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СЕКЦІЯ І. 
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 
 

В. Г. Циватый 
 

МОДЕЛЬ ДИПЛОМАТИИ, ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  
И ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ИНДИИ: 
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ, ТРАДИЦИОНАЛИЗМ,  

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА 
 

Внешняя политика и дипломатия современной Индии имеет традиционные ис-
торические корни, и формировалась на протяжении многих веков и тысячеле-
тий [2]. Но основные принципы внешней политики, её главные задачи и модель 
дипломатии были разработаны Индийским национальным конгрессом (ИНК) ещё 
на этапе борьбы за суверенитет.  

В сфере внешней политики общеиндийский внешнеполитический и политико-
дипломатический консенсусы определились к середине 1950-х годов ХХ века. Он 
получил название – «курс Дж. Неру».  

Внешняя политика постепенно приобрела статус «надпартийного» согласия. В 
дальнейший период, вплоть до начала ХХI века, в Индии практически уже не бы-
ло дискуссий относительно макрозадач внешней политики и дипломатии, что под-
тверждало, главным образом, достаточное осознание и понимание правительством 
национальных интересов, внешнеполитических целей и дипломатических за-
дач [1,с.67-72]. 

Истоки дипломатической службы Индии современного типа исторически от-
носятся к периоду британского колониального правления (1783 г.).  

В 1947 году институционализировалось Министерство иностранных дел и вза-
имоотношений с Содружеством. Набор сотрудников с этого периода базируется на 
системе экзаменов и тестов Индийской административной службы.  

Изначально обучение проходит на базе Национальной Академии администра-
ции имени Лала Бахадура Шастри, а продолжается в новой институции – в Инсти-
туте дипломатической службы.  

В этом Институте будущие дипломаты, наряду, с посещением лекций, пости-
гают азы практической дипломатии и проходят практику в различных правитель-
ственных структурах, осуществляют поездки по Индии и за границу.  

После краткосрочного периода работы в МИДе дипломат направляется за ру-
беж в качестве третьего секретаря Посольства. В том случае, если на этой должно-
сти он подтвердил свою профессиональную пригодность и профессиональную 
компетентность, дипломат становится вторым секретарём. Дальнейшие посты – 
первый секретарь, советник, посланник и посол.  

Должности на консульской службе – вице-консул, консул и генеральный кон-
сул. Высшие должности МИД Индии институционально состоят из шести катего-
рий: помощник секретаря, заместитель секретаря, директор, общий секретарь, до-
полнительный секретарь (по особым поручениям) и секретарь. Возглавляет Мини-
стерство иностранных дел Индии – Министр. 

В течение календарного года в структуру МИДа принимается от 9 до 19 чело-
век. По состоянию на 2018 год в Индии насчитывается немного более 600 дипло-
матов, которые работают в центральном аппарате МИДа и 169 зарубежных ди-
пломатических и международных миссиях. 

Национальной особенностью внешней политики Индии является то, что офи-
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циальная концепция внешней политики отсутствует. При этом внешняя политика 
Индии основывается на отдельных доктринах по конкретным вопросам (напри-
мер, в 1999 году появился проект Ядерной доктрины Индии; доктрина была при-
нята в 2003 году).  

В целом внешнеполитический курс Индии ХХI века следует анализировать и 
оценивать по специальным заявлениям, коммюнике, комментариям, совместным 
заявлениям, голосованиям по итоговым документам в ООН и т.д. [3, с. 269-280]. 

Таким образом, внешняя политика и модель дипломатии современной Индии 
соответствует лучшим мировым образцам.  

В их исторической основе заложены европейские традиции и институциональ-
ные модели построения органов внешних сношений и подготовки дипломатиче-
ских кадров. Основными приоритетами дипломатической деятельности для Индии 
на сегодня является публичная, культурная и гастрономическая (кулинарная) ди-
пломатия.  

В условиях новых вызовов и угроз полицентричного мира ХХI века, Индия 
акцентирует внимание на многосторонней и конференционной дипломатии, что, 
несомненно, способствует росту её международного и политико-
дипломатического авторитета среди ведущих государств мира и региона. 
 

Список использованных источников 
1.Борділовська О.А. Індія в сучасному геостратегічному балансі сил / О.А.Борділовська // Вісник 
Київського національного університету. – 2006. – Вип. 33-34. – Серія «Міжнародні відносини». – 
С.67-72. 2.Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем / 
М.А.Кулінич, Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватий, Л.Д. Чекаленко та ін. – К.,2013. – 628 с. 
3.Циватый В.Г. Институционально-исторические традиции политико-дипломатических си-
стем и дипломатии: социологический аспект // Социология дипломатии: Гипотеза, структура 
и тематические исследования: Монография / Милан Язбец, Вячеслав Циватый и др. – К., 2015. – 
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Г. І. Мінгазутдінова 

 

НАСЛІДКИ «БРЕКЗІТУ» ДЛЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ США 
 

23 червня 2016 р. більшість насленення Великої Британії висловилася за вихід 
країни з Європейського союзу на все державному референдумі. Процес, запуще-
ний внаслідок цього рішення, отримав загальну назву «Брекзіт». Серед основних 
причин прийняття подібного рішення була, зокрема, ідея про те, що економічні 
вигоди, якими Британія користувалася в рамках приналежності до єдиного фінан-
сового органу, не є достатнім виправданням для тиску імміграційних потоків все-
редині Союзу та в Британії зокрема [1]. Відтак процес відділення Великої Британії 
від ЄС було запущено наступного року. Процес виходу Великої Британії з Євро-
союзу, однак, буде тривалим та добігне кінця лише в 2019 р., але вже зараз можна 
говорити про закладення ряду проблемних питань та викликів, що торкнуться не 
лише внутрішньополітичного, суспільного та економічного життя самої Британії, 
але й її партнерів на міжнародній арені, серед яких особливе місце посідають 
США з концепцією «особливих відносин» зі Сполученим Королівством. Так, 
навіть попри скептичне ставлення президента Дж.В.Буша до багатосторонньої ди-
пломатії та ООН (особливо за його другої каденції) [3], відносини з Британією за-
лишалися принциповою частиною зовнішньої політики США. Б.Обама застерігав 
Британію від подібного рішення, мотивуючи це погіршенням двосторонніх еко-
номічних відносин, однак вже Д.Трамп озвучив надію на збереження та підтримку 
«великого альянсу» [5] навіть в умовах «Брекзіту» (хоча його ідея американського 
ізоляціонізму та політична непередбачуваність не є позитивним для Британії). 
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Слід, все ж таки, наголосити на ряді загроз, що можуть виникнути внаслідок відо-
кремлення Британії від ЄС для США. 

Протягом років Велика Британія виступала «своєю людиною» для США в 
Брюсселі як міжнародний актор, щ поділяв погляди Вашингтону на необхідність 
економічного лібералізму та використання військової сили в разі потреби. Однак в 
рамках процесу «Брекзіту», що започатковано, США можуть залишитися без цін-
ного союзника в ЄС; крім того, поглиