують інноваційний спосіб 
діяльності.  

В межах випереджаючої освіти для сталого розвитку відбувається формування 
всього комплексу необхідних для життя у сучасному глобалізованому світі компете-
нтностей. Сучасний педагог має бути націлений на оволодіння технологіями роз-
витку життєвих компетентностей, вміти оперативно засвоювати необхідні для ре-
алізації компетентнісного підходу знання і досягати значних результатів у сфері 
професійної діяльності.  

В основу випереджаючої освіти для сталого розвитку покладений діяльнісний 
підхід та компетентісно-зорієнтована освіта. Діяльнісний підхід в освіті означає 
зміщення акцентів у навчанні та вихованні у бік формування більшої життєвої ак-
тивності особистості, а саме здатності до самостійних, чітко усвідомлених і вмо-
тивованих дій, спрямованих на саморозвиток та самовдосконалення. Базові ком-
поненти випереджаючої освіти для сталого розвитку на засадах діяльнісної педа-
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гогіки – повага до дитини шляхом визнання цінності кожного та залучення всіх 
учасників освітнього процесу до співпраці. При цьому стимулювання активності 
дітей відбувається завдяки проблемному поданню інформації, стимулювання пос-
тановки питань, відкритого та самостійного вибору дій, відмови від негативного 
оцінювання, реалізації принципу «тут і зараз» в процесі практичного опанування 
навичками. 

Перехід до компетентнісно-зорієнтованої освіти зумовлює потребу в розробці 
концептуальних, проектно-технологічних засад переведення різних типів шкіл із 
режиму функціонування в режим випереджального розвитку педагогічних систем, 
а також оволодіння педагогами теорією та методологією проектування, проектною 
культурою.  

Розвиток наскрізних компетентностей в інтересах сталого розвитку є індика-
тором впровадження компетентнісного підходу на рівні конкретної шкільної прак-
тики. Орієнтування на наскрізні вміння забезпечує рівновагу між знаннями, вмін-
нями, ставленнями учнів та їхніми реальними життєвими потребами. 

Реалізація наскрізної освіти для сталого розвитку в межах шкільної практики 
має відбуватися шляхом: 1) посилення у предметному викладанні складових, які 
забезпечують успішну соціалізацію особистості на основі формування ключових 
компетенцій – готовності школяра використовувати здобуті знання, уміння та на-
вички діяльності у реальному житті для вирішення практичних завдань; 
2) розширення можливостей вибору індивідуальних освітніх траєкторій і розвиток 
творчого потенціалу особистості; 3) удосконалення технологій системно-
діяльнісного, компетентнісно-орієнтованого підходу в освіті; 4) розвиток проект-
ної дослідницької діяльності як комплексної моделі компетентнісної освіти. 

У цілому, для втілення ідей випереджаючої освіти у практику навчального за-
кладу необхідно використовувати такі форми роботи в урочний та позаурочний 
час, які сформують у дитини вміння висвітлювати зв’язки між об’єктами, робити 
системні узагальнення, розвивати критичне мислення, здатність до креативних 
ідей. Варіативність змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку дозволяє 
враховувати соціальні та особистісні потреби суб’єктів освіти, забезпечити специ-
фіку освітнього середовища та цілісну реалізацію освітніх підходів.  

 

Л. О. Гапоненко  
 

РЕФЛЕКСІЯ В ПОДОЛАННІ ЕГОЦЕНТРИЧНОЇ СФОКУСОВАНОСТІ 

СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ У НАВЧАЛЬНІЙ КРИЗІ 
 

Постановка проблеми. У науковій психології існують різноманітні теоретичні 
пояснення феноменів «криза», «стрес», «негативні емоції», «егоцентризм», які ро-
зкривають конструктивний чи деструктивний вплив на психічний стан та поведін-
ку особи. Автори з різних методологічних платформ доводять, що непідготовлена 
особа долати негативні переживання втрачає психічне й фізичне здоров’я, життєві 
цінності, здібність до самореалізації.  

Проблема невстигаючих за різними віковими показниками залишається актуа-
льною не тільки для української освіти. Ці питання на порядку денного і в зарубі-
жній психології. Теоретичний здобуток в цій галузі є цінним матеріал. Одночасно 
слід відмітити існуючі складності, серед яких наявність багатозначних термінів 
(одним словом називають різні ознаки понять, що утруднює процес дослідження). 
Ще однією складністю вважаємо, що опосередковане пояснення рефлексії і тієї 
ролі, яку вона відіграє в подоланні егоцентризму, гальмує психолого-педагогічний 
супровід у розвитку теоретичного мислення студента.  
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Мета – виявити егоцентричну сфокусованість як перешкоду рефлексії в про-
фесійній освіті студента-психолога.  

Термін «криза» (від грец. krisis – поворотний пункт, важке рішення), в психо-
логії використовується для позначення відчуттів несподіваної стресової ситуації, 
до якої особа не здібна адаптуватися й обумовлює обов’язкових змін звичайного 
способу життєдіяльності. Г.Крайг і Д. Бокум розглядають кризу як неспромож-
ність сприйняти переломні моменти життя. Вони розширюють спектр переживань 
через введення понять: «криза ідентичності», «кризові переживання», «кризові 
стани», «кризова терапія», завдяки яким розпізнаються різні ознаки негативних 
станів. Йдеться про реальність, яка сприяє активізації особи або до успішної адап-
тації, або до нездатності змінити звичайний спосіб життя [5].  

К. Ясперс вводить термін «людина маси» і пояснює переживання кризи як не-
минучий процес в житті особи [8]. Запропонована модель К.Васюк визначає де-
структивні внутрішні стани особи в стані кризи: 1) нереалізованість; 2) спустоше-
ність; 3) безперспективність [2]. 

Посилаючись на теорії з рефлексії та на ту роль, яку вона відіграє в пізнаваль-
ній діяльності, ми звернули увагу на проблему несформованої рефлексії у невсти-
гаючих студентів-психологів. В польовому дослідженні відмітилися факти моде-
лювання відношень у навчальній взаємодії в стилі протистояння, напруження, 
конфлікту. Подібні факти відмічені і в дослідженні Н. Пов’якель. Встановлено, що 
студенти з гнучкою рефлексивною структурою є поленезалежні й мають когнітив-
ний стиль мислення, і навпаки, ті студенти які мають несформовані рефлексивні 
вміння характеризуються деструктивним моделюванням відношень, ригідності 
мислення, імпульсивного когнітивного стилю [7]. 

Відмічаємо наступне протиріччя. За професійною освітою студента-психолога 
теоретичне мислення спрямоване на взаємозв’язки структурних компонентів пси-
хіки як нерозривних, розуміння яких відбувається у самоспогляданні, тобто реф-
лексивно. За позитивних умов розвитку рефлексії та рефлексивного спілкування, 
студент оволодіває здатністю перетворювати захисні механізми (з пом’якшення 
конфлікту між Ід, Его та Супер-Его) в цілісну систему рефлексивного сприйняття 
кризи. Завдяки чому відбувається психотерапевтичний ефект від наукових знань. 
Він навчається організовувати процеси життя як перехід від ентропії до гармонії. 

Набуваючи досвіду використовувати «власну лабораторію» як емпіричний ма-
теріал для теоретичного осмислення навчального матеріалу, сприяє розвитку реф-
лексі. Пізнання внутрішньої реалі психіки обумовлює розвиток теоретичного ми-
слення, яке відтворює внутрішню сутність буття. «Мати поняття про той чи інший 
об’єкт – це значить вміти подумки відтворити його зміст, будувати його. Побудова 
та перетворення уявлюваного об’єкта є актом його розуміння і пояснення, розк-
риття його сутності» - наголошував В. Давидов [4].  

Рефлексія безпосередньо стає умовою аналізу сходження від абстрактного до 
конкретного, від аналізу до планованої пізнавальної діяльності [3]. Таким чином, 
студент-психолог має суттєву перевагу з розвитку рефлексії перед іншими студента-
ми. 

У емпіричному дослідженні прийняли участь 128 осіб, серед яких були успіш-
ні й невстигаючі студенти-психологи. Збір матеріалу проводився за методиками: 
1.Методика визначення самооцінки образу «Я – студент-психолог» (авторська [3]) 
дозволяє ранжувати розвиненість рефлексії. 2.Тест К. Томаса використався для 
оцінювання способів реагування в конфліктній ситуації. 3.Тест Сутрової визначає 
егоцентричні асоціації.  

За результатами аналізу встановлено: серед невстигаючих студентів існує про-
блема як теоретичного мислення так і рефлексії. В цій групі студенти не підготов-
лені визначати зони пошуку, висувати й перевіряти робочі гіпотези. Відмічається 
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перевага власних інтересів і нівелювання інтересів інших. Загальна кількість скла-
дає (49,21%). Характерною рисою для цих студентів є «особистісний міф про се-
бе» і нівелювання інших учасників навчального процесу.  

У другу групу увійшли студенти із середнім рівнем егоцентричної сфокусова-
ності, так як вони були здатні до ситуативного споглядання себе в ситуації 
(27,34%). Проте, в цій групі визначилася перевага використання таких захисних 
механізмів як зміщення та проекція. У кризовій ситуації вони порівнювали себе 
нез успішними, а з невстигаючими, що дозволяло їм стверджувати що їх навчальні 
справи кращі.  

Третю групу склали студенти, які в середньому продемонстрували здібність до 
рефлексії, здатність генерування великої кількості вирішення навчальних задач, 
вміння не створювати труднощі у навчальній взаємодії (23,45%). У кризовій ситу-
ації вони орієнтувалися осмисленням того, як вони потрапили в неї та що буде да-
лі, якщо не змінити курс життя. 

Результати цього локального дослідження не дає повне уявлення інших детер-
мінант, які призводять до закріплення егоцентричної сфокусованості студента-
психолога. Проте встановлений кореляційний зв'язок (р≤0,62) - це відсутність ре-
флексії в навчанні та створення навчальної кризи засвідчує, що сфокусована его-
центричність не сумісна з рефлексією.  
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S. D. Gapochenko, O. A. Lyubchenko, S. S. Tkachenko 
 

TASKS OF THE HIGHER TECHNICAL SCHOOL WITHIN THE CONTEXT 

OF THE CIVILIZATION CRISIS 
 

Almost every modern person knows about the financial, economic, environmental 
and other crises that our civilization suffers from. The issues of overcoming each partic-
ular crisis are discussed quite broadly but often superficially. At the same time, the un-
derlying causes of these phenomena are hardly covered. Really, all these crises are inter-
connected and are manifestations of one global crisis of anthropogenic civilization, 
which is called an anthropogenic or civilizational crisis, or a crisis of consciousness. 
Some outstanding scientists (in particular, I. Prigozhin) see the main reason for the 
emergence and development of the modern crisis exclusively in science, which, in their 
opinion, robbed the surrounding world of humanity. The issue, in our view, is not mere-
ly and solely a result of the rapid development of science and technology, but the prob-
lem is related to the state of consciousness of society and public morals. 

The data of various sciences (synergetics, history, comparative anthropology, eth-
nography, etc.) suggest that this is not the first crisis (by some estimates, the sixth one) 

http://www1.lib.ru/FILOSOF/YASPERS/time.txt_with-big-pictures.html
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that humanity has been experiencing throughout its history. The evolution of the crisis is 
very simple: the technological potential growth  growing invasion in ecological com-
munity  the destruction of landscape  a social disaster. The crisis arises as a result of 
the technological and humanitarian imbalance, and recovery of the crisis can only be 
achieved through the creation of cultural regulators that correspond to the technological 
potential of society. When the harmonization of scientific and humanitarian potentials is 
absent, the surges in environmental and geopolitical aggression occur. 

Unlike previous, mainly local crises, the modern crisis is global and its further de-
velopment threatens the destruction of life on a planetary scale. A way out of it is seen 
by the humanization of society, and, first of all, by its engineering and scientific compo-
nents. Rather paradoxically, but according to many scholars, this crisis began in the Re-
naissance when the concept of humanism was formulated, including, in particular, the 
following provisions: 

- the human mind can transform the world created by God, can make it more beauti-
ful, rebuild it with a significantly better taste (J. Manetti); 

- a person is physically and spiritually perfect, he occupies a privileged position in 
nature and his destiny is to become its master and overlord (R. Descartes). 

That is the core of the new worldview, which constituted the conceptual premise of 
the Modern Ages, determined the man’s relationship with Nature. From this point of 
view, our time is the time of flourishing of humanism. Therefore, the concept of modern 
society humanization should be rethought in the light of new realities and substantially 
revised. Two points, which determined the value system and worldview of modern man, 
should be added to the list: the declaration of the rational thinking dominant and the idea 
of scientific and technological progress, which actually had resulted in discontinuation, 
and then, in displacement of the spiritual component from the person’s worldview, and 
to the approval of the concept of happiness as material well-being. 

It is well known that any thought is based on a main metaphysical assumption. So the 
desire for materialized happiness was transformed into an unquenchable thirst for satura-
tion and oversaturation with physical needs, which, in turn, caused a crisis of meaning and 
spiritual needs in society. According to the model of a one-dimensional person (G. Mar-
cuse), in modern society, the ideas, motivations, and goals generated by imposed patterns 
are either rejected or follow them. A person feels like a product that needs to be profitably 
sold. This gives rise to apathy, a complete loss of interest in the most important aspects of 
human life, and its complete controllability. Modern man has lost the world that made 
sense, and the person, who lived in the world of meanings that came from the spiritual 
center. An active role in this process is played by science. In modern society, the authority 
of science is enormous. But, unfortunately, the general public, including many scientists, 
understand science in the Newtonian-Cartesian paradigm, which is essentially materialis-
tic theory. In traditional science, the scientist does not care about the social significance of 
his research, and the engineer does not care about the consequences of his professional ac-
tivities. But, as history shows, the use of the achievements of science and technology 
without ethical reflection leads to disasters. Thus, in today's conditions, a change in the 
mode of consciousness of our civilization comes to the fore, which means, first of all, the 
rejection of materialistic monism and the return of lost spirituality. Higher technical 
school should actively participate in the formation of a new type of consciousness because 
it provides knowledge and also educates the scientific and technical elites, which should 
effectively solve the pressing problems of our time. Based on the foregoing, in the first 
place, the following generally significant tasks should be solved: the development of new 
strategies that would make possible the transformation of destructive human tendencies; 
revision of existing value systems and scientific worldviews, ideas about the Universe, 
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man, ideas of progress and development; a person should have a holistic picture of the 
world, multidimensional thinking, be aware of the interconnectedness and interdepend-
ence of all elements of the Universe, have a hierarchy of values adequate to reality, under-
stand and accept responsibility for his actions. In this context, the need for a new philoso-
phy of education is becoming relevant. On its basis, a fundamentally new structure of 
training courses should be developed, which allows forming an integral idea of the struc-
ture of the world, optimally systematizing scientific knowledge within each discipline, 
and synthesizing science and spirituality. 

 

А. В. Беседіна 
 

БЕЗПЕКА ДИТЯЧОЇ ОБДАРОВАНОСТІ ЯК ПРОБЛЕМА ОСВІТИ 
 

Обдарованість в усі часи розумілася як божественний дар, даний людині для 
вдосконалення світу і самого себе. Завдяки обдарованим людям відбувається роз-
виток культури і цивілізації на нашій планеті. Вони складають креативний клас 
(Р.Флоріда) - стратегічний ресурс, що забезпечує державі конкурентоспромож-
ність, можливість не тільки виживання, а й збереження лідируючих позицій у всіх 
життєвих сферах. Максимальне використання творчого потенціалу нації робить 
проблему обдарованості сьогодні виключно актуальною, вирішення якої дозво-
лить не тільки її успішно ідентифікувати, а й розвивати в повній мірі.  

Обдарованість, особливо дитяча обдарованість, в своєму бутті піддана бага-
тьом небезпекам, ризикам. Вона не тільки ризикує залишитися непоміченою і не-
затребуваною, але може згаснути в системі освіти, орієнтованої на середнього уч-
ня, бути пригніченою або «вичерпати до кінця» педагогічним підходом, безжаліс-
но її експлуатують в ім'я кар'єрних інтересів педагога, хороших показників школи, 
честолюбства батьків та ін. Дитяча обдарованість рідко доживає до зрілого віку і, 
перш за все, через некомпетентного або корисливого до неї відношення дорослих, 
спраглих скоріше отримати «урожай» успіхів в період, коли відбувається повільне 
визрівання особистості. Обдарована людина, а тим більше дитина, може отримати 
психологічну травму, бути підданий неврозів, страху Не Відповідати раніше заяв-
леної висоті. Нарешті, обдарованість може бути втрачена для держави, її вирости-
ли, але не виявили інтерес до її подальшу долі, в результаті чого обдаровані люди 
опиняються в іншій країні, служать чужій державі, чужим інтересам. Чи не затре-
бувана державою обдарованість виявляється нерідко поміченою і «підтриманої» 
кримінальним світом, який використовує її для збільшення числа своїх «волонте-
рів», Педагогічна дійсність є сферою, яка найбільш впливає на дитячу обдарова-
ність, як в позитивному, так і негативному сенсі: містить в собі фактори, які її 
стимулюють і розвивають і фактори, які гальмують розвиток, а часом призводять 
до згасання. На жаль, сучасна освіта зосереджується, переважно, на психофізич-
ному розвитку дитини і оцінює його за зовнішніми ознаками. Обдарованість при 
цьому розуміється педагогами як властивість психіки, наявність здібностей, які 
гарантують успішність; вона зводиться до рівня професійної підготовки у певних 
діях в силу сформованих в нашій країні традиціях, обумовлених політичними і 
економічними мотивами. Педагог в роботі з обдарованими дітьми орієнтуються, 
як правило, на результат, вихолощуючи поняття «дитяча обдарованість», зводячи 
його до продуктивності, в той час як дитяча обдарованість - це обіцянка високих 
результатів в майбутньому, це здатності і якості дитини, які можуть тривалий час 
перебувати в латентному стані. 

Проблема забезпечення безпеки обдарованості з дитячого віку, коли вона ви-
являється, розкривається і розвивається - це державна проблема збереження і за-
хисту майбутньої кадрової еліти, примножувати вітчизняні духовні і матеріальні 
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цінності. 
Як діяльність дитини відрізняється від діяльності дорослих, так і дитяча обда-

рованість відрізняється від обдарованості дорослої. Н.С. Лейтес, який запропону-
вав поняття «вікова обдарованість», відзначав, що в ньому фіксується визнання 
залежності неабияких розумових проявів дитини від специфічних можливостей 
дитинства. Основними ознаками дитячої обдарованості, за твердженням Н.С. Лей-
теса, є: підвищена сприйнятливість до навчання, швидкий темп просування і 
більш виражені творчі прояви. У роки вікового дозрівання великі можливості роз-
витку помітні у всіх дітей. «Кожна повноцінна дитина, - пише Н.С.Лейтес, - абсо-
лютно безпорадна при народженні, нічого не вміє і не розуміє, за деякі роки, спо-
чатку за допомогою і під керівництвом старших, знаходить орієнтування в навко-
лишньому світі, у неї розвивається мова і найскладніші властивості розуму - вона 
стає «людиною розумною». Формування і збагачення психіки дитини, зазначає 
Н.С.Лейтес, йде в такому темпі, і з такою інтенсивністю, які недоступні в більш 
зрілі роки. В цьому відношенні всі діти є обдарованими, що дозволяє стверджува-
ти, що діти обдарованіше за дорослих. Н.С. Лейтес зазначає, що високий динамізм 
розумового розвитку у всіх дітей, навіть при відносно однакових умовах призво-
дить до різних результатів. На практиці ми стикаємося з досить істотними відмін-
ностями в рівнях розумового розвитку дітей, серед яких, зазначає Н.С. Лейтес, зу-
стрічаються «видатні діти». 

Педагогічна дійсність є сферою, яка найбільш впливає на дитячу обдарова-
ність, як в позитивному, так і негативному сенсі: містить в собі фактори, її стиму-
люють і розвивають і фактори, які гальмують розвиток, а часом призводять до зга-
сання. На жаль, сучасна освіта зосереджується, переважно, на психофізичному ро-
звитку дитини і оцінює його за зовнішніми ознаками. Обдарованість при цьому 
розуміється педагогами як властивість психіки, наявність здібностей, які гаранту-
ють успішність; вона зводиться до рівня професійної підготовки у певних діях в 
силу сформованих в нашій країні традицій, обумовлених політичними і економіч-
ними мотивами. Педагог в роботі з обдарованими дітьми орієнтуються, як прави-
ло, на результат, вихолощуючи поняття «дитяча обдарованість», зводячи його до 
продуктивності, в той час як дитяча обдарованість - це обіцянка високих результа-
тів в майбутньому, це здатності і якості дитини, які можуть тривалий час перебу-
вати в латентному стані. 

Обираючи цільовий підхід при розгляді дитячої обдарованості, під розвитком 
ми розуміємо, в першу чергу, «вертикальне» розвиток в його ціннісному сенсі, яке 
виступає як поступове розкриття існуючої форми вищого творчого Я, по якій лю-
дина творить себе в тому чи іншому просторі життєдіяльності, як виявлення та 
конкретизація цього вихідного цілого, яке вбирає в себе і модифікує раз-ні психіч-
ні якості, перетворюючи їх в здатності до творчості. Особистість тут виявляє себе 
як «органічне тіло», що виходить з речового світу до світу вищого, в якому вона 
актуалізована як досконала і завершена форма. 

Виховання дитини, особливо дошкільного та молодшого шкільного віку, має 
здійснюватися як розкриття його «ідеальної форми», якою вона володіє. Особис-
тість дитини даного віку, що відрізняється цілісністю, органічністю, яскравою ви-
разністю творчого «Я», має виняткову соціальної та педагогічної цінністю як 
«прототип», який повинен бути збережений і не деформований передчасної соціа-
лізацією і раннім професійним навчанням. На жаль, в педагогічній практиці най-
частіше не враховується величезний потенціал «дитячості», в результаті чого сві-
жість і унікальність дитячого сприйняття дійсності, світорозуміння дитини, в яко-
му зріють паростки майбутніх відкриттів, здатних облагодіяти людство, забива-
ються чужим «нормативним» досвідом. Важливо зберегти індивідуальні властиво-
сті особистості дитини, ще не «забитої» соціальними, сенсорними, емоційними і 
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поведінковими зразками. 
Педагог, який відповідає за розвиток обдарованої дитини, повинен уникнути 

особистісно-професійної деформації, до якої схильні багато педагогів, що виража-
ється в догматизм, консерватизм, авторитарність, неприйняття індивідуальності 
учня, монологічності, не тільки ускладнюють роботу з дітьми, але і призводять їх 
до особистісної деформації, неврозів і згасання обдарованості. Результативність та 
ефективність роботи педагога, що розвиває дитячу обдарованість, визначається 
тим, якою мірою вона дає імпульси для самонавчання, самовиховання, саморозви-
тку та вдосконалення особистості дитини, що вже визначає демократичний, парт-
нерський стиль відносин педагога і учня. Авторитарний і ліберальний стилі також 
повинні бути в арсеналі засобів впливу педагога на учня, але не як основоположні, 
а як додаткові, що включаються у виняткових випадках, коли необхідно надати 
учням повну свободу або «владу застосувати». 

Педагог, що розвиває дитячу обдарованість, повинен володіти рядом характе-
ристик і володіти набором специфічних умінь: 1) любити дитину, прагнути зрозу-
міти його і прийняти серцем і розумом; 2) володіти чуйністю у виявленні інтересів 
дитини, об'єктів і явищ дійсності, які його цікавлять; 3) вміти захопити дітей твор-
чою ідеєю, розпалити їх уяву, активізувати роботу мислення; 4) спонукати учня 
шанобливо ставиться до творчості інших дітей і критично ставиться до своєї твор-
чості; 5) морально підтримати учня в важкі періоди його життя, допомогти подо-
лати кризи і невдачі. 
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І. В. Батрун 
 

БЕЗПЕКА ДІТЕЙ – АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА 

СУЧАСНОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

З кожним роком набуває актуальності проблема безпеки дітей. Це пов’язано з рі-
зними негативними факторами, котрі впливають на їх життя та розвиток. Яка ж не-
безпека загрожує нашим дітям у сучасному світі? Перш за все, це побутові пробле-
ми, духовні травми, злочинність, булінг – фізичний чи психологічний терор стосов-
но дитини з боку групи однокласників, також надлишок вільного часу в дитини у 
поєднанні з невмінням його розумно заповнити, що призводить зазвичай до гірких 
наслідків. З цього випливає дитячий алкоголізм, наркоманія, кіднепінг – викрадання 
дітей. Тому, на нас вчителях, лежить велика відповідальність за долю дітей, яких 
нам довірили батьки. Ми не повинні бути байдужими до того, що робиться, а навпа-
ки дбати про інтелектуальний, естетичний і духовний розвиток дітей з ранніх років, 
а не з тривогою згадувати про них, коли вони уже досягли підліткової зрілості. 

У вирішенні даної проблеми нам допоможе ретельне вивчення монографії 
Олександра Марковича Бандурки «Безпека дітей», яка вийшла ще у 2008 році. Де-
кілька слів скажу про автора монографії. О. М. Бандурка – видатний учений, діяч 
освіти, почесний громадянин міста Харкова, добре відомий не лише в Україні, але 
й далеко за її межами. Він засновник і перший ректор Національного університету 
внутрішніх справ, політик, письменник, журналіст [2]. 

О. М. Бандурка – учений широкого діапазону. Головними напрямами його на-
укової діяльності є адміністративне право, кримінальне право та кримінологія, пе-
дагогіка, соціологія, психологія, логіка, політологія, теорія й історія держави і 
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права тощо. Проблемам безпеки дітей та сучасній шкільній освіті він присвятив 
чимало своїх наукових праць, серед яких фундаментальними є «Вандалізм», 
«Конфліктологія», «Основи психології і педагогіки», «Психологія натовпу», «Ос-
нови педагогічної техніки», «Соціальна реабілітація неповнолітніх», «Батькам і 
матерям про наркотики і наркоманів». Ці книги заслуговують уваги не лише нас, 
педагогів та освітян, а й батьків. 

А зараз повернемося до монографії О. М. Бандурки «Безпека дітей». У своїй 
роботі учений наголошує на тому, що дитину слід любити, щоб у першу чергу во-
на була фізично й морально здоровою. Він не просто стверджує цю відому життє-
ву істину, а на підставі ґрунтовного наукового аналізу численної літератури та 
власного досвіду роботи з молоддю, а часто і з їхніми батьками, кваліфіковано на-
вчає педагогів і батьків умінню захистити юні створіння від будь-яких фізичних і 
моральних ушкоджень. 

За масивом охоплених тем монографія «Безпека дітей» - це своєрідна енцик-
лопедія дитячих небезпек і порад, як з ними боротися, а ще краще – як їх уника-
ти [2]. При цьому О. М. Бандурка дає поради не взагалі, а конкретно для кожного 
вікового періоду від народження до включно підліткової зрілості. 

Один із розділів монографії присвячено аналізу побутових проблем, в якому 
автор рекомендує, що і як необхідно робити, щоб не сталося ніякої біди, а якщо 
вже сталося, то як вміти із цього стану вийти з найменшими втратами. 

У розділі «Духовні травми» О. М. Бандурка говорить: «Особистість людини та 
її організм – єдине ціле, нерозривна система. І будь-яка система, на зовнішні дії 
вона реагує комплексно: психологічне обов’язково переходить в фізичне і навпа-
ки… Загальний стан дитини нагадує сиру незатверділу глину, на якій будь-який 
зовнішній вплив залишає глибокий слід. Чим старшою стає дитина, тим «глина» 
стає твердішою, і дедалі складніше її змінювати. Батьки й учителя нерідко цього 
не беруть до уваги» [1]. 

У розділі «Проблеми безпеки дітей шкільного віку» автор пояснює, як прави-
льно мають поводитися батьки та школа зі школярем молодших класів. Там ви-
словлено конкретні рекомендації для всіх членів родини, що треба робити, щоб 
дитина краще адаптувалася до непростих шкільних умов, і навіть про те, як уник-
нути побутового травматизму в школі та по дорозі до неї. 

Цікавими є розділи «Сам удома» і «Сам у дворі». Коли дитина залишається 
одна, з нею також може статися щось, наприклад, від травматизму до пограбуван-
ня квартири. О. М. Бандурка у тому, що сталося, звинувачує лише батьків, які за-
лишили дитину одну без нагляду і дає корисні настанови, як запобігти негараздам. 

Є в книзі розділ, присвячений особливо актуальній сьогодні темі – збирання 
коштів у батьків з боку школи. Цей факт також негативно може вплинути на пси-
хічний стан дитини, коли одні батьки можуть здати гроші на будь-які шкільні ви-
трати, а інші – ні. Причиною цього може бути булінг між однокласниками. Автор 
дає пораду шкільним учителям: «Школа має навчати й виховувати, а не калічити 
юні душі» [1]. 

Дуже важливим розділом монографії є «Небезпечні люди і люди-помічники», 
в якому автор детально розглядає найрізноманітніші випадки незапланованого 
знайомства з різними особами та застерігає від можливих негативних наслідків. І 
це дійсно так, адже в наш час стало дуже поширеним явищем викрадання дітей. 

Інші розділи монографії присвячені пияцтву і наркоманії серед підлітків, де 
автор дає настанови та поради батькам і учителям, щоб запобігти цій небезпеці. 

Останній розділ називається «Діти і кримінал». «Чому діти стають злочинця-
ми? І чому злочинцями стають зрілі люди, адже всі вони колись були дітьми?» – з 
великою тривогою і хвилюванням запитує автор, а потім відповідає: «Причиною 
всіх злочинів є виховання з боку батьків і учителів» [1]. Або взагалі відсутність 
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виховання. 
Отже, як висновок процитую слова О. М. Бандурки: «Якби там не було, але 

головне – не будьте байдужими! Там, де йдеться про дітей, слово «байдужість» - 
синонім злочину! Тому будьте завжди напоготові й не залишайте дитину наодинці 
з цим небезпечним світом і проблемами, з якими вона може будь-якої миті зіткну-
тися. Не залишайтесь осторонь і не здавайтеся, якою б складною не здавалася вам 
ситуація. Пам’ятайте: усе залежить від вас – вашої старанності й від ваших зу-
силь» [1]. А від себе додам. Бережіть своїх дітей! Вони – наше майбутнє, наша ра-
дість і гордість і саме від того, якими ми їх виховаємо, буде залежати майбутнє 
нашої чудової країни. Усім раджу знайти і прочитати монографію О.М.Бандурки 
«Безпека дітей», в якій ви знайдете багато чого корисного і цікавого. 
 

Список використаних джерел 
1. Бандурка О. М. Безпека дітей: монографія / О. М. Бандурка. – Харків: Золота миля, 2008. – 
371 с. 2. Пугач М. П. Книги Олександра Марковича Бандурки – в школу! / М. П. Пугач // Управ-
ління школою. - № 34 – 36 (550 – 552). – 2017. – С. 12 – 17. 

 

О. П. Безлуцька 
 

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ  

У МАЙБУТНІХ СУДНОВИХ ОФІЦЕРІВ 
 

Безпека є основною якістю, необхідною для всіх видів транспорту. Особливе 
значення вона набуває в морському судноплавстві. Безпека мореплавства залежить 
від багатьох факторів: навколишнього природного середовища (морських стихій), 
технічної конструкції судна та суднового обладнання, а також професійності дій суд-
нових офіцерів та екіпажу в цілому. Таким чином, під безпекою мореплавства слід 
розуміти рівновагу між навколишнім природним середовищем, судном та людиною.  

Встановлено, що близько 80% аварійних ситуацій на морі відбувається через 
особисті якості, рівень професійної підготовки та компетентності морських фахів-
ців, що прийнято називати людським фактором. Людський фактор – це все те, що 
залежить від людини, від її психологічних та психофізіологічних властивостей, а 
також «культури безпеки».  

З огляду на це в підготовці до професійної діяльності для майбутніх фахівців 
річкового та морського транспорту важливим є набуття не лише фахових компе-
тентностей, але і формування «культури безпеки» та психолого-педагогічних 
умінь реагування на зміну умов трудової діяльності і прояв факторів ризику, що в 
у першу чергу забезпечують безпеку праці самого моряка.  

Вперше термін «культура безпеки» було запропоновано Міжнародною консу-
льтативною групою з ядерної безпеки (INSAG) у зв’язку з катастрофою на Чорно-
бильській АЕС у 1986 р.  

Останнім часом термін «культура безпеки» отримав своє розповсюдження і на 
інші галузі, зокрема мореплавство. Так, наприклад, Австралійським агентством з 
безпеки на морі у співробітництві з Університетом Квінсленда та Університетом 
Західної Австралії було досліджено вплив культури безпеки на моряків. Дослідни-
ками було проведено анкетування 1026 моряків з наступних питань: культура без-
пеки, робочі часи, втома та сон, психологічне здоров’я, благополуччя та безпека. 
Близько 80% учасників експерименту вважають, що в цілому на судні, де вони 
працюють, дотримується культура безпеки. Однак майже всі моряки Вказували на 
фактори ризику, що можуть безпосередньо або опосередковано вплинути на без-
пеку на судні. Серед факторів ризику найчастіше називали ненормований робочий 
час та завищені вимоги до роботи, що у свою чергу призводять до проблем зі здо-
ров’ям, сном, а також впливають на травматизм та помилковість дій. 20 % респон-
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дентів вказували, що знаходячись на судні переживають хронічну втому, 20% мо-
ряків оцінюють рівень своєї втоми як «високий». Крім того, 40 % моряків, що бра-
ли участь у дослідженні, визнають, що інколи відчувають симптоми психічного 
захворювання, а 20% моряків – що іноді ведуть себе не «по уставу». Дані отримані 
під час дослідження говорять про те, що робота на судні пов’язана з надзвичайно 
високим ступенем ризику і недотримання культури безпеки може вартувати моря-
кам здоров’я, а іноді і життя [1].  

На думку В. Торського, для того щоб у морського фахівця була сформована 
«культура безпеки» необхідні: «спеціальні знання і навички – знання вимог і пра-
вил безпеки – прищеплення «безпечного» мислення – практика і досвід роботи на 
судні в безпечному середовищі. Він визначає «культуру безпеки», як нерозривне 
поєднання безпечного виробничого середовища та неухильного, свідомого вико-
нання всім без виключення персоналом відповідних правил та вимог безпеки. З 
огляду на це, «культура безпеки» повністю залежить від компетентності екіпажу і 
повинна формуватися у майбутніх фахівців річкового та морського флоту ще у пе-
ріод їх навчання в морському вищому навчальному закладі. Крім вивчення міжна-
родних конвенцій і стандартів ІМО та вимог і правил безпеки на судні, важливу 
ролі відіграє психологічна підготовка майбутніх моряків, виховання в них відчут-
тя високої відповідальності за безпеку судна, своїх товаришів, збереження навко-
лишнього середовища тощо [3]. 

Зменшення ризиків аварій шляхом формування у майбутніх фахівців річкового 
та морського транспорту відповідальної професійної поведінки кожного члена 
екіпажу на борту судна, особливо в екстремальних умовах є головною метою кур-
су «Менеджмент морських ресурсів». 

Тематика курсу спрямована на мінімізацію впливу людського фактору на морі 
та формування «культури безпеки» у майбутніх суднових офіцерів. «Менеджмент 
морських ресурсів» спрямована на підвищення рівня безпеки в морській галузі, 
запобігаючи повторенню морських інцидентів та аварій, а також допомагає підт-
римувати безпечне та більш ефективне виконання операцій шляхом поєднання те-
хнічних можливостей та людських навичок [2].  

Таким чином, «Менеджмент морських ресурсів» складається з кількох важли-
вих елементів, без яких неможливо досягти «культури безпеки»: комунікація, ко-
мандна робота, прийняття рішень, ситуаційна обізнаність, втома, лідерство, стре-
состікість тощо. 
 

Список використаних джерел 
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мореплавания // Транспорт. – 2012. – № 49. – С. 57– 62. 

 

О. О. Бондарева, І. В. Тищенко 
 

ВПРОВАДЖЕННЯ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ  

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 
 

Перелік професій, які існують в сучасному світі, сягає кількасот назв. Будь яка 
може стати сенсом життя молодої людини, яка обирає свій життєвий шлях. Але 
професіонал у сучасному розумінні це не просто особа, яка добре знається на вико-
нанні якоїсь роботи, це людина, яка робить це насамперед безпечно для себе та ото-
чуючих її людей. Це безумовно стосується лікарської професії. Небезпека може ви-
никнути безпосередньо при контакті з хворим, який може бути психічно неврівно-
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важеним або виділяти інфекційні агенти. Сучасні методи лікування передбачають 
використання різноманітних приладів, які є складними та потенційно небезпечними 
в експлуатації. Крім того, ліки – це речовини, які надзвичайно активні та можуть 
мати низку небажаних впливів не тільки на хворого, а й на медичний персонал. Все 
це разом може привести до втрати працездатності та навіть інвалідізації медичних 
працівників (МП) всіх рівнів. Тому система збереження здоров’я і життя МП, осно-
вним принципом якої є профілактика, має особливе значення. Принципи безпеки 
праці в медичній сфері починають впроваджуватися ще зі студентської лави. 

На кафедрі ендокринології Державного закладу «Дніпропетровська медична 
академія Міністерства охорони здоров’я України» (ДЗ «ДМА») на підставі діючих 
нормативних документів [1] створена та затверджена інструкція з правил техніки 
безпеки студентів під час навчання на кафедрі. належним чином оформлений жу-
рнал реєстрації інструктажів з техніки безпеки. Примірник інструкції правил тех-
ніки безпеки студентів розташований в кожній навчальній кімнаті поруч з робо-
чим місцем студентів. На кожній клінічній базі кафедри ендокринології є належ-
ним чином оформлений журнал реєстрації інструктажів з техніки безпеки та пове-
дінки на кафедрі ендокринології, за заповнення якого відповідають асистенти ка-
федри, які проводять практичні заняття зі студентами. 

На кафедрі ендокринології ДЗ «ДМА» проводяться практичні заняття зі студе-
нтами 4 та 6 курсів медичного та стоматологічного факультетів за цикловою сис-
темою. В перший день циклу студенти в навчальній кімнаті проходять первинний 
інструктаж з техніки безпеки. Викладач наполягає на необхідності дотримання 
студентами правил безпеки на дорозі під час руху на навчання та додому. Студен-
тів ознайомлюють з тривалістю навчальних годин, обідньої перерви, з розташу-
ванням санітарних кімнат та місць приймання їжі. В кожній кімнаті або безпосе-
редньо поруч із нею розміщений план евакуації під час пожежі та спеціальні засо-
би (вогнегасник, пожежний гідрант, тощо). До відома студентів доводять також 
правила внутрішнього розпорядку відділення, в якому розташована навчальна кі-
мната, та правила поведінки студентів, які не повинні заважати лікуванню хворих. 

Кожен студент повинен мати спеціальний одяг (халат, шапочка, спеціальне 
взуття). Під час роботи з хворими кожен студент повинен одягати медичні рукавич-
ки та одноразову маску. По закінченні цієї роботи студент повинен вимити руки з 
милом та обробити їх дезінфікуючим розчином (наприклад, «Стериліум»). Під час 
теоретичного навчання студент може користуватися підручником, методичними 
вказівками або посібниками з теми заняття, мобільними електронними засобами 
(планшет, електронна книга, тощо). Використання електроприладів без нагляду ви-
кладача суворо заборонено. Крім того, користування джерелами електроживлення 
можливо тільки за умов їх спеціального маркування. 

Після проведення інструктажу студент у відповідному журналі ставить свій 
підпис кожен студент особисто та викладач, який проводив інструктаж. 

Висновки. Збереження здоров’я і працездатності студентів медичної академії 
є часткою єдиного комплексу збереження здоров’я медичних працівників. Умови 
праці і навчання студента-медика регламентуються державною законодавчою ба-
зою та правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу. Успіх системи 
збереження працездатності студентів базується на безперервному виконанні пра-
вил безпеки, починаючи з перших днів навчання у закладі вищої медичної освіти. 
 

Список використаних джерел 
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О. О. Жидкова, О. В. Турута  
 

РОЗВИТОК ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ СФЕРИ ОСВІТИ  

В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ  

ТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 
 

В умовах глобалізації, переходу до високотехнологічного інформаційного сус-
пільства, інтелектуалізація населення та побудова економіки знань мають стати 
головним завданням розвитку України на найближчі два десятиріччя. Вирішаль-
ного значення набувають якість людського потенціалу, рівень освіченості та куль-
тури всього населення. Тому сучасна освіта повинна бути спрямована на задово-
лення освітніх проблем, інтересів та розвитку особистості, кожного громадянина 
суспільства, бути на чолі побудови незалежної, демократичної, економічно і полі-
тично стабільної, духовно розвиненої держави. 

Однак сьогодні, як ніколи загострюються питання освітньої безпеки у полі-
тичному та правовому колі національних інтересів України. Забезпечення освіт-
ньої безпеки на належному рівні є гарантом незалежності України та вимагає по-
силеної уваги серед представників владних структур, громадських та політичних 
рухів. Саме освіта є фундаментом формування знань та інтелектуального капіталу, 
тому вона повинна відповідати ідеї реалізації національних інтересів та інновацій-
ній моделі розвитку суспільства [2]. В економічно розвинених країнах, освіта пе-
ретворюється на визначальний чинник соціальної стабільності суспільства, націо-
нальної та економічної безпеки держави, оскільки освіченість нації у широкому 
розумінні – це джерело її саморозвитку, основа соціальної консолідації та націо-
нальної стійкості [3]. 

В той же час ми спостерігаємо, що в Україні починається популяризація філо-
софії неолібералізму (як урядової стратегії), що ґрунтується на абсолютизації рин-
кових відносин і поширення їх у тому числі й на сфери освіти, охорони здоров’я, 
соціального забезпечення, тощо. Це може призвести до скорочення витрат на на-
вчання. Адже всі функції держави мають надаватись приватними особами чи бла-
годійними фондами. Відповідно, всі звичні нам права людини перетворяться на 
послуги, які надаються лише по контракту. 

Інститут прав і свобод людини передбачає, що у сфері освіти держава повинна 
створювати всю сукупність інституційних умов для реалізації громадянами права 
на освіту. При цьому втручання держави в освітній процес має визначатися інте-
ресами особистості, суспільства й держави, що, очевидно, також продиктоване ре-
алізацією прав і свобод людини, оскільки право на освіту належить до сукупності 
основних прав [1, с. 62]. Відповідно, перешкоди в реалізації свободи освіти дають 
людині право на захист. 

Тому очевидно, що право на освіту потребує відповідної інституціональної 
державної структури. У сучасних умовах освіта є одним із найважливіших факто-
рів, що забезпечать економічний розвиток України. Модернізація системи освіти 
потрібна, проте зміни повинні бути раціональними, доцільними, обережними й об-
ґрунтованими. 
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Г. В. Жукова  
 

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ПОЗААКАДЕМІЧНОЇ ОСВІТИ 
 

Важливим напрямом позаакадемічної освіти є орієнтація на практичне втілен-
ня новітніх ідей і концепцій, конструктивний діалог з принципами філософії. пе-
дагогіки, соціології, політології. Вивчення безпеки освіти незамінне для організа-
ції повноцінної позаакадемічної освіти, яка здатне сформувати світогляд для за-
безпечення особистістю розуміння і значення своєї професійної спрямованості. 
Сучасна освіта в контексті суспільного буття і сформованої соціокультурної ситу-
ації склалася під впливом досягнень і відкриттів науково-технічних революцій 
двадцятого століття. Технократизація суспільства, абсолютизація природничо-
наукового знання привели до побудови освіти з акцентом на фундаменталізацію 
природничо-наукових дисциплін за допомогою інформаційної педагогіки [1]. 

Наразі складається утилітарне ставлення до освіти як до специфічної галузі, 
що готує фахівців в залежності від потреб суспільства. Культурна роль освіти, як 
механізму формування цілісного наукового світогляду, повинна бути замінена 
трансляцією позаакадемічного знання [3]. 

Світ стрімко змінюється, і ці зміни носять глобальний, цивілізаційний харак-
тер. У зв’язку зі зміною науково-технологічного потенціалу суспільства і його ко-
мунікаційної сутності змінюється весь соціокультурний лад нової цивілізації, нова 
хвиля якої пов’язана з розвитком безпеки постіндустріального суспільства. Аналіз 
системи освіти передбачає дослідження сутності та змісту освітнього процесу в 
контексті соціального буття, різних елементів системи освіти, їх взаємодії між со-
бою і з оточуючим соціальним середовищем, постановку питань про те, якою має 
бути освіта, її цілі та побудова. Зрозумілий, осмислений через онтологію природи і 
соціуму світ приймає образ буття як універсуму, а основні характеристики знахо-
дять парадигмальні властивості. Йдеться про філософський вплив буття на освіту, 
коли найважливіші параметри навколишньої дійсності органічно входять в процес 
навчання, виховання і освіти. Сучасний підхід попереджає реальну небезпеку розг-
ляду освіти у відриві від конкретних проблем життя, без аналізу реальних протиріч 
і колізій, настільки типових для неї. Закон ідеальної детермінації в історії визначає 
зростання ролі громадського інтелекту як сукупного інтелекту суспільства. Зрос-
тання необхідності безпеки т позаакадемізації освіти супроводжується тенденцією 
зростання проективності як найважливішої якості суспільного інтелекту. Тобто, за 
потреби громадян позаакадемічна освіта має управлятися суспільством [2]. 

Знаходячись у середині новітніх культурних та освітніх практик, людина пос-
тійно самоідентифікується, спостерігаючи за всеохопністю навчання і активізуючи 
свою індивідуальність за умов маніфестування множинності ідентичностей особи-
стості. Системний підхід вимагає розглядати позаакадемічну освіту не ізольовано, 
а в єдності зв’язків з навколишнім середовищем, осягати сутність кожного зв’язку 
та окремого елемента, проводити асоціації між загальними та приватними цілями. 
Так, моделювання системи позаакадемічної освіти з різними інфраструктурами є 
поєднання освіти із інформаційними технологіями, фізичним простором, оточую-
чою реальністю та їх безпекою. 
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Р. Д. Іванський, Г. М. Хмель-Дунай 
 

СУЧАСНА ОСВІТА - СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 

У наш час, беззаперечно, освіта перетворюється на визначальний чинник 
соціальної стабільності суспільства, національної та економічної безпеки держави, 
оскільки освіченість нації у широкому контексті – це джерело її саморозвитку, ос-
нова консолідації суспільства та національної стійкості. Доктор педагогічних наук, 
професорка Е.Лузік зазначає, що освітня безпека є гарантом незалежності дер-
жави, умовою її сталого розвитку й зростання добробуту громадян [1]. Пробле-
ма реалізації національної безпеки у галузі освіти досліджувалася у працях 
експертів-учених Д.Дзвінчука, Г.Дмитренка, К.Корсака, В.Лугового, С.Ніколаєнка 
та ін. Про актуальність проблеми «освіта - чинник національної безпеки» та її ци-
вілізаційне значення, засвідчує той факт, що в 2012 р. у Нью-Йорку було видано 
доповідь «Реформа американської освіти і національна безпека», підготовлену Не-
залежною робочою групою (один з її керівників – колишній державний секретар 
США К. Райс), у якій подано аналіз безпекових вимірів освітньої сфери й визначе-
но критерії оцінки стану освіти у зв’язку з потребами зміцнення національної без-
пеки та пропозиціями щодо заходів, спрямованих на поліпшення ситуації в 
освітній галузі [2]. 

На сьогодні дослідники виділяють щонайменше п’ять основних загроз стану 
освіти в Україні, у зв’язку з потребами зміцнення національної безпеки, які мають 
високий потенціал актуалізації, зокрема: 

1. Технології, математика, комп’ютерна грамотність. Новітні військові та 
оборонно-промислові технології потребують кваліфікованих кадрів, здатних до 
якісного і швидкого освоєння нових знань та умінь. Проникнення інформаційних 
технологій та нових медіа в економіку, соціальне життя та оборонну сферу зумо-
влює важливість комп’ютерної грамотності та медіаосвіти як складових навчаль-
них програм. З огляду на подальше зростання руйнівного потенціалу кібератак, 
актуальним завданням стає підготовка фахівців, здатних адекватним чином забез-
печувати захист інформаційних систем, у першу чергу, об’єктів критичної інфра-
структури і державних органів. 

2. Співробітництво та міжнародна конкуренція у вищій освіті. Активна 
участь українських університетів у європейських освітньо-наукових програмах 
сприятиме як безпосередньому зміцненню обороноздатності (отримання наукових 
результатів у таких галузях, як захист від хімічних, бактеріологічних та ядерних 
речовин, телемедицина, інформаційні технології тощо), так і налагодженню нау-
кового партнерства та підвищенню кваліфікації українських науково-педагогічних 
працівників. 

Останнім часом серйозною вітчизняною проблемою є загострення конкурентної 
боротьби за українського студента з боку ЗВО зарубіжних країн, спричинене висо-
кою платою за навчання у частині українських ЗВО, корупцією та відносно невисо-
кою якістю освіти. Особливе занепокоєння викликає те, що посилення «освітньої 
міграції» з України відбувається в умовах фактичного надлишку місць у вітчизняних 
ЗВО. Значний відносний та абсолютний приріст студентів з України демонструють 
канадські, британські, чеські та італійські університети, а найбільше зростання кіль-
кості українських студентів спостерігається у польських університетах. 

3. Іноземні мови та глобальна обізнаність. Для України актуальність, вказа-
ного вище, визначається необхідністю європейської та євроатлантичної інтеграції 
включно з їх оборонними та політичними аспектами. У вітчизняних реаліях ос-
новною проблемою вивчення іноземних мов у ЗВО є значний розрив між кіль-
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кісними показниками та якістю отримуваних знань і компетенцій. 
4. Національна ідентичність. Як значущий для національної безпеки напрям 

освіти, поряд з міжнародною обізнаністю та опануванням іноземних мов, є знання 
історії і цінностей своєї країни, адже розуміння історії, політики, культури і тра-
дицій є важливим для громадянської позиції і критично значущим для усвідом-
лення того, хто є союзниками, а хто супротивниками України. 

5. Інші критерії: розширення сфери вживання української мови; компетентісна 
освіта; особистісний підхід в освіті (student centered learning); розвиток особистості, 
у якому важливим є наступне: в освітній школі – формування та розвиток здатності 
до навчання, конструюючи, тим самим, процес навченості; у ЗВО – формування і 
розвиток навченості, що переходить в самонавчання і самовиховання; в післяди-
пломній освіті – усвідомлена потреба в професійному розвитку, що формує, само-
стійність і відповідальність особистості за результати професійної діяльності та 
сприяє розвитку професійної суб’єктності. 

Для України критичним є зволікання з подоланням негативних тенденцій в 
освітній галузі, зважаючи на те, що, як відомо, тепер військова сила вже не є до-
статньою умовою для гарантування національної безпеки держави, котра нині 
тісно пов’язана з людським капіталом; сила чи слабкість людського капіталу 
країни визначається станом системи освіти. 
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М. М. Колос 
 

ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС  

ЯК ІНТЕГРОВАНИЙ ЗАСІБ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ  

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

Досліджуючи засоби навчання на базі ІКТ, ми прийшли до висновку, що у су-
часній педагогічній науці відсутня єдина система їх класифікації. Додатково про-
цес класифікації ускладнює багатофункціональність ІКТ і широта спектру вико-
нуваних завдань. Нині дістав розповсюдження термін електронний освітній ресурс 
(ЕОР) – це широкий спектр продукції, основою якої є інформаційне наповнення і 
програмна складова, що дозволяють виконувати визначені функції або комплекс 
функцій з реалізації або супроводу освітнього процесу. Аналогами цього терміну в 
країнах Північної Америки і Західної Європи є Electronic Learning, Electronic 
Tutoring (e-learning, e-tutoring). Вони інтегрують такі термінологічні поняття в га-
лузі застосування ІКТ в освіті, як комп’ютерні технології навчання, інтерактивні 
мультимедіа, навчання на основі web-технологій, онлайн-навчання тощо. Остан-
нім часом у світовій науці поширюється термін «Blended Learning» (змішане нав-
чання), який інтегрує традиційні форми навчання (face-to-face, використання дру-
кованих матеріалів тощо) з електронним навчанням [1]. 

І.Антоненко вважає, що термін «електронні ресурси» вміщує такі аспекти по-
няття, як цифрова форма фіксації даних, комп’ютерні засоби та програмне забез-
печення для їх відтворення і керування, електронне середовище для розповсюд-
ження (комп’ютерні мережі та засоби телекомунікаційного зв’язку) [2,c.11-22]. 

ЕОР є складовою частиною навчально-виховного процесу, має навчально-
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методичне призначення та використовується для забезпечення навчальної діяль-
ності вихованців, учнів, студентів і вважається одним з головних елементів ін-
формаційно-освітнього середовища. Метою створення ЕОР є модернізація освіти, 
змістове наповнення освітнього простору, забезпечення рівного доступу учасників 
навчально-виховного процесу до якісних навчальних та методичних матеріалів не-
залежно від місця їх проживання та форми навчання, створених на основі інфор-
маційно-комунікаційних технологій До основних видів ЕОР належать: електрон-
ний документ, електронне видання, електронні дидактичні демонстраційні ма-
теріали, інформаційна система, депозитарій електронних ресурсів, комп’ютерний 
тест, електронний словник, електронний довідник, електронна бібліотека цифро-
вих об’єктів, електронний навчальний посібник, електронний підручник, елек-
тронні методичні матеріали, курс дистанційного навчання, електронний лабора-
торний практикум [3]. На нашу думку, найбільш оптимізоване визначення ЕОР 
міститься у працях В. Биков, який формулює електронні освітні ресурси як сукуп-
ність електронних інформаційних об’єктів (документів, документованих відомо-
стей та інструкцій, інформаційних матеріалів та ін.), інформаційно-об’єктне на-
повнення електронних інформаційних систем (електронних бібліотек, архівів, 
банків даних, інформаційно-комунікаційних мереж та ін.), призначених для ін-
формаційного забезпечення функціонування і розвитку системи освіти [4]. 

Щодо перспектив розвитку ІКТ, то їх майбутнє науковці пов’язують із удоско-
наленням та масовим розповсюдженням мобільних засобів зв’язку. Мобільним 
прийнято вважати навчання, що здійснюється регулярно шляхом використання 
компактних, портативних мобільних приладів і технологій і дозволяє учням спілку-
ватись, отримуючи або створюючи інформацію. Методика мобільного навчання ба-
зується на використання трьох видів пам’яті: зорової, слухової і моторної. Оскільки 
у кожної людини домінує, як правило, лише один вид пам’яті, використання трьох 
видів дозволяє налаштувати навчальний матеріал на індивідуального користувача. 

Також перспективним напрямом розвитку ІКТ учені визнають хмарні обчислен-
ня (cloud computing). В освіті хмарні сервіси застосовують для полегшення доступу 
до ЕОР, що складають змістовне наповнення хмарно орієнтованого середовища, а 
також забезпечення процесів створення і постачання освітніх сервісів. Внаслідок 
цього можливе створення персоніфікованого комп’ютерно-інтегрованого навчально-
го середовища, під яким розуміють таке відкрите комп’ютерно-інтегроване навчаль-
не середовище педагогічних систем, в якому забезпечуються налаштування ІКТ-
інфраструктури на індивідуальні інформаційно-комунікаційні, інформаційно-
ресурсні та операційно-процесуальні потреби учасників навчального процесу. 

Отже, узагальнюючи сказане, визнаємо інформатизацію професійної освіти 
об’єктивною відповіддю системи на виклики постіндустріального глобалізованого 
суспільства. На вирішення питань ефективного застосування інформаційно-
комунікаційних технологій, створення ЕОР для підготовки кваліфікованих робіт-
ників у ПТНЗ спрямоване наше подальше дослідження. 
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О. М. Корчуганова, О. А. Олейніченко  
 

РЕАЛЬНІ КЕЙСИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ,  

ЯКІ ВИВЧАЮТЬ ДИСЦИПЛІНУ «ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» 
 

Під час гібридної війни вивчення курсу цивільного захисту стає дуже практи-
чною дисципліною, яка має розвивати в молодій людині не тільки навички майбу-
тнього фахівця, що має змогу оцінити та попередити виробничі ризики, а ще й сві-
домість активного громадянина. Вимоги до захисних споруд цивільного захисту 
опубліковано в Наказі МВС України № 579 [1]. 

Навесні 2019 р. студентами 1-го курсу Східноукраїнського національного уні-
верситету ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк) було проведено дослідження стану ук-
риттів в окремих районах Луганської та Донецької областей, розташованих на те-
риторіях, підконтрольних Україні. Дослідження проводилось в рамках вивчення 
курсу «Збереження життя та здоров’я людини. Ч. ІІ - «Цивільний захист». Під час 
виконання домашнього завдання з теми «Захисні споруди цивільної оборони» та 
контрольних робот для заочної форми навчання.  

Студентам було запропоновано дослідити найближчі до їх містопроживання 
укриття, визначити їх точне місцезнаходження, особливості облаштування, досту-
пність, відповідність вимогам. З цією метою було використано рекомендації, на-
ведені в Пораднику для цивільного населення [2]. Метою досліджень було визна-
чення наявності найближчих до містопроживання укриттів, їх місткість та облаш-
тування [1].  

Було досліджено стан укриттів в наступних населених пунктах: 
м.Сєвєродонецьк, м. Лисичанськ, м. Кремінне, м. Костянтинівка та м.Золоте.  

Стан досліджених об’єктів наведено в таблиці 1. 
 

Таблиця 1. - Стан укриттів окремих районів Луганської області 
 

№ Населений пункт Адреса бомбо-
сховища чи ін-
шого укриття 

Особливості  
доступу 

Додаткова інформація 

1 м. Сєвєродонецьк Завод опорів, в. 
Новікова, 4 

Не облаштоване Розраховане на 1800 осіб 

2 м. Сєвєродонецьк КП «Сєвєродо-
нецьке тролей-
бусне управлін-
ня» 

Не облаштоване Розраховане на 300 осіб 

3 м. Сєвєродонецьк Нові площі ТОВ 
«Віко Уккраїни» 

Не облаштоване Розраховане на 1600 осіб 

4 м. Сєвєродонецьк ТОВ «Тара Мар-
кет», вул. Федо-
ренко, 10 

Не облаштоване Розраховане на 2300 осіб 

5 м. Сєвєродонецьк в. Курчатова, 
27б, ЗОШ №18 

Через централь-
ний вхід до школи 

В наявності місця для си-
діння та лежання, бракує 
води 

6 м. Сєвєродонецьк ПрАТ «Азот» 
Півоварова, 5 

- В наявності місця для си-
діння та лежання, бракує 
води 
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№ Населений пункт Адреса бомбо-
сховища чи ін-
шого укриття 

Особливості  
доступу 

Додаткова інформація 

7 м. Сєвєродонецьк в. Гагаріна, 97 Вхід на першому 
поверсі централь-
ного входу 

Розраховане на 200 осіб. В 
наявності місця для сидіння 
та лежання, невеликий за-
пас води, медичні препара-
ти. Наявна вентиляція, від-
сутній туалет  

8 м. Кремінна Обладнане бом-
босховище, в. 
Шкільна, 27 

Вхід із двору до-
му, через 1-й 
під’їзд. Шлях від 
дому до бомбо-
сховища займає 4 
хв. 

Розраховане на невелику 
кількість людей. Бетонна 
долівка непристосована для 
сидіння. Є засоби першої 
медичної допомоги, є про-
тигази 

9 м. Кремінна Обладнане бом-
босховище, в 
Водолазніка, 23. 

Вхід із боку шкі-
льного двору, че-
рез запасний ви-
хід 

Розраховане на 300 осіб. В 
наявності килимки для ле-
жання, невеликий запас во-
ди, медичні препарати. На-
явна вентиляція, відсутній 
туалет та теплі речі  

11 м. Кремінна Обладнане бом-
босховище, в. 
Перемоги, 1а 

Вхід до підвалу 
центральної ра-
йонної лікарні 

В наявності водопровід, ту-
алет, лавочки, генератори 
електроенергії, аптечка 

12 м. Кремінна Обладнане бом-
босховище, в. 
Центральна, гур-
тожиток медич-
ного училища 

Вхід критим спу-
ском з вулиці пе-
ред будинком 

Розраховане на невелику 
кількість людей. Бракує во-
ди, відсутня аптечка 

13 м. Золоте Обладнане бом-
босховище, в. 
Молодьожна 34 

Вхід зі двору Розраховане на невелику 
кількість людей. Бракує во-
ди, не обладнані місця для 
сидіння 

14 м. Золоте Обладнане бом-
босховище, в. 
Медична 27 

Вхід зі двору, че-
рез під'їзд 

Розраховане на невелику 
кількість людей. Бракує во-
ди, не обладнані місця для 
сидіння 

15 м. Константинівка Укриття, в. Жов-
тнева 102 

Вхід в підвал Підвал захаращеннний. Ук-
риття необладнане 

16 м. Константинівка Обладнане бом-
босховище, в. 
Горецюка, 302 

Вхід критим спу-
ском з вулиці пе-
ред будинком 

Розраховане на 150 осіб, В 
наявності місця для сидін-
ня, вода та туалет відсутні 

 

В процесі досліджень з’ясовано місцезнаходження та стан захисних споруд, 
якими можуть скористуватися в разі нагоди студенти та їх близькі. Нажаль, не всі 
вони відповідають вимогам, задекларованим в Наказі МВС України № 579 [1]. 
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В. Д. Павлюк  
 

КУЛЬТУРА ОХОРОНИ ПРАЦІ КЕРІВНИКА  

У ФОРМУВАННІ БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

Актуальність проблеми. Питання забезпечення здоров'я та життя учасників 
освітнього процесу закладу загальної середньої освіти набуває особливо актуаль-
ного значення. Воно стає пріоритетним як у державній, так і в регіональній полі-
тиці України [3]. 

Заклад загальної середньої освіти в умовах реформування системи управління 
охороною праці (СУОП) потребує постійної турботи з боку суспільства та держа-
ви. З урахуванням суспільної думки щодо майбутнього України визначено, що го-
ловна мета суспільства, а саме гідна праця та економічне зростання, спрямована на 
забезпечення безпечних умов праці для всіх працівників закладів освіти [2]. На 
жаль, немає чіткого уявлення про зв’язок між безпечним освітнім середовищем 
закладу загальної середньої освіти і культурою охорони праці закладу освіти. Не 
обґрунтовано необхідність формування культури охорони праці керівника закладу 
освіти. Не достатньо опрацьовані напрями формування безпечного освітнього се-
редовища під час створення Нової української школи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями безпеки праці занепокоє-
ні міждержавні інституції, до яких належать: Рада Європи, Європейський Союз та 
Міжнародна організація праці (далі – МОП). Особливої уваги заслуговує досвід 
МОП, яка в поточному році відзначає століття діяльності щодо захисту прав усіх 
учасників соціально-трудових відносин. 

Проблеми культури охорони праці досліджують вчені: В.Гасилов, Ю.Древаль, 
Я.Сичікова, Л. Хайруллина та інші. Вони стверджують, що впровадження та профі-
лактика культури охорони праці, як складової системи управління закладом освіти, 
означає забезпечення права працівників на безпечні і здорові умови праці. Профіла-
ктика культури охорони праці, на думку Ю. Древаль, вимагає повного розуміння 
концепції небезпек і ризиків освітнього процесу та методів їх запобігання. 

Навчання і виховання здобувачів освіти, поводження їх в установах і закладах 
освіти, за їхніми межами, а також організація дозвілля, відпочинку та оздоровлен-
ня безпосередньо пов’язані з поняттями безпеки. Збереження життя і здоров’я на-
самперед залежить від усвідомлення того, що кожен член колективу школи має 
дбати про свою безпеку і безпеку оточуючих, виховувати в собі культуру праці і 
змінювати ставлення стосовно загальної безпеки закладу освіти [5]. 

Метою даної статті є опрацювання рекомендацій МОП щодо формування 
культури управління охороною праці, безпеки життєдіяльності учасників освіт-
нього процесу та визначення напрямів формування безпечного освітнього середо-
вища школи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В основі діяльності Міністерства 
освіти і науки України та Міністерства соціальної політики України в питанні за-
хисту трудових прав молодого покоління закладені вимоги директив Європейсь-
кого Союзу, на яких сьогодні формується концепція реформування систем освіти 
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та охорони праці. 
На превеликий жаль, статистичні дані МОП свідчать про те, що кількість не-

щасних випадків та професійних захворювань представляють велику загрозу для 
працюючих. Загалом у світі від нещасних випадків, що мають серйозні наслідки 
для працездатності в перспективі, потерпає понад 350 млн працівників. Щорічно у 
світі гине понад 2,5 млн. працівників. Стосовно ситуації в Україні варто зазначити, 
що кількість нещасних випадків поступово зменшується. Зокрема, за 2017 рік по-
рівняно з 2016 роком вона зменшилася на 3 % ( до 4428 випадків). Кількість неща-
сних випадків із смертельним наслідком також зменшилася на 10 % (у 2016 році 
зафіксовано 400 випадків) [5]. 

Треба зазначити чи вказати також на велику кількість автопригод на шляхах 
України. За даними Держпраці України, 36 % нещасних випадків в Україні припа-
дає на дорожньо-транспортні пригоди [5]. 

За даними Держпраці України у 2018-му було зареєстровано 4126 травмованих 
на виробництві, у тому числі 409 загиблих. В цілому в Україні за 12 місяців 2018 
року загинуло 6545 осіб. Пожежі забрали життя 1894 осіб (29%), у воді потонули 
1238 осіб (19%), у тому числі 105 дітей, 63 особи (1%) померли під час інцидентів, 
пов’язаних із використанням газу в побуті, і ще 3350 осіб (51%) загинули в ре-
зультаті дорожньо-транспортних пригод [5]. 

Щороку зростають витрати підприємств, зумовлені нещасними випадками. 
Якщо загалом по Україні за період з 2014 до 2017 рр. витрати зросли на 3,5 %, то в 
освіті за цей період зросли на 80,2 % [4]. 

Покращення становища в охороні праці керівництво Держпраці України ба-
чить у реформуванні системи управління охороною праці та зміні суспільної сві-
домості в ставленні до поняття «культура праці». Наголошується на спільній від-
повідальності органів влади і установ освіти в питаннях виховання і навчання мо-
лодого покоління [5]. 

Збільшилась кількість випадків травмувань працівників закладів освіти Хмель-
ницької області. На підприємствах, в організаціях і установах, підпорядкованих 
Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА, упродовж десяти місяців 2018 
року відбулося збільшення загального виробничого травматизму на 40 % порівня-
но з аналогічним періодом попереднього року. Тринадцять працівників закладів 
освіти області травмовано протягом 10 місяців 2018 року (вісім – за аналогічний 
період 2017 року). Травмовано за професіями: прибиральник – чотири працівники; 
учитель початкових класів – два; робітник із комплексного обслуговування та ре-
монту будинків – два; помічник вихователя – один; охоронець – один; електромо-
нтер – один; кухар – один; водій – один. Головна подія, унаслідок якої стався не-
щасний випадок, – падіння з висоти – сім випадків [4]. 

Аналіз нещасних випадків в освітній галузі показав, що їх причинами організа-
ційного характеру, зокрема, є: 1) не приділяється належна увага навчанню з охоро-
ни праці; 2) не проводяться відповідні інструктажі працівників закладів освіти; 3) не 
облаштовуються належним чином небезпечні зони і об’єкти закладів освіти тощо. 

Основними причинами травматизму в освітній галузі вважаються: 1) низький 
рівень культури організації охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладах осві-
ти; 2) відсутність системного підходу при організації роботи з охорони праці, без-
пеки життєдіяльності в закладах освіти; 3) організаційні недоліки під час проведен-
ня практичних занять; 4) недостатній рівень виховної, позакласної та позашкільної 
роботи; 5) недостатнє матеріально-технічне оснащення майстерень, кабінетів, на-
вчальних класів і спортзалів; 6) недостатній рівень виховної роботи тощо [1]. 

Діяльність адміністрації закладу освіти щодо створення безпечного освітнього 
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середовища, на нашу думку, має бути спрямована на вирішення наступних за-
вдань: 1) створення сприятливих умов праці для педагогічного колективу закладу 
освіти; 2) організація належного рівня охорони праці допоміжного персоналу 
школи; 3) створення безпечного освітнього середовища для здобувачів освіти; 
4) навчання здобувачів освіти з питань охорони здоров'я, пожежної, радіаційної 
безпеки, цивільного захисту, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні 
ситуації, безпеки побуту; 5) формування навичок безпечної поведінки здобувачів 
освіти в різних життєвих ситуаціях. 

Для вирішення перелічених завдань, крім своєчасної і правильної організації 
системи охорони праці, безпеки життєдіяльності закладу освіти, варто звернути 
увагу на формування культури охорони праці. У доповіді голови Держпраці Укра-
їни зазначено: «Культура охорони праці – це створення чітко сформульованої сис-
теми прав і обов’язків, системи відповідальності, де принцип профілактики має 
найвищий пріоритет» [5]. 

Термін «культура охорони праці» на даний момент у законодавчих документах 
України не закріплений. Він передбачає налагоджений освітній процес, певні від-
носини і правила, що допомагають створювати безпечне і здорове освітнє середо-
вище в умовах певної культури взаємин педагогів і здобувачів освіти. 

Культура охорони праці і безпеки життєдіяльності як напрямок вміщує поряд з 
основними підходами деякі інші теорії, що вивчають культурні складові охорони 
праці, такі як ставлення до охорони праці, образ дії в даній системі, а також атмо-
сферу в освітньому середовищі з погляду безпеки. Підвищення рівня культури 
охорони праці, вимагає комплексного підходу до її вирішення. На формування ку-
льтури охорони праці будь-якого закладу освіти впливають такі чинники [1]: 
1) відповідальне ставлення посадових осіб закладу освіти до формування системи 
управління охороною праці, безпекою життєдіяльності; 2) участь персоналу за-
кладу освіти в процесі планування роботи закладу з питань охорони праці та пері-
одичної оцінки стану охорони праці, безпеки життєдіяльності; 3) підвищення мо-
тивації працівників закладу освіти та учасників освітнього процесу в створенні 
безпечного освітнього середовища закладу; 4) формування сприятливого соціаль-
но-психологічного клімату в структурних підрозділах закладу освіти і в колекти-
вах здобувачів освіти; 5) участь громадськості закладу освіти у формуванні безпе-
чного освітнього середовища. 

Стійка позитивна культура охорони праці закладу освіти створює таку лінію 
поведінки, при якій кожен педагог та здобувач освіти відчуває власну відповіда-
льність за безпеку оточуючих і щодня стежить за її дотриманням. При цьому уча-
сники освітнього процесу не обмежують себе простим виконанням поставлених 
завдань, а можуть створювати умови загрозливі безпечному середовищу. При 
стійкій позитивній культурі безпеки кожен представник будь-якого колективу без 
вагань звернеться до керівника задля обговорення проблем, що виявлені. Така по-
ведінка в культурному безпечному середовищі не вважається надмірним завзят-
тям. Колектив закладу освіти буде цінувати таке звернення. 

З урахуванням вищенаведеного формування безпечного освітнього середови-
ща в умовах високої культури охорони праці, безпеки життєдіяльності в школі 
пропонується проводити у таких напрямах: 1) облаштування навчального пункту в 
закладі освіти відповідними діючими макетами, моделями, плакатами тощо; 
2) висвітлення в навчальному закладі досвіду і досягнень інших установ і закладів 
освіти в галузі охорони праці, безпеки життєдіяльності; 3) пропаганда культури 
профілактики нещасних випадків в межах закладу освіти; 4) систематизоване на-
вчання педагогів і працівників закладу з питань охорони праці відповідно до поса-
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дових обов’язків; 5) підвищення рівня інформаційного обслуговування персоналу 
закладу освіти методом висвітлення в локальних та місцевих ЗМІ основних захо-
дів щодо профілактики охорони праці, безпеки життєдіяльності; 6) проведення ді-
євих інструктажів перед початком роботи за відповідними планами, які склада-
ються на основі сучасних методів дослідження шкільного травматизму; 
7) упровадження методу наставництва зі створенням мікрогруп, до складу яких 
входять наставник (вчитель, класний керівник, керівник гуртка, майстер виробни-
чого навчання тощо) і здобувачі освіти; 8) періодичне висвітлення стану охорони 
праці, безпеки життєдіяльності в закладі освіти за допомогою інформаційних лис-
тів та буклетів; 9) виконання організаційно-технічних заходів упровадження су-
часної системи стандартів безпеки праці, сприяння проведенню регулярної атеста-
ції робочих місць за умовами праці; 9) навчання порядку і правилам домедичної 
допомоги у разі виникнення нещасних випадків, надзвичайних подій тощо; 
10) своєчасне забезпечення засобами індивідуального захисту та спецодягом під 
час роботи в майстернях та лабораторіях; 11) комплектування бібліотечного фон-
ду закладу освіти періодичною та спеціальною літературою, журналами, плаката-
ми тощо з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності; 12) участь здобувачів 
освіти в олімпіадах, конкурсах, вікторинах, які присвячені питанням охорони пра-
ці, безпеки життєдіяльності в освіті. 

Отже, основний принцип формування культури безпеки праці полягає в тому, 
що під час розробки або впровадження змін у політиці охорони праці керівництву 
закладу освіти необхідно враховувати ступінь їх реалізації в рамках існуючої ку-
льтури, і, за необхідністю, своєчасно вживати заходів щодо реалізації змін. 

Висновки. Вивчаючи вплив культури охорони праці на рівень безпеки освіт-
нього середовища, можна зробити висновок, що культура охорони праці вміщує 
такі складові, як грамотне керівництво адміністрації школи і зацікавленість пра-
цівників і здобувачів освіти в дотриманні заходів безпеки для збереження, переду-
сім особистого життя і здоров'я. Культура охорони праці – це діяльність закладу 
освіти, при якій найвищий пріоритет віддається питанням, які пов'язані з безпекою 
життя і здоров'я працівників під час освітнього процесу. 

У процесі розробки політики закладу освіти в галузі охорони праці і відповід-
но до неї системи управління охороною праці необхідно приділити увагу таким 
питанням, як залучення працівників до вирішення питань, що стосуються безпеки 
праці тощо. Забезпечення безпеки праці педагогів і всього колективу має бути 
найважливішим чинником в діяльності закладу освіти. 

Позитивна культура безпеки освітнього середовища є такою, в якій безпека є 
головним пріоритетом і інтегрована в кожен аспект діяльності школи. Зокрема, 
культура охорони праці керівника школи є запорукою розвитку позитивної куль-
тури безпеки. 

Для успішного формування безпечного освітнього середовища важливо приді-
ляти достатню увагу розробці та впровадженню системи управління охороною 
праці, при якій виконавці прагнули б брати участь в розгляді та вирішенні питань, 
які пов'язані з охороною праці, а керівництво школи, своєю чергою, спроможне 
надати всю необхідну інформацію. 

Подальше дослідження спрямоване на ранжування напрямів формування без-
печного освітнього середовища, що дозволить оцінити ефективність упроваджен-
ня культури охорони праці в повсякденне життя закладу освіти і подальший роз-
виток Нової української школи. 
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БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ ТА МЕДИЧНА ОСВІТА 
 

Сучасний світ містить багато ризиків, які негативно впливають на здоров’я 
людини. За означенням Всесвітньої організації охорони здоров’я існує 24 фактори, 
що реально впливають на самопочуття. Серед них було окреслено 4 основних гру-
пи, до яких належать: спосіб життя людини, навколишнє середовище (екологія), 
спадковість та система охорони здоров’я. Фактори, що стосуються способу життя, 
складають майже 50 відсотків впливу на стан здоров’я людини. Перш за все, це 
раціональне харчування, достатня фізична активність [1], здатність протистояти 
стресовим навантаженням, наявність або відсутність шкідливих звичок (паління, 
зловживання алкоголем, наркоманія). Вони впливають на можливість адекватно та 
вчасно відреагувати на небезпечні ситуації.  

Реформована медична система країни акцентована на роботі сімейного лікаря, 
який безпосередньо контактує з родиною. Саме він повинен, крім надання лікар-
ської допомоги, вести інформаційно-освітню роботу стосовно здорового способу 
життя та існуючих небезпечних чинників. Розуміння механізмів порушення обмі-
ну речовин та загального стану здоров’я людини закладається у майбутнього ліка-
ря під час навчання на кафедрах фундаментальних дисциплін – біохімії, нормаль-
ної та патологічної фізіології. Кафедра біохімії в формуванні означеного світогля-
ду має найвагоміше значення. Саме при вивченні курсу біохімії закладаються 
знання стосовно функціонування та механізмів обмінних процесів в організмі лю-
дини. Саме біохімічна реакція забезпечує синтез необхідних речовин, які повинні 
виконати відповідну функцію. Порушена реакція - порушена функція. Оскільки 
всі реакції в організмі людини відбуваються за участю ферментів – спеціалізова-
них білків, що прискорюють та забезпечують необхідну швидкість метаболізму, 
саме порушення обміну ферментів має вирішальний патогенетичний вплив на роз-
виток патологічного процесу на молекулярному рівні, який згодом проявиться по-
рушенням фізіологічної функції. Фактори ризику розглядаються під час вивчення 
біохімії в таких напрямках, як раціональне харчування та його порушення, небез-
печні фізичні та хімічні чинники навколишнього середовища, шкідливі звички, 
вплив фізично-емоційного стану на організм людини та її діяльність. В питаннях 
харчування звертається увага на потрапляння в організм малечі та дорослої люди-
ни ессенціальних компонентів, тобто таких, що необхідні для нормальної життєді-
яльності, але не утворюються в організмі людини. Так, нестача незамінних аміно-
кислот (що не синтезуються в організмі людини) як результат дефіциту повноцін-
них білків у харчуванні, позначиться на синтезі структурних білків, ферментів та 
вкрай важливих метаболітів, таких як медіатори нервової системи, гормони, та 
інших біомолекул. Зрозуміло, що це відіб’ється на фізичному та розумовому роз-

http://km.dsp.gov.ua/news/590-devz-dnya-ohoroni-prac-2018-roku-zahischene-zdorove-pokolnnya.html
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http://km.dsp.gov.ua/news/875-u-2018-roku-zblshilas-klkst-vipadkv-travmuvan-pracvnikv-osvti.html
http://km.dsp.gov.ua/news/875-u-2018-roku-zblshilas-klkst-vipadkv-travmuvan-pracvnikv-osvti.html
http://dsp.gov.ua/roman-cherneha-kultura-okhorony-pratsi-tse-stvorennia-chitko-sformulovanoi-systemy-prav-i-obov-iazkiv/
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витку дитини, нервовому та фізичному стані дорослої людини. Недостатня кіль-
кість вітамінів (які, як відомо, не синтезуються в організмі людини) негативно ві-
дображається на всіх основних обмінних процесах. Це пов’язано з тим, що водо-
розчинні вітаміни є невід’ємними компонентами ферментів, а жиророзчинні віта-
міни можуть виконувати регуляторні функції та приймати участь у цілому ряді 
специфічних процесів – згортанні крові, фоторецепції, знешкодженні вільних ра-
дикалів. Кофакторну функцію виконують також мікро- та макроелементи. По те-
лебаченню широко рекламується препарат «Магне- В6» для підтримки нервової 
системи. Механізм його впливу полягає в тому, що вітамін В6 та магній виконують 
коферментну функцію ферментів обміну амінокислот, їх наявність забезпечує на-
лежний синтез медіаторів ЦНС та злагоджену роботу нервової системи. Нестача в 
деяких районах України йоду, який необхідний для синтезу гормонів щитоподіб-
ної залози, позначається на стані організму дітей, в першу чергу на розумовому 
розвитку. Серед фізичних чинників розглядається вплив хвильового та радіаційно-
го випромінювання на обмін речовин та загальний стан здоров’я людини. Ці чин-
ники можуть викликати як порушення обмінних процесів, так і призводити до ге-
нетичних мутацій з відповідними шкідливими наслідками. Такі шкідливі компо-
ненти навколишнього середовища, як важкі метали, окиснювачі (нітрати, нітрити, 
фосфорорганічні сполуки та інші) незворотньо змінюють будову органічних моле-
кул людини, що негативно позначається на їх функції. Шкідливі звички, в першу 
чергу паління та споживання спиртних напоїв, негативно впливають на біохімічні 
процеси в організмі людини [2]. Отримуючи розуміння того, які саме процеси по-
рушуються під дією цих факторів на молекулярному рівні, які глибокі зміни вони 
викликають не тільки в окремих органах (печінка, легені), а й на рівні всього орга-
нізму як взаємопов’язаної системи, майбутні лікарі озброюються розумінням не-
обхідності безкомпромісної боротьби з ними. Вивчаючи гормональні стани, що 
створюють великі фізичні навантаження, хвилювання, та інші стресові чинники, 
студенти розуміють, як діяльність та спосіб життя людини позначаються на її фі-
зичному та нервовому стані людини, на її здоров’ї, що безумовно, впливає на її 
здатність адекватно реагувати на небезпечні виклики. 
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ПСИХОФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ІНЖЕНЕРА  

ЯК СКЛАДОВА БЕЗПЕКИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 
 

Сьогодні життя безперервно ставить перед людиною все більш важкі завдання. 
У різних видах діяльності їй доводиться виконувати надзвичайно складні дії, що 
вимагають максимального психічного й фізичного напруження для успішного до-
сягнення поставленої мети. Це стосується й діяльності сучасного інженера заліз-
ничного транспорту. Характерними для неї є висока відповідальність, велика сус-
пільна значущість.  

Високі вимоги до професійної діяльності інженера-залізничника, складність і 
великі витрати на його підготовку, у певних випадках екстремальність умов праці, 
потребують, крім іншого, відповідної психологічної і психофізичної підготовленос-
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ті. У наш час загальновизнаним є розгляд психологічної і психофізичної підготовки 
як обовʼязкової складової при підготовці фахівця до професійної діяльності (особ-
ливо в разі її виконання в надзвичайних умовах). Ця вимога передбачає необхід-
ність формування у професійно значущому напрямку певних структурних компо-
нентів особистості. Саме від них залежить результативність виконання професійних 
функцій. Відсутність уявлення про роль особистості в загальній професійній схемі 
призводить до того, що абсолютна більшість зусиль при підготовці інженерів спря-
мовується винятково на систему загальних та спеціальних знань. Формування ін-
ших компонентів структури особистості відбувається майже стихійно. 

До сьогодні існує спрощена думка, відповідно до якої професійні знання є ос-
новою професійної підготовки, а інші сторони покликані обслуговувати їх освоєн-
ня. У той же час, звичними стають претензії до психологічної і психофізичної під-
готовленості фахівця (багато, наприклад, говориться про так званий людський фа-
ктор у звʼязку з аварійністю). Проте в загальній підготовці інженера як такій «міс-
ця» для психологічної і психофізичної підготовки немає. Вважається, що вона 
здійснюється в єдності з іншими сторонами навчання. Таким чином, спостеріга-
ється розрив між вимогами практики і реаліями підготовки інженера.  

Психологи [2] наголошують на необхідності удосконалення процесу підготов-
ки фахівців у технічних закладах вищої освіти. Одним із шляхів називають фор-
мування у студентів у процесі навчання психологічної готовності до професійної 
діяльності. 

Дослідженню питань психологічної готовності до професійної діяльності прис-
вячено праці А.О.Авершина, Л.О.Махотнюк, В.А.Молотай, С.А.Мул, Т.Л.Панченко, 
Н.О.Прядко, В.А.Терещенко, О.В.Тюпа, Н.М.Хмель, О.В.Хуртенко, О.А.Черепехіної. 

Ми виходимо з того, що вагомий внесок у вирішення завдань психологічної і 
психофізичної підготовки майбутніх залізничників може зробити і така навчальна 
дисципліна, як фізичне виховання. Аналогічну позицію займають, очевидно, і ро-
сійські фахівці, які серед актуальних напрямів і проблем наукових досліджень з 
фізичної культури у закладах вищої освіти називають і такий напрям, як «Підгото-
вка до професійної діяльності в рамках дисципліни «Фізична культура» [1]. 

Взагалі, у теоретичному контексті, актуальними є дослідження, спрямовані на 
виявлення психологічних (і навіть психотерапевтичних) можливостей фізичного 
виховання. Наукових даних такого роду явно бракує. Фізкультурна і спортивна ді-
яльність студентів під час занять, якщо її цілеспрямовано відповідно організувати, 
може бути ефективною у вищезгаданому плані. У той же час, залишається не ви-
значеним питання про те, виходячи з яких теоретичних засад можна взагалі стави-
ти питання про використання фізичного виховання для психологічної і психофізи-
чної підготовки майбутніх фахівців. Постає проблема теоретико-методологічного 
обґрунтування психологічної і психофізичної підготовки студентів у цій сфері. Не 
менш важливою є й розробка педагогічних основ для проведення такої роботи.  

Автором запропоновано концепцію психофізичної підготовки студентів у фізи-
чному вихованні [3]. В концепції психофізична підготовка розглядається як частина 
(сторона) фізичного виховання студентів спеціалізована (спрямована) стосовно 
психологічних і психофізичних особливостей їх майбутньої професійної діяльності. 
Результатом такої підготовки є психологічна і психофізична підготовленість.  

Реалізація авторської концепції психофізичної підготовки у фізичному вихо-
ванні студентів залізничних закладів вищої освіти сприяє суттєвому підвищенню 
психофізичної підготовленості майбутніх фахівців, що, в свою чергу, позитивно 
впливає на безпеку у сфері залізничного транспорту. Практичне значення важли-
вості вирішення цього питання підвищується в міру зростання технічної оснаще-
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ності залізничного транспорту, підвищення швидкості руху поїздів, упровадження 
сучасних засобів управління і контролю. 
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МОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ  

АВАНТЮРНОГО САМОРАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА  

В АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПОВЕСТИ АКАДЕМИКА В.И. АНДРЕЕВА 
 

Проблема безопасности – вечно актуальный вопрос педагогики саморазвития 
человека. Именно в таком контексте мы заинтересовались аспектным анализом 
педагогического феномена автобиографической повести академика Валентина 
Ивановича Андреева (1940-2015). Она была издана очень малым тиражом. И вот 
сравнительно недавно казанский издательский дом «Логос», теперь носящий имя 
этой выдающейся персоны, сделал оригинальный текст достоянием Интернет-
аудитории [1].  

Целью исследования стало уточнение представления о мотиве безопасности 
авантюрного саморазвития человека в одной из важнейших книг академика. Ко-
нечно, мы опирались и на прочие источники информации о В.И. Андрееве, соот-
ветствующие материалы иных авторов. Основой сложносистемного аналитическо-
го инструмента явилась развивающаяся совокупность физико-математических [2] 
и других, в том числе законотворческих, моделей реконструкции индивидуальной 
жизни в метапредметной парадигме поиска. Приведём некоторые его результаты. 

В упомянутой работе Валентин Иванович затронул основные фрагменты соб-
ственного жизненного комплекса в трёхвекторном пространстве времени, созидания 
(реальных дел и поступков во благо окружающих людей) и творческого саморазви-
тия (созидания личности профессионала и человека). Сделал он это весьма неорди-
нарно и с большой степенью откровенности. Главным побуждением служило давнее 
желание не допустить ухода полученного жизненного опыта в небытие, эстафетно 
обобщить его детям, внукам, ближайшим родственникам, друзьям, всем заинтересо-
ванным лицам. Сетка сюжетных мотивов состояла из семейного воспитания, непре-
рывного образования, лирики, профессиональной деятельности, саморазвития и дру-
гих, тесно переплетающихся элементов многомерного повествования. Мотив без-
опасности авантюрного саморазвития индивида скрыт в книжном контенте. Но вме-
сте с мотивом-антонимом, опасностью авантюрного субъектного самодвижения, он 
обнаруживается в каждом текстовом разделе (рассказе), а первоначально в концепт-
ном содержании словесного ряда названия уникального труда: «жизнь», «авантюра», 
«творчество», «саморазвитие», «человек», «творческое саморазвитие человека».  

Обычно авантюрой называют рискованную деятельность, порой с расчётом 
лишь на удачу, случайный успех с внутренними и внешними составляющими (ре-
шения и их практические реализации). Однако В.И. Андреев считал эпизодиче-
ское авантюрное поведение одним из действенных средств личностного и профес-
сионально-творческого саморазвития. Следуя этому посылу, воззрениям Э. 
Фромма, замыслу выхода на уровень обобщений, он и дал автобиографическому 
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произведению такое название: «Жизнь как авантюра творческого саморазвития». 
Смысловое поле понятия «авантюра саморазвития» связано с процессами инди-

видуального жизнетворчества (самостоятельное творческое управление человеком 
собственной жизнью и достижение новых результатов с преображениями окружа-
ющей среды и себя самого). В ходе этих трансформаций всегда имеют место какие-
то сомнения в правильности комплексного самоизменения и его задач, а также по-
стоянные разнообразные содействующие и противодействующие воздействия 
внутреннего и внешнего происхождения. Кроме того, интеллектуальную деятель-
ность и за пределом эмпирического опыта признают авантюрной. Но каждый чело-
век нуждается в уменьшении энтропии неопределённости существования на этом 
свете. И педагогика своим статусом призвана содействовать удовлетворению дан-
ной человеческой потребности. Нацелена работать на лучшую осведомлённость, 
ориентированность, большую реалистичность, осмысленность, относительную не-
зависимость целостной человеческой активности, маршрутизацию её траектории в 
подверженном тем или иным искажениям пространстве-времени и, следовательно, 
на уменьшение авантюрности целостного саморазвития индивида. На наш взгляд, 
тому же служит и автобиографическая повесть В.И. Андреева с мотивом безопас-
ности авантюрного индивидуального самодвижения, как своеобразное учебное по-
собие по комплексному самоизменению и педагогическому соприкосновению с 
субъектами всякого возраста и любой профессии. Потомкам посылается сигнал 
структурной единицей андреевского материала о необходимости более вдумчивого 
подхода к жизнедеятельности. Для достижения успеха ситуативная авантюрность 
иногда допустима. Но требуются натурная предрасположенность к рискованным 
действиям, определённые уровни образованности, воспитанности, мастерства, со-
действующее качество внешних обстоятельств. И главное условие: использование в 
самоменеджменте расширительного формата старейшего принципа медицинской 
этики «не навреди» (не желай зла ни людям, ни природе, ни самому себе). 
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С. І. Рибчинська 
 

МІСІЯ ВЧИТЕЛЯ – ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНО ЗДОРОВОЇ 

ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА 
 

Сучасні соціально-економічні перетворення, що відбуваються в країні, яка 
прагне європейського розвитку, не можуть не торкнутися такої важливої сфери 
життєдіяльності громадян України, як освіта. Саме освіта здатна забезпечити і 
сприяти розкриттю інтелектуального потенціалу нашої держави. 

Вищезазначене наштовхує на думку, що у теперішній час особливу роль у ви-
хованні такої особистості мають відігравати саме сучасні педагоги. І. Зязюн спра-
ведливо наголошує, що нині місія вчителя є особливо значущою. Перш за все, вче-
ний пояснює таке твердження тим, що останнім часом досить виразно 
окреслюється небезпечний для долі цивілізації розрив між технічною підготовкою 
людини і рівнем її соціальної свідомості, її моральності [1, с. 12]. 

Проблема виховання соціального здоров’я підростаючого покоління останнім 
часом досліджується як вітчизняними вченими (О. Ахвердова, І. Брехман, М. Гон-
чаренко, Л.Горяна, М.Гриньова, С.Кириленко, В.Мягких, В.Оржеховська, 
С.Свириденко та ін.) так і зарубіжними науковцями (В. Колесов, Е. Піднебесна, 
О.Приступа, О. Сивицька та ін.). 
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З метою опису основних функцій, рис, а також професійно важливих якостей 
сучасного вчителя в контексті виховання соціально здорового підростаючого по-
коління спочатку звернемось до стислого розгляду самого феномену соціального 
здоров’я особистості. 

Як відомо, нині соціальне здоров’я вивчається (в різних галузях наук) в двох 
основних ракурсах, а саме соціальне здоров’я населення та соціальне здоров’я 
особистості. У рамках цієї статті нас цікавить, в першу чергу, саме особистісне 
соціальне здоров’я та безпечне середовище. 

Розглядаючи сутність соціального здоров’я особистості, звернемося до розгля-
ду найбільш повних, з нашої точки зору, трактувань зазначеної дефініції, що про-
понують вітчизняні та зарубіжні вчені. Так, вітчизняна вчена С. Кириленко в 
структурі соціального здоров’я вбачає сформованість у особистості таких складо-
вих, як громадянська відповідальність, позитивно спрямована комунікативність, 
доброзичливість у ставленні до близького і далекого оточення, здатність до само-
актуалізації у колективі, наявність правової свідомості та законослухняності, ак-
тивність і ініціативність у дотриманні вимог здорового способу життя, спрямуван-
ня до самовиховання [2, с. 78]. 

Нині, як зазначалося вище, серед головних запитів суспільства перед середнь-
ою освітою є виховання особистості, здатної до максимального розкриття власно-
го потенціалу, повної реалізації як особистості, професіонала в майбутньому, осо-
бистості, що прагне будувати нову країну. Лише соціально здорова особистість 
здатна принести максимальну користь своїй країні та спроможна вдало реалізува-
тись у суспільстві. 

Отже, виховання соціально здорової особистості школяра потребує від сучас-
ного педагога сформованості відповідних рис та професійно важливих якостей. Із 
сукупності професійно важливих якостей виділяємо такі з них, як вимогливість, 
справедливість, педагогічний такт. 

Важливими рисами сучасного вчителя в контексті формування соціального 
здоров’я учнів, на наш погляд, цілком виправдано виділити такі з них, як позитив-
на емоційна налаштованість та прагнення до власного прикладу у контексті 
підвищення рівня соціального здоров’я. 
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Г. З. Скірко  
 

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Стрімкі темпи розвитку нашого суспільства висувають нові вимоги до профе-
сійної підготовки випускника вищого навчального закладу. Він має бути готовим 
забезпечити індивідуальну безпеку та виконувати певні роботи в складі групи фахі-
вців із забезпечення зовнішнього захисту людей в умовах надзвичайних ситуацій, 
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запобігати та вчасно реагувати на ситуації техногенного та природного характеру. 
Державні вимоги до змісту освіти з БЖДЛ реалізуються у вигляді сукупності 

розділів (тем) навчальних дисциплін, програм навчальних, виробничих практик, 
курсових та дипломних робіт тощо. Навчальні дисципліни, які мають зміст безпо-
середньо з певних складових проблеми БЖДЛ (безпека життєдіяльності, валеоло-
гія, екологія, основи медичних знань, охорона праці, цивільна оборона тощо), пе-
редбачають завершення неперервної підготовки студентів (спеціалістів) до вирі-
шення відповідних задач їх професійної діяльності. 

Мета дослідження – розглянути особливості розвитку компетентності з безпе-
ки життєдіяльності майбутніх педагогів у системі вищої освіти.  

Обґрунтування теоретичних засад процесу розвитку компетентності з безпеки 
життєдіяльності майбутніх педагогів у системі вищої освіти вимагає визначення 
принципів, аналізу її структури, і основних положень, відповідно до загальнонау-
кових методів дослідження. До комплексу загальнодидактичних принципів нале-
жать: принцип неперервності (який спонукає до розвитку постійних знань, умінь 
та навичок особистості); принцип інтегративності (єдність педагогічних вимог ди-
тячого садка, школи, сім’ї та громадськості щодо формування культури безпеки 
життєдіяльності вихованців); принцип зв’язку теорії з практикою (застосування 
спеціальних теоретичних знань і вмінь для розв’язання практичних завдань у по-
дальшому житті); принцип забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку 
праці до компетентностей фахівців. Основними положеннями розвитку компетен-
тності з безпеки життєдіяльності майбутніх спеціалістів є зміщення акценту з на-
копичування нормативно визначених знань, умінь і навичок до формування здат-
ності студентів діяти в різних ситуаціях, застосовувати індивідуальні техніки й 
успішний досвід професійної діяльності та соціальної практики.  

Проблемами, специфікою та особливостями реалізації компетентнісного підхо-
ду в освіті займалися багато вітчизняних і зарубіжних науковців: Н. Бібік, 
В.Болотов, Ю. Бойчук, С. Бондар, І. Зимня, В. Краєвський, І. Лернер, В. Лозова, 
О.Локшина, В. Лунячек, А. Маркова, О. Овчарук, Є. Павлютенков, Дж. Равен, 
І.Родигіна, А. Хуторський та інш. Сучасні учені (Н.Горопаха, О.Кононко, К.Крутій, 
Н.Лисенко, Л. Лохвицька, О. Локшина З. Плохій, Н. Рижова, Г.Тарасенко та ін.) ро-
зглядають процес формування природничо-екологічної компетентності дитини-
дошкільника крізь призму середовищного підходу[5]. Такий підхід в еколого-
природничій освіті передбачає педагогічно доцільну організацію екологорозвива-
льного простору дитини та побудову на цій основі системи педагогічних взаємин з 
нею. Всі елементи такого середовища – куточок живої природи, грядки, клумби, 
екологічні стежки тощо – слід облаштовувати у такий спосіб, щоб дитина могла 
включатися в безпосередню діяльність: споглядати, діяти, творити [6]. 

В контексті діяльнісного підходу набуває поширення емпауермент-педагогіка 
(Н.Гавриш, О.Саприкіна, О.Пометун), яку пов’язують з формуванням активної по-
зиції дитини щодо вирішення певних проблем. Автори наголошують, що для пов-
ноцінного розвитку дитини варто виходити із зони комфорту й намагатися 
розв’язувати складні життєві ситуації самостійно. Однак, щоб сформувати таку 
життєву позицію дитини, педагог повинен сам бути підготовлений до активної 
життєвої позиції. 

Отже, формування професійної компетентності з безпеки життєдіяльності 
майбутнього фахівця полягає в практико-орієнтованому його розвитку, вмінні 
проектувати та моделювати свою діяльність, здійснювати рефлексію, формувати 
активну життєву позицію щодо вирішення проблем безпеки життєдіяльності кож-
ної особистості. 
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О. В. Нікітюк, Л. В. Діденко, С. М. Шарата, О. П. Андрієнко  
 

РОЗВИТОК ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ З 2017 РОКУ В УКРАЇНІ 
 

Обговорення стратегії розвитку позашкільної освіти, нового формату існуван-
ня позашкілля з 2017 року в умовах децентралізації, а також з прийняттям нового 
Закону України «Про освіту» та пошуку ефективних шляхів розвитку позашкілля 
в умовах реформування освітньої галузі України наразі не привело до бажаного 
результату [1]. 

Позашкільна освіта має вагоме значення і є сьогодні одним із найбільш 
важливих інститутів виховання і соціалізації дітей та молоді яка створює умови 
для формування національної ідентичності, соціального розвитку та творчої 
самореалізації дітей, сприяє їхній соціальній захищеності та професійній 
орієнтації, профілактиці негативних проявів у молодіжному середовищі. Система 
позашкільної освіти України також є провідною у вирішенні завдань організації 
дозвілля молоді, що є одним із 15 пріоритетних напрямів у роботі з молоддю, 
визначених Генеральною Асамблеєю ООН у Всесвітній програмі дій, що 
стосуються молоді. 

У розвитку позашкільної освіти України наявні як позитивні, так і негативні 
тенденції, яких з кожним роком більшає. Так, до початку реорганізаційних про-
цесів у системі позашкільної освіти працювало 246 закладів позашкільної освіти 
еколого-натуралістичного профілю. На даний час в системі Міністерства освіти і 
науки України діє 130 еколого-натуралістичних центрів (у тому числі станцій 
юних натуралістів) та НЕНЦ [3]. 

На сьогодні залишаються нерозв’язаними наступні проблеми: недотримання 
місцевими органами влади й управління освітою Закону України «Про позашкільну 
освіту» щодо збереження і розширення мережі позашкільних навчальних закладів; 
поступове скорочення кількості гуртків і творчих об’єднань, а відтак і дітей, які 
навчаються у позашкільних навчальних закладах всіх без винятку регіонів України; 
незадовільне матеріально-технічне забезпечення позашкільної освіти місцевих 
рівнів (особливо районних і сільських), а іноді і некомпетентне керування по-
зашкільними закладами на прикладі Дитячого оздоровчо-екологічного центру Обо-
лонського району міста Києва, незнання елементарних норм законодавства України 
з кадрової політики та методичній роботі (директор ДОЕЦ Ірина Миколаївна Сер-
гієнко, яка керує Центром з квітня 2015 року по цей час) [2].  

Актуальні питання розвитку позашкільної освіти еколого-натуралістичного 
профілю в Україні, складає таке: 

У напряму «Перспективи розвитку позашкільної освіти, законодавчого 
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закріплення її статусу в умовах реформування системи освіти, 
децентралізації та суспільних викликів»: 

 в умовах децентралізації звернути увагу на особисту відповідальності 
керівників місцевих органів виконавчої влади та освіти всіх рівнів щодо дотри-
мання положень Закону України «Про позашкільну освіту», і, насамперед, збере-
ження і розширення мережі гуртків, секцій, дитячих об’єднань закладів по-
зашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму, насамперед, районної і 
міської ланок, без права їх перепрофілювання, перепідпорядкування, злиття, за-
криття, вилучення земельних ділянок, спортивних і спортивно-оздоровчих 
приміщень та передачі їх, наявного обладнання і техніки в оренду;  

 сприяти розробленню та упровадженню регіональних комплексних програм 
зі зміцнення освітньо - розвивальної і матеріально-технічної бази еколого-
натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів) шляхом поліпшення їхнього 
ресурсного забезпечення за рахунок збільшення відрахувань з місцевих бюджетів; 

 сприяти вирішенню питання щодо забезпечення умов на здобуття по-
зашкільної освіти різними шляхами, зокрема: створювати нові заклади позашкіль-
ної освіти еколого-натуралістичного профілю через організацію філій; організо-
вувати роботу гуртків на базі закладів загальної середньої освіти; керуючись Зако-
ном України «Про співробітництво територіальних громад», залучати на до-
говірній основі заклади позашкільної освіти, що розташовані на території інших 
громад;  

 з метою забезпечення рівного доступу дітей до позашкільної освіти, сприяти 
збільшенню творчих учнівських об’єднань еколого-натуралістичного профілю у 
сільській місцевості;  

 поширення дії програми «Шкільний автобус» на заклади позашкільної 
освіти;  

 відпрацювання економічних моделей для ресурсного забезпечення по-
зашкільних закладів освіти еколого-натуралістичного профілю, в тому числі і в 
межах державно-приватного партнерства; 

 створення умов для консолідації зусиль зацікавлених державних структур, 
громадських організацій, бізнес-спільноти, розвиткові позашкільної освіти еколо-
го-натуралістичного напряму в регіоні; 

 удосконалити співпрацю органів державної влади та органів місцевого са-
моврядування з громадськими об’єднаннями, установами та організаціями щодо 
розвитку позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму в умовах децент-
ралізації її управління та фінансово-економічного і матеріально-технічного забез-
печення.  

У напряму «Стратегія розвитку позашкільної освіти, нового формату існу-
вання позашкілля в умовах децентралізації»: 

 сприяти розробленню і упровадженню нормативних документів щодо онов-
лення відповідно до чинного законодавства фінансово-економічних і правових за-
сад діяльності закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю; 

 розвиток інфраструктури позашкільних закладів еколого-натуралістичного 
профілю, у тому числі за рахунок забезпечення інвестиційної привабливості; 

 забезпечення підтримки єдиного інформаційного простору позашкільної 
освіти еколого-натуралістичного напряму; 

 актуалізувати науковий і методичний супровід позашкільної освіти еколого-
натуралістичного напряму, сприяти розробленню, публікації і впровадженню 
сучасного науково-теоретичного та якісного програмно-методичного забезпечення 
позашкільної освіти; 
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 розробка програмно-методичне забезпечення позашкільного освітнього 
процесу еколого-натуралістичного напряму, розробка різнорівневих, диференці-
йованих та варіативних програм, навчально-методичних посібників, які допомо-
жуть дитині, підлітку усвідомити свої можливості, оволодіти загальнолюдськими 
цінностями, професійно самовизначитися; 

 розвиток і підтримка інноваційних педагогічних технологій, дослідницько-
експериментальної роботи, педагогічного проектування, спрямованих на розробку 
сучасної моделі закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму; 

 висвітлення проблемних питань позашкільної освіти у засобах масової інфо-
рмації, які сприятимуть подальшому підвищенню її престижу та ролі у формуван-
ні особистості юних громадян України. 

У напряму «Освітня функція як основа діяльності сучасного закладу по-
зашкільної освіти»: 

 через організацію роботи навчально-дослідних земельних ділянок закладів 
загальної середньої та позашкільної освіти; шкільних садів; теплиць, зоолого - 
тваринницьких комплексів, куточків живої природи, учнівських виробничих 
бригад, учнівських лісництв створювати сприятливі умови для забезпечення 
профільної та професійної освіти учнівської молоді, а також залучати до 
практичної природоохоронної роботи; 

 розробка програмно-методичного забезпечення з позашкільної освіти 
еколого-натуралістичного напряму нового покоління (програми, підручники, 
посібники, електронні засоби навчання); 

 створення системи підвищення професійної компетентності педагогів із 
новітніх форм, технологій організації навчально-виховного процесу, оволодіння 
основами педагогічного менеджменту, що дозволяє більшості педагогів працюва-
ти на рівні педагога-менеджера; 

 забезпечити умови для ефективної діяльності еколого-натуралістичних 
центрів (станцій юних натуралістів) щодо створення умов для розвитку 
особистості, здобуття якісної позашкільної освіти на безоплатній основі дітьми і 
молоддю із соціально незахищених верств населення, дітей переселенців із 
тимчасово окупованого Криму та зони АТО, а з 01 травня 2018 року зони ООС, а 
також дітьми та молоддю з особливими потребами;[1] 

 створення оптимальних умов для розвитку особистості кожного учня, 
реалізації його творчих здібностей, підвищення його самореалізації та самооцінки 
шляхом впровадження інноваційних форм навчання та виховання учнів на основі 
компетентнісного підходу; 

 актуалізувати виховний потенціал системи позашкільної освіти, орієнтувати 
соціально-педагогічні виховні системи закладів позашкільної освіти еколого-
натуралістичного профілю на виховання свідомих громадян України, які знають і 
поважають її історію і культуру, готові сприяти її розвитку; формувати у 
зростаючої особистості цінності та компетентності, необхідні для життєдіяльності 
в сучасному європейському співтоваристві. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ БЕЗПЕКОВИХ ДИСЦИПЛІН  

У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 
 

Безпека − важлива складова життя людини. Нехтування правилами безпеки під 
час повсякденного життя та трудової діяльності завжди призводить до вкрай важ-
ких наслідків. Значну роль у формуваннібезпекової компетентності молоді відіг-
рають заклади вищої освіти.  

Поняття «безпеки особистості» (безпеки людини) з’явилося в міжнародному-
лексиконі лише наприкiнцi ХХ ст., коли міжнародне товариство визнало відпові-
дальним у забезпеченні особистої безпеки людини не лише державу, а й окремо 
кожну людину. Це вплинуло на включення дисциплін, присвячених безпеці жит-
тєдіяльності людини, в освітній процес. 

У закладах вищої освіти сьогодні існує кілька варіантів дисциплін щодо ви-
вчення безпеки життєдіяльності людини:»Основи безпеки життєдіяльності»/ «Без-
пека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Циві-
льний захист» тощо.Кожна з дисциплін має свою специфіку предмету та навчаль-
ну мету.Заклади вищої освіти мають право самостійно формувати навчальні плани 
та включати до них потрібні, на їх думку, для підготовки фахівця дисципліни. 

Предмет «Основи безпеки життєдіяльності» був започаткований Міністерст-
вом освіти і науки у 1999 р., і у закладах вищої освіти вже кілька років не вивча-
ється. Причина полягає у поступовому реформуванні системи вищої освіти та імп-
лементації окремих стандартів Європейського Союзу. Базова дисципліна у сфері 
безпеки людини отримала назву «Безпека життєдіяльності».Мета дисципліни 
«Безпеки життєдіяльності» у вищому навчальному закладі полягає у формуванні 
культури людини щодо безпеки, її відповідних моральних цінностей, поглядів, по-
ведінки; забезпеченні стану захищеності шляхом формування необхідних знань та 
вмінь реагування на надзвичайні ситуації природного, техногенного, екологічного, 
соціального характеру; формуванні правильної позиції щодо власної безпеки. За-
вдання дисципліни полягає у створенні чіткого розуміння небезпечних і шкідли-
вих чинників у ситуаціях, що виникають у нашому середовищі, здатності забезпе-
чити для себе і оточуючих безпечними умовами життєдіяльності [3, с. 60]. Зважа-
ючи на завдання, вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» є базовою для 
підготовки фахівців з усіх спеціальностей. 

Ще однією базовою дисципліною безпекового циклу є «Цивільний захист». Ме-
та дисципліни полягає засвоєння методів з прогнозування надзвичайних ситуацій, 
визначення рівня ризику надзвичайних ситуацій, захисту персоналу, ліквідації їхніх 
наслідків [3, с. 60]. Вивчення цієї дисципліни в України передбачається відповідно 
до законів України, оскільки людина та її здоров’я є найбільшою цінністю. 

Курс «Основи охорони праці» вивчається з метою формування необхідного в 
подальшій професійній діяльності рівня знань з питань гігієни та охорони праці, 
техніки пожежної безпеки, а також формування усвідомлення відповідальності за 
особисту і колективну безпеку, здатностей для забезпечення на робочих місцях [3, 
с. 61]. Мета вивчення схожої дисципліни «Охорона праці в галузі» конкретно по-
лягає у формуванні здібностей майбутніх фахівців у забезпеченні управління охо-
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роною праці на виробництві і поліпшення умов з урахуванням прогресу. Вказані 
дисципліни можуть сприяти кращій підготовці фахівців з технічних спеціальнос-
тей, практична діяльність яких має більше можливостей нанести шкоду значній 
кількості людей та навколишньому середовищу. 

Проблема запровадження та викладення дисциплін безпекового циклу полягає, 
в першу чергу, у низький мотивації студентів щодо їх опанування через слабкий 
вплив на формування професійних навичок.Також проблема полягає у відсутності 
впливу Міністерства освіти та науки на запровадження дисциплін безпекового ци-
клу у навчальні плани. ЗВО самостійно приймають рішення у цьому питанні, тому 
інколи відбувається скорочення загальноосвітніх курсів на користь курсів з про-
фесійної підготовки. 

Таким чином, викладання студентам ЗВО дисциплін безпекового циклу є важ-
ливим етапом у формуванні свідомого та відповідального за свої дії громадянина 
України. Запровадження викладення відповідних дисциплін у навчальний процес 
та мотивація студентів у їх опануванні повинно стати одним із завдань керівницт-
ва ЗВО. 
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Г. Я. Поглод  
 

ОСВІТА ЗАРАДИ МИРУ 
 

У статті здійснена спроба вияснити причини виникнення насильства в країні 
Басків в 30-их роках ХХст і окреслити шляхи боротьби проти цього лиха, розгля-
нути діяльність мирних організацій та їхню допомогу освітнім закладам. Метою 
статті також є роз’яснення виховання, мир, конфлікт, насильство і ненасильство. 

Освіта заради миру мала відмінний розвиток в країні Басків через вплив на неї 
особливої соціополітики. В період франкізму придушувалося будь-яке культурне 
явище, відмінне від іспанського. 

У країні Басків заборонялося вживання еускеро і жорстоко придушувалися про-
яви будь-яких ознак ідентичності. Ці факти сприяли антифранкістському руху, а та-
кож появі політичних і профспілкових груп, які заявляли про свої політичні переко-
нання. В цей час з’явилися збройні формування,які жорстоко виступали проти ре-
прсій.Деякі угрупування вважали, що жорстокість, це єдиний спосіб вирішення 
конфлікту. З боку держави також застосовувалися жорстокі методи придушення 
збройних угруповань. Це підтримувалося до 90-их років минулого століття.  

Освітні ініціативи щодо співіснування та миру в країні Басків виникли значно 
пізніше, ніж в інших місцях, через особливі труднощі, які стикалися з явищами 
насильства, пов’язаними з баскським політичним конфліктом. Також з’явилися 
пацифістські рухи,які завжди виявляли своє занепокоєння і надсилали свої пропо-
зиції щодо освітньої галузі. Треба відзначити,що Рух за мир народився в 1986 
році, щоб публічно, активно, прихильно та мовчазно денонсувати етичну та 
політичну нелегітимність насильства, спричинену, нібито, політичними моти-
ваціями навколо території Еускаля Ееррія [1]. Його підхід до вирішення проблеми 
знаходився в межах параметрів ненасильства. Прихильники Руху зіткнулися з ти-
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ми, які захищали або виправдовували насильство, але були ті, хто його відкидав як 
спосіб вирішення будь-якої проблеми, зокрема, будь-який політичний конфлікт 
вимагає соціального визнання. Рух почав працювати в шкільній системі в 1989 
році для просування миротворчої освіти шляхом управління конфліктами, з 
розповсюдженням та експериментами цієї дисципліни як у країні Басків, так і в по 
всій державі, а також на міжнародному рівні. За визначенням компетентних осіб 
програми були динамічні і це дозволило втручатися у конфлікти освітньої систе-
ми.Кілька організацій працювали у сфері захисту прав людини- а саме: Баська 
асоціація з прав людини, ЮНЕСКО в галузі культури і виховання,ЮНІСЕФ, яка 
опікувалася дитячим вихованням,рух проти нетерпимості і молдодь за мир. 
ЮНЕСКО запровадило два проєкти пов’язані з освітою заради миру. Об’єднання 
Лінгуапас пропонує поєднати виховання і вивчення іноземних мов, використо-
вувати дидактичний матеріал Бакегінца та опрацьовувати такі теми як: «незалеж-
ність, співпраця, світові конфлікти»[2]. Все це сприяло зміцненню і розвитку мир-
ного процесу,а також нормалізації політики. Рух сприяв і підтримував різносто-
ронні діалоги, які були направлені на пошуки багатопартійних угод. У 1992 році 
появилася Bakea Orain мирна організація, метою якої було «покласти край 
політиці насильства».Керівництво, якої розуміло, що найкращий шлях для басків-
вступити в активну боротьбу проти насильства, яку проводили політики і поліцей-
ські[3].Метою організації стало сприяння процесу соціального діалогу як найе-
фективнішого методу досягнення миру, відкидання насильства, а також боротьба 
за свободу без перекручень. В освітньому середовищі з’являються різні ініціативи. 
У лютому 1993року закон про державну школу Басків встановлює,що їхньою го-
ловною метою є:» поштовх до свобідного і всестороннього розвитку учнів, які 
грунтується на цінностях демократичного співжиття, і розвиток цих рис, зокрема, 
вміння сприйняти критику, рівність, справедливість, активність, повага до плю-
ралізму і свободи совісті, солідарність, толерантність і взаємоповага, ось такий за-
хист людських прав». У травні 2000 року Департамент представив трирічні інно-
ваційні освітні програми і визначив п’ять напрямків діяльності, а саме: заохочення 
до нової культури співжиття; управління співжиттям в начальних закладах; ке-
рування співжиттям в авдиторіях; стриманість і покращення неадекватної по-
ведінки, подолання конфліктної ситуації; виховання на головних цінностях 
співжиття. Для цього потрібно було підготувати викладачів, провести досліджен-
ня, інноваційне виховання, організацію шкіл і забезпечення дидактичними і нав-
чальними засобами. У квітні 2001 року відбувся І з’їзд «Виховання заради 
співжиття», на якому була прийнята програма, створені регіональні центри 
підтримки і призначені відповідальні особи та їхні територіальні помічники. 

Шкільна спільнота вважає,що тероризм виникає через відсутність діалогу, 
спілкування, поваги ,через неприйняття рішень, що приносить смерть,руйнування, 
небезпеку, біль. Конфлікт басків веде до соціального поділу, що є причиною від-
сутності зв’язку, спілкування, солідарності, і все це впливає на сфери соціального 
життя і людських відносин на їхніх територіях. 
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СЕКЦІЯ VІІ 

ФІЛОСОФІЯ БЕЗПЕКИ 

 

В. І. Рябченко 
 

АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ  

КРІЗЬ ПРИЗМУ СУПЕРЕЧНОСТІ  

МІЖ РОЗВИТКОМ ТЕХНІЧНОГО Й СОЦІАЛЬНОГО 
 

Актуальність проблеми безпеки в сучасному світі за своєю очевидністю не по-
требує доказів. Її актуальність мірою розвитку сучасної техногенної цивілізації 
перманентно загострюється, оскільки науково-технічний прогрес з прискоренням 
не лише продукує засоби убезпечення, а й породжує чинники небезпеки, що за-
грожують здоров’ю і життю людей та земному буттю. Така тенденція актуалізує 
проблему адекватного поводження з надбаннями науково-технічного прогресу, 
отже, професійної та світоглядної компетентності як кожної людини зокрема, так і 
спільнот людей на локальних, регіональних і глобальних рівнях. 

Проблема безпечного поводження з надбаннями науково-технічного прогресу 
загострюється суперечністю між розвитком технічного і соціального. Сутність цієї 
суперечності, яка вже набула фундаментальної значущості у земному бутті людст-
ва, полягає в тому, що розвиток технічного має лінійно-поступальний і безперерв-
ний характер, а розвитку соціального притаманна дискретність. Кожне соціальне 
утворення, починаючи з особистості людини і локальних соціальних утворень (ор-
ганізації, місцевої громади та ін.) та завершуючи цивілізаціями, в межах своїх 
життєвих циклів мають фази зародження, становлення, розвитку, розквіту, стабі-
льності, занепаду, розладу чи деградації і смерті.  

Як не буває вічного життя у людей, так не буває і вічних соціальних утворень, 
що постійно розвиваються, включаючи цивілізації. І кожне нове соціальне утво-
рення, яке зароджується й потім проходить свій життєвий цикл, не гарантує у сво-
єму розвиткові вищого рівня в порівнянні з попереднім соціальним утворенням. 
Це спостерігається як між поколіннями батьків і дітей, так і між цивілізаційними 
утвореннями. Тому у проявах соціальної дееволюції постає проблема неадекват-
ності людини і людських спільнот в користуванні надбаннями науково-технічного 
прогресу, що реально загрожує земному буттю.  

Нині Росія демонструє соціальну дееволюцію, яка проявом своїх неоколоніа-
льних амбіцій середньовічного штибу віроломно зруйнувала мирний світовий по-
рядок, що вибудовувався кропіткими зусиллями світової спільноти протягом дру-
гої половини двадцятого століття. Володіючи сучасними надбаннями науково-
технічного прогресу, Росія в соціальному вимірі поводить себе як варварська за-
гарбницька держава темного середньовіччя. Така невідповідність соціального ста-
ну країни рівню її технічного оснащення створила велику небезпеку не лише 
Україні, а й усьому світу.  

Неадекватність у поводженні із сучасними науково-технічними розробками 
унаочнює КНДР, яка заблокувала свій соціальний розвиток тоталітарним режимом 
влади, що підтверджується її довічним відставанням у цьому розвиткові від Пів-
денної Кореї, у якій успішно проживає й розвивається інша спільнота корейського 
народу. Цим підтверджується те, що найбільшу загрозу для земного буття несуть 
закриті суспільства з авторитарними режимами влади, які володіють зброєю масо-
вого знищення.  

Розповсюдження знань, науково-технічної інформації, новітніх технологій не 
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зупиняють ні високі мури, на кшталт китайської стіни, ні кордони. Наприклад, до 
мобільного зв’язку, Інтернету нині долучаються навіть ті спільноти людей, які 
знаходяться на найнижчих стадіях соціальної еволюції. Тоді як впровадження про-
гресивних форм влаштування суспільного життя, зокрема демократично-правової 
держави як запоруки успішного соціального розвитку, впирається в кордони не 
лише територій відсталих у соціальному вимірі спільнот, а й свідомості представ-
ників цих спільнот. Цим пояснюється тенденція прискореного випередження гло-
балізації інформаційного простору, поширення знань і науково-технічної інфор-
мації, технологій порівняно з глобалізацією людства в соціальному вимірі. Випе-
реджувальний розвиток технічного над соціальним посилює ескалацію технокра-
тизму і невгавного експансіонізму в користуванні земними ресурсами, що поглиб-
лює глобальну екологічну кризу й породжує масштабніші соціальні проблеми. 

Отже, виходячи з визначеної суперечності, для того щоб убезпечити сучасну 
цивілізацію від подальшого заглиблення в системну соціально-екологічну кризу і 
неадекватного поводження з надбаннями науково-технічного прогресу, необхідно 
перманентно надавати пріоритет розвитку соціального. А це потребує, перш за 
все, демократизації соціальних середовищ локального, регіонального, суспільного, 
глобального рівнів сучасної цивілізації та утвердження в них верховенства права, 
що в цілому має забезпечувати прогресивний соціальний розвиток і формування 
соціальної відповідальності сучасної людини. 
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Ф. А. Тихомірова  
 

АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

Сучасний стан довкілля визначають як стан глобальної екологічної кризи. Чо-
рнобильська катастрофа, техногенні аварії, вибухи на складах боєприпасів, поже-
жі, знищення біорізноманітності та проблема забруднення довкілля актуалізують 
соціально-екологічні проблеми українського суспільства. В умовах загострення 
екологічної кризи поняття безпеки суттєво розширюється. 

Соціоекологічні проблеми, виникають на перетині природних процесів і ан-
тропогенної діяльності, тому дослідження потребує взаємодії між природничими, 
технічними, соціальними, медичними, юридичними науками [3]. 

Феномен екологічної безпеки актуалізується у науковому та філософському 
дискурсі у зв’язку із погіршенням життєвого середовища людського існування. 
Відомі різні підходи до смислового наповнення поняття екологічної безпеки, які 
можна узагальнити і поєднати [1], [2]. 

 Екологічну безпеку дослідники визначають як «сукупність дій та комплекс ві-
дповідних заходів, процесів, які забезпечують екологічний баланс на планеті та в 
різних її регіонах на рівні, до якого людина може адаптуватися фізично, без збит-
ків (політичних, соціально економічних). Це також будь-яка діяльність людини, 
що виключає згубний вплив на екологічне середовище та не порушує баланс при-
родних або змінених людиною природних компонентів середовища і процесів, що 
зумовлює тривале або необмежене в часі існування певної екосистеми» [4, с.]. 

Екологічна безпека встановлює порушений взаємозв’язок людини і природи та 
гармонізує їх коеволюцію, вона пов’язана із сучасним розумінням екології та еко-
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логічної політики, соціальними та духовними потребами у формуванні аксіологіч-
них підвалин екологічної свідомості та культури як соціокультурних основ еколо-
гічної безпеки  

Важливість дослідження ціннісних основ екологічної безпеки обумовлюється 
як необхідністю практичного вирішення проблеми збереження природних умов 
існування людства, так і соціальною потребою у створенні ефективного соціоку-
льтурного механізму регуляції відносин на екологічних принципах. Отже, еколо-
гічну безпеку слід розглядати не тільки як одну із складових національної безпеки 
суспільства, а як інтегратор, який здатний, з одного боку, консолідувати суспільс-
тво, а з іншого – забезпечити його прогресивний поступ. 

Завдяки екологічній безпеці здійснюється зв’язок між соціумом і природою, 
від осягнення її підвалин залежить. подолання глобальної екологічної кризи. Будь 
який аспект, що загрожує виживанню біосфери, розглядається як екологічна небе-
зпека. З екологічною небезпекою асоціюється відповідна загроза життю і здоров'ю 
людини. З пошуком шляхів її запобігання корелюється термін «екологічна ситуа-
ція», замість якого часто у ЗМІ некоректно вживають словосполучення «погана 
екологія». 

Особливої уваги заслуговує системний підхід, котрий використовується в про-
цесі дослідження наукових та філософських проблем. Стосовно дослідження еко-
логічної безпеки, слід звернути увагу на релевантність системного підходу для 
пізнання складних нелінійних об'єктів, якими є соціоекосистеми.  

Системний підхід в екологічних та соціально-екологічних дослідженнях є пер-
спективним напрямком досліджень. Системна методологія дозволяє врахувати 
широке коло зв’язків у системи « суспільство – природа», відкриваючи широкі пе-
рспективи у пізнанні і прогнозуванні екологічних наслідків, тобто у забезпеченні 
екологічної безпеки. Зважаючи на системний характер екологічних проблем, їхню 
кореляцію із технологічними, економічними, політичними, та соціальними факто-
рами, стратегія екологічної безпеки вбачається як одна з фундаментальних скла-
дових національної безпеки, національних цінностей й інтересів.  

Екологічна безпека є компонентом національної безпеки, що гарантує захище-
ність життєво важливих інтересів людини, суспільства, держави та довкілля від 
реальних чи потенційних загроз, що їх створюють природні чи антропогенні чин-
ники. Проте, екологічна безпека є транснаціональною проблемою і не може бути 
ефективно вирішена зусиллями лише однієї держави.  

У разі непридатності довкілля для життя і діяльності людини будь-який аспект 
національної безпеки (економічний, технологічний чи оборонний) втрачає свій 
сенс. Екологічна складова кожного із зазначених видів безпеки може стати тим ін-
тегратором, що об’єднує їх у систему національної безпеки, допомогає знайти їх 
оптимальне співвідношення в цій системі.  

Констатація глобальної екологічної кризи й усвідомлення суспільством необ-
хідності адекватних засобів, спрямованих на запобігання екологічної катастрофи, 
утвердилися провідними чинниками осмислення феномену екологічної безпеки як 
однієї з пріоритетних цінностей глобалізованого суспільства. У системі цінностей 
такого суспільства екологічна безпека виступає як пріоритетна цінність вищого 
порядку – соціальний ідеал. Соціальний ідеал екологічно збалансованого розвитку 
відкритого суспільства акумулює в собі сукупну ціннісну характеристику соціуму 
як зразок, і тому може виконувати функцію соціального стратегічного орієнтира. 

Досягнення цієї мети суспільством передбачає його орієнтацію на сукупність 
відповідних цінностей як проміжних соціально-політичних та духовних орієнти-
рів, потребує екологізації суспільної свідомості, впровадження системи професій-
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ної екологічної підготовки, підвищення рівня екологічної освіти та культури, зага-
лом проведення виваженої державної екологічної політики. 

Цінності екологічної безпеки, відображаючись у суспільної свідомості у ви-
гляді ціннісних орієнтацій, інтересів, настанов, переконань і цілей, набувають зна-
чення соціально-психологічних регулятивів, соціокультурних кодів екологічно 
безпечної життєдіяльності.  

Значимість екологічної безпеки для кожної людини, кожної без винятку соціа-
льної чи етнічної спільноти, у будь-якому регіоні світу або історичному періоді, 
наявність екологічної складової у всіх сферах життя суспільства, дозволяє нам 
зробити висновок про універсальний характер ціннісного феномена екологічної 
безпеки. Безперечно, сутнісний смисл екологічної безпеки полягає в збереженні 
життя як основи і єдиної форми буття живої природи й існування людського роду, 
що дозволяє судити про екологічну безпеку як про цінність вищого порядку.  

Отже, система ідеалів, цінностей і норм, яка характеризує відносини між приро-
дою і суспільством, складає основу формування культури екологічної безпеки та 
екологічної свідомості, виступає соціокультурним базисом її регулятивного механі-
зму.  

Екологічна безпека, як складова національного добробуту та потенційних мо-
жливостей держави, характеризує стан захищеності кожної окремої особи. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

Технологічна ризикогенність сучасного соціуму, що посилюється у тому числі 
у наслідку військових дій на сході України, актуалізує небезпеку як регіональних 
екологічних загроз, так і глобальних екологічних катастроф, подібних до Чорно-
бильської. Небезпечними також є утримання екологічно шкідливих виробництв, 
захоронення відходів та безвідповідальне використання природних ресурсів, що 
погіршує екологічний стан країни. Тому для України постає вкрай важливою про-
блема розбудови екологічно-безпечної, гармонійно розвиненої держави, яка б змо-
гла створити умови для відповідного буття своїх громадян. Успіх вирішення дано-
го завдання залежить у тому числі від забезпечення екологічної безпеки. 

Під екологічною безпекою ми розуміємо захищеність системи природа (біос-
фера) – суспільство (людина) від зовнішніх і внутрішніх загроз, що створюються 
діяльністю людини. Проблему екологічної безпеки можна розглядати на локаль-
ному (екологічна безпека регіону, екологічна безпека держави) та на глобальному 
рівнях. Втім, на даному етапі пріоритет має надаватися глобальному виміру, адже 
екологічна безпека не може бути забезпечена зусиллями окремих країн, а вимагає 
об’єднання зусиль усього світового співтовариства. Зневажання екологічною цілі-
сністю світу може не лише задати значної шкоди біосфері в цілому, але й спричи-
нити загрозу політичному, соціальному та економічному добробуту та усталеному 
розвитку всіх народів. 

Можна погодитися з думкою українського дослідника М. Хилька, що екологі-
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чна безпека є компонентом національної безпеки, що гарантує захищеність життє-
во важливих інтересів людини, суспільства, держави та довкілля від реальних чи 
потенційних загроз, що їх створюють природні чи антропогенні чинники [6]. До 
того ж, дослідник вбачає в екологічній безпеці інтегративні властивості, що спря-
мовують суспільство на консолідацію та прогресивний поступ. 

Метою нашої наукової розвідки є дослідження пріоритетних чинників забез-
печення екологічної безпеки на глобальному рівні. Ми вважаємо, що визначальна 
їх частина зосереджена у соціокультурній площині, адже забезпечення екологічної 
безпеки на глобальному рівні вимагає не лише технологічних обмежень, але, пе-
редусім, формування та засвоєння соціокультурних ідеалів, норм та цінностей, які 
визначають подальший усталений розвиток суспільства. 

На нашу думку, пріоритетними соціокультурними детермінантами забезпе-
чення екологічної безпеки на глобальному рівні є формування та впровадження в 
освітній простір та простір мас-медіа екологічної культури, культури безпеки та 
культури міждержавного діалогу тощо.  

Екологічна культура відображає принципи гармонійного співіснування суспі-
льства та природи. Вона акцентує увагу на унікальності феномену життя, запере-
чує роль людини в культурі як «володаря» світу, у тому числі природного довкіл-
ля, обстоює орієнтацію на пошук нових гуманістичних пріоритетів суспільного 
розвитку, на формування глобального гуманістичного світогляду як головного за-
вдання духовного оновлення суспільства.  

Фундаментальні засади екологічної культури були закладені в концепції біос-
фери видатного українського ученого В. Вернадського, яка дала поштовх екологі-
чним розвідкам як в нашій країні, так і в сучасній Європі, у тому числі вплинула 
на усвідомлення важливості забезпечення екологічної безпеки на глобальному рі-
вні. Переконаність В. Вернадського у здатності людини, людської цивілізації еко-
логічно безпечно користуватися природними ресурсами, науково обгрунтовано 
ставитися до природи та поступово вдосконалювати її у потрібному для людини 
напрямку привела його до висновку про появу вищого етапу розвитку біосфери, – 
ноосфери, сфери людського розуму. Поняття біосфери та ноосфери на сучасному 
етапі суттєво розширили та поглибили так звану екологічну картину світу, у 
центрі якої проблема взаємодії природи (біосфери) та суспільства (людини).  

Сучасні українські дослідники екологічної культури вважають її невід’ємним 
складником національної культури, а також вбачають у ній не лише джерело еко-
логічних знань, але й – гуманістичних цінностей [2]. Екологічна культура допома-
гає соціалізації людини через усвідомлення абсолютної цінності таких категорій 
буття як «батьківщина», «край», «світ», спонукає до екологічної етнокультурної, 
природоохоронної та правової освіченості. Це, у свою чергу, може сприяти забез-
печенню екологічної безпеки. 

Культура безпеки відображає принципи науково-компетентного та відповіда-
льного поводження зі складними соціоприродними та технологічними системами, 
до яких належать, зокрема, атомні електростанції, які можуть бути випадково 
зруйнованими у наслідку необережного поводження з ними, що може спричинити 
негативні глобальні гуманітарні наслідки для людини та соціуму. Необхідність за-
провадження концепції культури безпеки була визнана міжнародною організацією 
МАГАТЕ після аварії у Чорнобилі у 1986 р., що втілилося у серію видань з безпе-
ки атомних електростанцій. 

Концепт культури безпеки спрямований на задоволення потреб суспільства в 
гармонізації з природним та соціокультурним довкіллям, на створення та застосу-
вання екологічно та гуманітарно безпечних технологій, на дотримання безпекових 
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цінностей, на розкриття в людині найкращих якостей, що можуть сприяти отри-
манню безпекових результатів, на формування через освіту та виховання безпеко-
вих норм та стереотипів людської поведінки тощо [4].

 

Важливою складовою концепції культури безпеки на глобальному рівні є вра-
хування поєднуваності характерних особливостей національних культур з глоба-
льними тенденціями розвитку культури людства. Це відзначалося, зокрема, і в до-
кументах МАГАТЕ [3]. Такі фундаментальні принципи культури безпеки як здо-
ров’я людини, її безпечне існування та добробут, на глобальному рівні повинні га-
рмонійно узгоджуватися з цінностями будь-якої національної культури.  

Втім, в культурі безпеки важливо враховувати, що географічне розташування 
країни та менталітет її громадян можуть впливати на швидкість реагування на не-
безпеку та шляхи її подолання. Тому постає необхідність у виробленні спільних 
для всіх країн методів роботи та норм поведінки на промислових об’єктах, що роз-
ташовані в різних географічних регіонах та в різних країнах.  

Важливим компонентом реалізації культури безпеки є також гуманітарна осві-
ченість і формування відповідальності технічного персоналу, що працює на про-
мислових об’єктах підвищеного екологічного ризику і атомних електростанціях, 
та населення, що мешкає в даному культурному регіоні. У процесі гуманітарної 
підготовки фахівців і громадян слід досягти усвідомлення того, що будь-яка сер-
йозна техногенна катастрофа може спричинити значний, тривало часовий негати-
вний вплив на здоров’я людей і стан довкілля не лише на місті події, але й у геог-
рафічно віддалених регіонах, ускладнити саму діяльність промислової галузі, а та-
кож порушити засади безпечного існування людства в цілому. 

Важливим концептуальним наповненням культури безпеки, на нашу думку, є 
ідея усталеного розвитку. Можна погодитися з думкою українських фахівців, що 
стратегічним завданням усталеного розвитку має стати завдання збереження нації, 
її фізичного та психічного здоров’я, потенціалу до розвитку [5]. Ідея усталеного 
розвитку, застосована до нашої держави, зможе спрямувати її на гармонізацію всіх 
сфер, включаючи екологічну, виступити засадничою основою гуманітарної полі-
тики, змоделювати безпечний спосіб життя суспільства у майбутньому. 

Важливою детермінантою забезпечення глобальної екологічної безпеки є та-
кож культура міждержавного діалогу, що відображає комунікацію країн в глоба-
льному світі, у тому числі за допомогою міжнародних організацій: ООН, 
ЮНЕСКО та інших. Зусиллями цих організацій міжнародна спільнота вже розпо-
чала обговорення таких глобальних екологічних викликів і загроз як проблеми 
атомної енергетики, проблеми кліматичних змін тощо. Одним із важливих напря-
мків міждержавного діалогу, в якому бере участь і Україна, є пом’якшення та мі-
німізація довготермінових наслідків Чорнобильської катастрофи. Україна також 
активно включається в міждержавний діалог стосовно подолання наслідків кліма-
тичних змін. Вона є учасником Рамкової конвенції ООН та Кіотського протоколу. 
У 2016 р. Україною разом з іншими країнами було ратифіковано нову глобальну 
кліматичну угоду – Паризьку угоду, яку слід розглядати як певне досягнення на 
шляху забезпечення глобальної екологічної безпеки. 

Важливим наслідком розвитку культури міждержавного діалогу в умовах гло-
балізованого суспільства можуть стати світоглядні зрушення в свідомості грома-
дян, які, у свою чергу, можуть виступити запорукою екологічної безпеки. Ми по-
годжуємося з думкою українських дослідників, які вважають актуальним завдан-
ням сучасності вироблення духовних засад нового способу життєдіяльності людей 
в єдиній системі планетарних відносин, що, у свою чергу, має призвести до фор-
мування нового, відповідного до нових соціальних реалій, світогляду та появи но-
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вої філософії [1]. 
Отже, пріоритетними соціокультурними детермінантами забезпечення еколо-

гічної безпеки є формування та впровадження в освітній простір та простір мас-
медіа екологічної культури, культури безпеки, культури міждержавного діалогу 
тощо. Системне поєднання даних детермінант в органічну єдність в культурі укра-
їнського суспільства та людства в цілому створить фундаментальні засади для фо-
рмування у майбутньому нового типу культури, в якій зможуть гармонійно поєд-
натися екологічне ставлення до світу та гуманістичні цінності та ідеали, спрямо-
вані на забезпечення екологічно безпечного розвитку суспільства у його гармоній-
ній взаємодії з природою. 
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БЕЗПЕКОВІ ВИКЛИКИ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ 
 

Для стійкого помилка – це інформація,  
для крихкого помилка– це помилка.  
Н. Талеб 

 

Глобалізовний світ ХХІ століття з усім розмахом технологій та інновацій ак-
тивно задовольняє все більші і більші потреби сучасної людини. Зростання мож-
ливостей, умов буття, розвиток медицини дає людині безпрецендентне право ви-
бору, право впливу на власне життя та майбутнє, й не лише власне. У середньос-
татистичного мешканця планети Земля, на наше переконання, починає певним чи-
ном спотворюватися картина світу. Механізація, інформатизація, збільшення об'є-
му інформації поступово призводить до унеможливлення її сприйняття та опра-
цювання. Зростає, так зване, локальне поверхневе мислення. 

Лихо інформаційної доби в тому, що отруйність даних зростає значно швидше, 
ніж користь від них [2,с.66]. 

Ніколи ще в історії людства ми не жили в таких сприятливих для нас умовах: 
перемогли купу захворювань, отримали доступ до світового знання та оточили се-
бе комфортом технологій. Проте значна частина людей живе з відчуттям, що все 
не так і не те. Спостерігається парадоксальний феномен: чим кращими стають 
умови життя, тим більше громадяни хвилюються й більше незадоволенні буттям.  

Екологічні проблеми зростають, світові економічні кризи стають звичним яви-
щем, політична ситуація в переважній більшості країн – нестабільна, міжнародні ві-
дносини загострюються, моральні цінності нівілюються тощо. Але на цьому фоні, 
замість того, щоби потужно використовувати інновації для свого морального зміц-
нення, особистість ХХІ століття прагне, перш за все, незмінної комфортної стабіль-
ності, позитивної інформації, видовищ та власної реалізації (в тому числі й через 
соціальні мережі, переважно анонімно). Не замислюється над тим, що стабільність 
– це бомба уповільненої дії [1; 56]. Людина ХХІ століття ідеалізує світ, відносини, 
не замислюється над тим, що якість та безпека нашого життя визначається в тому 
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числі й якістю наших особистісних рис та системою власних заходів безпеки. 
Варто також зазначити, що зовнішньою атрибуцією, пов'язаною з надією на 

постійні позитивні зміни, безжалісно сьогодні користуються не лише маркетологи 
і менеджери, а й політичні та релігійні діячі, оскільки вони чітко усвідомлюють, 
що чим більше інформації у людей, тим менше вони її розуміють або свідомо 
сприймають. І це є ефективним інстументарієм в умовах, коли людина в зоні ком-
форту перестає критично сприймати реальну дійсність, сподіваючись на стабільну 
ілюзію позитивної передбачуваності. 
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ГЛОБАЛЬНІ СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПРОТИРІЧЧЯ  

І БЕЗПЕКА СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

Безпека глобального розвитку значною мірою залежить від низки соціокуль-
турних протиріч, які склались у ході динаміки сучасного суспільства. Так, 
стрімкий розвиток інформаційних технологій призвів до виникнення у суспільній 
свідомості низки протиріч, які, значною мірою, визначають, зміст політичної 
свідомості, а отже і їх вплив на динаміку політики. 

Серед зазначених протиріч можна виокремити наступні: між великим обсягом 
наявної інформації про політику, різноспрямованістю інформаційних потоків, 
створенням великої кількості джерел інформації, генерованих різними політични-
ми силами та можливістю суспільної свідомості ефективно аналізувати поточну 
інформацію та будувати цілісну і адекватну картину політичних процесів.  

Суттєве значення мають сучасні міжетнічні ц міжрелігійні протиріччя. Гострі 
національні проблеми зруйнували колишню Югославію й стали причиною дов-
голітньої громадянської війни. Національні протиріччя існують у Каталонії, Бас-
конії, на Корсиці, у Шотландії й Північній Ірландії. Релігійні протиріччя знов ак-
туалізованi у Європі під час неконтрольованої (або слабо контрольованої) міграції 
на Європейський континент біженців із Близького та Середнього Сходу та Північ-
ної Африки. До цих, досить традиційних, соціальних та соціально-психологічних 
суперечностей у останні роки додалися й протиріччя у ставленні суспільних 
спільнот (класових, національних, територіальних, та ін.) до цінностей та практи-
ки глобалізації. Вони знайшли прояв, зокрема у відношенні суспільств Великої 
Британії та Сполучених Штатів до відповідної проблематики, яка транслювалася 
провідними політичними елітами цих держав під час референдуму за вихід із Єв-
ропейського Союзу та останніх президентських виборів у США.  

Подібні соціально-психологічні протиріччя, хоча і у менш гострій формі, на 
більш низькому рівні фокусування, усвідомлення дихотомії категорій «глобальне-
національне» властивi і для сучасного французького соціуму. Для того, щоб сус-
пільство могло раціонально осмислювати багатство інформаційних ресурсів, су-
часна людина як учасник соціуму, мусить актуалізувати цілу низку інтелектуаль-
них рис. До них належать, зокрема, наявність глибини мислення, широкого круго-
зору, існування досить істотних знань у соціально-гуманітарних науках. Разом з 
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тим, масова система освіти не в змозі формувати такий психо-інтелектуальний тип 
людини. Вона має на меті формування вузьких професіоналів, спеціалістів у 
певній сфері діяльності, які досить слабко орієнтуються у суспільно-політичній та 
гуманітарній проблематиці. Вельми часто люди такого психотипу, що отримав у 
сучасному соціумі широке розповсюдження, виступає основою та активними апо-
логетами «суспільства споживання». 

Взаємодія індивідууму подібної ментальності з інформаційними потоками у 
горизонті рівня політичної свідомості та відношення до соціально-політичної про-
блематики може реалізуватися за двома сценаріями: масова людина або зовсім 
оминає аналіз соціально-політичних процесів, або цікавиться політикою і суспіль-
ними проблемами країни і світу, але не в змозі зрозуміти їх. Наслідками реалізації 
таких сценаріїв розуміння масовою людиною та суспільством у цілому полiтики 
об’єктивно є неможливість ефективної діяльності громадянського суспільства та 
створення умов для маніпулювання свідомістю соціуму. лише спостерігати за їх 
успіхами, але i осмислювати останні.  

Серед причин цього інтелектуального та суспільно-психологічного протиріччя 
можна відокремити наступні чинники: низький освітній рівень інституту середнь-
ої школи, низький рівень матеріального забезпечення, а отже і слабку вмотиво-
ваність вчительського та викладацького корпусу; поглиблення диференціації 
освіти на загальнодоступне та елітарне; орієнтованість освітньої системи на фор-
мування «вузького» спеціаліста, а не особистості з широким кругозором й ду-
ховними потребами; фінансування систем освіти за залишковим принципом. 

Наслідком зазначених соціокультурних явищ, притаманних рівною мірою навіть 
розвиненим країнам, є постійне збільшення у суспільстві людей, які, окрім спеціаль-
них знань та елементарних інтересів, практично нічого не знають про світ. Це приз-
водить, у свою чергу, до поширення у суспільстві як радикальних політичних ідео-
логій, так і широкого спектру різноманітних паранаукових знань (астрологія, магія) й 
альтернативних теорій (теорія «всесвітнього заколоту», уявлень про нібито постано-
вочний характер американської «місячної» програми). Зазначені соціокультурні про-
цеси об’єктивно ведуть суспільство до таких негативних явищ, як обмеження для са-
мореалізації у науці та інтелектуальних сферах діяльності значної кількості людей, й 
гальмування науково-технологічної динаміки, а отже розвитку усього соціуму.  

Отже серед основних глобальних соціокультурних протирічь, які істотно 
впливають на рівень безпеки сучасного світу, можна виокремити: протиріччя у 
ході розвитку інформаційних технологій; міжетнічні і міжрелігійні протиріччя; 
проблеми у розумінні соціумом спектру політичних процесів; руйнування системи 
середньої освіти тощо.  

 

С. І. Бабіна  
 

БЕЗПЕКА ВНУТРІШНЬОГО ЕКЗИСТЕНЦІЙНОГО СВІТУ ОСОБИСТОСТІ 
 

Осмислюючи в чому сутність людини, часто говорять, що за своєю природою 
людина є біосоціальною істотою, а за суттю – соціальною. Як біологічна істота лю-
дина прагне до виживання та самозбереження. Намагання попереджати небезпеку за-
сновано на найважливішому інстинкті людини – інстинкті самозбереження. Відчуття 
безпеки та самозбереження закладено в людину природою як внутрішня потреба.  

Як соціальна істота людина формується шляхом соціалізації, яка саме і робить 
людину «людиною». Всі специфічні якості людської природи набуваються та підт-
римуються завдяки суспільному життю в полі культури. Впродовж розвитку людсь-
кої особистості культура органічно входить в її натуру. Це дає людині можливість 
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згодом вдало адаптуватися до себе подібних та виконувати в «суспільстві спектак-
лю» (Гі Дебор) певні ролі.  

У взаємовідносинах людини та суспільства можна спостерігати цікаві аспекти. 
З одного боку, життя у суспільстві, якім опікується держава, для людини повинно 
бути безпечним, оскільки державу й було створено з цією метою («теорія суспіль-
ного договору» Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо).  

Але, в той же час, соціум іноді сприймається як не таке вже й небезпечне міс-
це, а місце, яке наповнене злом, стражданнями, несправедливістю. З історії схід-
них філософсько-релігійних систем згадуються традиції відлюдництва як альтер-
натива життю у соціумі. Життя на самоті вважається відлюдниками безпечним для 
внутрішнього світу особистості, бо людина усвідомлено залишаючи суспільство, 
правила та порядок якого вона не приймає, присвячує своє життя єднанню з при-
родою, заглибленню у власний внутрішній світ, пошукам самовдосконалення й 
т.д. В останні роки в українських телевізійних службах новин час від часу 
з’являється інформація про «українських відлюдників», які залишають великі міс-
та у пошуках спокою. 

Що ж спонукає сучасних людей ставати «відлюдниками»? Одна з вагомих 
причин – це великий тиск соціального світу, який вимагає дуже високий ступінь 
адаптивності та соціальної мобільності. Деякі люди не витримують соціальної на-
пруги, втомлюються від своїх соціальних ролей та заради безпеки власного внут-
рішнього світу залишають соціум.  

Дійсно, людина, яка живе у сучасному суспільстві, може відчувати небезпеку для 
внутрішнього екзистенційного світу як загрозу розчинення в соціальному світі. Дуже 
добре на цей момент вказує М. Хайдеггер [2]. «Несправжнє» існування людини най-
частіше пов’язане, за М. Хайдеггером, із зануренням людей у повсякденне життя, яке 
є знеособленим внаслідок підпорядкованості людей загальним правилам і стандар-
там. Привабливість, на перший погляд, такого існування пов’язана з відчуттям безпе-
ки, спокою, що може створювати ілюзію «правильного» життя. Згодом Я може засу-
мніватися в сенсі тих ролей, які визначають його місце в соціальному просторі, в сво-
єму соціальному вигляді. Втрата здатності відрізнити «справжнє» від «несправжньо-
го» у власному існуванні приводить до відчуття тривоги, відчаю, які можуть спону-
кати людину до пошуків власного справжнього Я. 

Як же зберегти відчуття власного справжнього Я? Для безпеки внутрішнього 
екзистенційного світу особистість може опанувати мистецтво час від часу дистан-
ціюватися від соціальних ролей за допомогою індивідуальних масок [1], уникаючи 
нав’язуваних форм поведінки та оберігаючи власні межі. Це буде проявом нової 
стратегії існування особистості – «турботи про себе». 
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Н. В. Вірстюк  
 

ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ПРОБЛЕМИ МАНІПУЛЯЦІЇ 

СВІДОМІСТЮ 
 

Усе своє життя кожна людина зазнає впливу чинників різної інтенсивності та 
характеру. Однак чи будь-який вплив ми можемо назвати маніпуляцією? Сучасний 
термін «маніпуляція» включає в себе певні ознаки, які саме відрізняють його від 
інших різновидів впливу. До них ми відносимо перш за все прихований, психо-
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логічний, духовний вплив, який спрямований на досягнення мети маніпулятора за 
рахунок об’єкта маніпуляції та нанесення йому шкоди. Постфактум об’єкт 
маніпуляції отримує негативні відчуття, починає усвідомлювати, що діяв не за 
власними інтересами та переконаннями. Для здійснення маніпуляції необхідна 
взаємодія маніпулятора та його жертви. Суттєвою відмінністю маніпуляції від ін-
ших проявів впливу є те, що маніпулятор здійснює свій вплив приховано, не вияв-
ляючи своїх намірів, але при цьому спотворюючи дійсність, яку конструює для 
своєї жертви. Маніпуляцією не можна назвати фізичний вплив, чи насилля, спря-
моване на людину; для здійснення маніпуляції необхідно володіти певними знан-
нями та майстерністю.  

Відомий дослідник психологічних маніпулятивних практик С. Кара-Мурза 
вважає, що першою умовою успішної маніпуляції є те, що переважна більшість 
громадян не бажає витрачати ні душевних, ні розумових сил, ні часу для того, щоб 
поставити під сумнів отриману інформацію. Це пояснюється тим, що для людини 
легше зануритися у потік інформації, ніж піддавати критичному аналізу кожний 
отриманий сигнал [2, с.3]. Такої самої думки притримується і Р. Чалдіні, наголо-
шуючи на тому, що автоматична, стереотипна поведінка людини переважає, 
оскільки в більшості випадків така поведінка є найбільш доцільною, а в інших 
випадках – просто необхідною. Ми використовуємо її для того, щоб вести себе 
адекватно і пристосовуватись у різноманітному середовищі, для спрощення вибо-
ру та оцінки, для аналізу ситуацій, людей, чи інформації, з якою ми контактуємо 
[4, с. 14-15]. Важливу роль у стереотипізації особи і соціуму роблять засоби масо-
вої комунікації й інформації, які активно впливають не лише на окрему людину, 
але і на усе суспільство, а також беруть участь у побудові образу соціального 
світу. Зважаючи на тип мислення людини ЗМІ закріпили в людини звичку мисли-
ти лише стереотипами та поступово знижували інтелектуальний рівень повідом-
лень («Повідомлення завжди повинне мати рівень зрозумілості, відповідний 
коефіцієнту інтелектуальності приблизно на десять пунктів нижче середнього 
коефіцієнта того соціального шару, на який розраховано повідомлення» [3, с.95]). 
Таким чином, маса стала «інформаційними бідняками», які володіють «інфор-
маційним сміттям» з метою розваги та задоволення потреби в низькопробній ін-
формації. Проте, при маніпуляції масовою свідомістю, така інформація подається 
як продукт, який має інформаційну цінність [6, с.3]. 

Згідно з Ж. Бодрійяром, інформаційні технології надають споживачу велику 
кількість інформації, яка інтерпретує факти і перетворює їх в своєрідні знаки-
симулякри. Внаслідок надлишку інформації у свідомості людини відбувається 
«роздвоєння» з тієї причини, що людина просто не в змозі сприймати весь об’єм 
інформації. Тому коли знаків надто багато, люди перестають адекватно диферен-
ціювати їх значення. Інформація перестає сприйматися і починає просто спожива-
тися [6, с.4]. Таке середовище створює ідеальні умови для маніпуляції. 

Аналізуючи причини маніпуляцій в сучасному суспільстві, Ф. Вебстер вказує 
на боротьбу між різними впливовими групами, котрі спрямовані на досягнення 
власних інтересів та прагнуть укріплення своїх позицій. Лідери таких груп мають 
на меті укріпити власні приховані матеріальні інтереси під виглядом гуманістич-
них, тобто таких, що відповідають інтересам мас [1, с.51]. 

Суспільство, в якому ми живемо, без сумніву, є інформаційним. Інформація 
нам необхідна, але з її допомогою також здійснюється величезна кількість маніпу-
ляцій. В результаті стає складніше відрізняти об'єктивну інформацію від кимось 
«проплаченої», а відповідно, суб'єктивної або явно маніпулятивної [6, с.4]. 

Отже, як ми можемо протистояти маніпулятивному впливу? Р. Чалдіні пропо-
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нує застосовувати тактики ухиляння або контратаки [5, с. 319]. Тобто уникати 
взаємодії, відмовлятись від інформації, продукту, чи спілкування, в якому ми ба-
чимо маніпулятивний вплив і пояснювати причину відмови. Однак для застосу-
вання таких способів ми маємо усвідомити та зафіксувати наявність маніпулятив-
ного впливу. Це можливо лише за умови знання маніпулятивних прийомів, технік, 
та механізмів захисту. Ці знання допоможуть нам швидше відфільтровувати отри-
мані повідомлення та інформацію та співставляти їх із власними інтересами. 
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А. О. Макарова 
 

МІФ ПРО БЕЗПЕКУ  

ЯК АРХЕТИПОВО-ЦІННІСНА ДЕТЕРМІНАНТА ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Поняття «безпека» найчастіше вживається у контексті процесуальних аспектів – 
політичного, економічного, виробничого. Проте філософський вимір цього поняття 
дозволяє поглянути на нього ширше – як на ціннісну, позасвідому основу діяльності 
взагалі – архетип. Багато дослідників вбачають корені різноманітних особистісних 
та суспільних процесів у «глибинних архетипах – вроджених психічних структурах, 
що перебувають у так званому «колективному безсвідомому» нації і становлять ос-
нову загальнолюдської символіки. Витікаючи з інстинктів, архетипи проявляються 
на «поверхні» свідомості у формі різного роду видінь, уявлень, снів, казок, міфів, 
мистецьких творів тощо» (О.Гуцуляк [1, с.14]). У науці давно вже проводиться дум-
ка, що пора перестати розглядати міф та архетип як вигадку і визнати, що вони ма-
ють виключне значення у механізмі відтворення культур (М.Еліаде, С.Аверінцев, 
С.Кримський). О.Гуцуляк називає міф «особливим модусом мислення, що супрово-
джує історію культури» [1, с.13]. Міф в такому ракурсі – це передусім оповідання, 
передання. Саме в переданні певного смислу, зашифрованого символом, образом, 
кейсом, полягає значення міфу – у відтворенні, а відтак збереженні певного сенсово-
го фракталу, зразку, паттерну, прикладу. «Постійність і типовість ситуації мимоволі 
нагадує Юнгіанське трактування архетипів: там, де ми зустрічаємося із регулярною 
повторюваністю «розуміння» чи діяння, ми «маємо справу з архетипом, незалежно 
від того, пізнається його міфологічний характер чи ні», - коментує Р.Пятківський [3]. 

Потреба в безпеці, мотив досягнення безпеки є – свідомою чи позасвідомою – 
рушійною силою розвитку суспільств, необхідним елементом суспільної ідеології. 
«Мета діяльності так чи інакше стосується становлення ідеального суспільства, а 
останнє безпосередньо пов’язане із реалізацією ідеї справедливості, пошуком Іс-
тини чи Абсолюту. Сакралізація мети діяльності має тенденцію екстраполяції на 
суб’єкт діяльності. Сформований ідеал, будучи метою діяльності, водночас, саме в 
зв’язку із своєю «ідеальністю», стає потойбічно-недосяжним, метафізичним. Зате 
суб’єкт, що рухається у напрямку до ІДЕАЛУ, перебирає на себе всю його при-
вабливість і сакралізується», - пише Р. Пятківський у статті «Суб’єкт політичного 
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буття: формування мети діяльності та феномен сакралізації» [3]. Ідея безпеки є 
Ідеалом не меншою мірою, ніж вище перелічені; проте, як і вище перелічені, в ре-
альному житті являє собою скоріше Міф, потойбічно-недосяжний і водночас сак-
ралізуючий орієнтир для особи у її діяльності – індивідуальній та соціальній. Цей 
архетипово-ціннісний Міф є основою для складення і передання у соціальних тра-
диціях безлічі історій про можливість «спасіння» або «завоювання» як різних, але 
однаково важливих векторів досягнення безпеки. 

Анатомія такого міфологізуючого впливу Ідеалу Безпеки може бути представ-
лена у п’яти проекціях, які є п’ятьма сторонами одного великого Міфу про безпе-
ку. Міфологічними, ідеалізовано-сакралізованими в різних соціальних переданнях 
постають: 1) Істоти; 2) речі; 3) місця; 4) обставини; 5) дії. 

Повість про (шлях-механізм) досягнення безпеки – це передусім історія про 
вихід із ситуації спілкування із небезпечними істотами, втечу із небезпечних 
місць, подолання небезпечних обставин, уникнення небезпечних дій. Таким чином 
справджується сутність архетипу не лише як універсального, але і як амбівалент-
ного утворення: безпечність/небезпечність, а вірніше, подолання небезпеки і дося-
гнення безпеки в більшості мотиваційних історій (міфів) є метою діяльності. Про-
те навіть і тут не все так просто. Амбівалентність проявляється в тому, що в різних 
історіях одні і ті самі істоти, місця, обставини і дії можуть бути представлені або 
як безпечні, або як небезпечні. Крім того, безпека часто є саме неусвідомленою 
метою, а ціллю, матеріальним артефактом, що має бути здобутий в результаті по-
дорожі (діяльності), є щось інше: «Мотиви діяльності людини можуть поставати в 
свідомості особистості як конкретні чуттєві або розумові образи поряд з асоційо-
ваними з даними образами уявлення (наприклад, для мандрівника образ вогнища 
асоціюється з теплом, світлом, відпочинком тощо). Мотив може збуджувати част-
кову, конкретну дію і прямо збігатися з ціллю даного діяння (або конкретної дії), з 
тим, що досягається в результаті виконання дії. В складніших випадках мотиви 
можуть не збігатися з ціллю окремої дії безпосередньо, а потребують багатьох дій, 
досягнення численних часткових цілей. Іноді діяльність, що відповідає такому мо-
тиву, може відбуватися протягом значного періоду часу – місяці, навіть роки. 
Проте мотиви й цілі дій особистості не збігаються за своїм суттєвим визначенням. 
Залежно від життєвих обставин один і той самий мотив може реалізуватися в різ-
них за своїми цілями діях, а зовні однакові дії можуть мати різні мотиви» - 
роз’яснює О.Емішянц [2, c.137-138].  

Небезпечені істоти поділяються на тварин та людей. Небезпечними місцями є 
як топонімічні, географічні точки, так і соціальні осередки (номотетичні, етичні 
точки). До небезпечних дій відносять як окремі вчинки індивіда, так і комплекси 
дій, - діяльність – соціальну (наприклад, професійну) та індивідуальну – (напри-
клад, шрамування). Приклади небезпечних істот – хижі тварини, злочинці, незна-
йомці. Прикладами небезпечних місць є підвали, пустелі, автостради. Небезпечні 
речі – вибухівка, ріжучі предмети; небезпечні дії – війна, екстремальний спорт, 
хімічні експерименти. Професії, що символізують безпеку: пожежник, лікар, вчи-
тель, бібліотекар, художник, коучер з саморозвитку, продавець-консультант. Про-
фесії, що символізують небезпеку: військовий, приборкувач тварин, тренер з екст-
ремального туризму, цирковий артист. Професії-амбівалентні: юрист, журналіст, 
актор, еколог, громадський активіст, священик. 

Однак кожен з перелічених елементів Міфу про Безпеку, по перше, обертається 
іншим боком в залежності від актора-індивіда, його персональної передісторії та 
ціннісної мети (в якості актора може виступати і суспільство (Р. Пятківський). 
Окрім того, Міф про Безпеку – лише одна зі складових популяризації певного виду 
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діяльності серед індивідів. Сама по собі вона не несе функції виключної детерміна-
нти, проте є дієвою у зв’язці «безпека – суспільна користь». Пасіонарні, «місійні» 
професії, такі як поліцейський, психолог, спортсмен, являючись амбівалентними з 
позиції співвідношення «безпека/небезпека», приваблюють велику кількість потен-
ційних діячів. В частини з них саме прагнення до небезпеки формує цільову устано-
вку, проте переважає все ж установка на гуманітарність місії. Суспільна діяльність 
відрізняється від індивідуальної легітимацією корисної діяльності. В жодному сус-
пільстві на державному рівні не готують злочинні кадри.  

Цікаво, як змінюються суспільні уявлення про безпеку / небезпеку (місця, істоти, 
речі, обставин, дій) в залежності від якості та спрямованості інформаційно-
ідеологічного закиду, здійснюваного через різні види ЗМІ. Яскравим прикладом пе-
реорієнтації уявлень про безпечність, трансформації образу професії та місця під 
впливом створення концепції, «нової історії», тобто Нового Міфу є зміна образу біб-
ліотеки та бібліотекаря, археолога та археології після створення інформаційних кіно-
продуктів з серії «Індіана Джонс», «Лара Крофт», серіалів «Бібліотекар», «Мисливці 
за старовиною», «Баффі-приборкувач вампірів», книг Дена Брауна тощо. Припусті-
мо навіть (бо таких соціологічних даних наразі немає), що такий прийом дав ефект 
«героїзації» саме в американському суспільстві, оскільки був породжений архетипа-
ми американської ментальності, що взагалі тяжіє до героїзації небезпеки, проте сут-
тєво не змінив ставлення до даної смислової сукупності в європейській, налаштова-
ній на спокій та розміреність, свідомості. В Україні архетиповим образом, аналогіч-
ним в принципі до образу Індіани Джонса в масовій свідомості, є інтегральний образ 
селянина-повстанця, відтворюваний у різних проекціях – від козака, гайдамака до 
воїна УПА і учасника Майдану, при цьому всі ці образи мають вагоме пасіонарне 
підґрунтя – Воїн Світла, Воїн Добра, заради якого і переживаються небезпеки. Част-
ка суто «пригодницького» інтересу у їхній діяльності є порівняно незначною. 

Отже, хоча теоретично «архетипи є універсальними, притаманними всім лю-
дям та влаштовані у «базовий колективний субстрат людської душі» їхній симво-
лізм викликає однакові почуття, стимулює однакові елементарні імпульси, котрі 
збуджують або загальмовують моторні нервові клітини і тим самим механічно ви-
кликають схожі поведінкові реакції на певний стимул» [1,c.14], насправді Універ-
сальна Безпека чи Універсальна Небезпека та Дієві Шляхи їх досягнення – це со-
ціальні Міфи, які виконують роль двигунів культури. Небезпеки бувають видимі, 
очевидні, явні, зовнішні, структурно-функціональні (пов’язані з виглядом місця, 
істоти, обставин, дій) та невидимі, неочевидні, приховані. У зв’язку із цим досяг-
нення безпеки – міф; проте цей міф має значення передання прагнення, зразків ді-
яльності з встановлення безпеки, намагання її досягнення. «Життя людини підла-
штовується під ті чи інші ідеї, міфи, вигадки, якщо вона вірить у їхню реальність 
та дієвість. Тому нехтувати фантазії та неоміфотворчість, що, як правило, претен-
дують на тяглість і спадковість, є науково недоречним», - констатує О.Гуцуляк 
[1,с.12]. Цей же автор переконаний в тому (і ми солідарні з ним), що «кожен інди-
від шляхом «творчої уяви» у своєму бутті мусить активізувати ті архетипи, котрі є 
формотворчою силою – «пайдеумою», «пансофією» душі його раси чи етносу. 
Пробуджуючи ті чи інші архетипи, можна буде осягнути глибинну всеєдність Бут-
тя, підняти на щит онтологічні цінності [1, с. 14]. 
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V. I. Malimon 
 

LONELINESS AND HEALTH 
 

The relevance of the study of the phenomena of loneliness and health is so essential 
because loneliness has some serious results for the life quality of a great number of 
people, and as well as for the physical and mental health [2, p. 16]. 

Loneliness affects on blood pressure and the immune system causes an increases the 
level of the stress of hormones in the body. This increases the risk of developing 
Alzheimer's disease and for a long time causes a general weakening of cognitive skills 
[2, p. 46]. 

In one of the researches in 2013, that loneliness aggravates the stress, increasing the 
risk of cardiovascular disease, arthritis, type 2 diabetes [10]. 

According to the London campaign of prevention loneliness, it can be as harmful as 
smoking 15 cigarettes a day. It is also somehow connected with an increased risk of 
cardiovascular disease, stroke, high blood pressure and dementia. One of the campaign 
studies shows that lonely people have a 64% higher risk of development dementia [3]. 
Socially isolated or lonely people are more likely to have a serious attack of stroke, 
compared to those with strong social patterns. This is stated in a study published in the 
journal Heart [9]. During the research, scolars surveyed nearly 480,000 adults in the UK, 
regarding their life, loneliness, history of illnesses and life habits. They are also analyzed 
health indicators, including height, weight, body mass index etc. Scientists have been 
observing how the participants of the study were doing for 7 years. After all of the above 
mentioned factors have been taken into account, it was found that social relationships 
have a significant impact on the ability to recover from a cardiac attack or a stroke. For 
the person who had heart attacks, loneliness increases the risk of death to 25%. And for 
those who had had a stroke, the danger is 32% higher. Thus, according to the authors of 
the study, support of the personal relationships may be vital. «Support for people who 
have similar life circumstances with you, has a positive impact on health, – notes 
Christian Hakulinen, professor of Psychology at Helsinki University, the author of the 
research. At the same time, people who are socially isolated don’t have such a support». 

Dr. Steve Cole of California University in Los Angeles has found out that the 
negative consequences for social isolation are so much deeper, hat the genes of the 
immune system of the same people change their behavior. In particular, it turned out that 
certain genes of such people are too pronounced – including those that connected with 
different inflammations. At the same time, the genes involved in the fight against viruses 
and the production of immune antibodies, showed larger activity in those people who do 
not complain about lack of communication. Lonely people more often suffer from 
oncology, infections and heart diseases. But health is not connected with the number of 
acquaintances, but with the fact that how many people are really close to them, says 
Dr. Cole. He states that the definition of the most active genes in the body of lonely 
people may later become useful for specialists, who are testing the methods of treatment 
for reducing the impact of loneliness on health [4]. 

Loneliness is the basis of various stresses, and this leads to a violation of immunity. 
Leading author of the study Lisa Jaremka from the Behavioral Medicine Research 
Institute notes: «Previous studies have shown that bad relationships are associated with 

http://narratif.primordial.org.ua/pyat06.htm
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many health problems, including premature aging and death. Lonely people can deeper 
feel that the body is not able to interfere with external stimuli. One of the reasons for our 
study is to understand how loneliness and relationships affect health. The more we learn 
about this is, the more opportunities there are to eliminate the negative effects» [6]. 

According to studies, people living without a pair are more at risk to be among the 
mentally ill in the future. This is one of the negative side effects of such a separate 
lifestyle. Loneliness rewards people with increased tendency to develop deviations in the 
psyche. The scientists from University of Versailles in Saint-Quentin-en-Ivelin believe 
so. French researchers analyzed 20.5 thousand persons aged from 16 to 64 years, there 
was only taken information about the weight and height of people, the presence or 
absence of alcohol or drug addiction. Also, the importance of how tight they were social 
contacts of respondents and their number. As a result of the study, it became clear that 
mental disorders are more frequent are found among those who live alone [5]. 

Loneliness and physical health 
1. The effect of loneliness and isolation on mortality is comparable to the impact of 

well-known risk factors such as obesity, and has a similar influence as cigarette smoking 
(Holt-Lunstad, 2010). 

2. Loneliness increases the likelihood of mortality by 26% (Holt-Lunstad, 2015). 
3. Loneliness is associated with an increased risk of developing coronary heart 

disease and stroke (Valtorta et al, 2016). 
Loneliness and mental health 
1. Loneliness and low social interaction are predictive of suicide in older age 

(O’Connell et al, 2004). 
2. Lonely individuals are more prone to depression (Cacioppo et al, 2006). 
3. Loneliness puts individuals at greater risk of cognitive decline (James et al, 2011). 
Psychologists from Birmingham University analyzed 70 researches, which attracted 

3.4 million people. It turned out that social isolation and reluctance to communicate in fact, 
differs from loneliness, although it has a similar effect on people. «Social alienation means 
the lack of communication. Loneliness implies a subjective perception of this isolation – 
that is the discrepancy between the desired and the existing level of social» – say 
psychologists of Birmingham University – Timothy Smith and Julianne Holt-Lansta [7]. 

In other words, people can be isolated, but not feel the loneliness. They can as well 
feel lonely in the huge crowd. 

In addition, psychologists from Germany [1] outline some of the benefits of the state 
of loneliness: 

1. You are going to have an excellent social life. As research shows, lonely people 
live a healthier social life. Are married partners are much less likely to meet with their 
friends, to visit them or to invite to the house. In addition, the amount of time that they 
spend with relatives and even neighbors is reduced. 

2. You can follow your interests. If you are fond of travelling, hiking, cycling or 
canoeing, be ready that won’t be much time to do it in the marriage. Especially when 
there will be children in your life. And single people can easily devote all of their spare 
time to their hobbies. 

3. You can invest in yourself. Quite often we observe how married couples stare at 
their self phones in order to discuss the family affairs. Any relationship requires a 
normal dialogue, but if you are are in a stable relationship, then they will take away a lot 
of you time for such conversations, sometimes for several hours a day. But if you're 
single, you can devote all this time to yourself. 

4. You are going to stay in your best shape. Studies show that after the marriage 
couples stop taking care of themselves, since they are already have found the 
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companions of life, so there is no need to stay in a good shape for anyone. Besides 
family affairs, children and other worries also take a lot of time; there’s niether time for 
gym nor for diets. 

5. Lonely people do not have such problems. They pay attention to their own body, 
the news in fashion and cosmetics. 

Thus, the experience of loneliness has certain positive and negative health aspects. 
In our opinion, the feeling of health and loneliness has an individual featurer and can be 
manifested differently. 
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О. П. Масюк 
 

ЗАПОБІГАННЯ МАНІПУЛЯЦІЯМ СОЦІАЛЬНИМИ СПОДІВАННЯМИ 

ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 
 

Політики багато уваги приділяють захисту минулого, обивателі орієнтовані на 
відстоювання свого існування тут і зараз, але тільки майбутнє по справжньому 
знаходиться у небезпеці. Воно стає мішенню при створенні сподівань, які визна-
чають модус бажаного існування – рушійну силу постмодерного суспільства. Від-
так, дослідження протидії маніпуляціям соціальними сподіваннями є запорукою 
підтримки безпечного розвитку суспільства, а також і актуальною темою для соці-
ально-філософського аналізу. 

Одними з основних дослідників маніпуляцій свідомістю є Дж. Най [3], 
С. Кара-Мурза [1], Г. Почепцов [2]. Мета наших пошуків полягає у осмисленні не-
обхідності запобігання маніпуляціям соціальними сподіваннями для підтримки 
безпечного розвитку суспільства. 

Якщо розглядати соціальні сподівання як чуттєво-раціональний продукт прое-
ктної активності людини, то маніпуляція – це сторонній вплив на сприйняття та 
осмислення прийдешнього людського існування. С. Кара-Мурза деталізує процес 
маніпуляції: «У фокусників-маніпуляторів до важливіших навичок та вмінь нале-
жить володіння прийомами відволікання уваги глядача від головного об’єкта» 
[1, с. 109]. Відповідно, маємо необхідний та нав’язаний образи майбутнього, які 
постають об’єктами маніпуляції при створенні сподівань. 

Найбільш розповсюдженим прийомом подібного впливу є розсіювання уваги, що 
дозволяє створити з людини об’єкт майбутнього. Сучасна людина зустрічає на своє-
му життєвому шляху тисячі штучних проблем щодня, що знімає необхідність мірку-
вати про перспективні витрати власного біологічного та соціального часу. Виходом з 
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цієї ситуації є формування культури помірного споживання ресурсів життя, організа-
ція збалансованого існування та розвиток візії потрібного майбутнього. 

Створюючи сподівання, їх автор може зіткнутись як з тим, що необхідний об-
раз майбутнього затуляється нав’язаним, так і з боротьбою їх змістів. Г. Почепцов 
пише: «Загальна модель взаємодії під час смислових воєн – це конфлікт двох текс-
тів. Причому ми маємо найзагальніше уявлення про текст, який може бути не ли-
ше вербальним, а й поведінковим, навіть якийсь артефакт, що теж може впливати 
на поведінку» [2, с. 411]. Прикладом артефакту є приналежність скіфського золо-
та, яке було на виставці в Нідерландах підчас анексії Криму. Боротьба за нього 
впливає не тільки на культурну спадщину, а й на перспективний статус суб’єктів 
соціальних сподівань, які претендують на ці скарби. 

Проте, найбільш гострою є не суперечка двох авторських текстів щодо впливу 
на проектування майбутнього, а протидія об’єктивації соціальних сподівань. При-
міром, наратив боротьби добра та зла є гарним фундаментом для створення 
нав’язаних сподівань, які підштовхують і до придбання зубної пасти, і до знищен-
ня політичних конкурентів антидемократичними методами. Зазначимо, що тексти, 
які містять знайомі сюжети, ритуали, традиції, соціальні травми, страждання та 
благополуччя вразливих категорій населення впливають на формування керованих 
проекцій майбутнього. 

Маніпулювати соціальними сподіваннями можна жорсткою та м’якою силою, 
але остання вимагає менших витрат людських ресурсів і дає більш ефективний ре-
зультат, так як не передбачає прямого травмування об’єкту впливу. Дж. Най гово-
рить про використання м’якої сили провокацій для деконструкції існуючих соціа-
льних сподівань. За ним: «Багато що буде залежати від невдач в оцінці майбутньо-
го та проблем їх політичного виправдання, що матиме постійний згубний вплив на 
авторитет органів державної влади, коли вони звертатимуться до загалу» [3, с. 89]. 
З цього твердження можна зробити висновок, що керовані соціальні сподівання, 
створені під впливом м’якої сили, руйнують суспільно-державні зв’язки, що є не-
безпечним для подальшого існування країни. Відповідно, безпека досягається 
шляхом створення національного виробництва соціальних сподівань, яке відпові-
дає інтересам суспільства. 

Підбиваючи підсумки нашої розвідки зазначимо, що запобігання маніпуляціям 
у сфері створення соціальних сподівань – це напрацювання навичок цілеспрямо-
ваного існування, відстоювання наративу необхідної проекції майбутнього та про-
тидія об'єктивації соціальних сподівань. Крім того, технології впливу через ритуа-
ли, соціальні травми та демонстрацію станів людської беззахисності (дитинство, 
старість) мають піддаватись жорсткому суспільно-державному контролю на пред-
мет необхідності їх використання. 

 

Список використаних джерел 
1.Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. Москва : Эксмо, 2009. 447 с. 2.Почепцов Г.Г. Сучасні ін-
формаційні війни. Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. 504 с. 3.Nye J. Soft Power: The 
Means to Success in World Politics. New York : Public Affairs, 2004. 206 p. 

 

Т. В. Пугачова 
 

LOST SOUL НАЗАВЖДИ ЧИ НАДІЯ ЗАЛИШАЄТЬСЯ 
 

Філософія безпеки – це дійсна можливість «повернути» Людину, яка є уніка-
льною істотою планети Земля, але живе вона завжди під загрозою втратити свою 
людську сутність. Духовна атрофія й виснаження природного середовища, так са-
мо й свого тіла – це прояв зради свого людського призначення. Нема сумніву, вже 
треба замислитись, що саме відбувається у сьогоденні, яке зіткнулося із кризою та 
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невпевненістю і, в наслідок, з необхідністю створити нові образи як суспільства, 
так і людини. Можливо, тільки зараз взагалі зрозумілою стає теза Ж.-П. Сартра 
про те, що «людина є проект самої себе»; але цей проект, перш за все, – «духовний 
облік саме людини» – необхідно ще суспільству створити. Однак, чи є запит у су-
часному світі саме на Людину, людське життя?  

Якщо за вихідний пункт розгляду людини все частіше беруться індивідуальні 
характеристики її буття, нам треба знов відповісти на запитання «що є людина», 
точніше, на запитання до самого себе: «Ти хто?». – «Людина». – «А в чому твоя 
особливість як живої істоти?». 

На превеликий жаль, духовне підґрунтя людського буття досить сильно хита-
ється, що обумовлено, зокрема, соціальними змінами, у тому числі нашою нездат-
ністю бути носіями соціально-історичного досвіду людства. 

Обрання «індивіда» (належність до біологічного роду) за вихідний пункт при-
звело до можливості надати «належне» місце тваринним витокам людини, тобто 
агресивності, насильству, перш за все, без усвідомлення того, в чому полягає якіс-
на відмінність людини від тварини. Нам не слід забувати, що буття людини не є 
тотожним буттю роду. Людина просто не буде існувати поза здатністю мислити, 
не буде істотою діяльною та соціальною. Крім того, питання є й в тому, який сенс 
ми вкладаємо в саму «здатність мислити», бути розумною істотою. Чи можливо 
ототожнювати «розумність» і «духовність»? Чи взагалі можливо соціальне буття 
поза духовністю? Але й духовність – це зворотна сторона соціальності. 

Невже втрачена здатність людини оцінювати дійсність по-людськи, з ураху-
ванням того, що усе та всі ми є одне ціле? Чи є взагалі розуміння «особистості» як 
вищої форми розвитку (реалізації задатків) людини у суспільстві та завдяки суспі-
льству, а не всупереч?  

Питання були б риторичними, якщо сьогодення не мало таких характеристик, 
як «криза соціуму», «деструкція культури», «антропогенна катастрофа». Тобто не-
безпека втрати Людини, а також суспільства дійсно наближується? Ортега-і-
Гассет був правий, коли писав, що «справа не тільки в тому, що з людиною щось 
трапляється (як і з тваринами), а у тому, що найчастіше людині загрожує небезпе-
ка перестати бути собою» 2. У сучасному світі «людина знов - в котрий раз - за-
губилася». Чому? 

Протиріччя людського існування, а саме те, що людина є істотою природно-
соціальною, не розглядається по суті, що спрощує і прискорює процес нашої дегра-
дації. До того ж, мислення ототожнюється з мовленням, знання – з інформацією, 
свобода – зі свавіллям, особистість – з індивідуальністю, а об’єктивна реальність – з 
віртуальною. Отже, для адекватного розуміння «людини» слід пам’ятати не тільки 
про вплив «природного» на людське буття, але й те, що сутнісні сили людини 
об’єктивно пов’язані з суспільством, людством. Як відомо, діяльними, соціальними 
та здатними мислити ми не народжуємось. Тобто саме спосіб буття має велику зна-
чущість в становленні Людини. І в цьому, точніше в нерозумінні цього чи в неба-
жанні над цим замислитись, є помилка. Однак, навряд чи можливо лікувати людину 
сучасності, зберігаючи її спосіб буття таким, який він є зараз. Потрібно лікувати не 
тільки «тіло», а й душу, людський розум.  

Треба прикласти зусилля, щоб зрозуміти, що віртуальна реальність не тотожна 
дійсності, хоча й залишається новим специфічним засобом освоєння світу; що, так 
званий, «інтелектуальний громадський простір дещо звузився» 1.  

Наша біда і в тому, що ми сьогодні дуже погано формулюємо проблеми (не вміє-
мо мислити). Нас не хвилює дійсна причина; по-справжньому нас хвилює тільки од-
не питання: «Хто винен?» – «Звісно ж, не Я»,– але хибні питання ведуть до хибних 
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відповідей і викликають напруження у суспільстві та посилюють його агресивний 
потенціал, який здатний перетворити людину на тварину. «Душі вже не знають, хто 
вони, де і як вони живуть, з ким утворюють спільноту…» 3. Вочевидь, ми маємо 
дефіцит свідомості, здатності думати разом і, нажаль, розуміння того, що таке думка. 
Зокрема, треба зважати й на те, що є люди, які не можуть піднестися до усвідомлення 
«необхідності» або взагалі перебувають у полоні своїх пристрастей… Однак, ми ма-
ємо збагнути цілісність та єдність світу, маємо навчитися бачити невидиме, бо нігі-
лізм свідомості, як стверджував К. Ясперс, розкриває перед нами безодню.  

Коли ми кажемо «безпека», «security» чи «sicurezza» важливо підкреслити за-
гальне, тобто наше відчуття спокою та задоволення, їх присутність у сьогоденні. 
Але, вже само наше розмірковування про «безпеку», передбачає існування «небез-
пеки», від якої потрібно захищатися, а це є свідоцтвом їх тотожності й відмінності 
одночасно. Причина всього – сама людина, як гарно кажуть датчани, «той, хто за-
дуває свічки».  

Ми маємо змусити себе повернутися до філософського осмислення того, що 
являє собою світ, суспільство, людина, свобода, любов… Нам важливо зрозуміти, 
щоб бути незгодними, треба мати спільні правила, спільний понятійний апарат, 
відповідальність людини за саму себе і за людство в цілому. Вся історія людства є 
підтвердженням того, що без миру й злагоди між людьми… майбутнє (людське) 
неможливо. Але, питання у тому, яким чином це урозумити, «коли народи люто 
ведуть боротьбу, забувши при цьому вежу Вавилона. А для війни наш світ сьогод-
ні тісний…».  

Саме тому кожна людина повинна пробитись крізь тваринні інстинкти та міфи, 
тобто нашарування смислів, які соціум наклав на те чи інше явище світу.  

На великий жаль, сучасна людина не усвідомлює ні того, що їй дійсно потрібно, 
ні того, що вона насправді бажає. Ми припинили замислюватися, що чи хто є «Лю-
дина», що таке щастя, краса, справедливість, турбота… Просто припинили замислю-
ватися… Можливо тому ми й втрачаємо чи не можемо сформувати суто людські зді-
бності? Людина не є вільною від обставин, але вона вільна зайняти позицію по від-
ношенню до них. Проте, людина як така реалізує себе лише тоді, коли її життєдіяль-
ність спрямована на здійснення сенсу та цінностей людського буття. Поки що в нас є 
право зватися людиною, однак слід пам’ятати, що це право може бути завойовано 
творчою діяльністю на благо людства. Філософія безпеки – це, по суті, ціннісний ви-
мір людини, її шлях до себе. Це своєчасна терапія на виклики глобалізації…щоб пла-
нета Земля й надалі залишалась одушевленою космічною квартирою 3.  
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ФІЛОСОФІЯ БЕЗПЕКИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 
 

Поняття «безпеки» у філософському контексті співвідноситься із базовою пе-
редумовою самої людини – її існуванням. Вимога людського існування, як перед-
умова загалом людської діяльності, передбачає підтримання існування особистос-
ті, забезпечення життєдіяльності, що неодмінно пов’язується саме із поняттям 
безпеки. Адже безпека виступає передумовою більшості проявів людськості – 
творчості, мислення, соціальної активності тощо.  
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У контексті філософських пошуків феномен безпеки актуалізувався, зокрема, у 
філософії екзистенціалізму, де «піклування» про власне існування визнається од-
нією з базових характеристик людини. Сутністю згаданого піклування, зокрема, 
постає і створення та досягнення особистістю безпечних умов як для власного іс-
нування, так і для існування інших.  

В усі періоди людської історії питання про безпечне пересування у небезпеч-
ному світі було актуальним, а тому не буде зайвим торкнутися питання щодо того, 
як конкретно реалізується філософія безпеки в конкретних галузях українського 
суспільства, зокрема – на залізничному транспорті в Україні. Стабільне, безпечне 
та ефективне функціонування залізничного транспорту є необхідною умовою для 
забезпечення обороноздатності, національної безпеки і цілісності держави.  

Втім, територією України проходять 3 значних залізничних транспортних ко-
ридори – № 3, 5, 9, а через українські порти Ізмаїл і Рені здійснюється взаємодія з 
пан’європейським коридором № 7, який проходить річкою Дунай. Окрім того, ро-
звиваються перевезення по міжнародному транспортному коридору ТРАСЕКА 
(Європа – Кавказ – Азія). Тож, питання про безпеку руху на залізниці постає на-
віть ширшим за питання суто національної безпеки. 

Залізничний транспорт є значно безпечнішим у порівнянні з авіаційним, авто-
мобільним і морським видами транспорту. Цей вид транспорту поєднує у собі ва-
жливі техніко-економічні показники: регулярність руху і високу швидкість пере-
везень, велику пропускну і провізну спроможність, при цьому гарантуючи висо-
кий рівень безпеки.  

Безпека руху поїздів – комплекс організаційних і технічних заходів, спрямова-
них на забезпечення безаварійної роботи та утримання в постійній справності залі-
зничних споруд, колій, рухомого складу, обладнання, механізмів і пристроїв. 

Втім, зі згаданими чинниками безпеки в Україні є проблеми. На даний момент, 
Укрзалізниця має дуже зношений парк локомотивів (близько 90% вимагає заміни) 
та вагонів (близько 80% зношені), системи керування рухом поїздів – релейного 
типу, що застосовувався в 50-ті роки минулого сторіччя, і в наш час вони не здатні 
відображати всієї необхідної інформації щодо руху поїздів. Також існує велика 
проблема із нестачею кваліфікованих працівників. 

Все це впливає не тільки на функціонування транспорту, але й на базові пот-
реби людини, не даючи їй в такий спосіб свободи переміщення. Перед Українсь-
кою залізницею, на даний момент, стоять питання щодо покращення системи за-
безпечення безпеки руху поїздів, в тому числі систем зв’язку. Необхідно чим най-
скоріше проводити заміну рухомого складу (що вже почалось із закупівлі амери-
канських тепловозів); покращувати умови праці робітників, збільшувати заробітну 
плату з метою приваблення молодих кваліфікованих співробітників; проводити 
інші організаційні та технічні заходи що спрямовані на покращення безпеки руху 
поїздів; а також в цілому підвищити рівень сервісу і швидкість транспорту.  

Важливо також реорганізувати роботу відомчої воєнізованої охорони, в тому 
числі й воєнізованої пожежної охорони – необхідно переозброїти їх сучасними 
зразками техніки, покращити системи і схеми охорони об’єктів транспортної ін-
фраструктури. Необхідно також поліпшувати координацію аварійно-відбудовних 
робіт, та посилювати технічне прикриття стратегічних об’єктів. Це дуже важливо 
в сучасних умовах і дозволяє убезпечити інфраструктуру, запобігати аваріям та 
спрямованим деструктивним акціям. 

Наразі філософія безпеки на українській залізниці не може бути названа відпо-
відною до потреб людини. Проте, вказане вище надасть можливість покращити 
стан безпеки на залізниці, а також в більшій мірі задовольняти потреби громадян у 
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переміщенні, перевезенні вантажів та безпеці. 
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І. Д. Загрійчук 
 

ТЕОРЕТИЧНЕ МИСЛЕННЯ І БЕЗПЕКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Будь-яка людська діяльність є цілепокладаючою. Це означає, що не дивлячись 
на елементи стихійності в способі існування людини і суспільства, роль ідей, пе-
редбачення, прогнозу, мисленого випередження реального стану справ є вельми 
важливою і необхідною. Якщо це так в будь-якій сфері існування людини, то тим 
більше це важливо у сфері гарантування безпеки, оскільки вона за великим рахун-
ком полягає скоріше у недопущенні та профілактиці загроз, ніж у боротьбі з нега-
тивними наслідками.  

У зв’язку з цим, говорячи про безпеку життєдіяльності взагалі, виникає питан-
ня прогнозування, бачення вперед, аналізу можливих сценаріїв розвитку. Але це 
вимагає від людини історичного мислення, спроможності не лише аналізувати на-
явний стан речей, але й бачити далі, виходити за межі наявного, «робити май-
бутнє», виходячи з цілей безпеки.  

Отже, ціль, що полягає у гарантуванні безпечного майбутнього, має бути 
змістовною та усвідомленою. Вона полягає не в абстрактному проголошенні необ-
хідності безпечного існування людини і суспільства, а в конкретно-теоретичному, 
розгорнутому відтворенні історичного процесу становлення та розвитку конкрет-
ного суспільства і держави. 

Якщо в цьому смислі для прикладу взяти сучасні проблеми України, то ки-
дається у вічі, що до такого сценарію розвитку, який ми маємо сьогодні, держава, 
як і суспільство в цілому, ще кілька років тому не були готові. Це зовсім не озна-
чає, що не було тверезо мислячих громадян, які попереджали про небезпеку, але 
їхні голоси тонули у трясовині самозаспокоєння.  

А ознаки можливих конфліктів на міждержавному рівні, якщо не самі кон-
флікти, уже були. Це і спроби проведення референдуму в Криму разом з обранням 
президента республіки з прозорою перспективою на вихід півострова зі складу 
України. Це й інцидент в акваторії острова Тузла. Була і «торгова війна» з боку 
сусідньої держави. Але заспокійливі промови про братерство і неможливість війни 
між близькими народами усипляли як громадян держави, так і її очільників.  

На цьому прикладі ми бачимо, що сприйняття суспільної та геополітичної ре-
альності не було адекватним. Можна навіть сказати, що ситуація переважно 
сприймалась безпосередньо, а не опосередковано, тобто не теоретично, не понят-
тєво, без оцінки перспектив. Відповідно, безпосередність сприйняття породжувала 
такі ж дії. Мова не йшла про стратегію на майбутнє, про недопущення конфліктів, 
а лише про безпосередню реакцію на загрози, що виникають, ба навіть більше, на 
дійсні загрози, які вже реалізувались, на «гасіння пожежі», як кажуть у народі.  

Чому так сталось і при чому тут теоретичне мислення? Справа в тому, що 
майбутнє будується із наявних сьогодні можливостей. Само собою зрозуміло, що 
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перетворити їх в дійсність може лише людина своєю працею. Але можливості, за-
кладені в сьогоденні, завжди будуть обмежувати нашу діяльність і добитись біль-
шого можна лише за умови, якщо ці можливості постійно розширювати. Іншими 
словами, людські можливості не є безмежними. Вони завжди будуть обумовлені 
конкретно-історичною епохою, які до того ж є різними для різних держав.  

Стосовно ж військово-політичної ситуації в Україні сьогодні і можливості її 
передбачення в попередні роки слід додати, що справжня, правдива, наукова візія 
про майбутнє неможлива без серйозного вивчення минулого. Неможливо теоре-
тично визначити майбутнє в його різноманітних сценаріях, абстрагуючись від ми-
нулого та його уроків. 

Історичне минуле суспільства і держави, як і події людської біографії, не губ-
ляться і не зникають в темряві історії. Минулі події, зникаючи, залишають слід у 
суспільній свідомості у вигляді історичної пам’яті. Носії історичної пам’яті це не 
лише історики, науковці, але й уся громада. Це громадяни, які не лише знають, але 
й діють. Через людину, її пам’ять історія продовжується і продовжується не лише 
на рівні свідомості, але, що важливо, через реальну історичну творчість.  

«Розбіг» історії бере свій початок у сивій давнині. Заглянути у майбутнє із 
сьогоднішнього «майданчика» дуже важко, якщо можливо взагалі. Саме тому 
спрогнозувати розвиток суспільства і держави на майбутнє, особливо в частині 
безпеки, можливо лише за умови всебічного вивчення історії як у її реальному 
здійсненні, так і через усвідомлення та аналіз втрачених можливостей. Пізнати 
суспільну реальність і діяти у відповідності з історичною візією на майбутнє, за-
безпечуючи мирний розвиток суспільства – це завдання свідомих громадян країни, 
які не просто знають власну історію, але й діють як продовжувачі історичної спра-
ви попередніх поколінь.  

У зв’язку зі сказаним варто звернути увагу на вивчення історії у середніх шко-
лах та вишах. Про необхідність такого знання зайве й говорити, але акцентувати 
на його меті та якості все ж таки слід. Знання історії — це не просто знання. В за-
лежності від його якості та глибини, проникнення в сутність минулого у людини 
не тільки з’являється компетентність у справах суспільства, але й виробляється 
громадянська позиція, вміння і бажання діяти в напрямку реалізації тих можливо-
стей, які не вдалось реалізувати минулим поколінням.  

А стосовно гарантування безпеки суспільства, то слід сказати, що історичне 
мислення – це не лише знання минулого, але й спроможність, спираючись на ньо-
го, визначити майбутнє, в тому числі й безпекове. Тільки глибоке проникнення в 
сутність історичного процесу може дати тверде духовне підґрунтя як для розумін-
ня історичних викликів, так і для формування політичної волі до їх усунення.  Без 
історичного мислення, яке тільки й може бути теоретичним, про профілактику за-
гроз годі й говорити.  

 

V. O. Patsan (Archbishop Eulogius of Novomoskovsk) 
 

MAKING THE SAFE SPACE FOR A PERSONALITY: 

PRECONDITIONS FOR THE RISE OF POST-SECULAR THOUGHT 
 

Having revealed the impossibility of obtaining the cognitive personal-subjective self-
identity based upon the rational comprehension in the course of the deconstructivist expo-
sition of its limits (J.Derrida [12], G.Deleuze [13], M.Foucault [15], J.-F.Lyotard[2]) con-
cealed by both metaphysical and phenomenological constructions, the secularized ration-
ality of the post-traditionalist epoch realized the intersubjective communicative-dialogic 
interaction as the only way of manifesting the identical Self provided by his or her rela-
tionship with the Other (E. Levinas [21], J. Habermas [17], K.-O. Apel [7]).  
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Reconstructing in such a way the concept of the basal factuality introduced in the 
philosophical discourse by the founder of the personal metaphysics B. P. Bowne in the 
late nineteenth – the early twentieth century to denote the unconditional character of the 
reality of the interpersonal relations where «we and the neighbors» are defined as «facts 
which cannot be questioned» [9, p. 20], the communicative philosophy has grasped the 
irreducibility of personhood without overcoming the rationalistic delimitation of the hor-
izontal of communication and its vertical on the lines of defining the basic dialogue 
structure separated by the initially established guideposts of defining its core. Aimed at 
the anthropocentric structurization of the communicative-dialogic interaction of the Self 
and the Other, the vectors of substantiating the discourse ethic actualized by J. Habermas 
and K.-O. Apel have reduced the domain of manifesting the dialogicity to the sphere of 
the horizontally oriented development of the interpersonal relations regulated by «the in-
tersubjective consensus» achievable on the base of accepting «the agnostic position» 
formed by the post-metaphysical departure from «the questions of being» as common 
for all the interlocutors. Intended to reveal the theocentricity of the dialogue arch-form 
the highway of founding the ethical transcendentalism paved by E. Levinas has marked 
the vertical direction of forming the dialogic arguing for the prohibition of the immedi-
ate appeal of the human person to God as the action inspiring the intentions of imma-
nentizing His Absolute Transcendence.  

Opposing to the modes of the self-limitations of post-metaphysics introduced by the 
«sociologized» theories of the communicative action and correlating with the definition 
of the anti-form of the ontological argument for God's existence proposed by decon-
structivism, the idea of «otherwise-than-knowing» articulated by the ethical-
transcendental dialogism has denoted the ultimate of approaching «the theistic sugges-
tion» (B. P. Bowne) of personalism in the interdiscursive space of postmodernism. But 
the impact of the outstanding thinker recognized by the prominent French philosopher-
personalist J. Lacroix as «the great ... metaphysician of the personalistic inspiration» 
[20] in awakening the initiative of transcending «the immanent frame» of the secular 
worldview [26] has been clarified neither by the post-secular philosophy striving to 
comprehend the personal principle of being uncovered by the Supernatural Revelation 
and explained by the patristic theology [26] in the course of continuing the communica-
tive-dialogic interaction of philosophical and theological discourses initiated a hundred 
years ago by personalism [25], nor by the contemporary historical-philosophical reflec-
tion focusing on the emergent self-renewal of the post-traditionalist mind returning to 
the unconditionally-personal truth of God's Word («I am the way and the truth and the 
life» (John 14:6)) realized in the ultimate communicative experience [8; 24; 19].  

In these fields of comprehending «the inseparability of the intelligence from its spir-
itual origins, opened by Christianity, but lost in the course of the secularization of 
knowledge»(here and hereinafter the translation is mine – V. P.) [4, р. 237] Levinasian 
way of defining the personal-subjective self-identity remains reduced to the substantia-
tion of the deontic logic affirming the priority of ethics over ontology [14; 23; 18] and 
uncertainized in the configuration of achieving the threshold of the meta-ontology of 
personhood indicated at the background of the critical review of the rationalist founda-
tions of the subjectivity dialogically connected with the deconstructivist denial of the 
cognitive structure of the self-identical subject stated by metaphysics and recoded by 
phenomenology. The denoted fragment exposition of the premises of post-secularism 
formed by the late-modern thought argues for revealing the trajectory of its movement 
from the ethically oriented reestablishment of the personalized ontological foundations 
for the subjective self-manifestation to the reception of the Bible topology of the person-
al being and the trinitarian meta-logic discovering the meta-ontological dimension of the 
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personality. Determining the aim of the investigation in this article, the indicated vector 
of studying the process of forming the post-secular space of the person's self-knowledge 
predicts its achievement on the line of using the method of the historical-philosophical 
reconstruction verified by the criteria of the historical-theological analysis. 

In the heterogeneous and multicultural post-modern reality defining itself by means 
of «post-metaphysical thinking» (J. Habermas) the rationally oriented person manifest-
ing himself or herself has been faced with problematizing the personal-subject self-
identity in the alternative ways of excluding the absolute indicator of verity from the 
field of the personal self-reflection.  

On the one hand he or she could accept the matrix of the «split subjectivity» based 
upon realizing «the god of philosophers and scholars» (B. Pascal) as the absent «tran-
scendental signified» (J. Derrida) predicting by his discursive transposition the non-
finality of signification intended to fix the ultimate truth but producing only the majority 
of its interpretations. Thus the affirmed absence of the Absolute referent in the discourse 
equated to the existential reality predetermines the irreducibility of semantic difference 
factually making impossible the cognitive unity of the subject doomed to fail in becom-
ing self-identical by this epistemological disposition. 

On the other hand in the domain of post-metaphysics the created personality could 
realize the theocentric transcendental-dialogue model of self-definition presuming the 
ethical perception of the Other grasped by him or her as a neighbour elevated to the Im-
age of God («It is as if God spoke through the face» [22, p.169]) but forbidding the in-
tention to communicate directly with Creator defined as the unrealizable «metaphysical 
desire»(E. Levinas). Introduced as the main imperative of postmodernist dialogic such 
limitation of interpersonal relationship was rationally argued by denying the presence of 
living God in the human existence on the base of non-verbalizing His Absolute Person-
hood indefinable «in the categories of being and structure» [22]. Supported by conceal-
ing the godlikeness of the Self at the background of its attribution to the Other the reduc-
tion of human cognition of God to the rational action separates the created person from 
his or her theistic basis making him or her unable to identify himself/herself in intersub-
jective dimension which does not provide the priority of the ethics as the meta-discourse 
of ontology eliminating the ultimate communicative situation ensured by the supernatu-
ral Revelation and the personally realized access to it. 

Coinciding in the kernel vector of problematizing the personal identity deconstruc-
tivism and philosophy of communication predetermined the initiatives of «post-
metaphysical» thinking on the different lines of disclosing the ontological undecidability 
of the problem of the personality.  

Derridian practices of deconstruction along with the other projects of post-
structuralism such as M. Foucault's «genealogy» and J. - F. Lyotard's theory of «the de-
cline of meta-narrations» formed the platform for realizing the discourse as the semiotic 
reality where «we are transformed into subjects and ... we transform ourselves into sub-
jects» [16, p. 208] at the background of accepting both interior and exterior planes of the 
difference between the Self and the Other as irreducible. In such scope of comprehen-
sion the subjectivity was reduced to the transdiscursive position revealing the intention 
to seek for the ultimate truth associated with the personal-subjective self-identity. De-
prived of any stability by expelling «the image of a primordial truth fully adequate to its 
nature» from the history in its deconstructivist-genealogical revision, the post-
structuralist «speaking subject» indicates the infinity of this search by the changes of his 
or her self-manifestation influenced by interdiscursive relations and forming the diversi-
ty of the types of rationality with immanent «discourses of legitimation» (J. - F. Lyo-
tard). Inspired by the anti-ontological pathos of the definition of the being as «the exteri-
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ority of accidents» [15, p.146], «the ontologies of non-linear thinking» [3] laid the rela-
tivist epistemological foundations for the radical reinterpretation of Christian concept of 
the person's self-overcoming aimed at gaining access to the truth. Proclaimed by M. 
Foucault, the appeal of post-structuralism to the self-transformation of the personal sub-
ject substituted the ascetic practice of Christianity providing the communion with the 
Absolute truth of God's Word by the rational apperception of the infinite production of 
knowledge uncovering that any system of rules «in itself has no essential meaning» [15, 
p.165]. In the space of postmodern culture characterized by worldview and axiological 
pluralism such mode of self-mastery contributed to «the multiple personality 
disorder» [11] exposing the exhaustion of ratiocentrism in the heterogenic cultural envi-
ronment of the rationally oriented person's self-definition formed by post-modernity.  

On the contrary, Levinasian ethical transcendentalism disavowed the ratiocentric 
primacy of the universal identity on the base of reflecting the self-identical personal sub-
jectivity as «the other-in-the same». Initially marked by reconstructing the interrogative 
start of intersubjective interaction («How, in the alterity of a you, can I remain I, without 
being absorbed or losing myself in that you?» [22, p.127]), this understanding of the per-
sonal-subjective self-identity revealed its meta-discursive character as for ontological 
constructs being conceptualized in the definition of the subject's transitive activity corre-
sponding to both Christ's commandments to love.  

Reactualizing the intention of the Self primarily manifesting his or her subjectivity as 
the response to the Other perceived as the Image of God E. Levinas considered the subjec-
tive responsibility to be «a more severe name» [22, p.43] for loving the neighbour inter-
preted as the only way for the created person to communicate with Creator «in being-
beyond» [22, p. 31]. Evidently correlated with the Bible topology of the personhood as its 
restrictive interpretation (in spite of the philosopher's declarative departure from the foun-
dations of religious consciousness [22]) Levinasian transcendental communicative ethics 
focusing on the responsible interpersonal relationship emphasized the superiority of the 
personal being taken as the neighbourhood of the Other and the Absolute Transcendence 
of God over all the modes of its rationalization realized in classical and non-classical 
forms of ontology. Moreover the founder of the ethical-phenomenological version of dial-
ogism achieved the threshold of the meta-ontological dimension of the Self pre-
intentionally marking it by the assertion of the spirituality preforming the non-reciprocal 
intersubjective relation of responsibility as the precognitive core of rationality.  

But trying to avoid the absorption of the Transcendent by the Immanent in trans-
cending the limits of knowledge E. Levinas restricted the personal-subjective self-
definition by mediating the relationship of the created Self with Creator by his or her en-
counter with the Other. Prescribed by Levinasian imperative of the person's self-
overcoming removed from Christian ascetics such reconstruction of the transcendental 
form of dialogue initiated the renewal of the rationalistic separation of both human cog-
nition of God and subjective self-knowledge from the live communication with Him. 
Accordingly, E. Levinas's thought did not grasp the meta-ontology of the personhood 
uncovered by the Revelation, expounded by patristic trinitology at the turn of Antiquity 
and the Middle Ages and disclosed for the rational consciousness of the modern era by 
the branch of the personalist philosophy appealing to the Orthodox theology.  

By the rationalistic argumentation of the introduced ethical prohibition the initiator 
of the postmodernist apology of subjectivity formed the premises for his own revision of 
hypostasis (υπόστασις) deviating from trinitarian correlation of this category actualized 
by the antique philosophical reflection with its companion ousia (ουσία) established in 
the same field of the philosophy detached from the Absolute truth of God's Word. E. 
Levinas defined hypostasis as the event whereby the Self became an existing person by 
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limiting the impersonal generality of existence in the responsible relation to the other 
personal existent perceived as an image of the Absolute Personality of God. Expelling 
the immediate appeal of the created person to Creator, Levinasian deontic logic of the 
subject's positing diverges from the personal principle of being formulated by Trinitolo-
gy as the dogma about God existing as «one ousia in three hypostases» («one essence in 
three persons»).  

Generated to overcome the person's estrangement from his or her existence taking its 
roots (due to the thinker's Biblical allusions) in the fall and realized in the course of de-
structing the traditional worldview, the idea of the subject-forming «inversion at the heart 
of anonymous being» generalized the experience of perceiving the broken ratio-centered 
mirror of the world but did not indicate the realizable pattern of becoming the personal 
subjectivity through the transcendent receptive grasp of the irreducibility of the person-
hood. Christ's two Сommandments to love on which «hang all the law and the prophets» 
(Mt. 22:40) laid the foundations for the complete fulfillment of the created Self aimed at 
the reconstruction of the sinfully distorted human nature and provided by his or her com-
munion with Creator being the source of loving. Appealing to God the human personality 
paves the way of overcoming his or her sinfulness in the integration of Creator's aid and 
his or her own efforts. Such transformation of the created person ensures his or her com-
prehension of the Scripture testimony of human godlikeness and the trinitarian meta-
logical explanation of the hypostatic mode of existence. On this base the human personali-
ty can accept the alterity as the neighbourhood realizing the common origin of the Self 
and the Other: he or she «is created by God like me» [5, p.356]; he or she «is not created 
in my image, but in the image of God» [5, p.356]. Inspired by unconditional God's love 
for humanity the human ability to love the neighbour can not reveal itself without the 
communication of the created self with Creator. Thus E. Levinas's substitution of the ver-
tical of interpersonal relationship by its horizontal deprived the philosopher's transcenden-
tal ethics of responsibility of its spiritual source reducing the self-definition of the subject 
establishing the responsible relation to the personhood of the Other to the recognition of 
the unrealizability of the personal principle of being in the human existence. Nevertheless 
at the background of the deconstructive matrix of the person's multiple identity leading the 
subjectivity to the deadlock of interiorizing the outer semiotic differentiation between the 
Self and the Other recognized as the non-final indication of the absent «god of philoso-
phers and scholars», the ethical-communicative model of the subjective self-identity sur-
passed the frames of inverting the rationalistic logic having introduced the ethical impera-
tive of the intersubjective mediation of the ultimate communicative intention in arguing 
for the absence of living God in the actual reality.  

Forming the negative argumentation for the inseparability of the cognitive activity 
of the created person aimed at realizing the sense of being from his or her live commu-
nication with Creator, Levinasian thought predicts the further development of its person-
alistic inspiration through renewing the interaction of philosophical and theological dis-
courses initial for personalism and intended to reunite rationality and spirituality in ex-
plaining in the immanent concepts of philosophizing removed from their «depersonal-
ized» meanings the «constitutive transcendence» [27] of the human personality realized 
on the foundations of theism as his or her communion with Absolutely Personal God.  

Manifested in the late twentieth - early twenty-first centuries in the field of philoso-
phizing as the mission of the rising post-secular thought, the intention of overcoming the 
secularist dissociation of spirituality and rationality is supported in the ecclesiastical 
sphere by the call to revise on the theistic basis both the metaphysical ways of deperson-
alizing the Source of being and the forms of the phenomenological application of these 
arguments of metaphysics.  
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Therefore consolidating the efforts aimed at restoring the comprehension of the uni-
ty of the human spirit in the philosophical domain, «the theology wends its way to the 
philosophy, and the philosophy is directed towards the theology» [6, p. 10] to provide 
the departure from the secularized modes of thinking. The designation of this prospect of 
the self-renewal of the post-traditionalist mind does not demonstrate the exhaustion of 
resources of rational cognition: «The voluntary сommunion of the person with God, the 
involvement of his mind into the conciliar mind of the Church negates neither human 
mind nor manifestations of personal life, but on the contrary, it is their triumph. Through 
the incarnation of Christ, «shined upon the world the light of wisdom» [1, р.8]. 

The emerging dialogical interaction of philosophical and theological discourses lays 
the foundations for the post-secular space of the personal-subjective self-definition 
where the rationally oriented person trying to manifest his or her identity in opposition 
to the radical pluralism characteristic of «the post-modern condition» [5] can realize 
both the insufficiency of the rationalistic tools of human cognition of God and subjective 
self-knowledge and the need to acquire the arsenal of defining the self-experience elabo-
rated by theology. 
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Г. Л. Антонюк 
 

ВІД ТОМІСТСЬКОГО КОНЦЕПТУ ДОСКОНАЛОСТІ БУТТЯ  

ДО КАРТЕЗІАНСЬКОЇ ІДЕЇ БЕЗКІНЕЧНОГО:  

НЕБЕЗПЕКА РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ДУХОВНОГО ДОСВІДУ 
 

Спрямування метафізики традиціоналізму на осягнення надприродного виміру 
особистісного визначилось впливом і поширенням християнського вчення, тому 
що «антична філософія ні поняттям особистості людської, ні Божественної не во-
лоділа» [5; c.148]. Прагненням раціоналістично довести його істинність, досягну-
вши тим самим «гармонії віри і розуму», інспірувалось формування середньовіч-
ної схоластики і доктрини томізму як її вершини. Саме у філософських схоліях се-
редньовіччя оформилась ідея трансцендентності як «perfectio essendi» [8] («доско-
налості буття»), властивої лише «persona divina» («Божественній персоні») і недо-
ступної для людини у безпосередньому спогляданні в її нинішньому існуванні (пі-
сля гріхопадіння), але опосередковано охоплюваної – у певній мірі – раціональним 
пізнанням через розгляд чуттєво сприйнятих речей. Однак схоластичне доведення 
опосередкованості способу богопізнання, доступного для ratio, вийшло за рамки 
раціоналістичного узагальнення чуттєвого досвіду, що, на думку Фоми Аквінсько-
го, становить джерело будь-якого знання («Все наше пізнання бере початок від 
почуття» [8]) й обумовлює його відмінність від вірування, яке ґрунтується на Од-
кровенні. Осмислюючи буттєвий принцип, відкритий у живому богоспілкуванні, 
doctor Angelicus доводить можливість переростання чуттєвого сприйняття в умос-
поглядання закритого для нього, стверджуючи, що існування всіх кінцевих субс-
танцій, як тілесних, так і духовних, передбачає наявність безкінечного буття, яке 
не має визначень, відмінних від «бути» – буття Бога. Так формулюється аргумент 
на користь відкритості людського розуму для Богоодкровенної істини, що засвід-
чує суперечливість його cтатусу в томістському вченні, відображену у способі 
особистісного самовизначення, заданому ним. Прагнучи прояснити зміст буття, 
яким наділена людина, в ході визначення категорії persona, актуалізованої у філо-
софському контексті Боецієм на початку середньовіччя – у VI ст. й етимологічно 
пов'язаної в цю епоху з висловом «per se una» («єдина сама по собі») [7], Аквінат 
осмислює особистість як «те, що є найдовершенішим у всій природі, тобто пере-
буває в розумній природі» («...persona significatid, quod est perfectissimum in tota 
natura, scilicet subsistens in rationali natura» [8]). Здійснене у руслі розширення се-
мантичного поля поняття «природа» («natura»), обумовленого його включенням в 
апофатичне богослов’я, таке змістове наповнення концепту «особа» означило ін-
терперсональні відношення Творця і людини, в яких відкривається шлях набли-
ження її розуму до Божественої мудрості. Але окреслена пізнавальна перспектива 
залишилась нереалізованою у філософії Середніх віків через обмеження нею дія-
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льності ratio, що була зведена лише до виявлення дистанції між Божественним та 
людським ступенями досконалості.  

Намагання скоротити цю відстань визначило подальший рух філософської ду-
мки у традиціоналістську добу, інспірувавши зосередження її раціональної свідо-
мості на формах особистісної самореалізації людини, в яких відбувається її уподі-
бнення Богу. Така пізнавальна орієнтація стала висхідною для гуманізму Відро-
дження, що сформувався в унікальному синтезі філології та філософії, де стверди-
вся ідеал єдності «чесноти та вченості» («virtus atque doctrina») і набула обґрунту-
вання його індивідуальна досяжність у людському існуванні. Однак, довівши не-
обхідність сполучення морального самовдосконалення тварної особи з її інтелек-
туальним зростанням, ренесансна studia humanitatis ініціювала відхід філософської 
рефлексії від інтенцій на розкриття нерозривного поєднання зусиль людини і Бо-
жої допомоги у подоланні спотвореності людської природи гріхопадінням. У ході 
ренесансно-гуманістичного осмислення богоподібності як сутнісної характеристи-
ки людини, яка закладається в акті її творення за «образом Божим», але досягаєть-
ся нею в пізнавальній та творчій діяльності, діапазон проявів людської сутності – 
від повноти її втілення до спотворення – пов'язується з варіативністю того спів-
віднесення розуму і свободи, що задає особистісне сприйняття достоїнства, даро-
ваного Творцем «вінцю творіння». Абсолютизуючи вільне волевиявлення людини 
у міфотворчому звеличенні її як істоти, «якій дано володіти тим, чим побажає, і 
бути тим, ким хоче» [6,c.508], гуманістична антропологія Ренесансу розглядає ро-
зумність людської природи як основну передумову індивідуального набуття чес-
ноти, а відтак і спрямовування волі особистості на зайняття у світобудові достой-
ної позиції, визначеної Богом. Тож ratio стверджується ренесансно-гуманістичною 
думкою як Божий дар, що скеровує реалізацію свободи самовизначення тварної 
особи на досягнення нею подоби Творцю, покладеної Ним в основу сутності лю-
дини: «... талант, здатність до навчання, розум – властивості Божественні, завдяки 
яким вона може досліджувати, відрізняти і пізнавати, чого треба уникати і чому 
слідувати, щоб зберегти саму себе» [Цит. за: 3,c.235-236].  

Однак, сформувавшись на хвилі того захоплення людською здатністю творити, 
яке ініціювало встановлення естетичного виміру уподібнення людини Творцю, де 
на задній план відійшло розуміння розбіжності ідеального та реального планів її 
природи, спотвореної гріхом, ренесансне усвідомлення центральної ролі її розум-
ного начала в особистісному самоздійсненні, узагальненому до творення світу ку-
льтури, призвело до рефлективного відсторонення раціонального пізнання від жи-
вого богоспілкування. Відійшовши від ствердження обмеженості людського розу-
му, що у схоластиці аргументувалось опосередкованим характером його долучен-
ня до Богоодкровенної істини, замкненого в рамки раціоналістичного узагальнен-
ня чуттєвого досвіду, антропологічна рефлексія Відродження визначила лествицю 
сходження тварної особи до неї, в якій досягненню вершини богопізнання, відкри-
тої для теології, передує доведення імперативів етики, націлене на моральне само-
вдосконалення людини, та інтелектуальне охоплення світобудови, здійснюване 
філософією. Чи не найбільш красномовним проявом ренесансної раціоналізації 
руху рефлективної свідомості до відкриття духовної першооснови людської осо-
бистості є той фрагмент знаменитої «Промови про достоїнство людини» (1486) 
Дж. Піко делла Мірандоли, де звернення до свідчення апостола Павла про його 
перебування «на третьому небі», що було передане Дионісієм, переростає в автор-
ську інтерпретацію наслідування ангельського образу. Автор маніфесту людської 
свободи, в якому оформилось її антропоценричне розуміння, зазначає: «Так і ми, 
наслідуючи на землі життя херувимів, приборкуючи наукою про мораль порив 
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пристрастей і розсіюючи суперечками темряву розуму, очищуємо душу, змиваючи 
бруд невігластва і пороків, щоб пристрасті не бушували необдумано і не безумст-
вував інколи безсоромний розум. Тоді ми наповнимо очищену і добре приведену 
до ладу душу світлом природної філософії, щоб потім вдосконалювати її пізнан-
ням божественних речей» [6,c.510].  

Такою переорієнтацією філософської думки пізнього традиціоналізму із вияв-
лення пізнавальних меж, встановлених при гріхопадінні і нездоланних без Божої 
допомоги, на розкриття потенціалу раціонального пізнання, уможливлене раціо-
налістичним нарощенням ресурсу морального самовдосконалення людини, озна-
чилась перспектива абсолютизації людського розуму, реалізована раціоналізмом 
Нового часу. У пізнавальному просторі, оформленому в посттрадиціоналістську 
добу класичною філософією, рух особистісного самовизначення по замкненому 
колу пошуків субстанціональної основи суб'єкта, що утворилось при спробах її 
об'єктивізації, був заданий таким обґрунтуванням первинності – для людської сві-
домості – «ідеї Бога», яке, ствердивши самодостатність раціонального пізнання, 
обумовило його віддалення від усвідомлення персонального принципу буття, від-
критого при сприйнятті «іншого» в живому богоспілкуванні. Передування умос-
поглядального возз'єднання із Творцем самопізнанню людини було доведено Р. 
Декартом у ході переосмислення того визначення буттєвої безкінечності, що вті-
лилось у доконечний схоластичний доказ Божественного буття, при формулюван-
ні якого, як вважали розробники його основних версій – Ансельм Кентерберійсь-
кий, Бонавентура і Фома Аквінський, виявився рубіж наближення ratio до істини 
Одкровення. Переглянувши напрям розгортання філософської рефлексії, що ви-
значився на аристотелівському підґрунті схоластики і передбачав просування від 
охоплення кінцевих субстанцій до відкриття безкінечної буттєвої першооснови, 
фундатор новочасного раціоналізму (можливо, не без впливу неоплатонічної тра-
диції, відзначеного деякими інтерпретаторами картезіанства [2,c.39]) осмислив 
саму думку про безкінечність буття Бога як первинну умову самоусвідомлення 
людського «я», якою уможливлюється і відкриття ним конечності власного існу-
вання, і трансцендування за його межі. У своєму «Третьому роздумі» Картезій 
стверджує: «Я не повинен вважати, наче я не сприймаю безкінечне за допомогою 
істинної ідеї, а сприймаю його лише шляхом заперечення...бо, навпаки, я чітко ро-
зумію, що у безкінечній субстанції міститься більше реальності, ніж у конечній, і 
тому в мені певним чином більш первинне сприйняття безкінечного, ніж конечно-
го, або, іншими словами, моє сприйняття Бога більш первинне, ніж сприйняття 
самого себе»[1,c.38]. І хоча сам основоположник раціоналістичної філософії Ново-
го часу, за його власним свідченням, «ніколи не вивчав безкінечне з метою, від-
мінною від поклоніння йому» (у листі до Мерсенна від 28 січня 1641 р., наведено-
му Е. Левінасом[7,c.88]), декартівське доведення первинності раціонального долу-
чення людини до безкінечності Божественного буття обернулось таким абстрагу-
ванням від досвіду богоспілкування, при якому живий Бог сприймається як безли-
кий трансцендентний Абсолют, безкінечно віддалений від інтерперсональних від-
ношень. Відповідно людське «я», спрямоване у своєму самовизначенні картезіан-
ською «ідеєю безкінечного», постало обмеженим абстрактними уявленнями про 
причетність розуму людини до буттєвого Первоначала, а відтак – позбавленим ві-
дчуття благодатної присутності Творця у власному житті, Його всесильної допо-
моги і підтримки. Усвідомивши віддаленість «бога філософів і вчених» [4,c.6], 
ствердженого як існуючий людською здатністю мислити безкінечне, від «Бога Ав-
раама, Ісаака, Іакова» [4,c.6], засвідченого як Сущий Його Одкровенням, сучасник 
Картезія Блез Паскаль гостро відчув відхід його раціоналізму від Богоодкровенної 
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істини: «Не можу пробачити Декарту: він намагався обійтись у своїй філософії без 
Бога, але так і не обійшовся, змусив його дати світобудові поштовх, щоб привести 
у рух, ну а після цього Бог уже став йому не потрібний» [4,c.70].  

У цьому досвіді критичної рефлексії картезіанства означився контрапункт ра-
ціоналістично орієнтованої філософської думки, що став основним у посттрадиці-
оналістський період її розвитку, розкрившись на ключовому напрямі деперсоналі-
зації суб'єктивності у класичній парадигмі філософствування. У ході її оформлен-
ня – від картезіанського раціоналізму до гносеології І. Канта та діалектики Г. Ге-
геля – трансцендування людини до Первоначала буття рефлективно обмежилось 
визначенням трансцендентальної форми суб'єкта, яке, у свою чергу, розгорнулось 
у доведення універсальності його буттєвого статусу. 
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ГНОСЕОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ  

У ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ 
 

Продовжувачами справи святителя Петра Могили, Митрополита Київського ста-
ли професори Києво-Могилянської Академії Й.Кононович-Горбацький, І.Гізель, 
Л.Баранович, І.Кроковський, Ф.Прокопович, С.Яворський, Г.Щербацький, які зосе-
редилися, передусім, на проблематиці, визначальній для гносеології.  

Основним інструментом пізнання для всіх цих мислителів є логіка, надана 
людському розуму, – природна (вроджена) та штучна (вдосконалена у процесі на-
вчання). Професори – києво-могилянці вважали, що природною логікою володіє 
кожна, навіть неосвічена людина. «У людському інтелекті існують певні зерна 
знань, подібно як і воля має зерна намагань, і це зерно є природною логікою, яка 
виявляється вже у простих людей» [1,с.66]. Для Ф.Прокоповича природна логіка – 
це «якийсь природний поштовх думки, завдяки якому наше мислення без науки і 
вміння розуміє метод дослідження і застосовує його, хоча він і примітивний, і 
важкий» [1,с.54]. За допомогою штучної логіки вдосконалюється людський інте-
лект, адже вона спонукає до правильного мислення. 

Для пізнання навколишньої дійсності професори Києво-Могилянської Акаде-
мії закликали поєднувати здоровий глузд, природну логіку зі штучною. «Набува-
ючи штучної, - пише І. Кроковський, - робимо висновки краще і точніше. І це по-
в'язано зі ствердженням Арістотеля, який говорить, що природа вдосконалюється 
мистецтвом і тим набуває те, чого їй бракує» [1,с.43]. Віддаючи належне при-
родній логіці, здоровому глузду, академіки все ж приділяли більше уваги тра-
диційній логіці, штучній логіці, логіці як науці про закони і форми людського ми-
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слення, головним завданням якої було правильне, істинне пізнання світу. «Наш 
розум сам по собі..., будучи окутаний густою темрявою, не в стані досить чітко 
пізнавати гласні атрибути будь-якої речі» [1, с.43], – наголошує І.Кроковський.  

Головним принципом істинних суджень професори Києво-Могилянської Ака-
демії вважали відповідність думки і об'єкта. Істинність судження полягає в тому, 
що інтелект судить так, як насправді є у дійсності. «Логічна істинність, - писав 
Яворський, - є відповідністю акту з об'єктом. Під відповідністю слід розуміти пов-
ну подібність розумового акту з об'єктом, але не фізичну, бо не існує жодної 
подібності духовного пізнання з матеріальним об'єктом або акцидентом» [5,с.152]. 
Людське пізнання, розумілось як складний процес, який не може задовольнитися 
лише утворенням понять і суджень. Пізнання розглядалось як рух і сходження 
інтелекту від нижчої форми до вищої. Ця пізнавальна процедура виражалась у 
формі силогізму. Зрозуміло, що головна роль в його утворенні надавалась інтелек-
ту. Однак, інтелект, як стверджували українські мислителі, утворює силогізм не 
довільно, а на основі об'єктивних даних, отриманих від реальної дійсності: «... 
інтелект, - зауважує С.Яворський, - не може утворювати жодного пізнання без ім-
пресивного образу, адже без фізичного сприяння іншого пізнання він не може 
утворювати пізнання, відповідно і висновку» [5, с.575].  

Особливу увагу приділяли доказовому силогізму. Академіки дотримувалися 
думки, що ознакою кожного істинного судження є логічний доказ, що веде до пе-
реконливого знання. Основним атрибутом доказу, що веде до знання, вважається 
ясність і очевидність, завдяки чому людина отримує істинне уявлення про навко-
лишній світ.  

Київські мислителі розрізняли розум, який мислить поняттями, пов’язаними із 
сприйняттям, і розум споглядальний або спекулятивний. Перевагу вони надавали 
останньому, оскільки були переконані у перевазі світу умоосяжного над чуттєвим. 
Цей спекулятивний розум оперує такими поняттями, що є, сказати б, поняттями 
про поняття, тобто поняттями, які утворюються внаслідок спрямованості думки не 
на предмет, а на саму думку, що осягає цей предмет. Отже, спекулятивний розум 
уявлявся мисленням, наділеним ресурсом саморефлексії. Так, Ф. Прокопович 
стверджує, що «в нас самих особенная некоторая сила и могущество есть, духов-
ные вещи, которые никакому чувству не подлежит познавати, наипаче, что всего 
удивительнее, то же самое познание обратным ума действием представляти». Ця 
рефлексія «самого ума всеглубочайшее о себе самом и действии своем известно 
есть, что ежели бы кто о том похотел сомниться и треботать доводов… вместо до-
вода прочувственнейшего сам и бытия его будет довольный аргумент» [Цит. за 2, 
с.106]. Спекулятивний розум пізнає метафізичні істини, дискурсивний або розми-
сел – логічні істини.  

Процес осягнення істини в академічних філософських курсах мислився профе-
сорами – києво-могилянцями як такий, який здійснюється на трьох рівнях – чут-
тєвому, дискурсивному та інтуїтивному, що розумівся як Боже осяяння. Академіки 
розрізняли інтелектуальне світло (lumen intellektuale) і благодатне світло (lumen 
qratiae). Перше уможливлювало розумове пізнання, друге – давало змогу осягнути 
істини віри.  

Поняттям lumen intellektuale визначається природне світло розуму, яке, як вва-
жали києво-могилянці, осяює інтелект під час дискурсу. Найважливішою у ро-
зумінні істини для академіків була мить інтуїтивного осяяння, мить зв’язку люд-
ського і Божественного Розуму, єднання тварної особи із Творцем, яка наставала 
під час наповнення або переповнення інтелекту світлом і уможливлювала для лю-
дини осягнення істини, до якої вона долучена природою своєї особистості. Увиз-
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наченні І. Гізеля чуттєве пізнання завершується утворенням відображених образів 
внутрішнього чуття (species expressae), що через фантазію здійснюють вплив на 
виявленняння активним інтелектом інтелігібельних образів. Далі у дію включаєть-
ся дискурсивне, логічне пізнання, яке створює передумови для раптового осяяння 
інтелекту природним світлом розуму та метафізичного пізнання, що наближає лю-
дину до розуміння Богоодкровенної істини [4]. В такий спосіб три пізнавальні по-
токи – чуттєвий, дискурсивний та інтуїтивний – поєднуються у процесі пізнання.  

 
Список використаних джерел 

1.Кроковський Г. Диспут з логіки. Переклад з лат. І. Паславського/ Г. Кроковський – Архів Ін-
ституту українознавства ім. І.В.Крип'якевича НАН України. – Львів.: 1972,1973.- 240 с. 
2.Ничик В.М. Из истории отечественной философии конца ХVІІ – нач. ХVІІІ века / В.М. Ничик.– 
К.: Наук. Думка, 1978.- 298 с. 3.Прокопович Ф. Філософські твори у 3х т./ Ф. Прокопович. - К.: 
Наук. думка, 1980.-Т.2.-523 с. 4.Філософія в Києво-Могилянській академії. Інокентій Гізель // 
Філос. думка. – 1970. - №1.- С.45-54. 5.Яворський С. Філософські твори/С. Яворський. – К.: 
Пам’ятки філософської культури українського народу, 1992. – Т.1.- 629 с. 

 

О. В. Шашура 
 

ПОСТМОДЕРНІСТСЬКА РЕВІЗІЯ ПРЕЗУМПЦІЙ  

МЕТАФІЗИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЯК ЗАГРОЗА ЗРУШЕННЯ 

РАЦІОНАЛЬНОГО ОСЕРДЯ СУБ'ЄКТИВНОСТІ 
 

Розширення проблемного поля особистісного, визначальне для виникнення 
«кризи ідентифікації» (Дж. Уард) наприкінці ХХ – початку ХХІ ст., відбулося, на-
самперед, на основних постнекласичних напрямах філософствування – деконстру-
ктивістському і комунікативному, де критика і його класичної традиції, і метафі-
зично перед-визначених компонентів його некласичної парадигми переросла у 
формулювання постулату про «відсутнє» Першоначало буття, який став осново-
положним для «постметафізичного» (Ю. Хабермас) мислення. На теренах деконс-
труктивізму доконечний постмодерністський аргумент проти метафізики оформи-
вся в обґрунтуваннях безнастанності розрізнення – «differAnce» (Ж. Дерріда), що 
вичерпали нею і «внутрішній», і «зовнішній» плани відношення «Я – Інший», за-
перечивши раціоцентричні засади суб'єктної самототожності [4], а діалогіка пост-
модернізму генерувала цей умовивід у доведеннях необхідності передування ети-
ки онтології, які ствердили інтерсуб'єктивний характер розкриття персонально-
суб'єктної «універсальної ідентичності» (Е. Левінас), раціоналістично обмеживши 
його етичний вимір [6; 7; 8]. На виділених лініях формування новітньої філософії 
не лише виявилась хиткість раціоналістичних підвалин самовизначення людини, 
що закладались на ґрунті співвіднесення передумов пізнання і критеріїв пізнава-
ності із буттєвим Першопринципом, але й означилась недостатність і висловлення 
«радикального епістемологічного й онтологічного сумніву» (Х. Бертенс), й усві-
домлення етичності міжособистісних стосунків як «трансцендентності знання» (Е. 
Левінас) для становлення самоідентичного персонального «Я» в дискурсивному 
полі, яке утворилося пост-метафізикою при «доонтологічному» (Ж. Дельоз) осми-
сленні поняття «буття». При такому оновленні проблематики філософського ан-
тропологізму для раціональної свідомості стало очевидним, що в рефлексії над 
своїм способом існування, відкритим у досвіді трансцензування як причетність до 
особистісності Божественного буття, людська особа не може об'єктивувати власну 
сутність ані в абстракціях онтології, заснованих на раціоналізації усвідомленої 
співвіднесеності, ані в узагальненнях її як онтологічно не визначеної й охаракте-
ризованої на цій підставі як недосяжна в актуальній дійсності («тут і зараз»), на-
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віть при розширенні горизонту перед-розуміння межі транзитивної активності до 
очікування її встановлення у сфері радикально «іншого», куди сягає лише «думка, 
яка не є знанням» [6, c. 5].  

Вивіряючи «умови можливості» (М. Фуко) трансцендентальної форми суб'єк-
та, стверджені в її метафізичних та феноменологічних дефініціях, постнекласична 
філософія в розробках і деконструктивістського, і комунікативного проектів звела 
весь спектр співвіднесень суб'єктивності із буттєвою Першоосновою, встановле-
них при раціоналістичній деперсоналізації буття, до їх возз'єднання у пізнаваль-
ному просторі, де «Я» позбавляється персональності і «знімає» відмінність «свого 
Іншого», узагальнюючись до понадіндивідуальної мисленнєвої структури, а живий 
Бог сприймається як Трансцендентний Абсолют, знеособлений через умоспогля-
дання Його крізь призму категоріального значення субстанції, абстрагованої від 
особистісного існування. Йдеться про відношення, що оформилося при тому спо-
лученні суб'єктного й об'єктного планів пізнання, яке інспірувалось картезіансь-
ким – первинним для новочасної раціональності – визначенням його непорушних 
засад, заснованим на ствердженні умоглядності особистого відкриття Творця, і на-
було обґрунтованості як втілення єдності буття і мислення у системі Г. Гегеля, 
проголошеній ним самим «завершенням метафізики» [1].  

Таким чином, аналітична робота, націлена на викриття апорій об'єктивації 
першоформи суб'єктивного, не охопила ні перед-визначення пізнавальної діяльно-
сті апріорними мисленнєвими формами – «аналогіями досвіду», що заклало фун-
дамент трансценденталізму І. Канта, ствердивши закритість взаємин Бога і люди-
ни для людського розуму, ні відсторонення обрію «іманентного сприйняття», на 
якому конституюється «буттєвий смисл» у феноменології Е.Гуссерля, від Божест-
венного буття, відрефлектованого нею як абсолютна трансцендентність. Відтак 
поза постмодерністським полем огляду проблемних осередків раціоцентризму за-
лишилась онтологічна невизначеність кантівського трансцендентального суб'єкта, 
що була покладена в основу жорсткого розмежування раціонального й етичного 
вимірів особистісної самосвідомості, заданого протиставленням «бога філософів і 
вчених» Богу Авраама, Ісаака та Іакова – дилемою раціоналізму, сформованою Р. 
Декартом, але виявленою Б. Паскалем. Не відкрилась для постнекласичної філо-
софської рефлексії, спрямованої на виявлення прихованих розломів раціоналісти-
чних конструкцій, і заданість об'єктної площини докладання гуссерлівського кри-
терію «очевидності» рецепцією метафізичного концепту «Трансцендентний Абсо-
лют», яка стала на заваді усвідомленню, у феноменологічному контексті, нереду-
кованості «образу безумовного буття, реально даного людині природою її особис-
тості» [5, с. 256–257].  

Розповсюдивши, натомість, принцип тотожності на всі трансцендентальні мо-
делі суб'єктивності, запроваджені в історико-філософському процесі, філософія 
постмодерну визначила свої стратегії їх заперечення у полеміці з декартівсько-
гегелівською аргументацією розумоосяжності буттєвого Першоначала, основопо-
ложною для класичної онтології Нового часу - метафізики суб'єкта, але узагальне-
ною, на постмодерністських горизонтах сприйняття традиції філософствування, до 
трансісторичного способу обґрунтування метафізичної – раціонально впорядкова-
ної і цілісно-завершеної – картини світу.  

Тож початковим важелем постметафізичного зрушення «наріжного каменя» 
суб'єктної самототожності, закладеного раціоналізмом, виявилось відволікання 
конструкту «першопізнане», що був сприйнятий як означення трансцендентності, 
висхідне для philosophia prima, від концептосфери Картезія, який, прагнучи від-
найти непорушні засади пізнання в самій організації мислення, ствердив первин-
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ність умоглядного долучення людської особи до Творця. Ця теза була сформульо-
вана в ході осмислення характеристики «Безкінечне», наданої Божественному бут-
тю, не як вторинно-негативного визначення, націленого на вираження протилеж-
ного емпіричній явленості конечного життя творінь, а як первинно-позитивної де-
фініції, спрямованої на розкриття ідеї Безконечності, віднайденої людиною при 
зверненні до трансцендентного, як розумоосяжної і першопочаткової для особис-
тісного самоусвідомлення [3]. Саме діапазоном подальших раціоналістичних екс-
плікацій логіки відходу від апофатичного методу, що втілилась у декартівській ве-
рсії «онтологічного доказу» існування Бога, зумовилась багатовекторність реконс-
трукцій «понадіндивідуальної» впорядкованості суб'єктивного, здійснених, щоб 
розкрити перед-визначеність подолання відмінності «іншого» буттєвим і/або пі-
знавальним Першопринципом. Їх розбіжність сягнула від відмежування трансцен-
дентального «Я» як деперсоналізованої «єдності аперцепції» від трансцендентнос-
ті Першоначала буття, пізнаваність якої вичерпується означенням її як «Безконеч-
ності», до ототожнення суб'єктивності із буттєвою Першоосновою – Абсолютною 
Ідеєю при діалектичному саморозкритті її як Безкінечної форми, коли суб'єктом 
реалізується – як спосіб досягнення «повного» знання – властива їй діалектика пі-
знання. Однак при відстеженні історичного і логічного подовження картезіансько-
го обрію рецепції ідеї Безконечності, де таке умоглядне охоплення однієї із влас-
тивостей Творця було осмислене як основа людської свідомості, постнекласична 
філософська думка зосередилась, передусім, на гегелівській теорії суб'єктного 
становлення, сприйнявши її як найбільш послідовне вираження «метафізики при-
сутності». Oбмеження онтології одним із модусів існування, що втілилось у цьому 
термінологічному нововведенні постмодернізму, було розповсюджене на ряд її 
класичних і некласичних типів, які об'єднались їх постмодерністськими ретроспе-
кціями у простір метафізичного мислення, де ствердження досяжності буттєвого 
Першопринципу для розуму людини, здатного вийти за межі емпірично достовір-
ної реальності, стає підґрунтям «онто-теологічного визначення буття як наявнос-
ті» (Ж. Дерріда), усвідомленої, насамперед, як незрима форма «presence», прита-
манна Трансцендентному Абсолюту.  

При спільній орієнтації на критику принципу гносеологічного обґрунтування 
онтологічних категорій, що встановився при заснуванні новочасного раціоналізму 
і набув вичерпного узагальнення у завершальній розробці його положень, деконс-
труктивізм і комунікативна філософія розійшлися в акцентах, які були розставлені 
ними у співвіднесеності cogito і «досконалої субстанції», означеній Р. Декартом і 
розкритій Г. Гегелем як їх єднання у пізнавальному процесі, супроводжуване 
зняттям «інаковості».  

Деконструктивістське заперечення ключової презумпції раціоналізму («Усе 
дійсне є розумним, а все розумне – дійсним» [2, с. 53]) ґрунтується на відсторо-
ненні осмислення досвідів трансцензування від їх перед-розуміння, заданого раці-
оналістичним віддаленням богопізнання від живого богоспілкування. Така зміна 
уявлень про трансцендентне відбулась завдяки означенню, шляхом запровадження 
концепту «трансгресія», феномену персонально-суб'єктного переходу до радика-
льної «інаковості», що ініціюється відмовою від відчуття, навіть раціоналістично 
очуженого, особистої причетності до Бога, а відтак не стає проривом до буттєвих 
смислів. Натомість трансгресивне розмикання меж наявної дійсності зводиться до 
переживання стану «незнання», який спричинюється усвідомленням нездоланнос-
ті – у раціональному пізнанні, відмежованому від природного та понадприродного 
Одкровення, – розходження «образів світу», сформованих у раціоцентричних пер-
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сональних самовизначеннях, узагальнених до «понадіндивідуального» суб'єктного 
саморозкриття в охопленні об'єктивно істинного. 

У трансцендентальній етиці спілкування особистісність була співвіднесена із 
єдністю існування і сутності, що безумовно притаманна лише Богу, а людиною 
досягається лише в тій мірі, в якій вона наближається до витоків духовності, пок-
ладаючи на себе персональну відповідальність за «іншого».  

Розширивши ракурс рецепції ідеї Безконечності, встановлений Р. Декартом, 
таке доведення недосяжності особистісного для раціоналістичних об'єктивацій ро-
згорнулось у визначення трансцендентності знання як духовного досвіду, що на-
бувається при етичному ставленні до «Іншого», втілюючись у розуміння його як 
ближнього, яке формується при спогляданні його як образу Божого й обумовлює 
спрямування «Я» на виконання обох Христових заповідей любові. Відтак у рекон-
струкції трансцендентальної форми діалогу, здійсненій Е. Левінасом, раціональна 
свідомість у власній інтенціональності вийшла за межі пізнаваного, долучивши 
новітній філософський дискурс до рефлективного оформлення етики інтерперсо-
нальних стосунків, що ґрунтується на відкритті їх теоцентричності – зверненості 
до Творця, яка, зближуючи «Я» з «Іншим», стверджується святоотецькою традиці-
єю богослов'я як принцип самовизначення людської особистості. Тим самим леві-
насівською діалогікою окреслилась перспектива подолання невизначеності онто-
логічного статусу особистісності, що не розкрився ні у просторі традиційної мета-
фізики, де деперсоналізація суб'єкта інспірувалася сприйняттям живого Бога як 
безликого Трансцендентного Абсолюту, ні на обріях класичної феноменології, яка 
через орієнтацію на ключовий метафізичний концепт дистанціювала безумовно-
очевидне, покладене нею в основу ідентичності трансцендентального «я», від про-
явів Божественної всюдисущності у творінні. Однак, розробник етико-
феноменологічної версії діалогізму, що ствердила духовність як першоджерело 
раціональності в руслі становлення комунікативної філософії, лише наблизився до 
метаонтологічного виміру особистості, але так і не досяг його через виключення 
безпосереднього звернення людини до Творця із власної моделі комунікації. 
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СЕКЦІЯ VIIІ 

БЕЗПЕКА У ПРАВОВИХ, ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ 

ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ВИМІРАХ 

 

С. В. Кострюков 
 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ВИЗНАЧЕННЯ  

ПОНЯТТЯ «НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА» 
 

Ідейною основою Конституції України обрані права і свободи людини. Відпо-
відно до ст. 1 якої Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, пра-
вова держава. А на підставі ч. 1 ст. 3 Конституції України, – людина, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найви-
щою соціальною цінністю [2]. 

Поряд із правом людини на безпеку у широкому значенні слова Конституція 
України закріплює право людини на безпеку в її власному (вузькому), буквально-
му розумінні слова, тобто право на безпеку життя і здоров’я людини, право люди-
ни на їх захищеність, охорону життя і здоров’я (ч. 2 і 3 ст. 27, ч. 1 ст. 49). Це право 
конкретизується цілою низкою інших норм Конституції України і передбачає пра-
во кожної людини на: безпечність продукції та всіх видів послуг і робіт (ч.4 ст.42), 
безпечні умови праці (ч. 4 ст. 43), безпечне для життя і здоров’я довкілля та на ві-
дшкодування завданої порушеннями цього права шкоди (ч. 1 ст. 50) [2]. 

Положення Конституції України є основою законів та інших нормативно-
правових актів і у сфері безпеки людини. До галузевого законодавства щодо без-
пеки людини належить законодавство про охорону здоров’я, праці, про дорожній 
рух, про цивільну оборону, про охорону навколишнього природного середовища, 
пожежної безпеки тощо. 

Поряд з цим у Конституції України немає визначення дефініції «національна 
безпека», не установлено відповідальності перед народом України за національну 
безпеку, не регламентовано процесу її формування, законодавчого закріплення та 
шляхів забезпечення. З тексту Конституції не зрозуміло, що таке інтереси націо-
нальної безпеки і чим вони відрізняються від інтересів держави. 

Нам можуть зауважити, що Закон України «Про національну безпеку» [1] від-
повідно до ст. 1, 2, 17, 18 і 92 Конституції України [2] визначає основи та принци-
пи національної безпеки і оборони, цілі та основні засади державної політики, що 
гарантуватимуть суспільству і кожному громадянину захист від загроз. 

Якщо національна безпека України згідно з цим Законом – захищеність держа-
вного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного 
ладу та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз, 
а національні інтереси України – життєво важливі інтереси людини, суспільства і 
держави, реалізація яких забезпечує державний суверенітет України, її прогресив-
ний демократичний розвиток, а також безпечні умови життєдіяльності і добробут 
її громадян [п. 9 і 10 ст. 1, 1]. 

То чи можуть передбачати обмеження прав людини тільки в інтересах націо-
нальної безпеки, а не в інтересах держави? Чи існують інтереси національної без-
пеки окремо від інтересів держави? Тобто постає нагальна потреба нормативного 
удосконалення дефініції «національна безпека», визначення її головних функцій, 
які має забезпечувати держава: оборона, охорона, захист. 

Цю проблему може бути розв’язано за умови, що Комісія з питань правової 
реформи, яка утворена Указом Президента України від 21 червня 2019 р. буде на 
системному рівні розглядати та розв’язувати проблеми закріплення у Конституції 
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базових ознак та функцій національної безпеки України, системи її забезпечення. 
А можливості для цього є, тому що основним завданням Комісії з питань правової 
реформи є сприяння подальшому розвитку правової системи України на основі 
конституційних принципів верховенства права, пріоритетності прав і свобод лю-
дини і громадянина, а одним із пріоритетних напрямків роботи Комісії з питань 
правової реформи є підготовка та подання Президентові України пропозицій щодо 
внесення змін до Конституції України, спрямованих на забезпечення реалізації 
конституційних норм і принципів, а саме пріоритетності захисту фундаментальних 
прав і свобод людини і громадянина [3]. 
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A. A. Гoрбенкo 
 

ПЕДAГOГІЧНІ УМOВИ ФOРМУВAННЯ  

БЕЗПЕЧНOГO OСВІТНЬOГO СЕРЕДOВИЩA У ЗAКЛAДІ OСВІТИ 
 

У сучaсних швидкoзмінних умoвaх oсвітнє середoвище зaклaду oсвіти не є 
ізoльoвaним від зoвнішніх і внутрішніх фaктoрів, їх впливу, які мoжуть мaти як 
пoзитивний результaт, тaк і містити зaгрoзи, небезпеки тa ризики, які мoжуть 
сприяти деструктивним змінaм у ньoму. Для прoтидії тaким змінaм, неoбхіднo, 
щoб oсвітнє середoвище нaвчaльнoгo зaклaду булo зaхищеним, безпечним. 

Зaклaд oсвіти як сoціaльний інститут суспільствa є суб’єктoм безпеки, щo 
здaтний будувaти свoю влaсну (лoкaльну) систему безпеки як зa дoпoмoгoю oсвіти 
тa вихoвaння, тaк і зa дoпoмoгoю вирішення зaвдaнь рoзвитку oсoбистoсті. 
Сучaснa oсoбистість, aби не відстaвaти від стрімких oнoвлень тa змін 
нaвкoлишньoгo світу, змушенa нaвчaтися впрoдoвж усьoгo свoгo життя, тoму 
ключoвoю умoвoю її успішнoї сaмoреaлізaції є пoтребa в безпечній oсвіті, безпеч-
них умoвaх нaвчaння. 

Прoблему безпеки oсвітньoгo середoвищa вивчaли як зaрубіжні (І. Бaєвa, 
І.Брaгін, Є. Величкo, В. Гaфнер, Л. Гaязoвa, В. Кoврoв, Г. Кoджaспірoвa, В. Пили-
пенкo, В. Рубцoв, Ю. Хaрлaнoвa, М. Чеснoкoв тa інші) тaк і вітчизняні (І. Oбoзoвa, 
Н. Цікaнoвськa, Л. Шевченкo тa інші) дoслідники у гaлузі педaгoгіки і психoлoгії. 

Метoю стaтті є хaрaктеристикa прoблем безпеки інфoрмaційнoгo oсвітньoгo 
прoстoру зaклaдів oсвіти тa oснoвні шляхи їх вирішення. 

Безпечне oсвітнє середoвище – це стaн oсвітньoгo середoвищa, в якoму: нaявні 
безпечні умoви нaвчaння тa прaці, кoмфoртнa міжoсoбистіснa взaємoдія, щo спри-
яє емoційнoму блaгoпoлуччю учнів, педaгoгів і бaтьків, відсутні будь-які прoяви 
нaсильствa тa є дoстaтні ресурси для їх зaпoбігaння, a тaкoж дoтримaнo прaв і 
нoрм фізичнoї, психoлoгічнoї, інфoрмaційнoї тa сoціaльнoї безпеки кoжнoгo 
учaсникa нaвчaльнo-вихoвнoгo прoцесу [3].  

Метa зaхoдів в oблaсті інфoрмaційнoї безпеки – зaхистити інтереси суб'єктів 
інфoрмaційних віднoсин. Інтереси ці різнoмaнітні, aле всі вoни кoнцентруються 
нaвкoлo трьoх oснoвних aспектів: 1) дoступність; 2) цілісність; 
3) кoнфіденційність [2]. 

Трaдиційнo під інфoрмaційнoю безпекoю рoзуміється зaхист сaмoї інфoрмaції від 
різних негaтивних впливів: злoм інфoрмaційних систем хaкерaми, інфoрмaційний 
шпигунствo і крaдіжку інфoрмaції для викoристaння в кoрисливих цілях, псувaння 
інфoрмaції хaкерaми і кoмп'ютерними вірусaми тoщo. Aле це тільки oдин aспект 
прoблеми інфoрмaційнoї безпеки. З іншoгo бoку, людинa, зaнурюючись через 
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зaстoсувaння інфoрмaційнo-кoмунікaційних технoлoгій в глoбaльний інфoрмaційний 
прoстір, пoстійнo перебувaє під впливoм інфoрмaції цьoгo прoстoру [1]. І тут криєть-
ся небезпекa в змісті інфoрмaції, дoступ якoї відкритo для всіх бaжaючих. Oсoбливo 
гoстрo стaвиться прoблемa інфoрмaційнoї безпеки у сфері oсвіти у зв'язку з її 
інфoрмaтизaцією, бo сaме через зaстoсувaння інфoрмaційнo-кoмунікaційних 
технoлoгій в oсвіті відбувaється мaсoвий, глoбaльний вплив нa людину. 

Все більше з'являється в мережі Інтернет різних oсвітніх ресурсів. Нa відміну 
від друкoвaнoї нaвчaльнo-метoдичнoї літерaтури, якa прoхoдить експертизу, в Ін-
тернеті нaвчaльний мaтеріaл мoже рoзмістити будь-який бaжaючий. Експертизa 
інфoрмaційних oсвітніх ресурсів немoжливa. Aдже величезний oбсяг інфoрмaції тa 
кoмерційні умoви дoступу не зaвжди дoзвoляють oцінити якість тaких ресурсів, 
йoгo грaмoтність, нaукoву дoстoвірність. 

Рoзглянемo фaктoри негaтивнoгo впливу інфoрмaції через сучaсні oсвітні се-
редoвищa: 1) мaсoвий вплив через сучaсні інфoрмaційні тa телекoмунікaційні 
oсвітні технoлoгії з метoю фoрмувaння певнoї грoмaдськoї думки; 2) відсутність 
реaльних мехaнізмів кoнтрoлю якoсті інфoрмaції, дoступнoї через сучaсні те-
лекoмунікaційні технoлoгії, щo пoрoджує прoникнення в oсвітній прoстір великoгo 
oбсягу недoстoвірнoї інфoрмaції; 3) дублювaння інфoрмaції, електрoнний плaгіaт, 
щo збільшує тaк звaний «білий шум» єдинoгo інфoрмaційнoгo прoстoру; 
4) нaявність в Інтернеті величезнoгo oбсягу неaктуaльнoї інфoрмaції. 

Це oднa з нaйбільш нaгaльних прoблем сучaсних мережевих інфoрмaційних 
ресурсів, тoму щo немaє рoзрoблених ефективних метoдів кoнтрoлю тa утилізaції 
інфoрмaції. Нa сьoгoднішній день Інтернет – це величезнa інфoрмaційнa звaлище; 
безкaрне прoникнення пoрнoгрaфії і нaсильствa через дoступність сучaсних те-
лекoмунікaційних технoлoгій.  

Oдним із шляхів вирішення цієї aктуaльнoї прoблеми є введення в навчальні 
плани курсу медіaoсвіти. Сaме через сучaсну oсвіту мoжнa нaйбільш ефективнo 
вирішувaти прoблему інфoрмaційнoї безпеки. Адже, сaме гoлoвне – нaвчити 
здoбувaчів сaмoстійнoму критичнoму мисленню, вмінню aнaлізувaти oтримувaну 
інфoрмaцію.  
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Л. О. Косенко  
 

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ПРАВ  

І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНИ 
 

Права та свободи людини і громадянина є центральною ідеєю, що формує нові 
демократичні стандарти в суспільстві. Які є історично мінливою категорією, яка 
еволюціонує разом із суспільством і державою. З набуттям незалежності українсь-
ка держава продовжує своє формування спрямоване на всебічне належне закріп-
лення прав людини в Конституції України згідно з міжнародними стандартами. 
Згідно, Конституції України у розділі ІІ «Права свободи та обов’язки людини і 
громадянина» закріплено широкий спектр прав і свобод людини, а також загальні 
принципи та положення, які мають на меті визначити зміст гарантій і механізмів 
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реалізації цих прав і свобод. Мабуть, тому виник великий науковий інтерес навко-
ло проблеми порушення прав і водночас постале питання захисту прав та свобод 
людини. Йдеться, про досліджування таких вчених як, Є.О.Гіда [3]; 
О.Г.Огородник [9]; Н. В. Пильгун [6]; П. М. Рабинович [7]; М. Л. Оніщук [10]; 
С.А. Глотов [2]; К.О.Андрианов [1] та інші. 

Крім того, Україна ратифікувала більшість найважливіших міжнародних актів у 
сфері прав людини. А саме, Загальну декларацію прав людини, Міжнародний пакт 
про громадянські і політичні права та Факультативний протокол до нього 1966 р., 
Міжнародний пакт про економічні, соціальні й культурні права 1966 р., Міжнарод-
ну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 р., Конвенцію 
про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 р., Конвенцію про права 
дитини 1989 р., та Конвенцію ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдсь-
ких або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 р. На 
думку автора, Рубашко В.Ю., права людини є безпосередньо діючим правом і мо-
жуть застосовуватися всупереч закону, якщо закон суперечить фундаментальним 
правам людини не відображає природно-правові засади, і не відповідає загальнови-
знаним міжнародно-правовим принципам і нормам про права людини та громадя-
нина, прийнятий нелегітимним органом державної влади. [9, с.187-188] 

Водночас, дослідник Змитрович Д.І. визначає, що юридичний механізм захисту 
прав людини – це можливість здійснення громадянами певних вчинків щодо захис-
ту власних прав і свобод. Система органів, які захищають і гарантують права люди-
ни має такий ланцюг: Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Мініст-
рів, центральні і місцеві органи державної виконавчої влади та інші. Але найважли-
вою складовою захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні є Конститу-
ційний Суд, на який покладено обов’язок здійснення судового конституційного ко-
нтролю та захисту основ конституційного ладу, основних прав і свобод людини, за-
безпечення верховенства права і прямої дії Конституції на всій території. Саме, то-
му з метою вдосконалення правових та організаційних засад, було запропоновано 
створення стратегії, як дієвого механізму всебічного забезпечення в Україні прав і 
свобод людини та громадянина. Президент України П. Порошенко ( 2014-2019) за 
час свого правління підписав Указ № 501/2015 ( від 25 серпня 2015р.) « Про затвер-
дження Національної стратегії у сфері прав людини».Головні принципи стратегії 
були такими: а) відкритість і прозорість реалізації положень стратегії з метою мак-
симального залучення до її реалізації та моніторингу всіх заінтересованих сторін; б) 
гарантування рівності та недискримінації у забезпечені прав і свобод людини; в) 
добросовісність при тлумаченні та реалізації стратегії; г) планування розподілу фі-
нансових та інших ресурсів, виходячи з необхідності досягнення цілей стратегії; д) 
забезпечення своєчасного реагування на нові виклики [4,с. 73-77]. 

Отже, удосконалення системи захисту прав і свобод людини здійснюється за 
рахунок вітчизняного досвіду, напрацьованих та апробованих міжнародною спі-
льнотою засад і принципів. Слід звернути увагу також на думку Кушнір З.О., що 
ключова роль у забезпеченні прав та основних свобод людини на міжнародному 
рівні належить Європейському Суду з прав людини. Він забезпечує гарантії прав 
людини, є контрольним механізмом, закладеним Конвенцією, дотримання держа-
вами-учасницями її положення, упровадження норм і принципів у рамках націона-
льно-правових систем. Європейський Суд, як дієвий механізм захисту прав має 
право: розглядати індивідуальні та міждержавні скарги подані проти одного або 
декількох членів Ради Європи або проти Європейського Союзу; визнавати факт 
порушеного права заявника, реагуючи на нього та правильно присудити заявнику 
виграну справедливу компенсацію; розглядати звіти комітету Міністрів Ради Єв-
ропи з питань порушень держав відповідач стосовно свого зобов’язання по вико-
нанню постанов чи рішень; давати тлумачення раніше винесеної постанови на за-
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пит Кабінету Міністрів Ради Європи; виносити консультативні висновки про тлу-
мачення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод з питань 
розгляду справ [5, с.121-123]. Важливу роль із захисту прав людини відіграють та-
кож такі інституційні системи, як Європейський комітет із соціальних прав, ство-
рений на підставі Європейської соціальної хартії 1961 р. Він наділений моніторин-
говими судовими повноваженнями, що дозволяє кожної державі, у певних межах 
обирати найбільш застосовані положення Європейської соціальної хартії. Наступ-
на гілка системи, це Європейський комітет із запобігання катуванням та нелюдсь-
кому чи принизливому поводженню або покаранню. Основним завданням є на-
дання допомоги державам-учасницям у запобіганні поганому поводженню з осо-
бами, позбавленими волі. Діяльність покликана бути складником системи Ради 
Європи у захисті прав людини, який є профілактичним не судовим механізмом 
поруч із наявним контрольним механізмом – Європейським судом з прав людини. 
З наведеного можна зробити висновок, що Україна як складова світової системи і 
член Ради Європи, ратифікувала усі вище перечисленні багатосторонні міжнарод-
ні договори намагається запровадити дієвий механізм захисту прав людини. В на-
шій державі контролюючий механізм реалізації захисту прав, трохи став не діє-
вим. Тому, президент Порошенко П.О. за час свого правління (2014-2019) на загал 
представив свою стратегію удосконалення механізму захисту прав людини. З бо-
ку, меж світової системи реалізації усіх головних прав людини, як дієвий механізм 
виступає Європейський Суд з прав людини, в допомогу йому йдуть різні комітети, 
діяльність яких направлена на дотримання, захист та контроль.  
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Э. Э. Гасанов 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВОВЫЕ НОРМЫ И ПРАВОВОЙ ПРЕЦЕДЕНТ 

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

В результате комплексной интеграции в европейское пространство формиру-
ются единые правовые стандарты и устраняются различия в содержании между 
правовыми системами. Поскольку сущность и содержание закона важнее его фор-
мы, консерватизм в вопросах формы, постепенно отступает. Законодательная си-
стема Азербайджанской Республики давно использует римско-германскую (кон-
тиненталь) правовую систему, не признает судебные прецеденты в качестве ис-



 282 

точника права и не включает их в правовую систему. Однако приоритет прав че-
ловека и свобод в Конституции Азербайджанской Республики, вступление Азер-
байджанской Республики в Совет Европы, ратификация Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, а также включение Европейского суда 
по правам человека в сферу влияния юрисдикации создал обязательные правовые 
последствия для внутреннего законодательства. Это обусловило необходимость 
применения прецедентов Европейского суда по правам человека. Так как, Евро-
пейская конвенция о защите прав человека и основных свобод имеет очень силь-
ные механизмы для ее применения по сравнению с другими международными до-
говорами по правам человека [1, с. 7]. 

Таким образом, в судебную систему Азербайджанской Республики стали про-
никать судебные прецеденты. В результате возникла необходимость взглянуть на 
потенциал судебной власти в Азербайджанской Республике с новой призмы - «по-
иска» возможных конституционных правовых основ прецедентных прав в Азер-
байджанской Республике. 

Конституция Азербайджанской Республики содержит достаточные нормы, ко-
торые, по сути, являются гарантией прецедентной деятельности, а также ее влия-
ние на законодательную систему. Эти нормы можно разделить на 3 группы: 
1) Нормы полномочия; 2) Нормы обеспечения; 3) Нормы принципа. 

Анализ этих норм показывает, что прецедентное право в Азербайджанской Рес-
публике в смысле классического прецедентного права может быть вертикальным, а 
не горизонтальным. Таким образом, Конституционный Суд и Верховный Суд Азер-
байджанской Республики являются не только государственными органами, осу-
ществляющими судебную власть в Азербайджанской Республике, но и иерархиче-
ски высшими судебными органами. Однако следует иметь в виду, Суды инстанций 
низшего уровня учитывают свои решения по аналогичным вопросам, поскольку их 
решения могут быть обжалованы в высший инстанционный суд [2, с.113]. Их пол-
номочия, ведущие к более широкому использованию прецедента и влияющие на за-
конодательную систему, можно сгруппировать следующим образом: 

Полномочия Конституционного Суда Азербайджанской Республики: 
- проверка соответствия между правовыми актами (АРК, статья 130) 
- разрешение споров, связанных с разделением полномочий между законода-

тельной, исполнительной и судебной властями (АРК, статья 130) 
- толкование Конституции и законов Азербайджанской Республики (АРК, 

статья 130) 
- получение предварительного заключения Конституционного Суда Азербай-

джанской Республики о поправках, предложенных Милли Мяджлисом Азербай-
джанской Республики или Президентом Азербайджанской Республики к тексту 
Конституции (АРК, статья 153). 

Полномочия Верховного Суда Азербайджанской Республики: 
- Право законодательной инициативы (АРК, статья 96). Проекты законов или 

постановлений, представленные Верховным Судом Азербайджанской Республики 
в Милли Мяджлис для законодательной инициативы, выносятся на обсуждение и 
ставятся на голосование в течение двух месяцев. Если объявлено чрезвычайное 
положение, этот период составляет 20 дней. 

- Давать разъяснения по практике гражданских, уголовных и других судов 
включенных к разбирательству общих и специализированных судов.(АРК, статья 
131). 

Использование решений Пленума Конституционного Суда Азербайджанской 
Республики по жалобам о нарушении прав и свобод человека и разъяснительных 
решений Пленума Верховного Суда по сравнению с другими судами, является бо-
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лее важным для справедливого судебного разбирательства, более эффективной 
защиты прав и свобод человека [3, стр. 23]. 

Нормы обеспечения следующие: 
- Обязанность судебных органов поддерживать и защищать права и свободы 

человека и гражданина, по нормам определенным в Конституции (АРК, статья 71). 
- Судебное разрешение споров, связанных с нарушением прав и свобод чело-

века и гражданина (АРК, статья 71). 
- Запрет наложения конкретных инструкций для судебных органов в законах 

и решениях Милли Мяджлиса Азербайджанской Республики (АРК, статья 93). 
Нормы принципа следуюшие: 
- обеспечение судебного разбирательства для установления истины 
- рассмотрение дел по фактам и в соответствии с законом беспристрастно, 

справедливо, без нарушения равенства сторон 
-  правосудие осуществляется на основе равенства граждан перед законом и 

судом. 
- осуществление судопроизводства по принципу состязательности 
- обеспечение права каждого на защиту на любом этапе судебного процесса. 
- основание суда на презумпции невиновности. 
Статья 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

предусматривает право на справедливое судебное разбирательство, а также при-
нимая во внимание, что судебные прецеденты в данной статье, определяются для 
всех, в предложении представленной в статье 127 АРК: «правосудие осуществля-
ется на основе равенства граждан перед законом и судом» считается целесообраз-
ной замена слова «граждане» на «всех». 
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Ю. П. Смітюх 
 

РЕФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА  

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

Входження України в простір ринкової економіки ініціювало суттєві зміни 
людських стосунків у колективах як на виробництві, так і в галузі державного 
управління. У багатьох колективах принципи взаємопідтримки, взаємодопомоги, 
спільного розв’язання виробничих проблем, притаманні соціалістичному устрою, 
поступилися принципам індивідуалізації, самостійності, конкуренції, а іноді - 
конфронтації. Характер стосунків співробітників у колективі позначається на кін-
цевих результатах діяльності, впливає на психічне і фізичне здоров’я особистості. 

Зміна політико-економічної, соціально-психологічної ситуації в країні суттєво 
ускладнила соціальне управління та підвищила вимоги до тих, хто його здійснює. 
Управління – це, перш за все, взаємодія між людьми, а управлінська діяльність 
знаходить своє конкретне втілення в діях, операціях, виконуваних людиною в про-
цесі управління, здійснення управлінських функцій.  

Державна кадрова політика є одним із пріоритетних напрямів діяльності дер-
жави з координації заходів, що проводяться з метою розвитку і вдосконалення тру-
дового потенціалу країни. Вона передбачає визначення сукупності соціально-
економічних і політичних завдань, вирішення яких здійснюється на правовій ос-
нові переважно у трьох напрямах, а саме: 1) у системах державної служби і служби 
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в органах місцевого самоврядування; 2) у системі державних підприємств, уста-
нов, організацій; 3) щодо недержавних підприємств (акціонерних, приватних, оре-
ндних компаній, фірм) [2, с. 50]. 

На сьогодні у колі проблем здійснення адміністративної і політичної реформ в 
Україні розв'язання комплексу кадрових завдань стає першорядним. Практичні пі-
дходи до кадрового формування, що спостерігалися ще донедавна, неминуче від-
ходять у минуле, оскільки вимоги до цього виставляє сам історичний розвиток 
Української держави на сучасному етапі. Державна служба, якою послуговувалася 
Україна упродовж часу первісного відродження інституту Держави, повинна змі-
нитися як у принципах формування, так і в принципах здійснення кадрової політи-
ки, адже згідно з потребами забезпечення належного сучасного розвитку України 
та її історичної перспективи корпус державних службовців насправді має стати 
авангардною силою суспільства [4]. 

Сутність управлінської діяльності керівника полягає у необхідності вироблення 
системного підходу до кадрової політики як у сфері державного правління в цілому, 
так і в органах державної влади зокрема та розробки конкретних рекомендацій щодо 
її удосконалення. У зв'язку з цим аналіз взаємозв'язку та теоретико-прикладного по-
єднання правових, структурно-функціональних і організаційних елементів управлін-
ської діяльності керівника є основою ефективного державного управління. 

Україна переживає складний історичний період. У цьому році обрано нового 
Президента України, сформовано новий склад Верховної Ради України. Докорінні 
зміни відбуваються в усіх сферах суспільного життя. В центрі політичних, економіч-
них, соціальних подій перебуває людина, конкретна особистість. Саме від неї, її діло-
вої активності залежить успіх розпочатих в країні демократичних перетворень. За та-
ких умов нагальною стає потреба в соціального-психологічних знаннях в усіх сферах 
діяльності, в тому числі і в управлінській. Пізнання, перетворення та вдосконалення 
системи управління науковими засобами допомагає з’ясувати роль людини в управ-
лінському процесі, визначити рушійні сили розвитку керівника, психологічні закони 
поведінки особистості в організації та спільній управлінській діяльності. 

Зрозуміло, що корінні причини нинішнього стану в економічній та соціальній 
сферах діяльності випливають із процесів перехідного періоду, допущених страте-
гічних прорахунків і помилок, особливостей структури економіки України тощо. 
Однак далеко не останню роль в цьому відіграє низький рівень роботи кадрів 
управління, їхньої виконавської дисципліни, особистісної культури, відповідаль-
ності за доручену справу, а нерідко й професійна безпорадність керівників.  

Однією з актуальних проблем реформування управлінської діяльності керів-
ника є перехід до нових форм управління персоналом, усвідомлення необхідності 
подолання протиріч в середині колективу, а саме між керівником та персоналом. 
Ефективність діяльності організації визначається багатьма складовими. Однією з 
таких складових, безумовно, є вміння керівника організувати свою працю. Зміню-
ються умови господарювання, невпинні інноваційні процеси в техніці та техноло-
гіях, та незмінними залишаються вимоги до керівників усіх рівнів - їх знання та 
навички особистої роботи повинні відповідати вимогам часу. 

Важко переоцінити роль керівника в діяльності організації. Від його праці за-
лежить ефективність її діяльності та отримані результати. Людський фактор є ви-
значальним як на даному етапі розвитку організації, так і в здійсненні її стратегіч-
них планів.  

Досить часто керівники скаржаться на перевантаження, яке є наслідком нако-
пичення різнопланових нагальних завдань, необхідність вирішувати одночасно 
безліч проблем. Відсутність знань та вмінь правильно обирати пріоритети, делегу-
вати другорядні справи, залежність поведінки керівника від подій дня, відволікан-
ня на менш значущі справи, невміння планувати свій час призводить до постійного 
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його дефіциту та низької продуктивності праці. 
На сьогодні є дуже актуальним використання таких сучасних технологій робо-

ти з персоналом як теле-комп'ютинг, коучинг, Perfomance Management, які можуть 
стати запорукою успіху будь-якої організації, підприємства, органу виконавчої 
влади чи органів місцевого самоврядування. Зокрема: 

1) використання телекомп'ютингу дозволяє суттєво скоротити виробничі ви-
трати і підвищити ефективність роботи (головні статті економії: орендна плата за 
офісні площі й офісні витрати, оплата праці працівників середньої ланки);  

2) використання коучингу допомагає зважувати альтернативи і ресурси, готува-
ти план дій, супроводжувати співробітника у процесі реалізації плану, це можли-
вість навчити іншого більшому, ніж знаєш і вмієш сам;  

3) Perfomance Managment (РМ) – це система управління персоналом, яка врахо-
вує і поєднує в собі всі складові роботи організації: і організаційну культуру, і моти-
вацію робітників, і оцінку роботи керівників, тобто результати діяльності організа-
ції, це засіб, за допомогою якого підлеглий охоче робить те, що наказує керівник.  

Отже, використання керівником в своїй роботі сучасних технологій і методів 
управління персоналом, оволодіння практичними навичками, що використовують-
ся у стосунках між керівником і персоналом надасть можливість активізувати 
людський потенціал в колективі, підвищити ефективність та результативність 
управлінської діяльності керівника.  
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ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВІННЯ  

ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

У ВИРІШЕННІ БЕЗПЕКОВИХ ПИТАНЬ 
 

Реформування політико-правової системи України передбачає продовження 
реформи децентралізації публічної влади шляхом надання більших повноважень 
органам місцевого самоврядування. Проблема взаємодії органів самоврядування 
та органів державного управління для вирішення безпекових питань становить 
значний науковий інтерес. 

Основним правовим актом, що визначає повноваження органів самоврядування у 
забезпеченні національної безпеки є Закон України «Про основи національної безпе-
ки [1]. Закон визначає, що органи самоврядування разом з місцевими державними 
адміністраціями реалізують визначені законом функції для вирішення безпекових 
питань. Проте Закон не конкретизує ці функції й не містить механізму їх реалізації. 
Окремі аспекти взаємодії органів самоврядування з місцевими адміністраціями 
містяться в низці нормативних актів, зокрема в Законі України «Про місцеве са-
моврядування в Україні» [2], Законі України «Про Раду національної безпеки і обо-
рони України» [3], Указі Президента України «Питання Апарату Ради національної 
безпеки і оборони України» [4], проте вони носять загальний характер. 

http://www.frontmanagement.org/fomants-916-1.html
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Стаття 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає 
повноваження в галузі оборонної роботи, які прописані дуже стисло й об-
межуються сприянням в організації призову на військову службу, проведенні 
мобілізаційних заходів, наданні приміщень Збройним силам України, сприянні 
діяльності Державній прикордонній службі. 

Згідно Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» до 
компетенції РНБО відносяться функції щодо контролю над органами місцевого 
самоврядування та координація їх діяльності в межах наданих повноважень під 
час введення воєнного чи надзвичайного стану. Секретар РНБО координує діяль-
ність місцевих адміністрацій та органів самоврядування (п. 5, ст. 4, ст. 13). 
Відповідно до Указу Президента України «Питання Апарату Ради національної 
безпеки і оборони України» саме Апарат РНБО взаємодіє з органами самовряду-
вання та має повноваження на отримання вичерпної інформації, необхідної для 
прийняття управлінських рішень та виконання поставлених завдань (п. 5, ст. 37).  

У 2007 р. набув чинності Указ Президента України «Про стратегію національ-
ної безпеки України», в якому підвищення ефективності системи державного 
управління та місцевого самоврядування визначалось пріоритетним напрямом 
політики у сфері національної безпеки [5]. 

Російська агресія проти України, крім низки викликів, засвідчила ще й нагаль-
ну необхідність комплексного підходу до вирішення проблеми підвищення ефек-
тивності взаємодії місцевих адміністрацій та органів самоврядування саме у без-
пековій сфері. Прийнятий у 2015 р. Закон України «Про військово-цивільні 
адміністрації» носить тимчасовий характер, покликаний вирішити лише нагальні 
проблеми в окремих районах Луганської та Донецької областей. Загроза націо-
нальній безпеці України з боку Російської Федерації носить довготривалий харак-
тер. Органи місцевого самоврядування повинні стати важливою складовою нової 
системи територіальної оборони України. 

 

Список використаних джерел 
1. Закон України «Про основи національної безпеки України» : від 19. 06. 2003 р., № 964-ІV // 
ВВР України. – 2003. – № 39. – Ст. 351. 2. Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» : від 21. 05. 1997 р., № 280/97 - ВР // ВВР України. – 1997. – № 24. – Ст. 170. 3. Закон 
України «Про Раду національної безпеки і оборони України» : від 05. 03. 1998 р., № 183/98 - ВР // 
ВВР України. – 1998. – № 35. 4. Указ Президента України «Питання Апарату Ради національ-
ної безпеки і оборони України» : від 06. 04. 12012 р., № 251/2012 // Офіційний вісник України. – 
2012. – № 28. – Ст. 37. 5. Указ Президента України «Про Стратегію національної безпеки 
України» : від 12. 02. 2007 р., № 105/2007 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 11. – Ст. 389. 

 

Н. Л. Ющенко 
 

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ  

ВИРІШЕННЯМ БЕЗПЕКОВИХ ПИТАНЬ 
 

Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» [1] реформа системи національної 
безпеки та оборони, головною метою якої є підвищення обороноздатності держави, 
реформування Збройних Сил та інших військових формувань України відповідно до 
сучасних вимог, а також розвиток оборонно-промислового комплексу для макси-
мального задоволення потреб армії, визначені першочерговими. Серед головних за-
ходів реалізації реформи системи національної безпеки та оборони України з метою 
забезпечення нею здатності захистити мир не тільки на своїй території, а й у євро-
пейському регіоні, передбачені функціональна оптимізація, централізація закупівель, 
оптимізація системи логістичного забезпечення, оновлення доктринальних та кон-
цептуальних підходів до забезпечення національної безпеки, створення ефективної 
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державної системи кризового реагування (мережі ситуаційних центрів центральних 
органів виконавчої влади) за провідної ролі Ради національної безпеки і оборони 
України, залучення іноземних інвестицій та формування ефективної моделі держав-
но-приватного партнерства, запровадження кластерного принципу ротації кадрів, пе-
регляд кваліфікаційних вимог та забезпечення чіткого дотримання цих вимог і повна 
переатестація кадрів. Підвищенню обгрунтованості відповідних рішень та зниженню 
ступеню впливу чинників суб’єктивності стосовно системного аналізу сприятиме за-
стосування адекватних математичних моделей і методів, що вже підтвердили свою 
ефективність у світовій практиці [2]. Розвиток моделей і методів аналізу операцій у 
військовій сфері стимулювали потреби розбудови військово-політичної доктрини 
держав у мирний час, складання програм оборонних комплексів в умовах невизначе-
ності, аналізу проблем вибору й оцінки ефективності нових видів і систем озброєння, 
вироблення тактики. За Е.Квейдом [3,с.505] вони можуть бути розподілені за наступ-
ними чотирма групами. 

1. Методи управління людьми, озброєнням і технікою у мирний час, здатні за-
безпечити достатньо високий рівень їх економічності і боєготовності – найбільш 
формалізовані й продуктивні методи. Наприклад, методи управління матеріально-
технічним забезпеченням [4, с. 211-249]; методи планування чисельності та при-
значень різних військових спеціалістів [5], розподілу фінансових і матеріальних 
ресурсів [4, с. 133-145], складання маршрутів [6], оптимізації мереж різного при-
значення, у т.ч. оборонного будівництва [7], інші. 

2. Методи використання людських ресурсів, зброї, техніки, що забезпечують 
виконання поставленої військової задачі в умовах конфліктної ситуації. Напри-
клад, оптимізація розподілу ракетної зброї за цілями при наявному запасі ракет та 
заданих цілях [8]. 

3. Визначення видів зброї, техніки, контингенту військ, матеріалів, які потріб-
но створити, виробити, закупити і розгорнути у рамках загальної оборонної стра-
тегії. Для прикладу, встановлення кількості різних типів стратегічного озброєн-
ня [9]; планування розробки військової техніки [10]. 

4. Розробка оборонної стратегії держави, зокрема, виходячи з наявних розвіду-
вальних даних і прогнозів [11], або вироблення політики під час міжнародної кризи 
[12], що передбачає одночасно з інженерними, економічними, науковими й управ-
лінськими аспектами відповідних проблем розгляд політичних і державних угод. 

Огляду моделей і методів дослідження операцій в системах національної без-
пеки й оборони присвячені, зокрема, роботи [13], [14]. 

В умовах зростання вартості та небезпеки з точки зору наслідків військових дій 
застосування у сфері забезпечення національної безпеки сучасних інформаційних 
технологій та таких розділів дослідження операцій як теорія матричних ігор при 
прийнятті рішень в умовах конфлікту; лінійне програмування, теорія управління 
запасами та теорія масового обслуговування для організації перевезень і постачан-
ня, максимального завантаження наземних і повітряних транспортних засобів; ди-
намічне програмування при розподілі обмежених ресурсів; імітаційне моделювання 
і методи експертних оцінок для аналізу бойових операцій та організації оборони; 
теорія потоків у мережах та інших за фінансової підтримки міністерства оборони 
набуватимуть все більшої актуальності в Україні оскільки дозволяють одночасно 
врахувати всі економічні та фізичні умови і знаходити найкращий варіант. 
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О. О. Денисенко, О. М. Дрєєв 
 

ЯКІСНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ 
 

В плануванні бюджету господарських державних одиниць в обов’язковому 
порядку використовуються прогнозування урожайності основних культур, 
ймовірності та сила стихійних лих, тощо. В результаті менш точних прогнозів, ніж 
це можливо в сучасному стані математики обробки часових рядів, маємо більш 
високу ймовірність дефіциту бюджету або незасвоєних коштів, що в свою чергу 
негативно впливає на розвиток економіки в цілому. 

На сайті уряду України наведено основні показники прогнозування [1] та опис 
принципу побудови прогнозів [2]. Хоч прогноз і ґрунтується на світових трендах 
змін економічних показників, враховуються плани уряду по впливу на розвиток 
економіки за рахунок інвестицій та податкових політик. Однак сучасні прогнози 
не враховують глобальні циклічні зміни. На початку 20 ст. О.Л. Чижевський вста-
новив залежністьсоціальних зворушень зі змінами сонячної активності. 
В.А. Міхельсон на основі знань про вплив сонячної активності дав прогноз суво-
рих кліматичних умов у 1921 р.Також К. Маркс у листі до Ф. Енгельса 
31.05.1873 [3] зазначив існування періодичності у виникненні економічних криз.В 
сучасній економіці враховують низку виражених циклів від 7 до 66 років [4]. Од-
нак для прогнозування економічних показників для уряду України будується 
тренд на основі кількох останніх років, коли база для аналізу повинна містити в 
собі цикли, які потрібно врахувати в прогнозуванні. Наприклад, прогноз не перед-
бачає настання наступного циклу економічної кризи 2019-2020 років.  

Пропонується будувати тренд за допомогою регресії тригонометричним 
поліномом з некратними гармоніками: 

)cos()sin()( 210 tataatg   , 

де a0, a1, a2, ω – коефіцієнти що розраховуються в процесі регресії, g(t) – наб-
лиження до часового ряду базових даних. Використання методу найменших квад-
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ратів дає однозначне визначення a0, a1, a2 при зафіксованій циклічній частоті ω. 
Тому маємо нелінійну функцію оптимізації S(ω)→min за допомогою якої шукають 
ωта відповідні коефіцієнти a0, a1, a2. В результаті маємо наближення g(t) до вхід-
ного часового ряду f(t) у вигляді коливальної функції. Для продовження виділення 
коливних складових, знайдемо відхилення: f1(t)=f(t)-g(t), для якого шукається 
наступне наближення g1(t). В результаті повторення наближення матимемо оста-
точний результат: 

 



n

i

iiiii tataatRtf
0

210 )cos()sin()()(  . 

Тут R(t) є функцією похибки за якою можна судити про якість наближення ко-
ливними функціями.  

Щорічні дані для регресії накладають обмеження в пошуку мінімального 
періоду за теоремою Найквіста-Котельнікова в 4 роки. Теоретично максимальний 
період коливань не обмежений, але на практиці корисно не брати періоди більші 
за 4-10 проміжків часу на базових даних для апроксимації.  

R(t) вважається випадковим відхиленням, яке досліджується статистичними 
методами, в тому числі й новими методами, що враховують фрактальні власти-
вості сигналу. Наприклад, персистентність випадкових величин вказують на пе-
реніс властивостей числового ряду на наступний рік, що дає змогу покращити 
прогнозування на основі екстраполяції отриманим регресійним многочленом [5]. 

Авторами створено програмне забезпечення для автоматизації створення про-
гнозування на базу запропонованого алгоритму. Перевагою методу є можливість 
використання нерівномірних даних в часі, завдяки методу найменших квадратів, 
та виділення випадкової складової з сигналу. Метод дозволяє врахувати 
циклічність в змінах економічних процесів на фоні лінійного тренду, який набли-
жається коливанням з довгим періодом. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ В МІЖНАРОДНОМУ ТУРИЗМІ 
 

На початку ХХІ століття міжнародний туризм динамічно розвивається. Він пе-
ретворився на одну з ключових галузей світової економіки. Водночас зросли мас-
штаби природних і техногенних катастроф, різноманітних епідемій, почастішали 
військові конфлікти. Тому питання безпеки туристів набуває особливого значення, 
а метою статті є визначення основних аспектів безпеки в міжнародному туризмі.  

На сьогоднішній день міжнародний туризм показує стійкі темпи зростання (бі-
льше 4% щорічно). На частку туристського сектора припадає 11% світових спожив-
чих витрат, 5% податкових надходжень. У туристичному секторі зайнято близько 
284 млн. осіб (кожне 11 робоче місце), в ХХІ столітті спостерігаються найбільші ту-
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ристичні потоки (більше 1, 2 млрд. людей подорожують щорічно), що свідчить про 
зростання його економічної, соціальної, екологічної та політичної значущості [1]. 

Міжнародний туризм для ряду держав є ключовим джерелом поповнення бю-
джету. Так, наприклад, Єгипет в 2014 р. відвідало 9,9 млн. іноземних туристів, 
приїзд яких приніс 36 млрд. дол. США валютних надходжень (12,8% ВВП країни) 
і забезпечив зайнятість 2,9 млн. осіб населення країни. В інфраструктуру країни 
було залучено 43 млрд. дол. США капітальних інвестицій [5]. 

У 2014 р. Туреччину відвідало 36,8 млн. туристів, що забезпечило 96 млрд. 
дол. США надходжень до ВВП країни (12%). Туристський сектор Саудівської 
Аравії щорічно приносить більше 20 млрд. дол. США доходу до бюджету краї-
ни [4]. Як відзначають деякі дослідники динаміка розвитку туризму зберігала тен-
денцію зростання навіть в періоди світових економічних криз, при цьому стан на-
ціонального туризму можна назвати однією з основних індикаторів якості життя 
населення країни. 

Міжнародний туризм сприяє становленню відкритого суспільства. Він у масо-
вих масштабах забезпечує безпосередні контакти громадян із носіями інших куль-
тур, що формує особистий досвід, завдяки чому в суспільстві зникає ксенофобія та 
нетерпимість. Поява нових видів туристської діяльності робить його доступним 
для усіх верств населення і діє як чинник зміцнення відкритості суспільства. 

Останнім часом перед світовим туризмом постали два масштабні завдання: за-
безпечення безпеки туристських подорожей і подолання криз та вибір типу пода-
льшого розвитку міжнародного туризму, спроможного знизити його вразливість, 
підвищити стійкість і збалансованість, спрямувавши здобутки галузі на користь 
місцевого населення. 

Інтереси забезпечення безпеки туризму і проблеми його подальшого розвитку 
нерозривно пов’язані. Жодна туристична країна не в змозі досягти економічного 
розвитку без гарантування безпеки в розумних межах. Не можна не відзначити, що 
міжнародний туризм зіграв важливу роль і в тих масштабних міграційних потоках 
в європейські країни, які мали місце в останні роки. Саме туризм (поряд з іншими 
факторами) став тим інформаційним потоком в соціуми ряду країн Близького 
Сходу, Північної та Центральної Африки про привабливість соціального пакета 
найманого працівника у західних країнах, який швидко поширився в регіоні та 
призвів Європу до «міграційного колапсу» [2]. 

Процес глобалізації на рубежі століть дав новий імпульс розвитку міжнародно-
му туризму, завдяки тенденції розширення безвізового обміну між державами. Ус-
пішний розвиток Європейського Союзу в другій половині ХХ ст. дозволив сформу-
вати в Європі безвізовий простір з максимальною відкритістю для мандрівників, що 
отримав згодом назву Шенгенської зони. І якщо в кінці 2000-х років – першому де-
сятилітті третього тисячоліття, ця модель багато в чому стала еталонною і сприяла 
значному підвищенню міжнародного туристичного обміну, то події другого десяти-
ліття ХХІ ст. виявили крайню вразливість країн Шенгенської групи з боку терорис-
тичних груп і терористів-одинаків. Доступність Шенгенської зони дозволила про-
никнути в європейські країни великій кількості терористів різних міжнародних те-
рористичних організацій, діяльність яких важко спрогнозувати. Теракти у Франції, 
Великобританії, Німеччині в 2015-2017 рр. тому наочне свідчення.  

Динамічний розвиток міжнародного туризму ускладнює питання забезпечення 
безпеки туристів в різних туристських регіонах. Більш того, в останні роки загроза 
їхньому життю, здоров'ю та майну значно зросла практично в усіх туристських 
макрорегіонах. За даними Всесвітньої туристської організації більше 8 млн. євро-
пейців (3% всіх мандрівників) в закордонних поїздках стали жертвами злочинів, 
пограбувань, крадіжок [3]. 

Таким чином, спочатку приваблива ідея полегшеного безвізового в'їзду в краї-
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ни ЄС на початковому етапі стимулювала турпотоки в Європейський регіон, однак 
згодом стала чудовим місцем для численного потоку нелегальної міграції до Єв-
ропи і появи реальної терористичної загрози в регіоні. 

Звичайно ж не можна не бачити основні цільові завдання терористів: прагнен-
ня посіяти паніку і страх у суспільстві, завдати економічної шкоди туріндустрії і 
державі в цілому. Тероризм сьогодні є основною проблемою міжнародної спільно-
ти, що вимагає від неї консолідованих дій. Отож, безпеку в міжнародному туризмі 
необхідно розглядати як комплекс заходів з боку міжнародних організацій, націо-
нальних урядів, які приймають туристів. Стійке зростання міжнародних туристсь-
ких потоків призвело до створення міжнародно-правових структур, покликаних 
забезпечувати безпеку туристських подорожей. Підтримка і зміцнення миру і без-
пеки, розвиток співробітництва між державами ведеться в рамках ООН, яка і сьо-
годні залишається базовою конструкцією міжнародної системи колективної безпе-
ки. Міжнародно-правове забезпечення питань безпеки в системі міжнародного ту-
ризму базується на міжнародних договорах, конвенціях і деклараціях, прийнятих 
спеціалізованими структурами ООН які є основоположними в питаннях забезпе-
чення безпеки в туризмі. 

Таким чином, в основі забезпечення безпеки міжнародного туризму на націо-
нальному рівні повинна лежати єдина державна політика, оскільки мова йде про 
вироблення комплексу скоординованих і об'єднаних єдиним задумом політичних, 
організаційних, соціально-економічних, правових, інформаційних та інших захо-
дів, спрямованих на створення сприятливих умов для сталого розвитку сфери ту-
ризму. Однак безпека в системі міжнародного туризму не в повній мірі залежить 
лише від національної безпеки і стратегічного планування. Безпека в міжнародно-
му туризмі залежить від країни перебування, від регіону, в якому вона знаходить-
ся. А тому вирішення проблем безпеки неможливе без узгодженої стратегії дій 
усіх учасників співпраці. 
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П. В. Кривуля 
 

ДАНЖЕРОМЕТРЫ – ЭКОНОМИКО-СЕМИОТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ФУНКЦИЙ СИНДИНИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

В предметной области науки экономической безопасности субъектов хозяй-
ственной деятельности (или синдиники организаций, о чём подробно в [1]) боль-
шое внимание уделено истолкования ключевой категории «экономической без-
опасности» (ЭБ), факторам опасности, инструментарию обеспечения ЭБ, вопросам 
согласования интересов сторон, а также вопросам организации службы ЭБ. Неко-
торые вопросы, особенно пересекающиеся с предметной областью информацион-
ной безопасности и риск-менеджмента, остаются в определённом смысле отгоро-
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женными, будто в силу запрета на вторжение в смежные научные области. В ре-
зультате более детально разработанные вопросы в одной научной области создают 
барьер для развития другой научной области, которая созрела для решения этих 
вопросов позже. Так, вопросы организационные (в том числе и по сбору и предва-
рительной подготовке информационно-аналитического материала) оказались сла-
бо разработанными в предметной области рискологии (риск-менеджмент в своих 
рекомендациях по принятию решений в условиях риска опирается на основатель-
но проработанные научные положения измерения и оценки экономических рис-
ков, но как может быть организована работа таких риск-менеджеров и обеспечена 
первичными данными, – для многих современных функционально ёмких областей 
работы аппарата управления предприятием остаётся загадкой), потому что когда 
проработка этих научных вопросов актуализировалась для предприятий, то син-
диника организаций несколько опередила рискологию. В то же время вопросы ре-
презентации безопасоведческих аспектов состояния проблемных ситуаций, уже 
значительно проработанные в теории экономического риска, остаются недоразра-
ботанными в синдинике организаций, поскольку прорабатывать их – это в значи-
тельной мере повторять путь рискологии и дублировать уже полученные резуль-
таты. Само разграничение этих научных дисциплин в предметной области не ли-
шено смысла, но разграничение их как независимых экономических наук уже 
начинает вредить обеим. 

Кроме того, существует наука, занимавшаяся вопросами репрезентации любых 
аспектов проблемных ситуаций, и также оставшаяся в результате институцио-
нальных причин в неудовлетворительном состоянии проработки, – это экономиче-
ская семиотика (манифестом этой науки можно считать публикацию [2], но и ряд 
других авторов примерно в те же годы подошли к осознанию актуальности такой 
предметной области). Продолжение разработки положений этой науки как нико-
гда актуально в условиях декларируемого перехода к новому технологическому 
укладу и к информационной экономике. Будучи стыковой или междисциплинар-
ной научной областью, экономическая семиотика не только, как можно надеяться, 
разрешит вопросы репрезентации проблемных ситуаций генерации неблагоприят-
ных последствий и выбора превенций ущерба, но и разрешит кажущиеся второ-
степенными (но не малозначимые в силу объективности влияния институтов 
научных сообществ на само содержание науки) вопросы когерентного развития 
смежных и связанных предметных областей. 

В ходе реализации такого приложения экономико-семиотического аппарата к 
вопросам репрезентации проблемных ситуаций генезиса неблагоприятных ситуа-
ций в экономических организациях был разработан общий концепт данжерометра 
и конкретная его модель. Как ясно из названия, основное предназначение данже-
рометра – быть составляющим элементом управленческих дашбордов (dashboard 
или tableau de bord), который отражает состояние источников опасности, факторов 
экономического ущерба организации. Концепт данжерометра не предполагает 
строго определённый по форме представления графоаналитический инструмент 
репрезентации состояния факторов опасности на предприятия, но в ходе исследо-
вания предложена его конкретная модель, то есть конкретный вид данжерометра, 
который представляется целесообразным в текущих условиях слабого развития 
репрезентации объективного поля мониторинга службами ЭБ предприятий (как 
вообще работниками аппарата управления предприятием, так и даже конкретно 
самими работниками этих специализирующихся на вопросах ЭБ служб). Такая 
предлагаемая форма базируется на представлении иерархии факторов опасности (в 
сущности, по содержанию тождественной диаграмме Исикавы) в виде многоуров-
невой круговой диаграммы, сектора которой последовательно детализируют сек-
тора более общего уровня, а по размеру соответствуют значимости контролируе-
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мой области – расцветка заливки секторов соответствует принятой в конкретной 
службе шкале сигнализации состояния. То есть предлагаемая форма данжерометра 
объединяет в себе содержание иерархической декомпозиции (или диаграммы Иси-
кавы) факторов опасности, круговой диаграммы и шкалы цветовой индикации 
(светофора состояний опасности). Вероятно, такая форма будет подготовительной 
и переходной, но пока ещё есть потребность в таких подготовительных и переход-
ных формах, – внедрение таких форм ускорит развитие полноценных дашбордов в 
службах ЭБ предприятий. 
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ANALYSIS OF FOOD SAFETY IN THE GRAIN SECTOR OF UKRAINE 
 

Food security is a major factor in the national security of any state. Especially now, 
with active European integration on the one hand, and at the same time, a large-scale so-
cio-economic crisis and hostilities in the east. Today, Ukraine faces significant challeng-
es to its food security, so the issue of strengthening it is more pressing than ever. 

The grain-producing complex traditionally occupies one of the priority places 
among the main branches of agriculture of Ukraine both in terms of production and 
technical characteristics, and in terms of turnover of financial and monetary resources. 
Its resource potential is of great importance for the national economy of the country, en-
suring its food security. The state of the grain economy determines the development of 
all branches of agro-industrial production and the level of welfare of the people. The 
volume of grain production depends on whether the population is provided with the 
basic foodstuff - bread, and industry - with raw materials. 

The grain economy stimulates or impedes the development of many other related in-
dustries, food and commodity markets. The level of its development characterizes the re-
liability of bread supply, economic and socio-political stability in the country, its food 
security, is a kind of indicator of the economic well-being of the state [1]. 

The highly developed grain industry plays a significant role in the expansion of meat 
and dairy cattle, pig breeding and poultry farming. In view of deepening of the interna-
tional division of labor, economic differences of countries and different availability of 
their own-produced grain, this product becomes one of the most important objects of for-
eign trade. Grain production in Ukraine is undergoing significant changes in connection 
with the development of new forms of management and the development of the farm-
stead, the peculiarities of the formation of the grain market in a market economy [3]. 

Today, there is a steady specialization in the world grain market: grain production is 
concentrated in developed countries, and many developing countries are unable to solve 
their grain problems and are forced to move to large-scale grain imports. As a result, the 
world grain trade is growing. The state of the grain market of the country is an important 
indicator of the quality of the economic reforms being carried out in the country, the im-
plementation of agri-food policy. Given the scale and completeness of the elements of 
economic relations, the grain market can serve as a model of development for other 
markets for agricultural products, raw materials and food [2]. 

According to the State Statistics Service of Ukraine, in 2018 the production of cere-
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als and legumes was more than 70 million tons. 
Today, the three most common crops in the world are cereals, such as wheat, corn 

and rice, which is primarily due to differences in culture and consumption traditions in 
different regions of the world. In Ukraine, the first place in the structure of grain produc-
tion belongs to corn 35,8 million tons, wheat - 24,6 million tons, barley - 7,3 million 
tons, rye - 0,4 million tons Among the oil crops traditionally there are sunflower, its 
production amounted to 14,2 million tons, soybeans – 4,5 million tons, and rapeseed 2,7 
million tons. 

Interrelated indicators characterize the level of food security in a country. These in-
clude: the country's self-sufficiency in food, the independence of the country's food sup-
ply and the resource supply of the industrial complex from imported supplies; sizes of 
strategic and operational food stocks in accordance with regulatory needs; the level of 
food production, especially of basic types, per capita; the level of consumption of the 
most vital foods; the level of physical and economic availability of food for different 
categories of population; the stability and affordability of prices for the main types of 
food; quality and environmental friendliness of food [1]. 

At the global level, a special methodological framework is used to assess food secu-
rity. The most well-known indicator of the level of food security characterizes the ratio 
of world grain reserves to its global consumption. The level of transitional stocks corre-
sponding to 60 days of world grain consumption is considered safe, or about 17% of its 
total consumption per year. Other indicators characterize the grain situation for the main 
exporting and importing countries [1]. 

The huge potential of the country's grain economy should be considered and evalu-
ated as a national treasure, a permanent enormous source of national wealth, the rational 
use of which can solve almost all the numerous issues of food security, sustainably de-
velop grain exports, effectively turning it into a powerful lever Yielding directly to the 
grain industry itself, which can have a significant positive impact on the entire Ukrainian 
economy. In addition, by having black soil and cereal resources at its disposal, develop-
ing a grain-based economy through efficient resource-saving technologies, it can fully 
provide food for not only its population, but also make a worthy contribution to solving 
the world's food problem. 
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СИСТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

Розробка елементів системи інтелектуальної безпеки промислових 
підприємств є актуальною задачею, вирішення якої дозволить аргументовано 
визначити чинники до системи інтелектуальної безпеки промислових підприємств. 

Тривала фінансово-економічна криза в Україні обумовлює загострення існую-
чих та виникнення нових загроз діяльності об’єктів господарювання. Втрата виро-
бничого, фінансового, кадрового, технологічного та інноваційного потенціалу, 
ускладнена негативним впливом неефективного інституційного середовища, приз-
водить до погіршення фінансового стану підприємства, зменшення конкурентних 
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переваг, внаслідок чого може реалізуватися загроза банкрутства та припинення 
діяльності. В цих умовах актуалізується проблема ефективності управління скла-
довими економічної безпеки підприємства, в першу чергу, фінансової безпеки, 
інтелектуальної безпеки та кадрової безпеки [1, с. 71].  

Як зазначають автори дослідження [2] в інформаційному суспільстві у струк-
турі об'єктів економічної безпеки зростає значущість інтелектуальних ресурсів, 
захищеність яких є базовою умовою убезпечення розвитку національної економіки 
та її складових на інноваційній основі. Безпека людського розвитку в економіці 
знань - це насамперед безпека інтелектуального розвитку людини, інтелект якої є 
основою формування, накопичення та використання інтелектуальних ресурсів. 
Виходячи з цього, в сучасних умовах убезпечення інтелектуальної діяльності як 
діяльності з продукування, обміну, використання інтелектуальних ресурсів, ви-
ступає пріоритетною складовою безпеки людського розвитку та економічної без-
пеки. Таким чином, в умовах економіки знань інтелектуальна безпека набуває 
провідної ролі в убезпеченні людського розвитку. Це суттєво актуалізує до-
слідження її змісту, умов, структури та напрямів забезпечення. 

Але, товаровиробників, продавців та споживачів необхідно захищати від не-
добросовісної конкуренції, в основі якої, як правило, завжди лежить неправомірне 
використання об’єктів інтелектуальної власності й виробництво контрафактної 
продукції. Для реалізації цих завдань в Україні необхідно активізувати та підви-
щити ефективність використання потенціалу інтелектуальної власності [3]. 

На думку автора [4] економічна захищеність промислового підприємства скла-
дається із наступних елементів ( рис. 1.1).  

 

 

Рис. 1.1 - Економічна захищеність промислового підприємства (Джерело: за даними [4]) 
 

Поняття «інтелектуальна безпека» в науковій термінології з’явилося досить 
недавно, тому не обґрунтовано загальновизнане тлумачення. За результатами 
аналізу літературних джерел можна дійти висновку, що визначення інтелектуаль-
ної безпеки не є універсальним та потребує уточнення. Актуальність цього питан-
ня обумовлює доцільність формування науково-обгрунтованого теоретичного по-
яснення категорії інтелектуальна безпека. 

Інтелектуальна безпека повинна розумітися, на наш погляд, як відсутність не-
безпек і загроз на кожному етапі життєвого циклу об’єкту права інтелектуальної 
власності.  
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМНАНТИ  

РОЗВИТКУ ЦЕНТРАЛЬНИХ ТА СХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ  

У КОНТЕКСТІ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
 

Центральна та Східна Україна – важливий для держави регіон, оскільки саме 
тут розташовані підприємства, що створюють істотну частину ВВП України. Це, у 
свою чергу, є потужним фактором формування політичної безпеки держави. 

Виробничі показники великих підприємств мають вплив на соціально-
економічну ситуацію в регіоні, тоді як роль малих та середніх підприємств в регіо-
ні є менш важливою, ніж у середньому по Україні. Наприклад, в даному регіоні 
частка великих підприємств у обсягах реалізації продуктів і послуг сягає 53,2% 
проти 41,9% по Україні, а середніх і малих – 46,8% проти 58,1% по Україні [1]. 

Регіон – лідер зі споживання енергоресурсів, тут виробляється близько 16% ва-
лового доданого продукту в Україні, а споживається понад 25% енергоресурсів (в 
т.ч. у промисловості, житловому секторі, будівництві, секторі послуг, сільському 
господарстві). 

У галузевому розрізі найбільш складна ситуація спостерігається на підприємс-
твах вуглевидобувної промисловості. Заборгованість по державних вуглевидобув-
них підприємствах Донецької області на 01.10.2012 становить 1 431 400 000 грн., 
по недержавних вуглевидобувних підприємствах - 109,4 млн. грн., по підприємст-
вам шахтобудівельного комплексу - 44,2 млн. грн. Деякі підприємства виплачують 
зарплату за відомістю, але не здійснюють при цьому відрахування до Пенсійного 
фонду, фонду державного страхування та ін. Рівень середньомісячної зарплати і 
пенсій в порівнянні з Україною вище, але ці показники в десятки разів відстають 
від розміру середньої заробітної плати в країнах Європейського Союзу. 

Враховуючи, що серед актуальних проблем для жителів регіону визначилися 
саме ті, які характеризують невисокий рівень доходів населення, особливої актуа-
льності набувають думки і оцінки жителів у ситуаціях, пов'язаних з матеріальними 
труднощами. Поведінкова позиція людей, що опинилися в скрутному матеріально-
му становищі опинилася більшою мірою активною, ніж пасивною. 

Результати дослідження виявили, що в передкризовій ситуації приблизно третя 
частина населення регіону (28%) нічого не робила для покращення свого матеріа-
льного статку. Якщо їм не вистачає основних доходів (зарплати) на задоволення 
базових потреб, обмежуються її рівнем і пасивно терплять. Але все ж більша час-
тина опитаних - 38% - в подібній ситуації активно діє, використовує будь-які мож-
ливості заробити. Вибірково шукають можливість заробити у відповідності зі сво-
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єю спеціальністю приблизно п'ята частина опитаних - 21%. Розраховують на мате-
ріальну підтримку (допомога) батьків, родичів, друзів та близьких 20% опитаних, 
5% мають суттєву допомогу за рахунок вирощеної сільськогосподарської продукції 
на своїй присадибній ділянці. Шукали можливість виїхати на заробітки за кордон 
лише 2% [2].  

Для 40% респондентів найбільш оптимальним варіантом є невелика, але гара-
нтована зарплата. Значна частина жителів регіону (34%) хоче мати постійний за-
робіток, але одночасно додатково працювати над створенням і накопиченням влас-
них капіталів (грошових, майнових). Підприємницький потенціал характерний 
лише для 10% опитаних, які готові ризикувати, терпіти труднощі, але досягти мети 
- заробити капітал [2]. Усе це сприяє зростанню протестних настроїв. У 2019 р. бі-
льшість громадян вже не довіряли політичній еліті країни, що свідчить про певну 
загрозу безпеці саме зсередини. 

Про занепад індустріального сектору економіки красномовно свідчить той 
факт, що у ТОП-100 найбільших платників податків за 2015 р. та 2016 р. немає 
провідних підприємств машинобудівної, хімічної чи металургійної промисловості 
[3, c. 90]. Це становить небезпеку деіндустріалізації країни. 

Протягом 25 років в українській економіці не відбулося позитивних змін ані в 
галузевій, ані в технологічній структурі виробництва. Економіка все більше 
набуває сировинного ухилу. Посилюються тенденції морального старіння 
технологій, зростає рівень фізичного зносу основних фондів. У 2015 р. цей 
показник у промисловості у цілому становив 76,9%, у тому числі в переробній 
промисловості – 75,9%, в енергетиці – 82,6% [4]. 

В якості висновку додамо, що цей регіон дав Україні дуже велику кількість по-
літичних діячів, у т.ч. чинного президента В.О. Зеленського, який народився у м. 
Кривий Ріг Дніпропетровської області. Якщо ж говорити про безпеку держави, то 
варто зауважити, що її запорукою є рівномірний розподіл фінансів між галузями 
промисловості, а також дотримання соціальних стандартів та правових норм.  
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ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

Процеси становлення в нашій державі соціально орієнтованої ринкової еконо-
міки спричинюють зростання складності та безпеки соціально-економічних про-
цесів, зумовлюють підвищення соціальної відповідальності за управлінські рішен-
ня, які приймаються на всіх рівнях.  

Актуальність теми випливає з того, що позитивні зміни в суспільстві можливі 
лише за спрямування державної соціально-економічної політики на формування від-
повідних передумов для підвищення якості життя усього населення, а отже забезпе-
чення соціальної безпеки та рівномірності розвитку регіонів країни. А це вимагає 
знання реальної ситуації в країні, її регіонах, вчасного виявлення та достовірної оцін-
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ки проблем, які виникають. Стратегічною метою забезпечення соціальної безпеки та 
соціального розвитку регіонів України є: 1) поступове збільшення реальних доходів 
населення на основі зменшення їхньої надзвичайної диференціації між різними кате-
горіями населення та належного соціального забезпечення; 2) удосконалення терито-
ріально-галузевої структури господарства області, надання пріоритету наукомістким 
галузям (особливо ракето-космічній, авіабудівництву); 3) розвиток соціальної інфра-
структури, розширення сфери послуг; 4) впровадження та реалізація ефективних за-
ходів відносно адресної підтримки малозабезпечених родин. 

В таблиці 1 узагальнені результати проведеного дослідження з розробки пріори-
тетних напрямків розвитку регіонів України щодо підвищення добробуту населення. 

 

Таблиця 1 − Соціальний розвиток регіонів України та підвищення добробуту населення як 
основа соціальної безпеки країни 
 

Назва Опис 
Мета Збільшення реальних доходів населення на основі зменшення їхньої надмір-

ної диференціації між різними категоріями населення та належного соціаль-
ного забезпечення 

Обмеження 
та загрози 

– нестача зовнішніх та внутрішніх інвестицій за для інтенсивного розвитку 
галузей спеціалізації регіону 
– недосконалість галузевої структури економіки, внаслідок чого розповсю-
джується структурне безробіття, неповна зайнятість населення, котрі зни-
жують рівень доходів населення 
– значні міжгалузеві та територіальні диспропорції в оплаті праці 
– неефективне використання людського капіталу, що обмежує можливості 
підвищення реальних доходів населення 
– тінізація економіки 

Пріоритети – створення дієвого механізму регулювання рівня та структури доходів на-
селення (орієнтованого на забезпечення в їхній структурі більшої питомої 
ваги в оплаті праці та прибутку) 
– постійний та збалансований розвиток галузей спеціалізації економіки об-
ласті, інтенсифікація господарства на основі впровадження інновацій, під-
вищення продуктивності праці 
– інтенсивний розвиток приватних підприємств 
– здійснення ефективних заходів щодо детінізації економіки 

Заходи щодо 
підвищення 
рівня життя 
населення 

– ліквідація заборгованості із сплати заробітної праці та звуження сфери 
прихованого та структурного безробіття 
– збільшення сукупних доходів населення на основі випереджаючого росту 
номінальної заробітної плати порівняно до підвищення споживчих цін, удо-
сконалення тарифної системи оплати праці, розширення сфери її колектив-
но-договірного регулювання 
– формування ефективної системи адресної соціальної допомоги населенню 
– розвиток системи соціального страхування, здійснення пенсійної реформи 
на принципах справедливості, розвиток недержавного пенсійного страху-
вання 

 

За песимістичним сценарієм при низьких темпах росту ВВП можна очікувати 
незначного підвищення мінімальної та середньої заробітної плати, збереження 
значної диференціації рівня доходів, росту дефіциту бюджету, пов’язаного із не-
обхідністю додаткового фінансування пенсійних та соціальних виплат. За оптимі-
стичним сценарієм при рості ВВП щорічно на рівні 8-10% та більше з’явиться мо-
жливість підвищити реальні доходи населення, пенсії та інші соціальні виплати, 
змінити структуру сукупних доходів населення на користь заробітної плати та до-
ходів від підприємницької діяльності, збільшити його платоспроможний попит, та 
сформувати необхідні передумови для росту рівня життя. 

Заходи щодо підвищення рівня життя населення в регіонах України: 1) лікві-
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дація заборгованості із сплати заробітної праці та звуження сфери прихованого та 
структурного безробіття; 2) збільшення сукупних доходів населення на основі ви-
переджаючого росту номінальної заробітної плати порівняно до підвищення спо-
живчих цін, удосконалення тарифної системи оплати праці, розширення сфери її 
колективно-договірного регулювання; 3) формування ефективної системи адресної 
соціальної допомоги; 4) розвиток системи соціального страхування, здійснення 
пенсійної реформи, розвиток недержавного пенсійного страхування. 

Очікувані результати. За умови високих темпів росту ВВП, низького рівня ін-
фляції, виконання соціальних програм, дотримання соціальних пріоритетів мож-
ливо очікувати, що щорічні темпи росту реальних доходів населення будуть пере-
вищувати 15%, середня заробітна плата по галузях економіки перевищить прожи-
тковий мінімум, зменшаться галузеві та територіальні диспропорції в оплаті праці. 
В структурі доходів населення буде переважати доля заробітної плати та підприє-
мницького доходу. 

В основі державної політики подолання бідності та підняття рівня життя насе-
лення має бути визнання того, що цієї мети не можна досягти виключно шляхом 
підтримки знедолених. Необхідні комплексні підходи, орієнтовані як на бідні, так 
і на відносно забезпечені верстви суспільства. Зусилля держави щодо підвищення 
рівня життя всіх верств населення незалежно від їх матеріального положення ма-
ють спиратися на забезпечення сталого економічного зростання, всебічний розви-
ток і максимально повне використання трудового потенціалу країни, поліпшення 
ситуації на ринку праці. 

Аналіз соціального розвитку регіонів України дали змогу обґрунтувати шляхи 
забезпечення соціальної безпеки українського суспільства в аспекті таких важли-
вих складових суспільних відносин, як економічні, соціально-класові, соціально-
трудові відносини, соціальний захист та пенсійне забезпечення. Забезпечення со-
ціальної безпеки має бути спрямовано насамперед на недопущення непоправних 
соціальних руйнувань або таких негативних наслідків, що потребують для свого 
відновлення дуже великих зусиль і тривалого часу.  
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Н. А. Шюкюров 
 

МЕХАНИЗМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ  

В СФЕРЕ КОММУНИКАЦИИ 
 

Организация управления развитием сферы коммуникационных услуг является 
единым, интегрированным процессом. Этот процесс направлен на создание усло-
вий, необходимых для достижения предприятиями, действующими в этой сфере, 
своих целей развития, увеличения эффективности своей деятельности и укрепления 
своих позиций на рынке. Решение проблем организации управления развитием 
сферы коммуникационных услуг и его первичных структур требует комплексного, 
системного подхода. Это обусловлено тем, что связь является самой динамичной 

http://ua-referat.com/Знедолені
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отраслью современной экономики. В последние годы темпы роста местных почто-
вых и курьерских служб стали выше, чем во многих зарубежных странах. Согласно 
данным ООО «АЗЕРПОЧТ», объем рынка электронной коммерции, реализуемой за 
счет почтовых перевозок, увеличится к 2019 году на 40%.  

В настоящее время в регионах страны в сфере коммуникации действуют фи-
лиалы ООО «АЗЕРПОЧТ», которые предоставляют основные, доминирующие 
услуги, а также другие частные операторы, конкурирующие между собой за при-
влечение индивидуальных, групповых и корпоративных потребителей. С этой 
точки зрения, обострившаяся конкуренция выявила множество новых явлений, 
процессов и условий, связанных с обслуживанием клиентов. В то же время вопро-
сы касательно качества услуг, оказываемых пользователям разных категорий, и 
проблемы эффективной организации деятельности предприятий в сфере коммуни-
каций в современных экономических условиях все еще недостаточно изучены. 
Существуют разные подходы и классификации, связанные с определением адми-
нистративно-территориальных зон страны. На основе обобщения этих подходов и 
идей в классификации можно прийти к такому выводу, что в мировой практике 
системы классификации систем управления в рамках определенных территори-
альных границ можно классифицировать следующим образом: 1) экономическое 
зонирование осуществляется на основе принципа территориального разделения 
труда (по крупным экономическим районам, административным районам, терри-
ториально-производственным комплексам, промышленным узлам); 2) на основе 
структуры национально-государственных структур (республика, область, край, 
крупные города и т.д.); 3) Административно-территориальное деление субъектов 
территории республики (район, город, поселок, село); 4) по районам, в которых 
реализуются крупные региональные комплексные программы (развитие ресурсно-
сырьевых, экологических, депрессивных районов). 

В таком контексте следует отметить, что в Азербайджане согласно территори-
ально-административной структуре действуют 66 районов, 12 городов республи-
канского подчинения, 14 городских районов, 257 поселков, 1719 сельских терри-
ториальных округов и 4260 сел. Следует отметить, что 11 административных рай-
онов Азербайджанской Республики были полностью и частично оккупированы 
армянами. Всего в республике действуют 2698 муниципалитетов. Местные, рай-
онные, сельские муниципальные и исполнительные структуры занимаются управ-
лением местных и административно-экономических районов на территории рес-
публики. Организация, управление и организационные механизмы функциониро-
вания предприятий в сфере коммуникации в территориальных административных 
регионах республики регулируются посредством своеобразной организационной 
структуры и механизмов, обусловленных спецификой области. Как и в других 
сферах, в сфере коммуникаций была создана структура управления в соответствии 
с территориально-административным делением страны. Следует отметить, что в 
организации управления и регулирования сферы коммуникаций произошли значи-
тельные изменения. Прежде всего, все это связано с формированием подсектора 
почтовой связи в качестве своеобразной сферы, с формированием специальных 
сфер связи и подсекторов коммуникационных услуг. 

Предприятия в сфере коммуникаций являются субъектами 
предпринимательской деятельности, имеющими административную и 
экономическую автономность, действующими в соответствии с законодательными 
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нормами и лицензиями, выданными министерством.  
Автономность предприятий в сфере коммуникаций закреплено в их 

утвержденном уставе и регистрации в соответствующих местных органах власти, 
эти предприятия имеют свои собственные сформированные и 
усовершенствованные системы учета и отчетности, банковские счета и статус 
юридического лица, что дает им право распоряжаться имуществом в пределах 
своих полномочий. При классификации субъектов предпринимательской 
деятельности, прежде всего, необходимо определить цели, для которых она 
служит, и какие критерии составляют ее основу. Следует отметить, что целью 
классификации является совершенствование механизмов и методов управления и 
регулирования. Своеобразность сферы коммуникаций дает возможность широкого 
выбора при отборе критериев классификации.  

По форме собственности предприятия в сфере коммуникаций можно разде-
лить на государственные, специальные и смешанные типы. Говоря о смешанном 
типе, речь идет об участии государства в уставном капитале коммуникационного 
предприятия. По своей организационно-правовой форме предприятия связи под-
разделяются на государственные унитарные (казначейские) предприятия (почтовые 
службы), на хозяйственные общества и объединения и на акционерные общества. 
По признаку принадлежности определяется подчиненность предприятия мини-
стерствам и ведомствам. Кроме того, классификация ведется на основе характери-
стик сектора (на основе типов предоставляемых услуг), почтового сектора и сек-
тора электросвязи, структуры предоставляемых услуг (одновременно может быть 
предоставлено несколько коммуникационных услуг), специализированных услуг 
связи, монопольного уровня (естественная монополия и временная монополия), 
процессов производства и реализации коммуникационных услуг, зон обслужива-
ния (международные операторы, национальные операторы, республиканские, реги-
ональные, местные). Помимо вышесказанного, в сферу связи входят предприятия 
коммуникационной промышленности, строительные, научно-исследовательские, 
проектно-конструкторские институты, учебные заведения и другие коммуникаци-
онные системы. Как видно, такая разнообразность коммуникационной индустрии 
также оказывает влияние на структуры управления. Как видно, в Азербайджанской 
Республике основу управления и регулирования коммуникаций в территориальных 
административных единицах страны составляет иерархическая структура (пирами-
да). В такой системе одна структура управления подчиняется другим структурам 
управления. А это означает, что один цикл управления действует одновременно и в 
качестве объекта и в качестве субъекта управления. Возникает интересный вопрос: 
какие организационные механизмы можно использовать в современное время для 
развития сферы коммуникаций в административно-территориальных единицах рес-
публики? Прежде чем ответить на вопрос, было бы целесообразно провести по-
дробную оценку организационных механизмов. 

Мы считаем, что службы внутреннего аудита в структуре предприятий почто-
вой связи Министерства Транспорта, Связи и Высоких Технологий Азербайджан-
ской Республики должны быть выделены в отдельный департамент. Это объясняет-
ся тем, что все больше и больше растут современные логистические потоки в Азер-
байджане, и поэтому необходимо создать службу аудита для эффективного управ-
ления их финансовыми и организационными аспектами. Это может, в первую оче-
редь, значительно увеличить ассортимент почтовых услуг и надежность доставки. В 
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связи с этим мы представляем организационную структуру отдела внутреннего 
аудита почтового отделения, разработанную нами (см. Рисунок 1): 

 

 
 

Рисунок 1. Структура службы внутреннего аудита почтового отделения  
(Аудит кассовых и финансовых операций - Организационная экспертиза процессов 
транспортировки - Аудит стоимости услуг зарубежных перевозок - Аудит кадрового по-
тенциала - Аудит жалоб граждан). Источник: составлено автором. 

 

В целом организационные механизмы (структурные, организационно-
административные, информационные) в управлении отличаются комплексными 
характеристиками воздействия, которые также несут в себе характеристики как 
экономических, так и мотивационных механизмов. На уровне предприятия, на 
низшем уровне управления выделяются следующие структурные механизмы раз-
вития для организации и управления производством: механизм гибкой структуры 
системы целей (особый выбор приоритетов), механизм усиления организационного 
потенциала предприятий и организаций (рационализация структуры предприятий 
и организаций); На региональном и межрегиональном уровнях вышеуказанный 
состав также включает усовершенствование структуры экономики.  
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СЕКЦІЯ ІX 

ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 

 

Ю. Ю. Руденко 
 

ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ПСИХОЛОГІЯ БЕЗПЕКИ:  

ПРОБЛЕМА КОРЕЛЯЦІЇ ПОНЯТЬ 
 

Постановка проблеми. Потреба у безпеці є однією з базових потреб людини; 
вона містить в собі можливість людини задовольняти інші потреби, не очікуючи 
раптової катастрофи, яка потягне за собою припинення життя, чи своєї власної, чи 
своїх близьких, чи знищення всього того, що для неї є цінним та значущим. Пла-
нування свого життя, формування та реалізація життєвих цілей, розвиток зв’язку з 
іншими людьми, освоєння нових видів діяльності – все це потребує наявності у 
суб’єкта такого фундаментального переживання, як переживання безпеки існуван-
ня – фізичного та психічного. Напроти, постійне відчуття загрози виживанню тяг-
не за собою зниження життєвої активності суб’єкта, скорочення психологічного 
майбутнього, звуження діапазону поведінки за рахунок відмови від всього, що ви-
ходить за межі життєзабезпечення, переважання негативних емоційних станів и, 
як наслідок, загальне падіння якості життя людини.  

Проблемами фізичної безпеки займаються різні напрямки сучасної науки, а 
проблема психологічної безпеки людини має досить сучасне забарвлення. Зокре-
ма, ця проблема стає актуальною сьогодні, коли світ переживає нову хвилю війн з 
використанням сучасного озброєння, масований вплив засобів масової інформації 
з формуванням сучасних форм впливу на масову свідомість.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні, наукова література пси-
хологічного спрямування не може впевнено похвалитися великою кількістю пуб-
лікацій з означеної проблематики. Серед праць вітчизняних та зарубіжних вчених 
з країн СНГ можна назвати прізвища наступних авторів: Журавльов А., Зеленова 
М., Іллюк О., Караяні О., Котик М., Лазебна О., Тарабріна Н. та інші автори.  

Визначення невирішених раніше частин загальної проблеми. Для буденної сві-
домості більш зрозуміла загроза фізичному виживанню. Але страх перед небезпе-
кою, яка веде до руйнування цілісності чи перериванню існування людини, може 
застосовуватися як до фізичного, так і для психічного аспекту життя. Відповідно, 
потреба у безпеці може розумітися у даному контексті, як відсутність загрози для 
тіла, так і для духу.  

Метою нашої публікації є з’ясування змістовного наповнення поняття «пси-
хологічна безпека», визначення критеріїв його класифікації та кореляція зі змістом 
поняття «психологія безпеки». 

Актуальність теми дослідження не викликає сумнівів, оскільки характеристи-
кою сучасного українського суспільства є аномічність, суттєва диференціація як 
ціннісна, так і матеріальна, до яких долучаються проблеми, пов’язані з подіями, 
які сьогодні відбуваються на Сході України. Адже, ми маємо вагому категорію 
громадян, як військовослужбовців, так і цивільних, яка потребують реадаптації в 
українському соціумі.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Психологічна безпека трактується як 
«певний стан інформаційного середовища та умов життєдіяльності певної людини, 
групи, суспільства в цілому, який не сприяє порушенню цілісності, адаптивності 
функціонування та розвитку суб’єктів» [1]. Реалізація потреби у психологічній без-
пеці розглядається «як збереження психологічної цілісності індивіду, наявності у 
нього почуття задоволення сьогоденням та впевненості у майбутньому, відчуття за-
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хищеності інтересів та цінностей, залученості до оточуючої дійсності» [2, c. 160].  
Наукові пошуки у межах дослідження психологічної безпеки можна розділити 

на основні напрямки та представити таким чином: перший напрямок – макропси-
хологія, дослідження психологічних явищ, які знаходяться у співвідношенні з сус-
пільством в цілому (психологія тероризму, натовпу, маніпулювання суспільною 
свідомістю, психологічне благополуччя тощо); другий напрямок – включає дослі-
дження аддиктивної та девіантної поведінки (алкогольна та наркотична залеж-
ність, злочинна поведінка тощо), все що створює загрозу життєздатності нації; 
третій напрямок – соціальна та психологічна патологія різних видів діяльності та 
поведінки (різні види соціальних відхилень: специфічне відношення до закону рі-
зних категорій громадян, психологія різних професій (наприклад, дослідження 
стресу у військовослужбовців, рятувальників тощо)). 

В цілому психологічну безпеку також можна класифікувати за певними озна-
ками, наприклад: 1) за охопленням людей (психологічна безпека об'єднань людей, 
груп людей, окремих людей); 2) за віком (психологічна безпека дітей, юнаків, до-
рослих людей, людей похилого віку); 3) за видами діяльності (психологічна безпе-
ка працівників освіти, науковців, робітників, підприємців, селян та ін.); 4) за умо-
вами діяльності ((психологічна безпека військовослужбовців під час повсякденної 
життєдіяльності, під час виконання службово-бойових завдань в особливих (екс-
тремальних) умовах та ін.)) [3]. 

Щодо нової дисципліни «психологія безпеки», то слід зазначити, що одним з 
перших в український науці висунув гіпотезу про те, що крім конкретної безпеки 
при виробничій діяльності, якою займається охорона праці, є загальні психологічні 
проблеми, притаманні всій людській життєдіяльності в умовах небезпеки, вчений 
Котик М.А.[4]. Тому актуальним є виявлення закономірностей діяльності людини в 
умовах небезпеки для перетворення цієї діяльності в безпечну. Причому безпечну 
не тільки у відношенні до фізичних небезпек, але і з погляду соціальних небезпек 
(покарання, втрати авторитету, поваги, гідності тощо), а також духовних небезпек - 
переживань з приводу зроблених помилок, нанесення комусь шкоди, очікування 
небезпеки чи проблем, а також політичних небезпек (насилля у наслідок конфлік-
тів, етноциду, геноциду, терору тощо). При цьому інструментарій психологічної 
науки незамінний як в дослідженні безпеки життєдіяльності людини, так і при фо-
рмуванні концепції безпеки. Тому на стику безпекознавства та психології виникла 
нова галузь знань психологія безпеки. 

Отже, психологія безпеки - це галузь психологічної науки, що вивчає психологі-
чні причини, умови небезпек та способи їх подолання, які виникають у процесі різних 
видів діяльності людини. 

Висновки. Питання про кореляцію понять «психологічна безпеки» та «психологія 
безпеки» залишається відкритим, оскільки вони є досить новими у науці. Однак, без 
сумніву можна стверджувати, що психологія безпеки – нова галузь психологічної на-
уки, а психологія безпеки – поняття, яке може застосовуватися у різних наукових на-
прямках та навчальних дисциплінах, зокрема, у політології, психології, національній 
безпеці тощо. 
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І. О. Блохіна 
 

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ  

ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ 
 

У сучасних дослідженнях поняття безпеки є одним з найбільш часто вжива-
них, тому важливість і актуальність розробки проблеми психологічної безпеки 
особистості сьогодні не викликає сумнівів. Про це свідчить виникнення нових на-
прямків в системі знань. Так, в психологічній науці виділилася самостійна галузь 
«Психологія безпеки», в рамках якої здійснюються як теоретичні дослідження, так 
і практичні програми щодо забезпечення психологічної безпеки в різних соціаль-
них сферах [1]. Має місце також виділення самостійної наукової дисципліни 
«Психології безпеки особистості».  

Найбільш активно даний напрямок почав розвиватись в останні десятиліття 
XX століття. Цей розвиток пов'язаний з тим, що починають з'являтися системні 
дослідження психологічних проблем безпеки людини. 

Поняття психологічної безпеки багатозначне. Гіпотетично феномен психологі-
чної безпеки особистості пов'язаний з особистісними особливостями людини, її 
самосвідомістю, спрямованістю, специфікою ставлення до тих чи інших фактів, 
подій, здатністю переживати і рефлексувати [1]. Т.С. Кабаченко розглядає психо-
логічну безпеку «як самостійне вимірювання в загальній системі безпеки, являє 
собою стан інформаційного середовища і умови життєдіяльності суспільства, що 
не сприяють порушенню психологічних передумов цілісності соціальних суб'єк-
тів, адаптивності їх функціонування і розвитку» [4]. На думку Т.М. Краснянской, 
безпеку доцільно розглядати в якості психічного стану підконтрольності суб'єкту 
комплексу екзогенних і ендогенних параметрів, що забезпечує динамічну рівнова-
гу його взаємодії з середовищем на соматичному, енергетичному та інформацій-
ному рівнях [5].  

Механізми формування і розвитку психологічної безпеки особистості детермі-
новані поведінкою людини в різних ситуаціях [3].  

Одним з перших механізмів засвоєння соціального досвіду, в тому числі без-
печної поведінки, є наслідування дитиною зразків безпечної поведінки дорослої 
людини.  

Завдяки механізму ідентифікації, яка виступає одним з провідних механізмів 
соціалізації людини в суспільстві, відбувається засвоєння зразків поведінки в афе-
ктивній, соціальній, професійній сферах.  

Механізм соціальної оцінки бажаної поведінки здійснюється в процесі соціа-
льного контролю. Підкріплюючим і формуючим чинником служить реакція ото-
чуючих, а образ взаємного сприйняття є регулятором поведінки. Позитивна соціа-
льна оцінка (оцінка-підтримка, оцінка-схвалення) активізує дії суб'єкта на безпеч-
ну поведінку, підвищує його самооцінку, сприяє творчій активності. Постійна не-
гативна оцінка породжує почуття невпевненості, сорому за свої дії, переживання 
викриття та ганьби, почуття провини тощо. 

Поширеним механізмом також є конформність. Дане поняття тісно пов'язане з 
терміном «соціальний конформізм», тобто некритичне прийняття панівних в сус-
пільстві стандартів, норм, стереотипів тощо. Конформність можна розглядати як 
механізм, який діє на рівні всього суспільства. Всю сукупність факторів, що спо-
нукають людину до конформізму, можна умовно розділити на зовнішні і внутріш-
ні. При цьому зовнішні чинники діють як загроза, а внутрішні – як потреба. 

Процес формування і розвитку психологічної безпеки передбачає відображен-
ня людиною зовнішніх умов у вигляді певної суб'єктивної моделі, яка служить ос-
новою для попереднього психологічного програмування дій, для їх регулювання в 
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будь-якої діяльності [2]. 
Таким чином, психологічна безпека особистості визначена особливостями ін-

дивідуального осмислення дійсності у всій сукупності її соціальних процесів, по-
дій, відносин. Зміна дійсності призводить до зміни показників свідомості, до по-
родження нових цілей життєдіяльності. Це дозволяє говорити про психологічну 
безпеку як про результат безперервної роботи когнітивного і оцінного процесів. 
Дії мотиваційних механізмів і раніше сформованих відносин опосередковані і 
опосередковують процес сприйняття суб'єкта, що спонукають його до формування 
власної психологічної безпеки. 
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В. П. Амельянович 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 
 

Период обучения характеризуется различными стрессами, которым подвержены 
студенты. Стресс рассматривается в психологической литературе как сильное 
напряжение или нагрузка, вызванная разнообразными факторами, в результате чего 
провоцируются негативные психосоматические реакции организма. Студенты выс-
ших учебных заведений в большинстве случаев не достигли ещё максимальной 
эмоциональной зрелости, наступающей к 25 годам, что также следует учитывать. 

Студенты, испытывающие регулярный стресс, могут иметь проблемы, выра-
жающиеся в головных болях, повышенной тревожности, нервных тиках, расстрой-
ствах пищевого поведения, апатии, депрессии, физической слабости, чрезмерной 
сонливости или бессонницы. Для того, чтобы выявить меры профилактики стресса 
и его последствий, необходимо проанализировать, что именно может их вызывать.  

На поверхности лежат такие факторы, как невозможность справиться с нагруз-
кой, отсутствие свободного времени, сложности совмещения учёбы с работой или 
другими сферами жизни, проблемы с запоминанием материала, низкие результаты 
обучения, непонимание со стороны преподавателей и однокурсников, потеря ин-
тереса к процессу обучения, разочарование в выбранной специальности. Если рас-
сматривать проблему более глубоко, можно обнаружить такие факторы, как не-
сбалансированное питание, пренебрежение оптимальной длительностью сна, не-
хватка витаминов, плохой воздушный режим, чрезмерное использование компью-
тера и мобильного телефона, нерациональное распределение времени и сил, не-
умение самостоятельно расслабляться, отсутствие возможности для вывода эмо-
ций, редкая перемена видов деятельности. 

Преодоление последствий стрессов является более сложным комплексом мер, 
чем возможности профилактики возникновения предшествующих стрессовых ситу-
аций. В первую очередь, необходимо следить за состоянием физического здоровья, 
а именно: питаться не менее трёх раз в день и соблюдать питьевой режим; не зло-
употреблять напитками, содержащими кофеин; отказаться от вредных привычек; 
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находиться в состоянии сна не менее 7 часов в сутки; осуществлять проветривание 
помещения и его влажную уборку; совершать пешие прогулки на улице; поддержи-
вать физическую активность с помощью специальных упражнений, спортивных 
игр, посещения тренажёрного зала; следить за чередованием видов деятельности, 
физической или умственной, во время самостоятельной внеаудиторной работы 
важно делать перерывы по десять минут после каждого часа интенсивной работы; 
не следует длительно перед сном пользоваться мобильным телефоном и компьюте-
ром. Выполнение вышеперечисленных рекомендаций способствует хорошему фи-
зическому самочувствию, высокой работоспособности, длительному сохранению 
здоровья. Основу гигиеничной учёбы также составляет выполнение следующих ре-
комендаций: изучение тайм-менеджмента, привычка записывать поставленные за-
дачи, что позволило бы грамотно организовать свою работу согласно имеющемуся 
времени в конкретных условиях. В качестве примера можно назвать способность 
разделить обязанности на несколько категорий: важные и срочные; важные, но не-
срочные; неважные, но срочные; неважные и не срочные. Рекомендация такого рода 
снизит потребность выполнять необходимую работу в ускоренном темпе в более 
ограниченном времени, предотвратит забывание планов. Также схожие мероприя-
тия снизят риск возникновения состояния прокрастинации. Серьёзную роль играет 
составление планов, отличающихся временными рамками: на день, на неделю, на 
месяц, на каждый семестр, на весь год обучения. Важным условием является свое-
временное выполнение планов для предотвращения их накопления. Уровень тре-
вожности значительно снижается, когда человек осознаёт, что он может держать 
ситуацию под контролем. Психологическое напряжение устраняется благодаря 
применению методов, связанных с арт-терапией, прослушиванием музыки, заняти-
ями танцами, йогой, аутотренингами, выполнением ручных изделий. По нашим 
наблюдениям среди молодёжи распространённым методом борьбы со стрессом яв-
ляется сублимация сильных эмоций, которая выражается в реализации творческой 
деятельности: написание стихов, создание визуальных образов, организация проек-
тов, ведение собственных блогов в сети Интернет. 

Однако в более серьёзных случаях студентам может быть полезной консульта-
ция психолога. С помощью психолога студенты имеют возможность снять психо-
логические барьеры, влияющие, например, на возникновение страха перед необ-
ходимостью задать вопрос, рассказать о проблеме или попросить о помощи пре-
подавателей. Молодому поколению важно найти возможность в случае необходи-
мости сменить специальность, укрепиться в выборе направления обучения, осу-
ществлять нахождение ресурсов для дополнительной специальности или сфер 
жизни, не связанных непосредственно с обучением. Психолог, применяя индиви-
дуальные консультации, способен оказать помощь молодёжи на смысловом и по-
веденческом уровне в выработке стрессоустойчивости, без которой невозможно 
противостоять стрессам, возникающим на протяжении всего периода обучения и 
даже на протяжении всей жизни. Психологическая поддержка старшего поколения 
важна также в осознании временного, проходящего характера проблем, в развитии 
критического мышления.  

На уровне учебного заведения со стороны преподавателей неотъемлемым эле-
ментом личностно-ориентированного образования является создание ситуации 
успеха. Таким образом, студент имеет возможность всесторонне реализовываться, 
получать педагогическую поддержку, что создаёт стабильный психологический 
комфорт. Преподаватели могут делиться со студентами личными методами преодо-
ления стресса, собственным опытом заботы о здоровье во времена их обучения, а 
это способствует развитию доверительных отношений. Также на данном уровне бу-
дет полезно внедрение дополнительных занятий, предполагающих возможность 
получения консультаций по тем или иным дисциплинам для преодоления трудно-
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стей обучения. Чтобы избежать возникновение или усугубление психологических 
проблем студентов, помощь психолога должна быть в свободном доступе.  

Чтобы снижение стресогенности обучения было максимальным, на уровне 
государства следует пересмотреть учебную нагрузку на учащихся. Это осуще-
ствимо при условии уменьшения количества часов, затрачиваемых на непрофиль-
ные дисциплины, уменьшении количества занятий, обязательных к посещению в 
течение недели, увеличение выделенных часов для самостоятельной работы в 
комфортных условиях с возможностью получения консультации по мере необхо-
димости. Психологическая безопасность студентов будет обеспечена на более се-
рьёзном уровне, если облегчена возможность получения минимального балла, 
требующегося для прохождения экзаменационных испытаний, а также, если 
предоставлена дополнительная возможность получения высокого балла учащими-
ся, отличающимися высокими результатами в обучении. Оптимальным вариантом 
также является замена экзаменационных испытаний по непрофильным дисципли-
нам на недифференцированные зачёты. 

Таким образом, можно подтвердить, что период обучения студентов вузов 
действительно характеризуется наличием большого количества стрессовых факто-
ров, ставящих под угрозу психологическую безопасность. В то же время вышеука-
занные факторы возможно нивелировать на государственном и локальном уровне, 
выработать привычку контролировать личное применение профилактических мер 
психологической безопасности. 

 

Научный руководитель: к.полит.н., доц. Р.М. Ключник 

 

Т. О. Гайворонська 
 

СВОБОДА І ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ОСОБИСТОСТІ 
 

Проблема безпеки людини і суспільства набуває особливої актуальності в су-
часних умовах. Глобалізація світу, окрім позитивних змін в розвитку людства і 
окремих країн, принесла людству багато нових проблем, зокрема і проблеми, по-
в'язані з безпекою життєдіяльності суспільства і окремої людини. Людина – жива 
істота, якій притаманне прагнення до безпеки існування і захищеності від небез-
печних зовнішніх факторів, що загрожують її життю, здоров'ю і благополуччю.  

Безпеку людини в широкому сенсі слід розуміти як стан фізичного, соціально-
го і духовного благополуччя, яке детермінується зовнішніми (соціальними, куль-
турними, духовними) і внутрішніми (психологічними) факторами.  

Абрахам Маслоу, творець гуманістичної теорії особистості, вважав, що кожна 
людина унікальна і вмотивована для пошуку особистих цілей, що робить її життя 
осмисленим і значущим. Потреби людини, за А.Маслоу, є природженими і ор-
ганізованими в ієрархічну систему. В цій ієрархічній системі потреби безпеки і за-
хисту займають друге місце після задоволення базових, фізіологічних потреб [1]. 

До потреб безпеки і захисту А.Маслоу включає потреби в організації, стабіль-
ності і порядку, свободу від непередбачуваних обставин і подій. Всі ці потреби 
впливають значною мірою на поведінку людини, на вибір життєвого шляху. Це є 
виправданою стратегією з точки зору відчуття психологічного комфорту, 
пов’язаного зі стабільним станом людини в суспільстві, тому що психологічна 
безпека особистості залежить від соціально-психологічного стану суспільства, в 
якому людина живе і функціонує. Відчуття приналежності оточуючому світу, 
нації, суспільству, політичним, громадським чи іншим організаціям є стабілізую-
чим фактором, що дає відчуття стабільності, впевненості в майбутньому. Однак чи 
завжди таке відчуття приносить задоволення духовних потреб людини, відчуття 
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своєї неповторності, а не тільки спільності з оточуючим світом? 
Сучасна людина живе в масовому суспільстві, яке значною мірою є загрозою 

втрати людиною своєї унікальності і неповторності. Це особливо небезпечно для 
суспільства, в якому є багато проблем політичного, економічного, культурного ха-
рактеру. Для такого суспільства є характерним низький рівень психічного і духов-
ного здоров’я нації і окремої людини, проявом якого є втрата життєвих перспек-
тив і сенсу життя, відчай і агресивність, психологічна готовність до психічного за-
раження, втрата прагнення до вільного і відповідального вибору вчинків і жит-
тєвого шляху. Така людина легко стає частиною натовпу, втрачаючи свою 
індивідуальність. Нею легко маніпулювати, нав’язуючи їй стереотипи і цінності, 
які є цінностями натовпу. Людина задля своєї безпеки і стабільного життя сприй-
має «правила гри» і виконує роль, яку їй нав’язало суспільство, хоча ця роль, 
можливо, не співпадає з метою життя цієї людини, з її мріями. Людина, яка стає 
частиною натовпу, сприймає звички, спосіб життя, загальні цінності, притаманні 
масовому суспільству, стає такою, як ВСІ. Замість свого індивідуального, не 
схожого на загальне, буття в світі людина отримує матеріальне благополуччя і, як 
їй здається, захист від держави за будь-яких екстремальних обставин. 

Про непривабливе положення людини в масовому суспільстві писав К.Г.Юнг в 
своїй роботі «Нераскрытая самость»: «Вместо конкретного индивида мы имеем 
названия организаций… Вместо нравственной и умственной дифференциации ин-
дивидов мы имеем благосостояние общества и повышение жизненного уровня. 
Цель и смысл индивидуальной жизни (которая является единственной реальной 
жизнью) заключается уже не в индивидуальном развитии, а в политике Государ-
ства…» [2, c.61]. «Чем больше толпа, тем ничтожнее индивид. И если индивида 
переполнит ощущение собственной незначительности и бессилия, …он уже бли-
зок к тому, чтобы стать рабом Государства…» [2, c.63]. Бути рабом держави озна-
чає відмову від свого права на свободу, на вільний вибір свого життєвого шляху. 
Така людина легко стає здобиччю натовпу, перетворюється на гвинтик, головною 
функцією якого є роль легко замінної і абсолютно незначної «деталі». 

Бути як всі – велика небезпека втрати особистісного начала в людині, її непо-
вторної унікальності, можливості самореалізації. Це – втрата внутрішнього від-
чуття особистої незалежності від зовнішнього примусу до визначених дій. Бути як 
всі означає не бути вільним. Свобода є фундаментальною умовою людського бут-
тя, вічною і незмінною сутністю людини. Досягнення свободи тривалий час здава-
лося можливим через ліквідацію зовнішнього примусу, однак у ХХ столітті стало 
зрозумілим, що свободу блокують не тільки зовнішні, а й внутрішні фактори люд-
ського буття. Бути вільним – перш за все означає бажання бути вільним: вільним 
не тільки від примусових дій, до яких спонукає держава або суспільство, і які не 
співпадають з власним бажанням і необхідністю, а й від внутрішнього потягу 
приєднатися до натовпу, сповідувати колективну віру, а не власні ідеї. Психічне 
здоров’я розумної, вільної людини буде тим краще, чим більше вона буде при-
слухатися до свого розуму і прагнути своєї самореалізації (звичайно, за умов, які 
не суперечать правам інших людей на таку ж самореалізацію). Від задоволення 
потреби особистості в самореалізації виграє і суспільство, тому що психічно здо-
рове суспільство слід розглядати як суму індивідів, що прагнуть самовдоскона-
лення й досягнення своєї життєвої мети. 

В перехідний період в суспільстві, як правило, домінує відчуття психологічного 
дискомфорту, ризик задля власної безпеки відмовлятися від своїх цілей і мрій, від 
власного «Я», ризик бути захопленим чужими ідеями, поглинутим натовпом. Супро-
тив натовпу і колективній вірі, яка не гармонізує із власними уявленнями про свій 
життєвий шлях, може чинити тільки людина, яка добре організована в своїй 
індивідуальності, розуміє свою неповторну природу і готова відстоювати свою влас-
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ну свободу за будь-яких обставин. Що може стати основою такої організованої 
індивідуальності? Для когось це релігійна віра, для інших – це освіта в широкому ро-
зумінні: розумінні своїх одвічних прав на свободу і невід’ємних від них обов’язків. 
Усвідомлення людиною права на власну свободу, розвиток й самовдосконалення 
своєї особистості, бажання досягти своєї мети є основою психічного здоров’я, а це, в 
свою чергу, повинно стати умовою психологічної безпеки особистості.  
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Т. Й. Жалко 
 

ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ОСОБИСТОСТІ  

В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СОЦІУМУ 
 

Психологічна безпека особистості є необхідною умовою розвитку її функціо-
нальних можливостей, реалізації особистісного потенціалу. Крім цього, безпечна 
особистість – це людина, «яка будує власне життя в контексті єдності з суспіль-
ством, природою, Всесвітом, реалізує власний потенціал, свої ідеали і прагнення 
за допомогою сформованої системи смислової регуляції життєдіяльності, а також 
має готовність до забезпечення безпеки і здатна підтримувати власне здоров’я за 
рахунок перетворення небезпек у фактор власного розвитку» [3, с. 25]. 

Проблематиці психологічної безпеки в різних сферах життя людини присвя-
чені праці С.Рощина, В.Ліщук, В.Богуша, І.Мельника, Г.Ложкіна, Г.Почепцова, 
Г.Смоляна, О.Юдіна, І.Панаріна, Г.Грачова, В.Лепського, О.Ліщинської, 
О.Петрунько тощо.  

Аналізуючи зміст терміна «безпека», дослідники доходять висновку, що у сус-
пільній свідомості це поняття ототожнюється не стільки з «відсутністю загроз», як 
зі станом, почуттями та переживаннями людей [5]. Загалом із поняттям «безпека» 
асоціюється стан та почуття перебування в безпеці, відсутність тривоги, упев-
неність, стабільність.  

На сьогодні відсутня єдине потрактування поняття «психологічна безпека». В 
академічних тлумачних словниках російської, англійської, французької та німець-
кої мов подано поняття «безпека особиста» (security personal), яке позв’язується зі 
станом, почуттями, переживаннями людини, що мають відношення до його стано-
вища в сьогоденні і перспективах на майбутнє.  

Психологічна безпека ‒ це такий стан суспільної свідомості, при якому сус-
пільство в цілому і кожна окрема особистість сприймають існуючий стан дійсності 
й життя як адекватний та надійний, оскільки складаються реальні можливості для 
задоволення природних і соціальних потреб громадян сьогодні та існує впев-
неність у майбутньому [1, с.36]. На думку Г. Ложкіна, безпека суспільства і люди-
ни полягає у стабільності їхніх становищ, а психологічна безпека – у відображенні 
цього становища у свідомості [2, с.80]. 

Живучи в інформаційному, медійному суспільстві, де щодня відбуваються 
соціальні трансформації та інформаційний тиск, важливу роль відіграє відчуття 
власної захищеності від негативних впливів соціуму та відчуття власної психо-
логічної безпеки у сучасному світі. Все частіше психологічна безпека і захищеність 
у сучасної людини поступається місцем тривозі, неспокою, невпевненості. Незва-
жаючи на намагання держави захистити персональні дані громадян відповідними 
законами, сучасна мережа Інтернет відкриває широкі можливості для пошуку будь-
якої інформації про людину. Зрозуміло, що все це аж ніяк не сприяє формуванню 
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почуття захищеності та переживанню психологічного комфорту і безпеки особи-
стості в сучасному інформаційному суспільстві. У наш час будь-яка особа навряд 
чи зможе залишитися «загадкою» для інших, враховуючи широкі можливості ін-
тернет-комунікацій (соціальні мережі, акаунти, блоги і т п.). Як зазначив відомий 
дослідник масових комунікацій Г. Почепцов, збільшення обсягів інформації у 
медіасуспільстві відбулося за рахунок не так об’єктивних і якісних знань, як «ін-
формаційного сміття» й «інформаційно-психологічних агресорів» [4]. 

Враховуючи весь обсяг інформації, який ми розміщуємо у соціальних мере-
жах, варто пам’ятати, що на сьогодні мережеві гіганти зберігають та контролюють 
більше даних про повсякденне життя та соціальні взаємодії людей, ніж свого часу 
мали тоталітарні уряди XX століття. На сьогодні часто-густо при використанні Ін-
тернету чи мобільних телефонів значні обсяги персональних даних обробляються, 
а буває і передаються без чіткої згоди чи навіть інформування про їх обробку. 

Прикладом дієвості механізмів захисту персональних даних особи є Естонія. 
Кожен громадянин цієї країни має спеціальні ідентифікаційні картки, які містять 
багато важливої інформації про її власника. Ці картки використовуються не лише 
для ідентифікації особи, а ще й для здійснення різних фінансових операцій, вклю-
чаючи проїзд у транспорті. Вся інформація про особу зберігається у спеціальній 
базі даних, до якої мають доступ правоохоронні органи та спеціальні служби. Вра-
ховуючи цей факт, кожна особа має можливість переглянути, хто цікавиться осо-
бистою інформацією про неї, а також має право вимагати пояснень, з яких підстав 
та чи інша особа або спецслужба цікавиться ним.  

Отже, знання своїх індивідуально-психологічних особливостей стає для сучас-
ної людини необхідною умовою попередження негативного впливу в соціальній 
взаємодії та в різноманітних міжособистісних комунікативних ситуаціях. 
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Ю. О. Кривець 
 

ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

З моменту народження індивід перебуває в певному життєвому середовищі, з 
яким він постійно взаємодіє. Провідну роль у відносинах людини зі світом відіг-
рають можливості, які визначають його належність до соціальної системи. За такої 
взаємодії спрямованість та способи її діяльності, а також характер спілкування з 
іншими людьми визначають розвиток психологічних якостей особистості. 

На сьогодні освіта – один з найважливіших механізмів соціалізації сучасної 
людини. Сучасну психолого – педагогічну науку можна розглянути з кількох то-
чок зору: як освітню систему, освітній процес, освітню діяльність, як індивідуаль-
ний чи загальний результат процесу і як освітнє середовище.  

Освітнє середовище, найближче оточення вважаються умовами та джерелом роз-
витку особистості, але одночасно можуть спричинити психотравму. Що ж загрожує 
учасникам освітнього середовища? Основну загрозу несе психологічне насилля. 

Проблема безпеки виокремлюється вкрай гостро в зв`язку з насиллям по від-
ношенню до окремої людини, груп людей та великих общин. Постає питання ви-
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значення психологічного насилля. Насилля–це фізичний,психологічний, духовний 
вплив на людину, яке знижує її духовний, психічний, та життєвий статус, заподі-
юючи їй фізичні душевні і духовні страждання. 

Психологічна безпека – це стан освітнього середовища, вільний від проявів 
психологічного насильства, що сприяє задоволенню потреб в особистісно – довір-
ливому спілкуванні, яке створює референтну значимість середовища та забезпечує 
психологічне здоров`я його учасників. 

Основними положеннями концепції психологічної безпеки навчального сере-
довища вважаються такі: 

1. Освітні заклади повинні створювати стабільні умови,які несуть мінімальний 
ризик по завданню щкоди в процесі формування й розвитку особистості. У психо-
логічному сенсі, якщо в авторитарній системі соціальні інститути створені для ко-
нтрою за людиною, то в гуманістичній вони забезпечують людині « відчуття влас-
ної гідності» 

2. Навчальне середовище – це частина навчального простору. Єдиний навчаль-
ний простір створюється за рахунок навчальної політики, що спрямована на збе-
реження та загартування фізичного, психологічного та соціального здоров`я всіх 
суб`єктів системи. На рівні навчального закладу це система заходів спрямована на 
позитивний розвиток особистості. 

3. Загрози психологічній безпеці навчального середовища. Основною загрозою 
у взаємодії учасників навчального середовища є отримання психотравм, які ви-
кликані наступними причинами: публічне приниження, образи, висміювання, на-
магання примусити робити щось проти власної волі, ігнорування, зневажливе та 
недоброзичливе ставлення. 

4. Забезпечення психологічної безпеки навчального середовища і як наслідок 
охорона і підтримка психічного здоров`я його учасників повинні бути ключовими 
напрямками діяльності психологічної служби в системі освіти. 

Психологічна культура чинить позитивний вплив на основні характеристики 
суб`єктів освітнього середовища. Цей вплив проявляється в потребно – мотива-
ційній та емоційній сферах викладачів та студентів, і їх самосвідомості, відноси-
нах і само відношенні, психологічній регуляції, в індивідуально – типологічних 
характеристиках. 

Підвищення рівня психологічної безпеки та психологічної культури в освіт-
ньому середовищі виступає превентивним заходом, що впливає на безпеку та ку-
льтуру суспільства загалом. 
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Ю. В. Литвиненко  
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЧЕЛОВЕКА  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО КРИЗИСА 
 

Непонимание происходящих процессов большей частью людей приводит к 
тому, что сам человек даже не осознаёт, что он в кризисе (социальном, экономиче-
ском, политическом), да и не совсем понимает, что такое «кризис». Современный 
кризис – это кризис мышления современного человека. Связано это с тем, что ско-
рость происходящих процессов в обществе превышает скорость их осмысления 
отдельным индивидуумом. Такие процессы напоминают «революцию сознания», 
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когда человек не способен правильно осмыслить происходящее и в то же время не 
может найти выход из сложившегося положения. Возникающие противоречия 
влияют на результаты деятельности каждого индивидуума в отдельности и социу-
ма в целом [1]. В такой период человек находиться на пределе своих собственных 
возможностей (умственных, эмоциональных, физических) и какие бы решения он 
не принимал, имея прежний уровень мышления, результат будет одинаков – «хо-
тел, как лучше - получилось, как всегда». 

Современный кризис – это временной период, требующий полного пере-
осмысления человеком собственного смысла жизни и своей роли в этой жизни, 
изменение его мировоззрения и миропонимания. Необходимость такого пересмот-
ра является требованием времени, которому человек должен соответствовать. В 
свою очередь, соответствие – это необходимый набор личностных качеств с кото-
рыми человек может стать гармоничной и функциональной составляющей новой 
эпохи. Очень важно и то решение, которое человек вынужден будет принять в та-
кой период. От его решения будет зависеть его жизнь и его собственная судьба. 
Эти условия являются обязательными при трансперсональном переходе одного 
качества человека в другое (замена материального духовным) [2]. 

У человека всегда есть возможность выбрать свой путь выхода из кризиса. И 
какое бы решение он не принял – будет прав, так как это его личный выбор. По-
этому выбор должен делаться человеком осознанно, учитывая влияние внешних 
факторов, полагаясь на собственные силы и желания. 

Первый путь выхода из кризиса – опускание человека до уровня безысходно-
сти, через признание собственной беспомощности перед часто меняющимися 
жизненными обстоятельствами. Человек становиться уязвимым и зависимым от 
внешних факторов. Постоянное пребывание в негативном психическом состоянии 
сказывается на его межличностных отношениях с окружающими, мешает ему ак-
тивно социализироваться и быть полезным обществу. Человек неосознанно опус-
кается сначала до уровня страха, потом до уровня тоски, апатии и вины [4]. Про-
исходит наслаивание неразрешимых проблем и возникает ещё больше вопросов, 
на которые самостоятельно человек не может дать ответы, а соответственно, он не 
может быть эффективным и успешным в разрешении быстроменяющихся жизнен-
ных ситуаций. Поиск виноватых без признания и принятия собственных ошибок – 
приводит его к безысходности и бессмысленности существования. 

Второй путь выхода из кризиса – циклическое повторение «докризисного» бы-
тия. Человек продолжает жить так, как и жил, используя свои приобретённые зна-
ния и умения. На таком пути человек стремиться обеспечить себе «зону комфор-
та», изменяя при этом обстоятельства и условия (статус, материальное состояние, 
чувственные удовольствия, власть и т.д.). Это приводит к количественному накоп-
лению необходимых для создания «зоны комфорта» элементов (денег, вещей, зна-
комств и т.д.), но при этом, качественно человек не меняется. Постоянный «бег по 
кругу», рано или поздно, приводит человека к вопросу о смысле его жизни и по-
иску ответов на этот вопрос. Неудовлетворённая потребность превращается в 
негативное психическое состояние, ведущее всё к той-же безысходности. 

Третий путь выхода из кризиса – развитие, выход человека не более высокий 
системный уровень сознания. Такое развитие предполагает качественное измене-
ние человека (приобретение необходимого качества), меняющее его мировоззре-
ние, систему ценностей, образ и смысл жизни [3]. Человек осознанно выходит из 
«зоны комфорта» и попадает в совершенно иные условия своего существования. 
При этом меняется его отношение к происходящему, доставляя ему временный 
дискомфорт и вызывая у него напряжение. Осмысленное принятие таких условий, 
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как необходимых, позволяет человеку преодолевать собственные страхи, лень, 
безразличие, невежество. Это достигается волевым усилием и постоянной работой 
над собой. Изменяя себя, человек изменяет и мир, в котором он является неотъем-
лемой функциональной составляющей. Человек осознанно включается в новые де-
ятельностные процессы и становится творцом своей жизни.  

Анализируя выше изложенное можно отметить, что выходом из кризиса будут 
являться нестандартные модели поведения конкретного человека, которые обу-
словят совершенно иной образ его жизни. Это смена старого на новое, простого на 
сложное, «низкого» на «высокое». Сегодня человек стоит перед выбором – либо 
пойти по пути собственного развития, руководствуясь выполнением вышеизло-
женных условий, либо бегать по бесконечному жизненному кругу, либо дегради-
ровать.  

 Кризис является тем мерилом, по которому меряется человеческая натура. 
Выбор остаётся за самим человеком - его силой воли, мудростью, ответственно-
стью и жизнелюбием. 
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І. Р. Малик, М.-О. Є. Калмикова  
 

БУЛІНГ ЯК CОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН 
 

На перший погляд, булінг - це явище із сфери психології освіти. Але насправді 
цей термін виник у процесі дослідження дорослих колективів. Працювавши багато 
років, в 1993 році норвезький психолог Д.Ольвеус опублікував працю, яка стала 
загальноприйнятим визначенням цькування в середовищі дітей й підлітків. Психо-
лог визначив, що булінг (цькування) - це особливий вид насильства, коли одна 
людина (або група) фізично нападає або загрожує іншій людині (групі), останній з 
яких слабкіше і не може себе захистити ні фізично, ні морально. [9]  

Булінг може бути проявом різних видів агресії, але в значному відсотковому 
відношенні, він ближче до непрямої, ніж до прямої форми. Швидше за все, саме 
тому він так довго не потрапляв до поля зору дослідників. Пряма агресія видна 
усім, результати ж непрямої агресії жертві не завжди вдається довести - агресори 
можуть її заперечувати (говорити, що нічого не відбувається, хтось ображений, 
просто недовірливий або сам її спровокував і т.п.), видавати за щось інше (випад-
ковість, помилку самого потерпілого і т.д.), приховувати свою причетність до неї. 
Булінг стосується найбільш особистих й вразливих місць жертви, і тому серйо-
зність нанесеного збитку важко пояснити стороннім. [2]  

Не кожне здійснюване насильство є булінгом. Серйозність і тривалість цього 
процесу безпосередньо пов’язані з реакцією жертви на словесну, фізичну або пси-
хологічну агресію. Відмінними особливостями булінгу виступають: а) регулярна 
повторюваність протягом певного часу б) те, що суб'єкти взаємодії, як правило, є 
представниками однієї і тієї ж соціальної групи. Зазначені характеристики дозво-
ляють зрозуміти різницю між булінгом й випадковими бійкою або сваркою, які 
іноді відбуваються між людьми. [1]  

За даними дослідження О.Новікової, систематичному насиллю піддаються 
близько 15 % дівчаток та 27 % хлопчиків. [3] Найпоширенішими формами булінгу 

https://www.youtube.com/watch?v=w43MqynHv0I
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є: словесні образи, глузування, обзивання, погрози; образливі жести або дії, 
наприклад: плювки; залякування за допомогою слів, загрозливих інтонацій; ігно-
рування, відмова від спілкування, виключення із гри, бойкот; вимагання грошей, 
їжі, речей, умисного пошкодження особистого майна жертви; фізичне насилля 
(удари, штовхання, будь-які інші дії, які заподіюють біль і навіть тілесні ушкод-
ження); приниження за допомогою мобільних телефонів та інтернету (СМС-
повідомлення, електронні 5 листи), поширення чуток і пліток. Види булінгу можна 
обʼєднати у групи словесного (вербального), фізичного, соціального (емоційного) 
й електронного (кібербулінг) знущання, які часто поєднуються для більш сильного 
впливу [5].  

Перші систематичні дослідження прояву систематичної та довготривалої 
агресії серед учнівської молоді займалися скандинавські вчені у 1970-х роках і во-
ни визначили дане явище поняттям «булінг». Учені з Великобританії, Австралії та 
Японії почали співпрацювати з дослідницькою групою Норвегії для вивчення 
явища булінгу у школах.[8] Згідно з дослідженнями норвезьких спеціалістів було 
виявлено, що 12,5% учнів піддавалися регулярним нападам агресії з боку одно-
літків кожного дня; 17,2% учнів – один раз на тиждень; 13,7% учнів – один раз на 
місяць та 28,9% учнів – один чи два рази на рік. За даними турецьких дослідників 
від 10% до 30% дітей та молоді залучені в процес булінгу. За даними грецьких до-
сліджень 2000- х років від 15% до 30% учнів піддаються постійній та систематич-
ній агресії з боку однолітків. За даними британських дослідників 27% учнів почат-
кової школи піддаються знущанням та 10% учнів середніх шкіл.[10]  

Булінг – це соціальне явище, розповсюджене сьогодні не лише в Україні, але і 
в США, Канаді, Росії, Японії, Індії та майже всіх країнах Європи. Так, 86% дітей 
Сполучених Штатів у віці 12-15 років зазначили, що з них знущалися або дражни-
лися в школі. Австралійські дослідження показують, що 5-10% учнів залишаються 
вдома задля уникнення булінгу.[4]  

Д.Ольвеус вважав, що існують чотири механізми, які можуть сприяти 
розповсюдженню шкільного булінгу: 1) в процес булінгу включається соціальне 
наслідування, тобто спостерігаючи за проявами агресивних дій одного учня по 
відношенню до іншого заохочує інших дітей до участі в подібних актах, особливо 
якщо хуліган є «успішним» в завоюванні жертви; 2) ослаблення заборон проти 
агресивних тенденцій, тобто коли дитина бачить, що хуліган отримує винагороду 
за прояв агресивної поведінки, то це зменшує її власні заборони відносно участі а 
агресивних атаках; 3) дифузія відповідальності, тобто коли кілька дітей беруть 
участь у залякуванні, то у кожного почуття провини та відповідальності змен-
шується; 4) повторювальність атак, тобто у результаті повторних актів знущання 
над одним учнем іншими учнями він починає розглядатися як такий, що заслуго-
вує на таке ставлення.[7]  

Активну діяльність, яка направлена на профілактику булінгу й монимибінгу в 
Україні займається Дитячий фонд ООН, ЮНІСЕФ - спеціалізована структура 
ООН, світовий лідер із захисту прав та інтересів дітей, який працює у понад 190 
країнах і територіях світу заради захисту й підтримки дітей з моменту їх народ-
ження і до початку дорослого життя. Україна, за даними ВООЗ, в першій десятці 
країн Європи за поширеністю булінгу з-поміж 11–15 річних школярі. Згідно даним 
ЮНІСЕФ станом на липень 2016 року 67% дітей в Україні у віці від 11 до 17 років 
стикалися з проблемою булінгу протягом останніх трьох місяців. 24% дітей стали 
жертвами булінгу, і 48% з них нікому не розповідали про ці випадки. [6] 

Дослідження ЮНІСЕФ переконливо свідчить, що діти, закриті до спілкування, 
а також діти з сімей з низьким рівнем прибутку, піддаються булінгу вдвічі частіше 
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за інших дітей. Окрім цього, внутрішньо переміщені діти є більш вразливими до 
різних форм насильства, пов’язаного з конфліктом. Тож, сучасноа суспільно-
політична ситуація в Україні вказує на необхідність актуалізації проблем психіч-
ного здоров’я молоді. 
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М. Д. Морозова, Н. М. Микитчук 
 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ «ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ»  

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ 
 

Важливість розкриття психологічного аспекту «гібридної війни» Російської 
Федерації проти України полягає в масовості та активності його використання, за-
грозі інформаційно-психологічній безпеці та деструктивний вплив на окрему осо-
бу та на суспільство в цілому. В першу чергу треба визначити поняття «гібридної 
війни». На думку Котенко А.. принципово важливою характеристикою «гібридних 
війн» є те, що, на відміну від попередніх типів війн, не менш важливим порівняно 
з суто військовими методами, стає застосування комплексних політичних, еконо-
мічних, інформаційних та інших невійськових заходів[2]. Саме «неформальні» ме-
тоди ведення війни в сучасних умовах активно використовуються Російською Фе-
дерацією; розгортання інформаційно-психологічних операцій із застосуванням 
спеціальних технологій спрямовано на завдання шкоди інформаційно-психічній 
безпеці суспільству або окремій особі, досягання переваг у немілітаризованих 
сферах життя: культурі, релігії, соціальній тощо. Особлива увага приділяється 
збиранню інформації та складанню профіля середньостатистичного представника 
цільової аудиторії. 

Безумовно, розгортання інформаційно-маніпулятивної політики відбувається у 
період ескалації конфлікту, метою країни-агресора було втілення своїх геополіти-
чних інтересів: анексія півострову Крим та м. Севастополь, а потім й окупація схі-
дних областей України. Разом з цим, у інформаційній сфері найважливішим за-
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https://docplayer.ru/41840071-Bulling-kak-vyzov-sovremennoy-shkole-moskovskiy-gorodskoy-pedagogicheskiy-universitet-moskva-2-y-selskohozyaystvennyy-proezd-d.html
file:///C:/Users/User/Downloads/Pgn_ps_2015_37_17.pdf
http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/4179-yunisef-rozpochynaie-kampaniiu-proty-bulinhu
http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/4179-yunisef-rozpochynaie-kampaniiu-proty-bulinhu
file:///C:/Users/User/Downloads/02Whole.pdf
https://www.semanticscholar.org/paper/Perpetrators-and-targets-of-bullying-at-work%3A-role-Matthiesen-Einarsen/e4b28ad53e10199014cd573ee8e5179e3aa5879c
https://www.semanticscholar.org/paper/Perpetrators-and-targets-of-bullying-at-work%3A-role-Matthiesen-Einarsen/e4b28ad53e10199014cd573ee8e5179e3aa5879c
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pits.10114
https://pdfs.semanticscholar.org/f87f/2f0cbc2e4fb7eba510d0eb9a03714f54eb99.pd


 317 

вданням є дезінформація певних категорій людей. Поширення пропагандистських 
матеріалів відбувається серед таких груп населення: 1) жителів зони конфлікту, 2) 
громадян країни, проти якої направлена агресія, 3) громадян країни-агресора та 4) 
представників міжнародної громадськості. Основними засобами впливу на свідо-
мість населення є створення телевізійних передач, сайтів, блогів, груп у соціаль-
них мережах, направлених на пропаганду сепаратистських ідей, тероризму, поши-
рення інформації антидержавного характеру; поширення неправдивих або напівп-
равдивих фактів через новини. 

Діяльність Росії у медіа-сфері широко направлена на закордонну аудиторію. 
Наприклад, російські ЗМІ, які поширюють інформацію на країни Європи та світу 
для виступів залучають закордонних експертів та журналістів, які мають відверто 
проросійські позиції, але не визнають цього. 

Важливим аспектом «гібридної» війни є створення та активне використання 
симулякрів (копій того, чого насправді не існує). На думку львівського філософа 
В. Бліхара: «… навколо людини існує велика кількість симулякрів, цих знаків-
фальшивок, які, відірвавшись від своїх першооснов, підмінюють собою справжні 
сенси, створюючи зовсім інший світ, ніж той, у якому звикла жити людина, світ, 
створення якого відбулося з такою шаленою швидкістю, що людина виявилася не-
готовою до зустрічі з ним»[1]. У період інформаційного протистояння виникають 
такі симулякри: «бандерівець», «київська фашистська хунта», «терорист», «сепа-
ратист», «Новоросія», «Донецька народна республіка», «фашисти в Києві», «звірс-
тва каральних батальйонів», «розіп’яті хлопчики» тощо.  

Таким чином, Російська Федерація успішно використовує методи інформацій-
ної боротьби, що може завдати шкоди психічному здоров’ю індивіда та призвести 
до зміщення акцентів; зміни поглядів, настроїв, думок, орієнтирів у суспільстві. У 
свою чергу це загрожує суверенітету та цілісності кордонів держави.  
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О. В. Москаленко 
 

РОЛЬ МІКРОСЕРЕДОВИЩА  

У ФОРМУВАННІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТІ 
 

Формування психологічної безпеки особистості залежить від ряду факторів, 
першочергову роль серед яких відіграє соціальне мікросередовище – сукупність 
малих груп, до яких належить особистість і в яких здійснюються її міжособистісні 
контакти. 

Дослідження Л.С.Виготського. О.М.Леонтьєва, Д.Б.Ельконіна, Л.І.Божович 
доводять, що психічний розвиток дитини, насамперед, визначається особливостя-
ми спілкуванням з дорослими, його емоційним забарвленням та залежить від здат-
ності людини оцінювати себе та регулювати власну поведінку. Отже, психологічні 
показники якості середовища і особливо психологічна безпека є важливими не 
лише для міжособистісної взаємодії, а й для психологічних механізмів функціону-
вання людини [4].  

Серед факторів мікросередовища, що впливають на безпеку особистості виді-
ляють: родину та особливості взаємовідносин і типу виховання в ній, референтну 
групу, реальну формальну групу тощо. 

http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/123456789/67
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У родині особистість задовольняє матеріально-побутові потреби та потребу в 
емоційній підтримці, любові. Якщо цього не відбувається, то виникає прихована 
чи явна незадоволеність, нервово-психічне напруження, тривога, що може знижу-
вати рівень безпеки індивіда. Значну роль відіграє психологічний клімат в родині 
та особливості виховання. Індикатором психологічного клімату є гармонійність 
стосунків між членами родини. Так, в гармонійній сім’ї відсутня конкуренція та 
вибірковість спілкування, узурпація прав та функцій, наявна адекватна взаємодія 
сім’ї з зовнішнім оточенням. Такі умови стають запорукою розвитку відчуття без-
пеки та захищеності особистості. 

Порушення стабільності та гармонійних відносин безумовно відображається 
на психічному самопочутті усіх членів сім’ї. Так, деструктивна, неповна, ригідна 
псевдосолідарна сім’я або та що розпадається створює загрозу для нормального 
психічного розвитку особистості. Відсутність партнерських відносин, перекладан-
ня обов’язків, авторитарність окремих членів родини чи надмірна автономія спри-
яють розвитку неврозів та різноманітних психопатичних станів.  

До зменшення відчуття безпеки призводить також неправильне виховання ди-
тини в сім’ї. Поширеними видами неправильно виховання є: 

гіпопротекція чи гіперпротекція, емоційне відкидання, суперечливе виховання, 
умови підвищеної моральної відповідальності, виховання поза сім’єю, виховання 
«в культі хвороби» тощо [3]. 

Різновиди гіпопротекції, тобто недостатність турботи та піклування з боку до-
рослих сприяють формуванню у дитини відчуття непотрібності, яке часто виража-
ється у демонстрації різноманітних відхилень у поведінці з метою привернення 
уваги оточуючих. Гіперпротекція, тобто надмірна опіка та виховання «в культі 
хвороби» створюють підґрунтя для розвитку несамостійності, неадекватної самоо-
цінки та егоцентризму. Неправильне виховання може також стимулювати розви-
ток тривожності, відчуття невідповідності очікуванням оточуючих тощо. 

Таким чином, клімат в сім’ї є важливою умовою формування соціально адек-
ватних способів поведінки та адаптивних можливостей дитини. 

У формуванні психологічної безпеки особистості також значну роль відіграють 
референтні, формальні та неформальні групи. Безпека особистості залежить від 
ставлення до неї групи, статусу, міри реалізації потреби у спілкуванні та розумінні. 
Але група може також бути і джерелом загрози для особистості, особливо у 
випадках мобінгу, що виявляється у колективному психологічному терорі, 
цькуванні особистості з боку оточуючих, колег, підлеглих або начальства. Мета 
мобінгу – змусити «об’єкт» покинути конкретну групу. Найбільш поширеними 
засобами досягнення поставленої цілі є публічне приниження, залякування, 
соціальна ізоляція, поширення неправдивої інформації тощо [1]. 

Отже, безпека – це стан, без якого не можливий нормальний розвиток ні 
особистості, ні організації, ні суспільства вцілому. [2]. Такі фактори 
мікросередовища, як сім’я та різноманітні малі соціальні групи є першочерговими 
складовими, що впливають на особливості формування та розвитку психологічної 
безпеки особистості та здатності протистояти труднощам та долати перепони. 
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Л. М. Ніколенко, Є. Р. Власова  
 

ПРОФІЛАКТИКА ПСИХОЛОГІЧНОГО НАСИЛЬСТВА НАД ДИТИНОЮ 
 

Актуальність. Проблема психологічного насильства доволі актуальна в наш 
час. Щодня значна кількість людей (як дорослих, так і дітей) підвергається наси-
льству у різних його проявах, що призводить до різноманітних порушень розвитку 
особистості. А це, відповідно, впливає на загальний стан суспільної рівноваги в 
країні. Тому окремої уваги потребують заходи профілактики цього небезпечного 
явища, адже більшість людей просто не усвідомлюють, що живуть в середовищі, 
де психологічне насильство є нормою життя. Отже, необхідно підвищувати обіз-
наність населення щодо цієї проблеми.  

Ступінь дослідженості проблеми. Проблема насильства над дитиною тривалий 
час не була предметом спеціальних досліджень і над необхідністю профілактики 
цього явища ніхто не замислювався. Однак, практика останніх десятиліть довела 
необхідність осмислення цього питання на іншому, більш високому рівні. Дослі-
дженням цього питання наразі займаються О. Бондаровська, Л. Войтова, 
Я. Волавка, О. Коломієць, Л. Крижна, Т. Крилова та інші науковці.  

Огляд питання профілактики психологічного насильства, на наш погляд, варто 
почати з того, що одним з найбільш відомих методів соціально-педагогічної робо-
ти в аспекті профілактики насильства щодо дітей є концепція «допомоги для са-
модопомоги», яка змінює свідомість і поведінку дорослих і дітей. Ця концепція 
розглядає людину як суб’єкт, а не об’єкт соціальної роботи, що означає форму-
вання в неї відповідальності за своє життя, свій вибір, уміння свідомо користува-
тися своїми правами на основі знання про них [2].  

Проте, у будь-якому разі і з використанням будь-яких методик, профілактика 
психологічного насильства над дитиною має торкатися різноманітних аспектів.  

Працюючи з дітьми та проводячи відповідну профілактику, треба бути гото-
вим провести профілактичні заходи в різноманітних ситуаціях: коли профілактика 
запобігає психологічному насильству, коли є ризик психологічного насильства над 
дитиною та в ситуаціях, коли психологічне насильство вже трапилось. 

О. Бондаровська визначає основні функції профілактичної роботи, поділяючи 
заходи профілактики на три групи. Первинна профілактика забезпечує попере-
дження виникнення проблеми шляхом формування відповідної громадської думки 
щодо небезпечності насильства як явища, поваги до прав дитини й необхідності їх 
дотримання. Вторинна профілактика передбачає здійснення профілактики для сі-
мей, що «опинилися у складних життєвих обставинах». Організовуючи вторинну 
профілактику, звертає увагу науковець, варто враховувати певні цільові групи. 
Третинна профілактика орієнтована на надання послуг особі, що стала жертвою 
психологічного насильства чи перебуває у ситуації його високого ризику. Найчас-
тіше третинна профілактика потребує обов’язкових і примусових дій, здійснення 
яких передбачає втручання в сім’ю відповідних державних структур з метою 
припинення насильства та попередження його в перспективі [1].  

У різних науково-методичних джерелах наводяться різні напрям-
ки роботи з працівниками освітнього закладу, оскільки саме педагоги найчастіше 
опиняються у середовищі цієї проблеми або помічають прояви психологічного на-
сильства.  

Серед напрямків роботи з педагогами щодо профілактики психологічного на-
сильства над дитиною виокремлюють такі: 1) підвищення психологічної обізнано-
сті (наслідки жорстокого поводження як для дітей так і для дорослих, розрізнення 
межі між вимогливістю та жорстокістю); 2) формування толерантного ставлення 
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до дітей; 3) визначення власного місця у вирішенні проблеми насильства (усвідо-
млення власної позиції, можливості співпраці з батьками, психологами, соціаль-
ними педагогами, заходи щодо роботи з дитиною-жертвою); 4) розвиток навичок 
комунікації як ефективного засобу вирішення конфліктних ситуацій [1] 

Із дітьми виділяють такі напрямки роботи: 1) розвиток емоційно-вольової сфе-
ри (вчити розпізнавати емоції та володіти ними, контролювати свою агресію, ро-
зуміти почуття інших); 2) розвиток комунікативних навичок (навички ефективно-
го спілкування); 3) формування життєвих навичок, які допоможуть не потрапляти 
в ситуації насильства (уміння казати «ні», уміння звертатись за допомогою і 
приймати її, уміння захищати себе соціально прийнятним способом, уміння оці-
нювати ризики) [3].  

У кожному із зазначених напрямків роботи слід підбирати відповідні методи 
та заходи профілактики, на які ми звернемо увагу у подальшій роботі над дослі-
дженням. 

Як бачимо, проблема психологічного насильства над дітьми дуже складна, не 
однозначна, але потрібно робити кроки для її вирішення. Для цього необхідна 
взаємодія психологів, педагогів, соціальних педагогів, інших фахівців, батьків. 
Важливо, щоб всі дорослі, які опікуються дитиною, мали спільне бачення 
проблеми та керувалися принципом поваги до особистості дитини. 

 

Список використаних джерел 
1.Бондаровська О.О. Стан системи попередження насильства в сім’ї в Україні: правові, соціа-
льні, психологічні та медичні аспекти / Бондаровська О.О., Кочемировська В.М., Лактіонова 
Г.М., 2010. – 372 с.  2.Вольнова Л.М. Психосоціальна допомога в роботі з кризовою особистіс-
тю : навчальний посібник / Вольнова Л.М., 2012. – 275 с. 3.Коломієць О. Г . Соціально-
педагогічні умови подолання сімейного насильства щодо дітей [Електронний ресурс] / Коломі-
єць О. Г . – Режим доступу до ресурсу: http: //www .nbuv .gov .ua. 
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СЕКЦІЯ X 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 

 

Д. А. Шатірішвілі 
 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРІВ  

У МІСЬКОМУ НАЗЕМНОМУ ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ 
 

Різновиди безпеки визначаються сферами життєдіяльності суспільства, де 
існують джерела небезпеки та виникають виклики, ризики і загрози. Диспропорції 
у розвитку столичного міста і транспортної інфраструктури, хронічно низьке інве-
стування призвели до територіальної недоступності певних видів транспорту та 
вичерпання пропускної спроможності рухомого складу й інфраструктури – пере-
вантаженості в години пік. Ступінь зношеності інфраструктури та рухомого скла-
ду негативно позначається на його надійності й безпеці пасажирів [1, с. 37].  

До ключових причин низького рівня забезпечення безпеки у міському назем-
ному громадському транспорті можемо віднести: 1) відсутність державної політи-
ки щодо забезпечення транспортної безпеки (нормативно-правових документів 
для регулювання суспільних відносин у цій сфері: закону, концепції, стратегії та 
програми); 2) несистемний характер заходів органів місцевої влади з підвищення 
рівня безпеки в сфері перевезень; 3) низький рівень виховання суспільства у сфері 
безпеки дорожнього руху, власної відповідальності та дотримання правил дорож-
нього руху; 4) низький рівень підготовки осіб, які впливають на стан транспортної 
безпеки, зокрема, водіїв транспортних засобів; 5) незадовільний технічний стан 
транспортних засобів; 6) незадовільний рівень фінансування заходів із підвищення 
рівня транспортної безпеки та інші. 

Поліпшення транспортної ситуації в м. Києві є стратегічним завданням місце-
вої влади. З 2015 р. на вулицях міста почали виокремлювати смугу для руху гро-
мадського транспорту. Введено в дію проект «Пасажирський контроль», який пе-
редбачає виділену лінію для звернень громадян щодо якості транспортного обслу-
говування. Створено спеціалізовану станцію технічного обслуговування автобусів, 
відновлено Центр технічного обслуговування тролейбусів, концептуально оновле-
но Київський фунікулер [2]. За останні роки кількість смертей від наїздів на 
зупинках громадського транспорту значно зросла. Тому з 1 вересня 2019 р. в дію 
вступила нова норма щодо обов’язкового проектування захисних огороджень на 
зупинках громадського транспорту – встановлення металевих стовпчиків (ДБН 
«Вулиці і дороги населених пунктів») [3].  

Крім того, потрібно кардинально реформувати систему здійснення контролю 
за технічним станом транспортних засобів, запровадити механізм проведення пе-
ревірки технічного стану транспортних засобів під час їх експлуатації на дорозі; 
вдосконалити систему моніторингу дорожньо-транспортних пригод та управління 
ризиками, проводити постійну оцінку безпеки наявної дорожньої інфраструктури 
та запроваджувати інженерні дії щодо поліпшення показників безпеки проекту-
вання доріг з урахуванням швидкісних режимів; використовувати на практиці ін-
новаційні технології щодо забезпечення безпеки дорожнього руху; проводити 
просвітницькі кампанії, посилити штрафи за порушення правил дорожнього руху 
та контроль за їх дотриманням. 
 

Список використаних джерел 
1. Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року. – Київ, 2011. – 90 с. 2. Про затвердження Пла-
ну заходів на 2016-2018 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року : рішення 
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Київської міської ради від 15 лист. 2016 р. № 412/1416 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт 
Київської міської ради – Режим доступу :https://kmr.gov.ua/ . 3. ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та до-
роги населених пунктів». – Київ, 2018. – 55 с. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Мінрегіону 
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П. П. Бачинский, Т. П. Цигнадзе  
 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА  

КАК ПРОФИЛАКТИКА РАЗЛИЧНЫХ НАРУШЕНИЙ В ЕГО ОРГАНИЗМЕ 

И ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СМЕРТИ 
 

В советском энциклопедическом словаре, состоящем из 1600 страниц и содер-
жащим 80 тысяч статей (о содержании терминов), не нашлось места для объясне-
ния термина «безопасность». Как написано в обращении к читателям «От изда-
тельства» словарь призван удовлетворить многочисленные запросы и предложе-
ния читателей – получить настольную книгу, которая служила бы для каждой се-
мьи источником повседневных справок по вопросам, возникающих при чтении га-
зет, журналов, книг, учебной литературы, слушании радиопередач, просмотре те-
лепрограмм и т. п. [4.с.3]. Поэтому для раскрытия направления «Безопасность 
жизнедеятельности человека», внесенного для обсуждения в работе Международ-
ной научной конференции «Безопасность в современном мире», пришлось вос-
пользоваться другими терминами. Профилактика (от греч. prophylaktikos - предо-
хранительный), в медицине система мер по предупреждению болезней, сохране-
нию здоровья и продлению жизни человека. Индивидуальная профилактика – ра-
циональный режим и гигиеническое поведение в быту и на производстве. Обще-
ственная профилактика – система государственных, общественных и медицинских 
мероприятий по охране здоровья коллективов. Профилактика – основа охраны 
служащими государственных учреждений здоровья трудящихся [4, c. 1086].  

Смерть, прекращение жизнедеятельности организма, гибель его. Смерть чело-
века связана с прекращением прежде всего дыхания и кровообращения. Различают 
2 основных этапа смерти: клиническую смерть и следующую за ней биологиче-
скую или истинную - необратимое прекращение физиологических процессов в 
клетках и тканях [4,c. 1238]. 

Рассмотрим значение процесса дыхания для безопасности жизнедеятельности 
человека в течении всей жизни от первого его вздоха при рождении и до смерти. 
Дыхание: совокупность процессов, обеспечивающих поступление в клетки орга-
низма кислорода и удаление углекислого газа (внешнее дыхание), а также исполь-
зование молекулярного кислорода клетками и тканями для окисления органиче-
ских веществ с освобождением энергии, необходимой для безопасности их жизне-
деятельности (т.н. клеточное или тканевое дыхание). У многоклеточных животных 
(в том числе человека) внешнее дыхание осуществляется специальными органами 
дыхания, а тканевое – обеспечивается циркулирующей кровью и ферментативной 
системой, содержащей двухвалентное железо [3, c. 402]. При задержке дыхания 
более 5-6 минут возникают необратимые изменения в клетках коры головного 
мозга, что приводит к смерти. 

Проблемы безопасности при кровообращении далеко не очевидны при рас-
шифровке содержания термина представленного в Советском энциклопедическом 
словаре: «Кровообращение, движение крови в кроветворной системе, обуславли-
ваемое главным образом сокращениями сердечной мышцы в замкнутом кругу 
кровообращения. Функционируют два круга: большой круг начинается от левого 
желудочка сердца и заканчивается в правом предсердии (снабжает кровью все 

https://kmr.gov.ua/
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/V235_InBul.pdf
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клетки тела); малый или легочной круг начинается от правого желудочка сердца и 
заканчивается в левом предсердии» [4, c. 665]. Здесь представлена анатомическая 
схема движения крови по кровеносным сосудам – артериям и венам. 

В «Большой медицинской энциклопедии», главный редактор академик 
А.Н.Бакулев, издательство «Советская энциклопедия», Москва.-1960 г. Т.14. изда-
ние второе, содержание термина «Кровообращение» изложено на 94-х страницах. 
Автор статьи – главный терапевт СССР, академик Академии медицинских наук 
(1957 г.), Герой Социалистического Труда (1967 г.) В.Х.Василенко. Основные 
научные труды по недостаточности кровообращения, патологии органов пищева-
рения [4, c. 198]. Один из авторов статьи в свое время сотрудничал с академиком 
В.Х.Василенко при организации в Тернополе Всесоюзной конференции, посвя-
щенной лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, что со-
провождается нарушением кровообращения. 

Кратко изложим суть статьи академика В.Х.Василенко: «Кровообращение – 
движение крови по сосудистой системе, обеспечивающее газообмен между орга-
низмом и внешней средой, обмен веществ между всеми органами и тканями, гу-
моральную регуляцию различных функций организма и перенос образующегося в 
организме тепла. Кровообращение является процессом, необходимым для нор-
мальной деятельности всех систем организма, в первую очередь центральной 
нервной системы. Благодаря кровообращению, ко всем клеткам органов и тканей 
поступают молекулярный кислород, питательные вещества, несущие энергию, во-
да, макро и микроэлементы, промежуточные продукты обмена веществ, гормоны, 
а к клеткам органов выделения (легких, почек, потовых желез кожи и желудочно-
кишечного тракта) – углекислый газ, соли, конечные продукты азотистого обмена 
(мочевина, аммиак, не использованные аминокислоты). В силу малой теплопро-
водности клеток тканей организма передача тепла от клеток органов и тканей, в 
которых его образование велико (клетки печени, активных мышц во время уси-
ленного сокращения, к клеткам, в которых тепла образуется мало и к клеткам ко-
жи, через которые тепло выводится в окружающую среду) осуществляется почти 
исключительно при помощи кровообращения – движения крови, водная составля-
ющая которой имеет высокий отрицательный окислительно-восстановительный по-
тенциал в пределах от 70 до114 милливольт [2]».  

Если водная составляющая крови, которой не менее 98%, имеет отрицатель-
ный высокий окислительно-восстановительный потенциал – это так называемая 
«живая вода». Если меньше 70 милливольт или положительный знак окислитель-
но-восстановительного потенциала – это «мертвая вода». Она уменьшает теку-
честь крови по капиллярам кровеносной системы, что приводит к тромбозу с воз-
никновением инсульта или инфаркта со всеми последствиями, в том числе и к 
смерти организма человека. По данным Всемирной организации здравоохранения 
сердечно-сосудистые заболевания в настоящее время являются наиболее распро-
страненными. Фармацевтических препаратов, которыми можно обеспечить про-
филактику сердечно-сосудистых заболеваний или излечение больного, до сих пор 
пока еще не изобрели. Но появился луч надежды, благодаря южно-корейскому 
ученому-изобретателю, президенту компании Nuga Medical Чо Сынч Хену, кото-
рый открыл и запатентовал профилактически-лечебное действие на клетки орга-
низма человека турманиевых кристаллов.  

Медицинское оборудование, в котором используют турманиевые кристаллы, 
структуризирует и ионизирует водный компонент крови, обеспечивая ее текучесть 
в капиллярах артерий и вен кровеносной системы, что предотвращает (профилак-
тирует) возникновение инсультов и инфарктов. Начиная с 2002 года медицинское 
оборудование торговой марки Nuga Best запатентовано, получило признание и с 
успехом используется в 117 странах мира. С 2005 г. оздоровительные салоны Nuga 
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Best начали работать в больших и малых городах Украины, где ежегодно бесплат-
но оздоравливаются свыше трех миллионов граждан Украины. В этих оздорови-
тельных центрах они могут приобрести для домашнего пользования безлекар-
ственное медицинское турманиевое оборудование длительного высококачествен-
ного действия, которое восстанавливает жизненный потенциал, безопасность жиз-
недеятельности человека от рождения до естественной смерти в 120-150 лет. 
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В. Г. Брусенцов, В. Г. Пузир, О. В. Брусенцов, Є. С. Білецька 
 

ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕСУ  

ШЛЯХОМ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ 

ПРАЦІВНИКІВ ОПЕРАТОРСЬКОГО ПРОФІЛЮ 
 

Пріоритетним завданням залізничного транспорту є забезпечення безпеки 
процесу перевезень. Сьогодні ключовим елементом в цьому є «людський фактор», 
на частку якого в системі Укрзалізниці припадає понад 80% випадків порушень 
безпеки [1]. Це при тому, що застосовувані технічні пристрої мають дуже високий 
ступінь зносу і у міру їх поновлення, пайова участь «людського фактора» буде 
тільки зростати. До цього додається ускладнення умов праці, пов'язане з перехо-
дом на швидкісний рух.  

Найбільш важливою складовою «людського фактору» є робітники операторсь-
кого профілю – оперативний диспетчерський персонал і локомотивні бригади. Во-
ни безпосередньо впливають на безпеку руху, і таким чином рівень їх професійної 
надійності є визначальним фактором у забезпеченні безпеки транспортного проце-
су, звідси витікає актуальність його об'єктивної оцінки. Наявність такої оцінки до-
зволяє вирішити ряд завдань – не допустити до виконання відповідальної діяльно-
сті людини з недостатнім на даний момент рівнем професійної надійності, а також 
проводити моніторинг наявного рівня для кожного працівника з визначенням ди-
наміки та перспектив. Це дозволить не допускати зниження рівня нижче гранич-
ного шляхом коригувальних і відновлювальних впливів.  

Одержання такої оцінки ускладнено рядом обставин. Поняття «професійна на-
дійність» є системним і включає ряд підсистем, а саме: медико-біологічну, психо-
фізіологічну, кваліфікаційно-освітню, морально-вольову та функціональну. Таким 
чином, її можна уявити, як взаємне визначальне співвідношення ряду факторів, що 
може бути виражено у вигляді добутку статечних одночленів: 

 

Пн = Nα Yβ Сγ 
 

Звідси витікає, що кінцевий інтегральний результат можна отримати при різ-
ній варіації його складових. Отже, існує здатність до компенсації недостатнього 
рівня одних складових підвищеним рівнем інших. 

При отриманні інтегральної оцінки складність полягає в тому, що складові 
мають якісні відмінності і часто відсутні їх кількісні показники.  

Нами проведені дослідження щодо отримання таких оцінок на прикладі оцінки 
рівня функціональної надійності людини-оператора. ЇЇ визначають як властивість 
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функціональних систем забезпечувати її динамічну стійкість у виконанні профе-
сійного завдання протягом певного часу та із заданою якістю. Необхідно врахову-
вати, що функціональна надійність складається з двох складових з різним часовим 
періодом, а саме: довготривалої (базової) і оперативної (поточної). З них базова 
складова залишається постійною протягом досить тривалого проміжку часу (міся-
ці, сезон); поточна (функціональний стан) – проявляється у вигляді «піків», «спа-
дів», рівного «плато» (години, дні). Таким чином, інтегральна оцінка рівня функ-
ціональної надійності є комбінацією характеристик базової та поточної та її скла-
дових. Повільно мінливі в процесі професіоналізації професійно важливі якості 
визначають діапазон варіації функціонального стану, що протікає зараз і який 
швидко змінюється. Як повільно мінливі параметри розглядають перш за все біо-
логічний вік і рівень здоров'я.  

Важливість цих показників визначається їх впливом на працездатність люди-
ни, а також з їх погіршенням - станом населення України. Так, рівень здоров'я в 
значній мірі визначає рівень функціональної надійності людини-оператора. Тобто, 
його «запас міцності», який дозволяє зберігати оптимальний функціональний стан, 
в тому числі в ускладнених умовах. Чим нижче рівень здоров'я, тим вище ймовір-
ність того, що працівник виявиться в стані зниженого рівня функціональної надій-
ності (стомлення, передхвороба або навіть хвороба і т.п.). Відомо, що низький рі-
вень професійного здоров'я є причиною великого числа помилок оператора. На 
сьогодні, стан здоров'я залізничних операторів в Україні виглядає досить песиміс-
тично, що не дивно на фоні загального зниження рівня здоров'я населення краї-
ни [2]. Працівники з низьким рівнем показників фізичної працездатності склада-
ють значну частину контингенту.  

Відомо, що зі старінням функціональні можливості організму знижується і ін-
тегрально працездатність організму: уже до 40 років вона зменшується, в серед-
ньому, в три рази. [3]. Актуальність проблеми додає і те, що при загальному ста-
рінні населення України спостерігається очевидне підвищення метричного віку 
трудового контингенту.  

Функціональний стан людини-оператора є найважливішим чинником, який ви-
значає її професійну надійність. Це підтверджується тим, що його порушення тяг-
не за собою до 50% випадків порушень працездатності операторів. 

Виходячи зі сказаного, оперативну діагностику рівня функціональної надійно-
сті працівників локомотивних бригад доцільно проводити на основі оцінки більш 
лабільної складової - функціонального стану, з урахуванням статусу обстежувано-
го щодо довготривалої складової. При цьому, чим цей статус нижчий, тим більш 
жорсткі вимоги повинні пред'являтися за функціональним станом, оскільки ми ма-
ємо справу з початково меншим запасом міцності. Довготривала складова може 
бути основою для моніторингу статусу працівника. 

Рівень оперативної складової можна визначати із застосуванням формули.[3]. 
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де zj - психофізіологічні параметри, що характеризують рівень вищої нервової 

діяльності; 
βj - вагові коефіцієнти, що визначають значимість показників zj. 
Статус базової складової можна визначати за допомогою кластерного аналізу 

або апарату штучних нейронних мереж. На основі нейронної мережі (мережа зі 
зворотним поширенням помилки, на базі одношарового персептрона) був розроб-
лений програмний продукт, що дозволяє проводити класифікацію [4]. Таким чи-
ном можна вивести інтегральну оцінку рівня професійної надійності залізничних 
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операторів, що суттєво знизить проблеми «людського фактору» на залізниці. 
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СИСТЕМНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ НА ТРАНСПОРТІ 
 

Актуальність теми визначена найближчими перспективами лібералізації та єв-
ропеїзації транспортного сектора України. Тому, метою нашого дослідження є ви-
значення системи управління безпекою на автомобільному транспорті відповідно 
до вимог європейського рівня, а об’єктом дослідження обрано дорожньо-
транспортну інфраструктуру. 

Основні директиви ЄС та їх впровадження в Україні для автотранспорту сто-
суються екологічної та трудової безпеки [1, стор. 176-179]. За змістом більшість 
директив та регламентів ЄС щодо автотранспорту спрямовані на забезпечення 
безпеки дорожнього руху, 

Директива № 92/6/ ЄЕС щодо встановлення та використання пристроїв обме-
ження швидкості спрямоване на підвищення рівня дорожньої безпеки. Імплемен-
тація Директиви Ради 96/53/ЄС встановлює максимально дозволені розміри тран-
спортних засобів. 

Директива 2006/22/ЄС про мінімальні вимоги до імплементації Регламентів 
Ради (ЄЕС) № 3820/85 і (ЄЕС) № 3821/85 про соціальне законодавство, що стосу-
ється діяльності автотранспорту.  

Для Директиви № 2006/22/ЄС план з імплементації включає: розроблення про-
екту Закону щодо внесення змін до законів України у сфері автотранспорту, з ме-
тою встановлення процедур контролю за дотриманням норм керування та відпо-
чинку водіїв та виключення державного нагляду за дотриманням вимог щодо за-
безпечення безпеки на автотранспорті 

ITS (Information Technology Services) – це комплекс взаємозв’язаних автомати-
зованих систем для управління дорожнім рухом, моніторингу і управління робо-
тою всіх видів інформування громадян і підприємств про організацію транспорт-
ного обслуговування [1, стор. 188]. Нові системи управління транспортом поси-
люють контроль за перевезеннями. 

Це спільне з транспортом середовище, яке використовується телематичними 
системами для підвищення якості та ефективності транспорту, вирішення проблем 
загального транспорту, підвищення безпеки дорожнього руху, ліквідації заторів у 
транспортних мережах, підвищення продуктивності інтермодальної транспортної 
системи, вирішення екологічних та енергетичних проблем. 

Вимоги до інфраструктури комплексної мережі, зокрема до дорожньо-
транспортної інфраструктури стосуються забезпечення високої якості доріг, без-

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9616674
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пеки на дорогах, мінімального рівня безпеки для користувачів тунелів понад 500 
м., підтримки скоординованого і послідовного розгортання і використання інтеле-
ктуальних транспортних систем [1, стор. 192-194]. 

Інфраструктура для мультимодальних перевезень повинна забезпечити постійний 
пасажиропотік за рахунок всеохоплюючої мережі з відповідним обладнанням та ная-
вність телематичних прикладних програм на автобусних станціях, залізничних вок-
залах, в аеропортах і, у відповідних випадках, у морських та внутрішніх портах. 

Вимоги до інфраструктури базової мережі вимагають наявність та викорис-
тання інноваційних технологій, телематичних додатків, управлінських та регулю-
ючих заходів з управління інфраструктурою для забезпечення ефективного вико-
ристання ресурсів транспортної інфраструктури для пасажирських та вантажних 
перевезень. 

Відповідність базової інфраструктури вимогам до комплексної інфраструкту-
ри, яка, на додачу, доповнюється вимогами до дорожньо-транспортної інфрастру-
ктури: 1) наявність зон відпочинку на автомагістралях приблизно кожні 100 км – 
відповідно до потреб суспільства, ринку і навколишнього середовища, забезпе-
чення відповідного місця для паркування комерційним користувачам доріг із від-
повідним рівнем безпеки; 2) розбудова інфраструктури для забезпечення альтер-
нативними екологічно чистими видами палива. 

Враховуючи вищезазначене та перспективи розвитку, проектування, будівниц-
тва та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури міста або 
окремо взятого регіону пропонується розглянути Типовий проект науково-
дослідної роботи в цій галузі.  

Алгоритмом дослідження передбачено обстеження інтенсивності транспорт-
них потоків та пасажиропотоків на маршрутах наземного транспорту загального 
користування міста або окремо взятого регіону.  

Метою виконання такого проекту є дослідження закономірностей процесів до-
рожньо-транспортної інфраструктури міста або окремо взятого регіону [2] та роз-
робка методики щодо оптимізації транспортної мережі, розташування об’єктів до-
рожньо-транспортної інфраструктури та структури дорожнього одягу автодоріг 
міста або окремо взятого регіону. 
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БЕЗПЕКА СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 
 

На сучасному етапі розвитку та організації освітнього процесу з фізичної ку-
льтури й спорту значна увага приділяється техніці безпеки під час проведення за-
нять/змагань. Заняття фізичною культурою та спортом належать до активних видів 
людської діяльності й можуть супроводжуватися травматизмом. Сучасна фізична 
культура та спортивна діяльність є складними, багаторівневими, соціально значи-
мими явищами, що містять ряд серйозних протиріч. З одного боку, раціональні за-
няття фізичними вправами і спортом сприяють зміцненню і збереженню здоров'я, 
гармонійному фізичному розвитку і функціональному вдосконаленню організму 
людини, з іншої – спорт, як вид діяльності, до певної міри провокує виникнення 



 328 

різних порушень в стані здоров'я тих, що займаються. Поступове зростання спор-
тивних результатів і вимог на заняттях фізичною культурою вимагають значних 
фізичних і психоемоційних навантажень від організму тих, що займаються. В 
свою чергу, це може призвести до виникнення різних видів травм [4].  

Аналіз навчально-методичної літератури не виявив даних про травматизм у 
процесі занять фізичною культурою і спортом, як цілісної розробленої проблеми. 
Необхідно відмітити, що профілактична спрямованість української охорони здоро-
в'я обумовлює проведення комплексу попереджувальних заходів для збереження і 
зміцнення здоров'я людини. У ці заходи входить величезна по своїх масштабах сис-
тема по профілактиці травматизму, зокрема при заняттях спортом і фізичною куль-
турою. Виникнення ушкоджень у процесі занять спортом та фізичною культурою, 
протирічать оздоровчим завданням системи фізичного виховання. Хоча, як правило, 
ці травми не є небезпечними для життя, вони відбиваються на загальній і спортив-
ній працездатності спортсмена, виводячи його на тривалий період з тренувань 
та занять і нерідко вимагаючи багато часу для відновлення втраченої працездатнос-
ті [1]. Тому профілактика травматизму в процесі фізичного виховання дітей та під-
літків є одним із найважливіших питань організації навчально-виховної роботи, яка 
можлива за відповідних умов організації навчального процесу. Слід зазначити, що 
травми найчастіше виникають у результаті порушення відповідних організаційних, 
методичних вимог викладачами та тими, що займаються.  

Ушкодження, які можливо отримати під час заняття спортом на майданчиках 
та в залах, називаються спортивним травматизмом. У праці Зеніної І. В. [3] конс-
татується, що серед усіх видів травм на долю спортивного травматизму припадає 
2%. Автор звертає увагу на те, що загальну масу спортивних пошкоджень склада-
ють удари та розтяжіння (до 80%) і характерним для спортивного травматизму є 
залежність виду травми від спортивної спеціалізації (табл. 1). 
 

Таблиця 1. Розподіл спортивних ушкоджень по видам спорту 
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Гімнастика 27,9 11,2 37,6 4,7 2,0 1,8 14,0 0,8 

Легка атле-
тика 

26,1 14,3 36,8 3,0 0,8 1,0 16,6 1,4 

Футбол 48,5 5,0 25,5 3,0 1,7 0,8 14,0 1,5 

Волейбол 42,4 4,2 38,5 5,2 1,5 0,5 14,5 1,2 

Рукопашний 
бій 

32,3 8,7 40,8 3,5 4,3 0,8 7,5 2,1 

Прискорене 
пересування 

23,4 3,5 21,9 0,8 2,2 2,5 31,2 14,5 

 

У зв’язку з цим слід відмітити, що важливою мірою профілактики травм явля-
ється раціональна підготовча частина тренувального заняття, сутність якої полягає 
в підготовці, розігріві м’язів, суглобів, зв’язок, а також підготовці внутрішньої сис-
теми і всього організму до роботи. Нерідко причиною травм може бути порушення 
санітарно-гігієнічних умов на спортивних спорудах, неякісний спортивний інвентар 
та обладнання. Слід також зазначити, що ускладнення спортивних травм викли-
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кається відсутністю кваліфікованої допомоги в перші хвилини і навіть секунди 
після нещасного випадку. Тому елементарні знання, навички та своєчасна допомога 
потерпілому може значно покращити його стан або навіть врятувати життя [3; 2]. 

Таким чином, для попередження спортивних травм під час занять фізичною ку-
льтурою і спортом необхідно застосовувати комплексні профілактичні заходи: пок-
ращення підготовки тренерів з питань організації та методики тренувань спортсме-
нів, підвищення відповідальності тренерів, медичних працівників та адміністрації 
спортивних шкіл за відповідне навчання та організацію місця проведення тренувань 
і змагань, та орієнтуючи дітей до занять певним видом спорту слід враховувати ге-
нетично обумовлені не лише рухові, а й їх нервово-психічні здібності. 
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БЕЗПЕКА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЛІКІВ  

У РАМКАХ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ 
 

Контроль за безпекою ліків є важливим етапом у медичній практиці, що 
підтверджує його існування ще в Древній Греції та Єгипті. Вже у середні ІІ ст. н. 
е. в багатьох державах було запроваджене право членам визнаних медичних спів-
товариств перевіряти аптекарські товари із можливим знищення неякісної про-
дукції. Безпека ліків – це комплексне поняття, що полягає у забезпеченні якості 
ліків на всіх етапах їх обігу з метою вилучення або мінімізації виникнення токсич-
них та побічних ефектів при самостійному чи одночасному застосуванні з іншими 
ліками і компонентами їжі. 

Існування законодавчої бази, яка містить основні положення стосовно фарма-
цевтичного нагляду вказує на те, що в Україні приділяється значна увага покра-
щенню безпеки та якості лікарських засобів. Враховуючи статистику, згідно якої в 
Україні при амбулаторному лікуванні у 30 % хворих виникають побічні дії на 
лікарські засоби, можна вважати, що з тих чи інших причин не досягається безпе-
ка при застосуванні ліків у рамках фармацевтичної опіки. 

Після встановлення діагнозу і призначення лікування, лікар направляє 
пацієнта до фармацевта, який повинен забезпечити його якісними лікарськими за-
собами. Власне з цього періоду відповідальність за безпеку вживання лікарських 
засобів несе фармацевт. Тому спеціаліст зобов’язаний переконатися, що пацієнт 
знає як застосовувати ліки згідно з призначенням лікаря і як їх зберігати. Однак, за 
результатами опитування фармацевтичних працівників визначили, що лише 30% 
людей цікавить інформація щодо застосування та зберігання ліків в домашніх 
умовах, 60% відмовляються вислухати, мотивуючи тим, що самі все прочитають 
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або вже знають. Тільки 10% відвідувачів (при цьому, в основному, люди похилого 
віку) самі просять пояснити застосування та зберігання лікарських засобів. 

Якість лікарських засобів залежить від багатьох чинників. Однією із помилок, 
які призводять до виникнення побічної дії лікарських засобів або неефективності 
лікування є неправильне зберігання медикаментів в домашніх умовах. 

Роль фармацевта, в рамках фармацевтичної опіки, допомогти пацієнту забез-
печити якість лікарських засобів у період приймання та зберігання їх в домашніх 
умовах. Нами були опитані відвідувачі аптек як медично грамотні, так і пацієнти, 
які не мають відношення до медицини. За результатами опитування з’ясували, що 
неправильно зберігають лікарські препарати як перша, так і друга група людей. 
Тому фармацевт повинен звернути особливу увагу відвідувача щодо зберігання 
ліків. Для кращого висвітлення даної проблеми варто не тільки наголошувати на 
окремі ліки, придбані в аптеці, а й на основні моменти, які можуть значно вплива-
ти на якість ліків при зберіганні їх в домашніх умовах. Найбільше допускають по-
милки при зберіганні у виборі місця. Тому в аптеці необхідно наголошувати на 
правильності оформлення домашньої аптечки, а саме її слід зберігати в окремому, 
сухому, захищеному від прямого світла місці. Більшість ліків зберігають при кім-
натній температурі. Тільки деякі ліки слід зберігати в холодильнику. Про це 
обов’язково вказується в інструкції. Слід звертати увагу пацієнта і на термін при-
датності ліків. Адже при зберіганні в домашніх умовах багато препаратів не тільки 
втрачають свої лікувальні властивості, але і можуть перетворитися на отруту. 

При зберіганні лікарських засобів в умовах аптеки їх поділяють за способом 
застосування. Це полегшує не тільки обслуговування, але й створює відповідний 
порядок у зберіганні ліків. До такого порядку слід привчати і відвідувачів, а для 
цього бажано при відповідній консультації наголошувати на доцільності розділити 
зовнішні засоби та препарати для внутрішнього прийому, які можна розкласти по 
різних контейнерах або поставити на різні полиці. 

Важливо переконатись спеціалісту чи зрозумів відвідувач, як застосовувати 
препарати і у якій дозі. Часто, особливо люди похилого віку чи з хронічними за-
хворюваннями, звикають до одного режиму вживання ліків (зранку і ввечері), то-
му і не звертають увагу на інші вказівки. 

Саме фармацевтичний працівник першого столу залишається один на один з 
пацієнтом в аптеці і несе повну відповідальність за його подальші дії для збере-
ження свого здоров’я. Однак, ми повинні пам’ятати, що здоров’я нації залежить 
саме від всіх спеціалістів, які мають відношення до призначенням та відпуску ме-
дикаментів. Власне тому необхідно підсилювати відповідальність за безпечне ви-
користання лікарських засобів в домашніх умовах лікарям при розмові з пацієнта-
ми та висвітлювати дану проблему у засобах масової інформації. 
 

Список використаних джерел 
1.Настанова СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2008 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції / М. 
Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников. – Київ, МОЗ України, 2009. – 12 с. 2.Фармацевтическая 
опека: Курс лекций для провизоров и семейных врачей / И.А. Зупанец, В.П. Черных, С.Б. Попов и 
др. / Под ред. В.П. Черных. – Х.: Мегаполис, 2003. – 608 с. 

 

С. М. Киселевська  
 

РУХОВА АКТИВНІСТЬ ТА ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

У складній системі факторів, що впливають на стан здоров’я та працездатність 
сучасної людини, суттєву роль відіграє рухова активність. Даний термін визначає 
суму рухів, що виконує людина протягом доби. У це поняття входить уся різнома-
нітність рухів, що виконуються під час занять фізичною культурою та спортом, за-
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гально-виробничої діяльності та відпочинку. 
Авторами Ю.А. Бородіним, В.Б. Добровольським, О.О. Мальцевим, Г.І. Сухо-

радою представлено статистичні дані щодо стану здоров’я населення України. За-
пропоновано шляхи реформування системи фізичного виховання для більш ефек-
тивного впливу на покращення здоров’я нації. Охарактеризовано пріоритетні на-
прямки укріплення здоров’я, профілактики захворювань [2]. С.А. Закопайло вва-
жає важливою складовою здорового способу життя – виконання рухового режиму, 
який характеризується, як регламентоване за інтенсивністю фізичне навантажен-
ня, що повністю задовольняє потребу в русі, сприяє зміцненню здоров’я та гармо-
нійному розвитку людини. На думку автора, рівень здоров’я прямо пропорційно 
залежить від відвідування спортивних секцій, груп загальної фізичної підготовки, 
самостійних занять спортом тощо [4]. 

Однак більшість авторів у своїх публікаціях розглядає проблему дуже обме-
жено, наводячи лише загальні статистичні дані, не загострюючи увагу на окремих 
важливих питаннях, що й викликає необхідність проведення досліджень в обра-
ному напрямку. 

Метою роботи було подальше вивчення рухового режиму студентів. 
Виходячи з цього, були поставлені наступні задачі: 1. Проаналізувати наявну 

методичну літературу з цього питання. 2. Визначити рівень рухової активності та 
її вплив на здоров’я студентів. 3. Надати рекомендації щодо вдосконалення рухо-
вого режиму студентів. 

Для вирішення поставлених задач використовувалися наступні методи дослі-
дження: аналіз літературних джерел з даного питання, педагогічні спостереження, 
анкетування, пальпаторне дослідження ЧСС, тестування. 

Обстеження проводилися протягом 2018-2019 навчального року. В експериме-
нті прийняли участь 60 студентів 1-2 курсів навчання віком від 17 до 20 років, з 
яких 39 – студенти факультету інженерних систем та екології, що віднесені до ос-
новної медичної групи і займалися фізичним вихованням за програмою універси-
тету та 21 студент – спортсмени, члени збірної команди з легкої атлетики. 

Результати дослідження.  
Виділення рухової активності як ведучого фактору в розвитку організму не є 

випадковим. Рух – це ознака життя, стрижень усієї життєдіяльності та поведінки 
людини. 

В результаті інтенсифікації учбового процесу рухова активність студентської 
молоді різко знизилась. Це примушує не тільки покращувати та урізноманітнюва-
ти форми проведення практичних занять з фізичного виховання, але й більш раці-
онально використовувати вільний час молоді. 

Рухова активність студентів дуже різноманітна. Та загалом її можна розцінити 
як суму рухів, що виконуються протягом доби. Тож, кількісна характеристика ру-
хової активності визначалася за числом природних локомоцій (одиниця виміру – 
один крок), за відсотковим співвідношенням динамічного та статичного компоне-
нтів у режимі дня та за часом, що використовують на виконання окремих фізичних 
вправ (одиниця виміру – одна хвилина). З фізіологічних показників, що супрово-
джують рухи, використовувалася частота пульсу (одиниця виміру – число серце-
вих скорочень) та величина витрати енергії (одиниця виміру – кілокалорія). 

Динамічний компонент, як показник рухової активності, визначався на основі 
обліку часу, що витрачений на «динаміку» та «статику». 

Під «динамікою» розумілася та діяльність студентів, яка пов’язана з локомоці-
ями та виконанням рухових актів. Під час визначення динамічного компоненту 
враховувалася дорога до навчального закладу, тривалість активного відпочинку 
(перерви між учбовими парами, прогулянки у вільний від навчання час), суспільно 
корисної праці та самообслуговування, тривалість занять фізичними вправами 
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(ранкова зарядка, учбові заняття з фізичного виховання та спортивне тренування, 
участь у змаганнях, самостійні заняття та ін.). 

«Статика» поєднує ті види діяльності, які відбуваються у фіксованій позі без 
поступального переміщення тіла у просторі. До фіксованих поз віднесені лежання, 
сидіння, стояння. 

Відпочинок лежачи та сон характеризуються максимальним розслабленням 
скелетних м’язів. 

Сидіння – сама розповсюджена поза для студента. Сидячи відбуваються учбові 
заняття у вузі, готуються домашні завдання. Сидячи студенти читають, дивляться 
телевізор, працюють за комп’ютером тощо. Перелічені види діяльності характери-
зуються статичною роботою великих м’язових груп та динамічною роботою лише 
дрібних м’язів. Це визначає й невеликі енергетичні витрати організму. 

Тривалість різноманітних видів діяльності фіксувалася хронометражними спо-
стереженнями та анкетуванням режиму дня студентів. Потім розраховувалася се-
редня величина рухової активності за тиждень.  

 

Таблиця 1. Тривалість та співвідношення динамічного та статичного компонентів 
у режимі дня студента 
 

№ Види діяльності 
Тривалість середньодобових 

величин на тиждень, хв. 
студенти спортсмени 

1. Ранковий туалет 45 45 

2. Дорога з гуртожитку до інституту 10 10 
3. Рухова активність на перервах між навчаль-

ними заняттями 
60 60 

4. Дорога з інституту до гуртожитку 10 10 
5. Фізична робота у гуртожитку 30 30 
6. Фізична робота під час тренувань або занять з 

фізичного виховання 
60 120 

7. Самостійна форма занять фізичною культу-
рою та спортом або активний відпочинок 

0 60 

8 Інші види динамічного навантаження 20 25 

Всього динамічного компоненту 3 год. 55 хв. 6 год. 10 хв. 
1. Сон та відпочинок лежачи 420 420 
2. Прийняття їжі сидячи 60 30 

3. Розумова праця сидячи на заняттях 480 480 

4. Робота за ПК 180 120 
5. Відпочинок сидячи /телевізор, книги/ 45 20 
6. Інші види статичного навантаження 20 10 

Всього статичного компоненту 20 год. 05 хв. 18 год. 00 хв. 

Відсоткове співвідношення динамічного та стати-
чного компонентів у режимі дня 

17 та 83% 
1:5 

25 та 75% 
1:3 

 

Слід зазначити, що руховий компонент у студентів, які не займаються регуля-
рно фізичним вихованням складає приблизно 16 %, в той час, як у студентів-
спортсменів він дорівнює 25 %. Таке збільшення відбувається виключно за раху-
нок тренувальних занять, на які майже щодобово витрачається 1,5-2 години. 

Розподіл статичного та динамічного компонентів у добовому бюджеті часу 
студента залежить від курсу навчання, кліматичних умов, постанови фізичного 
виховання у вузі та стану здоров’я. На жаль, останнім часом домінує тенденція до 
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зменшення кількості годин на фізичне виховання у навчальній програмі вищих 
навчальних закладів. 

Досліджуючи вплив регулярних занять фізичними вправами на організм сту-
дентів було відмічено, що у студентів-спортсменів (членів збірної команди 
КНУБА з легкої атлетики), на відміну від студентів, що не займаються регулярно 
фізичними вправами (студенти основного учбового відділення факультету інже-
нерних систем та екології), відмічається зниження у спокої частоти серцевих ско-
рочень. Характерними, також, є зниження у спокої величини артеріального тиску 
(причому, максимальний тиск знижується в більшій мірі, ніж мінімальний), зни-
ження швидкості кровообігу та збільшення пульсового тиску. 

Під час виконання функціональних проб (тест Купера, Гарвардський степ-тест), 
коли виконувалася робота з фізичним навантаженням різної потужності виявилася 
значна різниця у можливостях між тренованими та нетренованими студентами одно-
го й того ж віку. Під час відносно невеликого напруження у нетренованих студентів 
можна було побачити виражене збільшення серцевих скорочень, підвищення артері-
ального тиску. У студентів-спортсменів фізіологічні зрушення були значно менши-
ми. В той самий час, виконуючи роботу з граничним навантаженням критична вели-
чина пульсу в них була вище й дорівнювала 200 уд./хв. У нетренованих студентів 
критична частота дорівнювала 180 уд./хв. Таким чином, «потолок» даної функції у 
студентів-спортсменів вище, і їх серце за одну хвилину викидає більше крові. Тим 
самим покращується кровопостачання організму під час інтенсивної роботи.  

Живий організм безперервно витрачає енергію. ЇЇ витрати відбуваються навіть 
за відсутності м’язової роботи. Кількість енергії, що витрачає людина у стані пов-
ного спокою, вранці, натще, за кімнатної температури є основним обміном. Енер-
гія у цьому випадку йде на утворення тепла, на безперервну роботу серцевого та 
дихальних м’язів, на підтримання тонусу скелетної мускулатури та секреторну ді-
яльність залоз внутрішньої секреції. Величина основного обміну залежить від віку, 
статі та поверхні тіла.  

Під час м’язової роботи, звісно, витрати енергії підвищуються, й тим більше, 
чим більше навантаження відчуває організм. Між кількістю роботи за одиницю 
часу (потужність) та витратами енергії за цей самий час є пряма залежність. Лю-
дина середньої ваги у стані спокою лежачи витрачає 1,5 ккал/хв., у положенні си-
дячи – 1,6 ккал/хв., стоячи – від 1,7 до 1,9 ккал/хв. 

Під час писання (у положенні сидячи) енерговитрати збільшуються до 2,2 
ккал/хв. Під час повільної ходьби (швидкість 3-5 км/год) вони складають 2,4-4,0 
ккал/хв., під час бігу ( швидкість 10-12км/год) – 11,8 ккал/хв. 

Прямий зв’язок сумарної витрати енергії з потужністю роботи та її тривалістю 
дає можливість за величиною витрат судити щодо інтенсивності та об’єму рухової 
активності студента. У таблиці №2 наведено розрахунок добової витрати енергії 
студентів 18-20 років, що займаються у групі спортивного вдосконалення з легкої 
атлетики та студентів основного учбового відділення, які займаються фізичним 
вихованням за програмою університету. Виходячи з проведених досліджень, мож-
на зазначити, що загальний видаток енергії у студентів-спортсменів складає приб-
лизно 3500 ккал, а у студентів не спортсменів десь 3000 ккал на добу. 

Правильно організувати руховий режим студентської молоді можна не лише за 
рахунок збільшення кількості годин на обов’язкові навчальні заняття з фізичного 
виховання, що передбачені у навчальних програмах вищих навчальних закладів, але 
й широко використовувати позаурочні форми занять, такі, як: заняття у спортивних 
секціях з різних видів спорту, самостійні заняття в поза навчальний час за завдан-
ням викладача, заняття фізичними вправами в межах активного відпочинку. Це мо-
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же бути ранкова гігієнічна гімнастика, ранкові прогулянки, або біг певних відрізків 
дистанцій у помірному темпі, пішохідні, туристичні, водні, велосипедні прогулян-
ки, спортивні ігри за спрощеними правилами тощо. Такі форми занять відіграють 
допоміжну роль, проте вони збільшують загальний обсяг рухової активності, а в де-
яких випадках повністю забезпечують потребу студентів у русі. Хоча такі заняття і 
не вирішують глобальних завдань і не викликають суттєвих перебудов в системах 
організму людини, проте допомагають прискоренню пристосування до спеціалізо-
ваної діяльності, сприяють оптимізації психічного стану та працездатності. 

 

Таблиця 2. Добова витрата енергії студентів 
 

Вид діяльності Витрати 
енергії за 
1хв на 1кг 
маси тіла, 

ккал 

Тривалість, хв. Загальна витрата енергії, 
ккал 

студент 
осн. учб. 
відділен. 

студент 
спортом. 

студент 
осн. учб. 
відділен. 
маса тіла 

60кг 

студент 
спортсм. 

маса тіла 60кг 

Ранкова зарядка 0,065 15 25 58,500 97,500 
Особиста гігієна 0,033 15 15 29,700 49,500 
Застилання ліжка 0,033 5 5 29,700 29,700 
Сніданок (сидячи) 0,024 20 10 28,800 14,400 

Дорога з гуртожитку на 
заняття 

0,057 
 

10 
 

10 
 

34,200 
 

34,200 
 

Розумова праця на уч-
бових заняттях 

0,025 
 

480 
 

480 
 

720,000 
 

720,000 
 

Ходьба на перервах між 
учбовими парами 

0,057 
 

60 
 

60 
 

205,200 
 

205,200 
 

Дорога до гуртожитку 0,057 10 10 34,200 34,200 

Обід 0,024 20 10 28,800 14,400 
Робота за ПК 0,025 180 120 270,000 180,000 

Господарська робота у 
побуті 

0,057 
 

30 
 

30 
 

102,600 
 

102,600 
 

Тренування 0,136 60 120 489,600 979,200 

Душ (особиста гігієна) 0,033 10 25 19,800 49,500 

Активний відпочинок 0,057 30 60 102,600 205,200 

Відпочинок сидячи 
/телевізор, книги/ 

0,024 
 

45 
 

20 
 

64,800 
 

28,800 
 

Вечеря 0,024 20 10 28,800 14,400 
Особиста гігієна 0,033 10 10 19,800 19,800 

Сон 0,015 420 420 378,000 378,000 

Неуточнені енерговит-
рати (10%) 

   264,500 315,600 

Всього  24 год. 24 год. 2909,6 3472,2 
 

Висновки. 1. Правильно організований руховий режим значно розширює фун-
кціональні можливості організму студентів. 2. Збільшення рухової активності сту-
дентів позитивно впливає на організм, укріплює здоров’я, підвищує працездат-
ність. 3. Правильно організувати руховий режим студентської молоді можна не 
лише за рахунок збільшення кількості годин на обов’язкові навчальні заняття з фі-
зичного виховання у навчальних програмах вищих навчальних закладів, але й ши-
роко використовувати позаурочні форми занять. 
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Ф. Й. Кулікова, І. М. Бондаренко,  

Н. О. Чередниченко, Н. О. Давлєтова, О. Ю. Мудраченко 
 

ОСОБЛИВОСТІ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ОНКОЛОГІЇ 

 

До базових принципів радіаційної безпеки відносяться, зокрема, непереви-
щення контрольних рівнів та оптимізація (зменшення доз опромінення наскільки 
можливо) [1,2,5]. В онкології при променевій терапії, де мова йде про більш висо-
кі, у порівнянні з діагностикою, дози опромінення, дотримання цих принципів 
особливо важливо [3,4]. 

Метою публікації є визначення особливостей проведення радіаційного конт-
ролю і організації роботи з джерелами іонізуючого випромінювання в онкології з 
дотриманням принципів радіаційної безпеки пацієнтів і персоналу. 

Матеріал і методи. З 2014 року в Дніпропетровську в «Клінічному онкологіч-
ному диспансері» здійснюється терапія пухлинних захворювань на прискорювачі 
фотонів і електронів з енергією 6-10 МеВ, а з 2016 року і на прискорювачі 
ELEKTA з енергією до 15 МеВ (фотони) і до 18 МеВ (електрони) . 

Дніпропетровський обласний Центр радіаційної безпеки та медичної радіології 
(ОЦРБМР) обласної клінічної лікарні ім. І.І.Мечникова контролює радіаційну без-
пеку персоналу, пацієнтів і всього населення при променевої терапії. Проводиться 
радіаційний контроль на робочих місцях персоналу і в суміжних приміщеннях з 
періодичністю 1 раз в 2 роки, клінічна дозиметрія з періодичністю 1 раз в квартал і 
контролюється індивідуальна дозиметрія персоналу з обміном дозиметрів 1 раз в 
квартал ув центральній лабораторії радіаційної гігієни персоналу і пацієнтів Ін-
ституту медичної радіології ім. С.П.Грігорьєва. 

Результати та обговорення. При рентгенівській терапії увесь час опромінення пе-
рсонал знаходиться в кімнаті управління. Під час укладання та зняття пацієнта при 
знаходженні персоналу в процедурній персонал не опромінюється. При гамма-терапії 
персонал під час опромінення знаходиться в кімнаті управління, однак при укладанні 
і знятті пацієнта опромінення персоналу має місце. При лікуванні радіонуклідами пе-
рсонал опромінюється і при прийомі пацієнтом радіонукліда, і при супроводі пацієн-
та в спеціальне приміщення для лікування, і при виписці його з відділення. 

З багаторічного досвіду роботи ми змушені були збільшити контрольні рівні 
для персоналу відділення радіонуклідної діагностики і терапії (у порівнянні з рен-
тгенологами) з 4 до 6-8 (мЗв), тому що фактично опромінення персоналу знахо-
диться саме на такому рівні. Крім того, при введенні в експлуатацію прискорюва-
чів типу ELEKTA з високою енергією були прийняті і інші заходи, а саме встанов-
лення так званого забороненого періоду - 10 хв. Це мінімальний час між закінчен-
ням опромінення і дозволом на вхід в процедурну прискорювача, необхідне для 
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зменшення в ній концентрації токсичних речовин до заданих величин за рахунок її 
вентилювання, а також зниження рівня випромінювання від наведеної активності 
конструкційних та інших матеріалів до допустимих величин. 

Таким чином, завдяки подібній організації роботи контрольні рівні радіологів 
залишилися колишніми і був виконаний принцип оптимізації оскільки доза опро-
мінення персоналу не збільшилася. 
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О. Р. Лучко, С. С. Довженко 
 

ІНТЕГРАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ  

ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЕДІЯЛЬНОСТІ  

У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ БЕЗПЕЧНОГО ТИПУ ПОВЕДІНКИ 
 

У вихованні культури безпеки життєдіяльності важливе значення має психоло-
гічний акцент, що означає готовність людини до потрапляння у небезпечну ситуа-
цію, яка визначається світоглядовою, комунікативною, вольовою і психологічною 
підготовкою до безпечної життєдіяльності та самоконтролем. Недостатньо знати 
закономірності розвитку тієї чи іншої хвороби, закономірності розвитку катастро-
фічних прогнозів, розробляти та впроваджувати механізми стихійних лих та хвороб. 
Треба добиватися, щоб заходи були прийняти дітьми, молоддю та їх батьками, за-
требувані ними та перейшли до їх повсякденного життя і відображалися у психоло-
гічних настановах та цінностях. Тому потрібно вирішувати задачу розвитку і забез-
печення безпеки формуванням масової культури безпеки життєдіяльності.  

Під особистістю безпечного типу поведінки розуміють людину, яка безпечна 
для себе, оточуючих, зовнішнього середовища, яка готова до попередження та по-
долання небезпечних ситуацій. Особистість безпечного типу поведінки визнача-
ється високим рівнем сформованості культури безпеки. 

До теперішнього часу поняття «культура безпеки» відноситься до найменш 
розробленого. Якщо казати про культуру безпеки, то формами її існування є такі 
духовні цінності, як цінність життя людини, цінність здоров’я, цінність психологі-
чного, психічного і соціального благополуччя.  

Формування навичок безпечної поведінки є складовою безпеки життєдіяльності 
здорового образу життя. Відсутність навичок правильної поведінки у повсякденно-
му житті, у небезпечних ситуаціях негативно відображається на стані здоров’я і 
житті людей. У багаточисельних дослідженнях доведено, що існує логічний зв’язок 
між образом життя людини і станом її здоров’я та безпеки життєдіяльності. Здоро-
вий образ життя як індивідуальна система щоденної поведінки людини забезпечує їй 
духовне, фізичне і соціальне благополуччя. Щоб студентська молодь мала визначе-
ний набір компетенцій, які пов’язані з підтримкою правильного образу життя, умін-
нями пристосовуватися до умов середовища, необхідне цілеспрямоване виховання. 

На перший погляд взаємозв’язок дисциплін «Фізичне виховання» та «Безпека 
життєдіяльності» очевидний. Він витікає з визначення цих дисциплін. Фізична ку-
льтура – це частина культури, яка уявляє собою сукупність цінностей, норм і 
знань, які створюються та використовуються суспільством з метою фізичного та 
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інтелектуального розвитку здібностей людини, удосконалення її рухової активно-
сті і формування здорового образу життя, соціальної адаптації шляхом фізичного 
виховання, фізичної підготовки і фізичного розвитку [1]. Безпека життєдіяльності 
озброює студента знаннями, уміннями і навичками виживання і збереження свого 
здоров’я у бідь-яких надзвичайних ситуаціях, але здійснення такої задачі немож-
ливо без достатньої фізичної підготовленості. Зовсім марно мати знання з поведі-
нки у надзвичайній ситуації, якщо просто не бути фізично готовим переносити на-
вантаження, у тому числі й емоційні, яких неможливо уникнути. 

Особливістю «Безпеки життєдіяльності» і «Фізичного виховання» є їх спрямо-
ваність на формування не просто грамотної і фізично розвинутої людини, а на фо-
рмування особистості, яка прагне перемагати. Таким чином, інтеграція фізичного 
виховання та безпеки життєдіяльності формує особистість безпечного типу пове-
дінки, а саме забезпечує суспільно-колективні мотиви поведінки громадянина, 
дбайливе відношення до середовища, грамотність у всіх сферах забезпечення без-
пеки життєдіяльності, навички захисту від загроз природи, людей, самого себе, 
подолання небезпечних ситуацій, надання першої допомоги [3]. Інтеграція курсів 
дисциплін «Фізичне виховання» та «Безпека життєдіяльності» повинна сприяти 
вихованню особистості безпечного типу поведінки – особистості, яка усвідомлює 
виключну важливість питань безпеки у теперішній час, а, особливо, у майбутньо-
му, яка прагне вирішувати питання та з розумом поєднувати особисті інтереси з 
інтересами суспільства [2]. Саме наскільки сумлінно викладачі підійшли до на-
вчання студентів, наскільки усвідомили та прониклись студенти ідеєю теми, яка 
вивчається, буде залежати тривалість їх подальшого життя. Інтегрований принцип 
навчання сприяє системній уяві про оточуючий світ. 

Формувати потребу та уміння організовувати особистий життєвий стиль – це 
найважливіша мета сучасної освіти. Особливу актуальність в епоху інформаційної 
цивілізації надбає питання: «Як кожна людина незалежно від віку може допомогти 
собі розвинути свою фізичну сферу, досягти фізичного удосконалення?» Нове су-
спільство, яке будується, висуває вимоги, а саме охорона здоров’я – це безпосере-
дній обов’язок кожного, ніхто не тільки не у праві, але й не в силах перекладавати 
її на оточуючих. Яка не була б досконала медицина, вона не може позбавити кож-
ного від всіх хвороб. Може голосно звучить, але людина – це творець свого здо-
ров’я. З маленького віку необхідно вести активний образ життя, займатися фізку-
льтурою і спортом, додержувати правила особистої гігієни – отже, досягати з ро-
зумом гармонії здоров’я.  

Все більш важливим стає значення фізичної культури і спорту у соціалізації і ви-
хованні молодого покоління, формуванні образу і стилю життя. Формування здоро-
вих рис нації є першорядною задачею, до виконання якої повинна прагнути кожна 
держава. На нашу думку, основними задачами для досягнення формування здорових 
рис нації, які потребують вирішення є: створення нової національної системи фізку-
льтурно-спортивного виховання населення; розробка та реалізація заходів з пропагу-
вання фізичної культури і спорту як важливої складової здорового образу життя; мо-
дернізація системи фізичного виховання в освітніх закладах (у тому числі і вищих); 
удосконалення підготовки спортсменів високого класу та спортивного резерву. 

На нашу думку, цінність занять фізичною культурою і спортом полягає в 
умінні викладача прищепити ці істини кожному студентові, прищепити потребу у 
здоровому образі життя, який полягає на принципах моралі, раціональної органі-
зації, активної рухової і трудової діяльності, загартуванні, а також захищає від не-
сприятливих впливів зовнішнього середовища, що дозволяє зберігати моральне, 
психічне і фізичне здоров’я на довгі роки. Отже, за суттю, ми говоримо про куль-
туру здоров’я і культуру у цілому. Тому ставиться задача: можливостями різних 
наук сформувати людину, насамперед, культурною. Значення дисциплін «Фізичне 
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виховання» і «Безпека життєдіяльності» ми бачимо у практичній спрямованості 
наук, коли розглядаються не тільки загальні теоретичні питання (гігієна, профіла-
ктика захворювань та ін.), але і, перш за все, заняття з навчання навичкам розвитку 
фізичних якостей, підвищення захисних механізмів свого організму.  
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В. В. Ляшенко  
 

РЕДАГУВАННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЗБИТКІВ  

ВІД НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

На сучасному етапі розвитку цивілізації науково-технічний прогрес не гарантує 
повної безпеки людству, а часто його результати призводять до небезпек та надзви-
чайних ситуацій (в подальшому - НС) через антропогенний вплив на довкілля, не-
досконалість технологій та обладнання і суб’єктивний фактор виробництва. 

В умовах постійного зростання інтенсивності життєдіяльності людини, впро-
вадження інноваційних технологій та обладнання суттєво зростає роль 
суб’єктивного фактора в регулюванні взаємовідносин людини з середовищем її іс-
нування та сучасними виробничими та побутовими умовами.  

Загально відомим є, що незалежно від сфер діяльності людини, серед причин, які 
призводять до нещасних випадків, перше місце належить людському чиннику (бли-
зько 75%), друге – техніці (близько 15%) і нарешті – середовищу (близько 10%). 

Однак у силу непередбачених причин цілком виключити виникнення тієї або ін-
шої небезпеки чи НС неможливо. Тому існує загроза їх виникнення, за якої можуть 
бути пошкоджені, зруйновані або знищені складові національного майна, тобто пос-
тійно існує небезпека виникнення НС. Суспільство змушене розробляти заходи, що 
знижують цю небезпеку. Система державних і суспільних заходів, спрямованих на 
охорону людських, природних і матеріальних ресурсів та цінностей від НС, обумов-
лює питання економічних питань у безпеці життєдіяльності, цивільному захисті. 

На даний час діє методика оцінки збитків від наслідків НС техногенно-
го і природного характеру (в подальшому - Методика). Методику розроблено з ме-
тою визначення розмірів збитків від наслідків НС техногенного і природного ха-
рактеру, завданих здоров’ю людей та об’єктам національної економіки [2]. 

Однак, дана Методика потребує певного вдосконалення у зв’язку зі суттєвими 
змінами що відбулись у чинному законодавстві, наприклад за рахунок прийняття 
Кодексу цивільного захисту України, Державного класифікатора НС тощо [1, с.49]. 

Крім того, питання безпеки життєдіяльності, цивільного захисту безпосередньо 
пов’язані з охороною праці. Так, нещодавно прийнятий новий Порядок розслідуван-
ня та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві 
що набрав чинності 1 липня 2019 р., суттєво пов’язаний з особливостями розрахунків 
певних видів збитків: збитків від втрати життя та здоров’я (втрат від вибуття трудо-
вих ресурсів з виробництва, втрат на виплату допомоги на поховання тощо) [3].  

Таким чином, методика оцінки збитків від наслідків НС техногенного і приро-
дного характеру потребує суттєвого редагування та приведення до вимог сучасної 
нормативно-правової документації. 
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ВЛАШТУВАННЯ ДОВІЧНОГО ШЛАМОСХОВИЩА ВІДХОДІВ 
 

При бурінні та експлуатації свердловин, при проведенні заходів інтенсифікації 
видобутку продукції свердловин використовуються хімічні речовини. Частіше всього 
для утилізації відходів використовують їх захоронення. Захоронення відходів нафто-
газової промисловості проводять у спеціально відведених місцях, глибоких підзем-
них сховищах, у земляних шламосховищах на території проведення робіт. Важливим 
при влаштуванні шламосховищ є забезпечення надійної ізоляції від потрапляння 
шкідливих речовин до ґрунту, атмосфери тощо. Для цього застосовують протифіль-
траційні екрани [2]. Однак екрани, на думку авторів, не досить довговічні та їх ме-
ханічні пошкодження або пошкодження при контакті з хімічними речовинами, приз-
веде до негативних екологічних наслідків. Завдання вирішується шляхом влаштуван-
ня довічного сховища.  

Будівництво довічного шламосховища виконується наступним чином. За пери-
метром запланованого шламосховища споруджується монолітна вертикальна проти-
фільтраційна завіса по типу «стіна в ґрунті» з ґрунтоцементних елементів. Відтань 
між центрами сусідніх елементів повинна дорівнювати 0,8d (d – діаметр ґрунтоцеме-
нтних елементів). Ґрунтоцементні елементи виготовляються бурозмішувальним ме-
тодом, який полягає в тому, що за допомогою спеціального обладнання виконується 
розпушування ґрунту без його виймання. Одночасно в розпушений ґрунт нагнітаєть-
ся цементна суспензія, виконується перемішування та ущільнення ґрунтоцементної 
суміші. [4]. Протифільтраційна завіса по типу «стіна в ґрунті» з ґрунтоцементних 
елементів заглиблюється у водотрив на глибину не менше 1 м з метою забезпечення 
відсутності фільтрації. Після твердіння ґрунтоцементних елементів по периметру 
шламосховища виконується виймання до 60% масиву ґрунту [4]. Заповнення довіч-
ного шламосховища відходами буріння здійснюють після тужавіння ґрунтоцементу. 
Термін тужавіння у зволоженому стані триває 28 діб. З часом міцність та водонепро-
никність ґрунтоцементу збільшуються. В міру наповнення шламосховища викону-
ють перемішування ґрунту та відходів буріння у шламосховищі до тугопластичної 
консистенції. Перемішування здійснюється з метою загущення відходів та влашту-
вання покриття із ґрунтоцементу зверху шламосховища. Покриття із ґрунтоцементу 
укладають безпосередньо на загущені до тугопластичної консистенції відходи. Ґрун-
тоцемент за допомогою розчинонасосу укладається на загущені відходи рівномірним 
шаром товщиною не менше 0,8 м. Після тужавіння ґрунтоцементу покриття шламос-
ховища засипають шаром родючого ґрунту товщиною не менше 1,5 м. Після вико-
нання перелічених робіт територію над шламосховищем можливо використовувати у 
сільськогосподарських цілях. 

Розмір довічного шламосховища і його об’єм, профіль і глибина визначаються 
на стадії робочого проектування стосовно конкретної ділянки з урахуванням кате-
горії ґрунту, глибини залягання ґрунтових вод, глибини залягання водотриву та 
інших характеристик [4].  



 340 

Перевагами такої конструкції шламосховища з влаштуванням покриття із 
грунтоцементу, яке вкладається на загущений до тугопластичної консистенції 
шлам, що досягається перемішуванням ґрунту майданчика і бурового шламу є 
низька вартість виготовлення за рахунок використання водотривкого шару ґрунту 
в якості днища споруди. За результатами експериментальних досліджень 
водонепроникності ґрунтоцементу з лесового легкого суглинку з додаванням 20% 
портландцементу М400 від ваги сухого ґрунту при В/Ц = 1, виготовлених за 
бурозмішувальною технологією без додаткового ущільнення і гідрофобних 
добавок, вона відповідає марці як для бетонів W14.  
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БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ МІСТІ 
 

В наш час основними небезпеками життя в сучасному місті, з якими стикається 
людина, є небезпеки забруднення атмосфери, забруднення питної води, шумове, ві-
браційне та електромагнітне забруднення та інші. Крім того в містах та навколо них 
змінюється рослинність, зменшуються популяції деяких видів тварин, в той же час 
збільшуються популяції шкідників (щурів, голубів, чорних дроздів тощо). 

Вплив техногенних факторів у містах постійно створює загрозливу ситуацію 
для здоров’я людей, стає причиною росту захворюваності та смертності. 

Все частіше в містах гостро постають такі проблеми масштабних природоохо-
ронних заходів як: втілення безвідхідних і маловідхідних технологій, забезпечення 
населення доброякісною питною водою, прийняття всіх невідкладних заходів по 
нормалізації стану повітряного басейну, який забруднюється викидами підпри-
ємств та автомобільним транспортом, виведення із районів житлової забудови пі-
дприємств, які є джерелами забруднення довкілля, заборона експлуатації промис-
лових об’єктів без комплексу природоохоронних заходів і т.д.  

Основними джерелами забруднення атмосфери міста є транспорт, енергетичні 
системи міста та промисловість. Згідно статистичних даних у повітряний басейн 
щорічно надходить більше 20 млн т. шкідливих речовин.  

У містах зосереджена основна маса транспортних засобів (вантажний, громад-
ський, власний). Саме автотранспорт дає 70% усіх токсичних викидів в атмосферу 
(оксиди вуглецю, оксиди азоту, вуглеводні, сажу, сірчані та свинцеві сполуки, гу-
мовий пил при стиранні шин) та є основним джерелом акустичного забруднення 
міста. Постійний вплив шуму може не тільки негативно вплинути на слух, але й 
викликати у людини такі шкідливі наслідки як: дратівливість, головний біль, за-
паморочення, дзвін у вухах, нудоту, підвищену втому, підвищення кров’яного ти-
ску, навіть втрату слуху, стати причиною нервового виснаження, психічної приг-
ніченості, вегетативного неврозу, виразкової хвороби, розлади ендокринної, 
центральної нервової та серцево-судинної систем [1].  
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Джерелами міського шуму є [2]: всі види транспорту (автомобільний, рейковий, 
авіаційний); гаражі, стоянки, автозаправні станції та станції техобслуговування; за-
лізничні вітки та автостради; шум промислових підприємств; місця масового скуп-
чення людей (торгові центри, ринки, стадіони, ярмарки, майданчики для ігор дітей 
тощо); трансформаторні підстанції; в домашніх умовах додатковий шум від побуто-
вих електроприладів, радіо- і телеапаратури, дрібних домашніх ремонтних робіт.  

Основними напрямками боротьби з шумом в містах є [1]: містобудівні (функціо-
нальне шумозахисне зонування міської території, використання зелених насаджень, 
створення санітарних розривів, акустичне екранування); будівельно-акустичні (вла-
штування в будинках шумозахисних вікон, підвищення звукоізоляції огороджуваль-
них конструкцій та архітектурно-планувальні рішення будівель з урахуванням шумо-
вих впливів, винесення житла з перших поверхів будівель і влаштування там об’єктів 
нежитлового призначення); технологічні (створення більш досконалих в акустично-
му відношенні транспортних засобів і промислових установок); адміністративно-
організаційні (винесення галасливих підприємств за межі спальних районів, заборона 
звукових автомобільних сигналів, раціональна організація транспортних потоків, ди-
ференціація видів транспорту по спеціальним смугам (по швидкості), розділення їх в 
різних рівнях, регламентація за часом гучних джерел або заборони їх роботи, обме-
ження руху вантажних автомобілів і мотоциклів в певних зонах міста і за часом). 

Негативним фізичним чинником міста крім шуму є вібрація, джерелом якої є 
рейковий та автомобільний транспорт, будівельна техніка, промислові установки. 
Також несприятливо впливають і електромагнітні випромінювання промислової 
частоти (50 Гц) та частот радіохвильового діапазону, що створюються телевізора-
ми, радіоапаратурою, холодильниками та іншою побутовою технікою. 

Також важливою проблемою сучасного міста залишається усунення, перероб-
ка та утилізація твердих і рідких відходів, оскільки формування відходів відбува-
ється у антропогенних технологіях природокористування, виробництва, енергети-
ки, транспортування, надання послуг, споживання, поводження з відходами а та-
кож безпосередньо у життєдіяльності людини.  

Таким чином, змінене людиною, деградоване штучне міське середовище вияв-
ляє комплексну дію на здоров’я населення в результаті забруднення атмосферного 
повітря, дефіциту сонячного проміння, води, а також стресових факторів, які зу-
мовлені напруженим ритмом життя, скупченістю населення, недостатністю зеле-
них насаджень тощо. Деякі проблеми вже досягли глобального характеру та їх те-
рміново необхідно вирішувати для створення «безпечного» для існування людини 
та її поколінь середовища.  
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М.В. Орлов, А.К. Голубєв та ін.. – К.: ІЗМИ, 1996. 

 

І. М. Вакарчук, Б. О. Побережний, Д. Я. Швець  
 

ПРИКЛАДНИЙ СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ  

ОБ’ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
 

Актуальність теми визначена вимогами сучасності до безпеки, надійності та 
комфортності в умовах міської агломерації для об’єктів транспортної інфраструк-
тури: зупинки, автопавільйони, транспортно-пересадочні вузли тощо [1], як най-
більш відвідуваних протягом доби та в яких виникають безпекові питання та є 
об’єктом нашого дослідження. 

Оновлені дорожні будівельні норми [2, 3].відповідають всім вимогам для ство-
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рення нових комунікацій, але для оцінки існуючих інфраструктурних об'єктів мето-
дики відсутні, й в цьому напрямку культура дослідницького аналізу помітно стагнує. 

Запропоновано ряд якісних характеристик, що утворюються в процесі функці-
онування об’єктів транспортної інфраструктури та можна використати як критерій 
їх роботи в умовах вже наявних територій для їх підвлаштовування під потреби 
споживачів. 

Основу склали натурні дослідження, що були проведені у березні-травні цього 
року на ряді зупинок наземного транспорту (вул. Лаврська, бульв. Л.Українки, 
вул. Бойчука, м. Київ) [4] та на ділянці «Ворзель–Новобіличі» та метро «Свято-
шин», м. Київ [5]. 

В результаті дослідження об’єктів транспортної інфраструктури «зупинка» та 
«транспортно-пересадочний вузол» отримано систему комплексних параметрів 
оцінки щодо: 1) безпеки, що відображає просторову і потокову характеристики 
руху на даному об’єкті транспортної інфраструктури; 2) надійності, що відображає 
ступінь стійкості й адекватності об’єкту транспортної інфраструктури до пікових 
навантажень; 3) комфортності середовища, що враховує психофізіологічні реакції 
пішохода на навколишнє середовище). 

Порівняльний аналіз отриманих картограм пішохідних потоків та результати 
проведених розрахунків стали основою для сценаріїв розвитку кожного з об’єктів 
транспортної інфраструктури відповідно до його призначення і прогнозних обся-
гів пішого руху. 

Отримана модель реалізації сценарного підходу при підборі комплексу проек-
тних заходів для кожного з об’єктів транспортної інфраструктури дозволили пред-
ставити проектні рішення щодо «зупинки «Херсоночка» та «транспортно-
пересадочного вузла «Святошин».  

Обидва проекти враховують сучасні вимоги до безпеки, надійності та комфор-
тності, також, реалії кліматичних умов та український менталітет. Для кожного з 
проектів представлені правова, соціальна, екологічна та економічна ефективності. 

В українській проектній практиці недостатня увага щодо моніторингу якості 
вже існуючих об’єктів транспортної інфраструктури. Однією з причин такого ста-
влення є відсутність сучасних проектних інструментів для подібних обстежень та 
узагальнення отриманих результатів. 

Тому, дослідження кількісної та якісної оцінки для різних об’єктів транспортної 
інфраструктури [6, 7, 8] є надзвичайно актуальними для українських міст та спромо-
жні змінити вектор з проектування нових об'єктів у бік модернізації вже існуючих. 
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Transportation Research Procedia: Volume 14, 2016, Pages 499-508. URL: 
www.sciencedirect.com/science /article/pii/S2352146516301053. 

 

Л. М. Сладкова, О. В. Цифрак 
 

НЕБЕЗПЕКА СНІД У СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 

Актуальність теми. На сьогодні захворювання на СНІД виявлено більш ніж 
у 190 країнах п’яти континентів. На кінець 2016 р. у світі вже налічували 42 млн 
дорослих та дітей, у яких виявлено інфекції, спричинені вірусом імунодефіциту 
людини (ВІЛ). За останніх 22 роки 34 млн людей, у яких діагностували СНІД, –
 померли. Пандемія ВІЛ-інфекції/СНІДу цілком реально загрожує здоров’ю та 
життю десятків і навіть сотень мільйонів людей. Це захворювання вражає і приз-
водить до смерті людей репродуктивного віку та дітей. 

Мета. 1.Основною метою даної доповіді є те, щоб максимально донести ін-
формацію до суспільства та ознайомити суспільство з високим ризиком даного 
комплексу захворювання. 2.Ознайомити суспільство з засобами профілактики та 
правильного користування потрібними засобами захисту. 3.Сформувати уявлення 
про хворобу століття, виробляти поведінкові мотивації до збереження свого здо-
ров’я. 4.Проводити анкетування та інші засоби перевірки знань про хворобу. 

Матеріали та методи. Аналіз наукової літератури, порівняння, класифікація, 
систематизація, синтезу, моделювання, узагальнення, спостереження, бесіда, опи-
тування, анкетування. 

Результати. За даними Дніпропетровського обласного центру профілактики й 
боротьби зі СНІДом, з моменту початку реєстрації ВІЛ-інфекції/СНІДу в області ви-
явлено 124 ВІЛ-інфікованих медичних працівника, але факт професійного інфіку-
вання ВІЛ у жодному випадку не був установлений. Результати соціологічного до-
слідження серед студентів дали можливість з'ясувати стан їх інформованості про 
СНІД/ ВІЛ-інфекцію. Середній вік студентів, що приймали участь в анкетуванні, 
20,1±3,2 роки; з них 79,7 % дівчат, 20,2 % юнаків. У шлюбі було 11,6 % респондентів. 

Висновки. 1. Поширеність захворюваності й інфікованості ВІЛ /СНІДом у 
Дніпропетровській області і в Україні продовжує стрімко рости з охопленням 
більшості міст і сільських районів, у тому числі з летальним результатом. Темпи 
росту ВІЛ /СНІД значно вищі в Дніпропетровській області, ніж по Україні в 
цілому. 2. Соціологічне опитування серед студентів дозволило одержати анонімні 
дані про відношення респондентів і їхніх друзів до паління, алкоголю, наркотиків, 
випадкових статевих стосунків, оцінити знання про шляхи передачі й 
профілактики ВІЛ/СНІДу.  
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П. А. Нагиева 
 

РАЗРАБОТКА ПЕДАГОГИКИ ОБУЧЕНИЯ АВАТАРА  

НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ ЕЯ 
 

Высокоточные тренажеры предназначены для наземного обучения пилотиро-
ванию конкретного типа самолета. Эти тренажеры состоят из реальной кабины со-
ответствующего самолета, установленной на динамической платформе для имита-
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ции реальных ускорений полета. В окнах кабины пилота с помощью дисплеев со-
здаются изображения местности, над которой в настоящий момент «пролетает» 
самолет. Создается интеллектуальная виртуальная среда. Формальное понятие 
«Интеллектуальная виртуальная среда» изображает объединение искусственного 
интеллекта и виртуальной реальности [1, 6]. Он предлагает гораздо более сложный 
подход к взаимодействию с пользователем, что позволяет удовлетворить новые 
потребности взаимодействия человека с компьютером [2, 9]. Следуя мировой тен-
денции, во многих странах создают трехмерную реальность, чтобы поднять эф-
фективность подготовки начинающих пилотов, при помощи использования со-
временных электронных и программных средств. Если в виртуальных тренажерах 
заменить инструкторов искусственным интеллектом, то это позволит студентам 
самостоятельно отрабатывать любые ситуации, не будучи ограниченным расписа-
нием преподавателе-инструкторов. По современной терминологии ставится задача 
создать аватар инструктора, наделенного искусственным интеллектом для обще-
ния с пилотом на естественном языке в среде с ограниченным тезаурусом. Но да-
же для среды с ограниченным тезаурусом требуется провести большую работу. 
Во-первых, разработать методы и алгоритмы, которые позволят создать базу зна-
ний инструктора-аватара. Во-вторых, разработать педагогику обучения аватара. 
Как показывает опыт создания экспертных систем, само обучение аватара также 
должно происходить на естественном языке. Как и в случае обучения людей, эф-
фективность обучения систем ИИ в сильнейшей степени зависит от применяемых 
методов обучения. Поэтому должна быть развита конкретная педагогика обучения 
пилота-аватара. За основу можно взять существующую, апробированную време-
нем программу обучения пилотов=людей, в основе которой лежит постепенный 
подход. Вначале изучается динамика воздушного судна. Затем изучаются как на 
эту динамику влияет погода и другие факторы внешней среды. Потом идет изуче-
ние средств управления и приборов. Затем сценарий полета и его отдельные эле-
менты; взаимодействия между пилотами, диспетчерами, инструкторами; отработ-
ка нештатных ситуаций; и т.д. Также, как и в случае с людьми, обучение пилота-
аватара происходит на естественном языке. Но в отличии от обучения людей, до-
пускается лишь использование небольшого подмножества слов и выражений есте-
ственного языка, который определяется тезаурусом «мира пилотов». Это создает 
специфику обучения ИИ, типичную для всех подобных систем, не только при обу-
чении пилотов-аватаров. Существуют три основных метода обучения: 
1) Ситуационное обучение, основанное на использовании контекста текущей си-
туации; 2) Обучение на примерах; 3) Вопросно-ответное обучение.  

Для обучения управлению полетом важно использование естественного языка. 
В противном случае, при стандартном подходе, - создание совокупности взаимо-
действующих баз данных, по мере ввода всех новых знаний в систему, програм-
мирование очень скоро становится малоэффективным и даже, практически, не-
возможным занятием. Следовательно, обеспечения диалога человека с системой, 
обладающей искусственным интеллектом, является новой важнейшей задачей ис-
следований по ИИ.  
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університету ім. О. Гончара. 
Безлуцька Олена Петрівна, к.і.н., доц., доцент кафедри гуманітарних дисциплін 
Херсонської державної морської академії.  
Берковський Євген Олександрович, магістрант кафедри інтелектуальної власності та 
управління проектами Національної металургійної академії України. 
Беседіна Антоніна Валентинівна, вчитель початкових класів, вчитель-методист гімназії 
«Міленіум» №318 м.Києва. 
Беседіна Марія Олександрівна, викладач інформаційних технологій, спеціаліст ІІ кат. 
Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка. 
Бессараб Анна Андріївна, студент (магістр) Донецького національного технічного уні-
верситету. 
Біленька Ірина Григорівна, старший викладач кафедри гімнастики, танцювальних ви-
дів спорту та хореографії Харківської державного академії фізичної культури. 
Білецька Євгенія Сергіївна, аспірант кафедри охорони праці та навколишнього середо-
вища Українського державного університету залізничного транспорту. 
Білоус Віктор Борисович, к. філол. н., провідний науковий співробітник Державного 
архіву Кіровоградської області. 
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Блохіна Ірина Олександрівна, к.психол.н., доц., доцент кафедри психології і педагогі-
ки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського». 
Бойко Тетяна Іванівна, к.філос.н., завідувач відділу освітніх технологій Науково-
дослідного інституту українознавства. 
Бондарева Оксана Олександрівна, к. мед.н., асистент кафедри ендокринології ДЗ 
«Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України». 
Бондаренко Андрій Миколайович, студент Дніпровського національного університету 
імені Олеся Гончара. 
Бондаренко Ігор Миколайович, д.мед.н., професор кафедри онкології і медичної ра-
діології ДЗ Дніпропетровська медична академія МОЗ України. 
Борисова Юлія Володимирівна, кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри 
соціальної роботи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 
Броварський Владислав Володимирович, Хмельницького національного університету. 
Брусенцов Віталій Гаврилович, д.т.н., проф. кафедри охорони праці та навколишнього 
середовища Українського державного університету залізничного транспорту. 
Брусенцов Олег Віталійович, к.т.н., викладач Українського державного університету 
залізничного транспорту. 
Вакарчук Ігор Миколайович, к.т.н., доц., доцент кафедри аеропортів Національний 
транспортний університет, м. Київ. 
Валевська Людмила Олександрівна, к.т.н., доцент Одеської національної академії ха-
рчових технологій. 
Висоцька Ольга Євгенівна, д. філос. н., доц., завідувач кафедри філософії КЗВО 
«Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР». 
Висоцький Олександр Юрійович, д політ. н., проф., професор кафедри міжнародних 
відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 
Віннічук Ольга Василівна, к.політ.н., доцент кафедри політології і соціології 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Вірстюк Надія Володимирівна, студентка 2 курсу освітнього рівня «магістр» Прикар-
патського національного університету імені В.Стефаника. 
Власенко Наталія Іванівна, к.філол.н., доц., доцент кафедри зарубіжної літератури 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 
Власова Єлизавета Романівна, студентка Дніпровського національного університету 
ім. О.Гончара. 
Газізова Олена Олександрівна, к.і.н., провідний науковий співробітник відділу істори-
чних студій Науково-дослідного інституту українознавства. 
Гайворонська Таісія Олексіївна, к.філос.н., доц., декан факультету соціальних наук 
Національного університету «Запорізька політехніка». 
Гайдай Валентин Вікторович, к.і.н., докторант кафедри історії та археології слов’ян 
НПУ ім. М.П. Драгоманова. 
Гапоненко Лариса Олександрівна, к.пед.н., доцент кафедри практичної психології 
Криворізького державного педагогічного університету.  
Гапоченко Світлана Дмитрівна, к.фіз.-мат.н., доцент, доцент кафедри фізики НТУ 
«ХПІ», м. Харків.  
Гасанов Эляр Элдар оглу, докторант кафедры конституционного права Бакинского 
государственного университета, член коллегии адвокатов Азербайджанской Республики, 
юрист. 
Гахраманова Наргиз, диссертант Национального музея азербайджанской литературы 
НАНА. 
Гетьманчук Микола Петрович, д.і.н., проф., професор кафедри політології та 
міжнародних відносин Національного університету «Львівська політехніка». 
Гладких Анастасія Едуардівна, студентка Дніпровського Національного Університету 
ім. Олеся Гончара. 
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Голінський Володимир Васильович, викладач вищої кваліфікаційної категорії, ма-
гістр, викладач безпеки життєдіяльності КВНЗ КОР «Богуславський гуманітарний ко-
ледж імені І.С. Нечуя-Левицького». 
Гомон Андрій Михайлович, к.філол.н., доцент кафедри української, російської мов і 
прикладної лінгвістики Національного технічного університету «Харківський політехні-
чний інститут». 
Гончарова Олена Олегівна, асистент кафедри «Пропедевтика внутрішньої медицини з 
доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини)» Української медичної 
стоматологічної академії, м.Полтава. 
Горбенко Антоніна Андріївна, викладач інформатики І категорії, старший викладач 
Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка. 
Горошко Олександра Мар’янівна, к.фарм.н., доц., доцент кафедри фармацевтичної бо-
таніки та фармакогнозії  Вищого державного навчального закладу України «Буковинсь-
кий державний медичний університет». 
Гоцька Євгенія Миколаївна, аспірант кафедри релігієзнавства КНУ ім Т. Шевченка. 
Гудь Богдан Васильович, д.і.н., проф. кафедри міжнародних відносин та дипломатич-
ної служби Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Гусейнова Дилбар Курбан гызы, докторант, Национальный музей азербайджанской 
литературы имени Низами Гянджеви НАНА. 
Давлєтова Надія Олександрівна, асистент кафедри онкології і медичної радіології ДЗ 
Дніпропетровська медична академія МОЗ України. 
Данилевський Валерій Вікторович, здобувач ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держа-
вний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».  
Двуреченська Олександра Сергіївна, к. і. н., доц., доцент кафедри міжнародних відно-
син Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара.  
Дейнеко Альфія Хамзіївна, к. наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри гі-
мнастики, танцювальних видів спорту та хореографії Харківської державного академії 
фізичної культури. 
Денисенко Олексій Олександрович, інженер програмного забезпечення в Epam 
Systems, м. Київ. 
Дерев’янко Світлана Петрівна,  магістр публічного управління та адміністрування, ма-
гістр з фінансів, аспірант Національного інституту стратегічних досліджень; державний ін-
спектор відділу безпеки перевезень Державної інспекції ядерного регулювання України, м. 
Київ. 
Джан Тетяна Віталійовна, к.фарм.н., доц., заст. декана фарм. фак., МАУП, м. Київ. 
Діденко Лариса Василійовна, д.мед.н., ЦВЛК ЗСУ,  м. Київ. 
Довженко Світлана Сергіївна, старший викладач кафедри фізичного виховання та спо-
рту Українського державного університету залізничного транспорту.  
Домнічев Микола Володимирович, к.т.н., доцент кафедри «РАОП» Криворізького на-
ціонального університету.  
Дон Андрій Геннадійович, студент гр. СМ-19-1 Дніпровського національного універси-
тету ім. Олеся Гончара. 
Дондік Катерина Олександрівна, студентка першого курсу Дніпропетровського націо-
нального університету імені Олеся Гончара. 
Дрєєв Олександр Миколайович, к.т.н., доцент кафедри кібербезпеки та програмного 
забезпечення Центральноукраїнського технічного університету. 
Дрєєва Ганна Миколаївна, аспірант кафедри кібербезпеки та програмного забезпечен-
ня Центральноукраїнського технічного університету. 
Дудка Анастасія Сергіївна, студентка Дніпровського національного університету імені 
Олеся Гончара. 
Дьякова Лариса Юрійовна, к.фарм.н., доц., декан фарм. фак., МАУП, м. Київ. 
Ежнед Марія Ахмедівна, асистент кафедри фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії 
Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний 
університет». 
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Єгорова Світлана Віталіївна, здобувач, Національна наукова сільськогосподарська бі-
бліотека Національної академії аграрних наук України. 
Жалко Тетяна Йосипівна, к.філол.н., доц., завідувач кафедри інформаційної діяльності 
та туризму Луцького інституту розвитку людини університету «Україна» (м. Луцьк). 
Желєзко Алла Миколаївна, к.і.н., доцент кафедри міжнародних та регіональних студій 
НПУ імені М.П. Драгоманова. 
Жидкова Оксана Олегівна, старший викладач кафедри філософії Харківського націо-
нального університету радіоелектроніки. 
Жукова Галина Вікторівна, к.пед.н., докторант кафедри соціальної філософії, філосо-
фії освіти та освітньої політики НПУ ім. М. П. Драгоманова. 
Загрійчук Іван Дмитрович, д. філос. н., проф., професор кафедри філософії та соціоло-
гії Українського державного університету залізничного транспорту (м.Харків).  
Захарчук Олександр Іванович, д.мед.н., проф., завідувач кафедри фармацевтичної бо-
таніки та фармакогнозії Вищого державного навчального закладу України «Буковинсь-
кий державний медичний університет». 
Золотаренко Віктор Олегович, студент 4 курсу, гр. РС-16-1, спеціальність «соціальна 
робота»; факультет медичних технологій діагностики та реабілітації ДНУ ім.О.Гончара.  
Зоценко Микола Леонідович, д.т.н., проф., професор кафедри технологій будівництва 
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. 
Зубець Наталя Олександрівна, к.філол.н., доцент кафедри української мови Запорізь-
кого національного університету. 
Ирада Мусаева, к.филол.н., доцент Государственного историко-архитектурного Запо-
ведника «Ичерешехер», г.Баку, Республика Азербайджан. 
Іваник Микола Михайлович, к.і.н., доцент кафедри історії України, політології та пра-
ва Національного лісотехнічного університету України, м. Львів. 
Іванов Сергій Володимирович, д.е.н., проф., чл.-кор. НАН України Інституту еко-
номіки промисловості НАН України, м. Дніпро. 
Іванський Роман Дмитрович, к.філол.н., доц., завідувач кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін Дніпровського гуманітарного університету. 
Ігнатіщев Михайло Русланович, к.мед.н., доц., каф. анатомії людини НМУ ім. О.О. Бо-
гомольця, м. Київ. 
Іщенко Ігор Васильович, д. політ. н., доц., завідувач кафедри міжнародних відносин 
Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара.  
Казаков Юрій Михайлович, д.мед.н., проф., академік Української академії наук націо-
нального прогресу, Української екологічної академії, завідувач кафедри «Пропедевтика 
внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини)» 
Української медичної стоматологічної академії, м.Полтава. 
Калакура Олег Ярославович, д.політ.н., проф., провідний науковий співробітник 
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. 
Калмикова Марія Олена Єгорівна, студентка кафедри міжнародної інформації (група 
МІ-42) Національного університету «Львівська політехніка». 
Карпухіна Наталія Романівна, студент Дніпровського національного університету 
імені Олеся Гончара. 
Католікян Софія Тігранівна, студентка СМ-18-2 Дніпровського національного універ-
ситету імені Олеся Гончара. 
Киселевська Світлана Михайлівна, старший викладач кафедри фізичного виховання і 
спорту Київського національного університету будівництва і архітектури. 
Кір’янов Віктор Андрійович, студент гр. ПЗ-16-2 Коледжу ракетно-космічного маши-
нобудування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 
Ключник Руслан Максимович, к.політ.н., доцент кафедри політології і міжнародних 
відносин Університету ім. Альфреда Нобеля (м. Дніпро). 
Коваленко Валерія Олегівна, студентка ДНУ. 
Ковтун Ірина Олегівна, студентка біологічного факультету, магістр 1курсу Одеського 
національного університету ім. І. І. Мечникова. 



 349 

Кожухар Олександр Іванович, студент 4 курсу Криворізького державного педагогічно-
го університету. 
Козловська Лариса Степанівна, к.філол.н., доц., завідувач кафедри бізнес-лінгвістики 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 
Колос Микола Миколайович, викладач вищої кат. Київського професійно-
педагогічного коледжу імені Антона Макаренка. 
Копільченко Олександр Олександрович, студент групи СМ 18-1 Дніпровського наці-
онального університету ім. О. Гончара. 
Коптєв Олександр Сергійович, студент кафедри політології та міжнародних відносин 
Університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро). 
Корнієнко Сергій Сергійович, к.і.н.,доц., завідувач кафедри всесвітньої історії  Криво-
різького державного педагогічного університету. 
Король Володимир Андрійович, студент магістратури факультету міжнародних відно-
син Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Корчуганова Олена Миколаївна, к.т.н., доцент, доцент кафедри хімії та охорони праці 
Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. 
Косенко Лілія Олександрівна, студентка 2 курсу навчання магістратури правознавства 
Запорізького національного університету. 
Костєєва Марина Станіславівна, студентка 2 курсу факультету суспільних наук і між-
народних відносин,спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регі-
ональні студії» Дніпровського національного університету ім. О. Гончара.  
Кострюков Сергій Володимирович, д.філос.н., доц., доцент кафедри цивільного, гос-
подарського та екологічного права Національного технічного університету «Дніпровська 
політехніка». 
Котлярова Ольга Вікторівна, викладач інформатики вищої кат. Кременчуцького педа-
гогічного коледжу імені А.С.Макаренка. 
Кравчук Єлизавета Максимівна, студентка 2 курсу групи СМ-18-1 факультету суспі-
льних наук і міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені 
Олеся Гончара. 
Кривець Юлія Олександрівна, викладач іноземної мови I категорії Лубенського фінан-
сово-економічного коледжу ПДАА. 
Кривуля Павло Вікторович, к.е.н., доцент кафедри менеджменту, доцент кафедри еко-
номіки і підприємництва Східноукраїнського національного університету імені Володи-
мира Даля. 
Кулинич Богдан Григорович, викладач кафедри спортивних ігор Черкаського націона-
льного університету імені Богдана Хмельницького. 
Кулікова Фіна Йосипівна, д.мед.н., професор кафедри внутрішньої медицини №1 
Дніпровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини. 
Курбанова Севиндж Акиф кызы, докторант, Гянджинский Государственный Универ-
ситет, г.Баку, Республика Азербайджан. 
Куцепал Світлана Вікторівна, д.філос.н., проф., професор кафедри теоретико-правових 
дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого. 
Лавренко Валерія Сергіївна, к.і.н., доцент кафедри всесвітньої історії ДНУ ім. Олеся 
Гончара. 
Лазаренко Володимир Григорович, м.н.с. науково-історичного відділу  Державного 
музею авіації ім. О. К. Антонова.  
Лазуренко Валентин Миколайович, д.і.н., проф., відмінник освіти України, проректор 
з гуманітарно-виховних питань, професор кафедри історії та права Черкаського держав-
ного технологічного університету. 
Лакуша Наталія Михайлівна, к.філос.н., доцент кафедри філософії, доцент кафедри 
філософії Київського національного університету будівництва і архітектури.  
Лебеденко Віталій Юхимович, доц., доцент кафедри біохімії та медичної хімії ДЗ 
«Дніпропетровська медична академія». 



 350 

Литвиненко Андрій Миколайович, к. наук з фізичного виховання та спорту, доц., до-
цент кафедри фізичного виховання та спорту Харківського національного університету 
радіоелектроніки. 
Литвиненко Юлія Вікторівна, керівник громадської організації «Наш час». 
Локшин Данило Володимирович, студент кафедри політології та міжнародних відно-
син Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля» (м.Дніпро). 
Лучко Ольга Ростіславівна, старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту 
Українського державного університету залізничного транспорту. 
Ляшенко Віктор Володимирович, доцент кафедри підприємництва, управління та ад-
міністрування Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ Відк-
ритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 
Ляшенко Вячеслав Іванович, д.е.н., проф., керівник відділення Інституту економіки 
промисловості НАН України, м. Дніпро. 
Макарова Алла Олександрівна, к.філос.н., доц., ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника». 
Малик Ірина Романівна, к.і.н., доцент кафедри міжнародної інформації Національного 
університет «Львівська політехніка». 
Малімон Віталій Іванович, к. наук з державного управління, доц., доцент кафедри пуб-
лічного управління та адміністрування Івано-Франківський національний технічний уні-
верситет нафти і газу. 
Мамедова Кенуль Абульфаз кызы, доц., доцент кафедры арабской филологии факуль-
тета востоковедения Бакинского Государственного Университета. 
Маслянікова Ольга Федорівна, студентка ІІІ курсу історичного факультету  НПУ імені 
М.П. Дагоманова за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та ре-
гіональні студії». 
Масюк Олег Петрович, к.філос.н., доц., доцент кафедри соціальної філософії та управ-
ління Запорізького національного університету.  
Матущак Марта Романівна, асистент кафедри фармацевтичної ботаніки та фарма-
когнозії Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний 
медичний університет». 
Мелешко Єлизавета Владиславівна, к.т.н., доц., докторант кафедри кібербезпеки та 
програмного забезпечення Центральноукраїнського технічного університету. 
Микитчук Наталія Миколаївна, к. і. н., доц., доцент кафедри міжнародних відносин 
Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара. 
Михайлова Валерія Олександрівна, зав. відділенням КПІ Коледжу ракетно-космічного 
машинобудування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 
Михайловська Олена Володимирівна, к.т.н., старший науковий співробітник, доцент 
кафедри технологій будівництва Полтавського національного технічного університету 
імені Юрія Кондратюка. 
Міхейченко Марія Анатоліївна, к. політ. н., доц., доцент кафедри міжнародних відно-
син Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 
Морозова Марія Денисівна, студентка Дніпровського національного університету ім. 
О. Гончара.  
Мосаєв Юрій Володимирович, к.соціол.н., доцент комунального закладу «Хортицька 
національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради. 
Москаленко Ольга Володимирівна, к.психол.н, старший викладач кафедри психології і 
педагогіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського». 
Мосюкова Наталія Геннадіївна, к.і.н., доцент кафедри філософії та політології НМе-
тАУ. 
Мудраченко Олена Юріївна, інженер радіолог ОЦРБМР. 
Муринська Наталя Анатоліївна, студентка біологічного факультету, 1курс, магістр 
Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. 
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Мусієнко Ксенія Анатоліївна, студентка 2 курсу групи СМ-18-1 факультету суспільних 
наук і міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся 
Гончара. 
Нагиева Парвин Абдулла кызы, докторант Бакинского Государственного Университе-
та, г.Баку, Республика Азербайджан.  
Нестеренко Оксана Володимирівна, к.т.н., доцент кафедри «РАОП» Криворізького на-
ціонального університету. 
Ничипорук Микола Олександрович, магістр релігієзнавства, протоієрей, секретар 
управління Дніпропетровської єпархії УПЦ.  
Нєгіна Влада Русланівна, аспірантка факультету суспільних наук міжнародних відно-
син Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 
Нєкіпєлова Анастасія Андріївна, студентка Дніпровського національного університету 
ім. Олеся Гончара. 
Нікітюк Олександр Володимирович, к.і.н., доц., нач. каф. загальновійськової підготов-
ки з курсом мов УВМА, м. Київ.  
Ніколенко Людмила Миколаївна, к.пед.н., завідувач кафедри педагогіки та спеціаль-
ної освіти Дніпровського національного університету ім. О.Гончара. 
Ніколенко Юрій Олександрович, студент-магістр Дніпровського національного уні-
верситету імені Олеся Гончара. 
Новічек Ярослав Русланович, студент кафедри політології та міжнародних відносин 
Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля» (м. Дніпро). 
Нудель Софія Дмитрівна, магістрант кафедри політології Університету ім. Альфреда 
Нобеля. 
Ободовська Тетяна Сергіївна, студентка факультету лінгвістики та соціальних комуні-
кацій Національного авіаційного університету.  
Олейніченко Олександр Анатолійович, ст. викладач кафедри хімії та охорони праці 
Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. 
Олійник Юрій Ігорович, випускник аспірантури, експерт Недержавного аналітичногоц 
центру «Українські студії стратегічних досліджень». 
Онищенко Наталія Григоріївна, асистент кафедри безпеки життєдіяльності та інжене-
рної екології Харківського національного університету будівництва та архітектури. 
Опалева Олеся Игоревна, студентка Высшей школы русской и зарубежной филологии 
имени Льва Толстого Казанского (Приволжского) федерального университета. 
Опря Богдана Олексіївна, к.і.н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної 
справи Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 
Осадча Наталія Вікторівна, д.е.н., доц.., провідний наук.співробітник Інституту еконо-
міки промисловості НАН України, м. Дніпро. 
Островська Вікторія Вікторівна, студентка ІІ курсу факультету суспільних наук і між-
народних відносин,спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регі-
ональні студії» Дніпровського національного університету ім. О. Гончара.  
Охримович Оксана Віталієвна, студентка Біологічного факультету 1курс, магістр. Оде-
ського національного університету ім. І. І. Мечникова.  
Павлюк Віктор Дмитрович, к.військ.н., доц., доцент кафедри менеджменту та освітніх 
технологій Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 
Пазюк Анастасія Андріївна, студентка V курсу факультету суспільних наук та міжна-
родних відносин Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара.  
Палинчак-Кутузова Василина Василівна, аспірант кафедри етнології, археології та 
культурології факультету історії та міжнародних відносин Ужгородського національного 
університету. 
Панафідін Ігор Олексійович, к.філос.н., старший викладач кафедри всесвітньої історії 
Криворізького державного педагогічного університету.   
Пацан Василь Олексійович (Євлогій, архієпископ Новомосковський), к.богослов'я, 
к.філос.н., доц., доцент кафедри філософії Дніпровського національного університету 
імені Олеся Гончара. 
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Пелешенко Ганна Борисівна, к.біол.н., доцент кафедри біохімії та медичної хімії ДЗ 
«Дніпропетровська медична академія». 
Перейра Фігерейду Адемар Сімау, студент кафедри політології та міжнародних відно-
син Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля» (м. Дніпро). 
Перетокін Андрій Геннадійович, к.і.н., доцент кафедри українознавства, документоз-
навства та інформаційної діяльності, докторант кафедри Історії України ДНУ ім. О. Гон-
чара. 
Пермінов Володимир Олександрович, к.політ.н., доцент кафедри міжнародних відно-
син Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара. 
Петренко Віталій Олександрович, д.т.н., професор кафедри інтелектуальної власності 
та управління проектами, заслужений діяч науки і техніки України Національної металу-
ргійної академії України. 
Петренко Діана Володимирівна, старший викладач кафедри охорони праці та навко-
лишнього середовища Київського національного університету будівництва і архітектури. 
Пічурін Валерій Васильович, к.психол.н., доц., завідувач кафедри фізичного виховання 
Дніпровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. 
В.Лазаряна. 
Пічурін Віктор Васильович, к. мед. н., доцент кафедри фізичного виховання та спорту 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.  
Побережний Богдан Олександрович, студент 4 курсу Національного транспортного 
університету, м. Київ. 
Погасян Каріне Варужанівна, студентка Економіко-правового факультету 5 курсу 
Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. 
Поглод Ганна Якимівна, асистент кафедри іноземних мов і перекладу Прикарпатського 
національного університету ім. Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ. 
Покровська Аліса Валеріївна, аспірантка Національного інституту стратегічних дослі-
джень; державний експерт служби забезпечення доступу до публічної інформації Апара-
ту РНБО України. 
Полішук Любов Миронівна, старший викладач кафедри здоров’я людини та цивільної 
безпеки Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.  
Потапов Віталій Петрович, студент 2-го курсу магістратури кафедри міжнародних від-
носин, Донецького національного університету імені Василя Стуса у місті Вінниця. 
Приходько Микола Миколайович, к.і.н., докторант кафедри історії та археології сло-
в'ян Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. 
Прокопенко Юлія Станіславівна, старший викладач кафедри теорії і методики фізич-
ного виховання, голова П(Ц)К викладачів фізичного виховання Кременчуцького педаго-
гічного коледжу імені А.С. Макаренка. 
Прохоров Александр Васильевич, к. пед. н., доц., г. Рязань, Россия. 
Пугачова Тетяна Василівна, старший викладач кафедриа філософії КНУБА, м. Київ. 
Пузир Володимир Григорович, _д.т.н., проф., завідувач кафедри «Експлуатація та ре-
монт рухомого складу» Українського державного університету залізничного транспорту. 
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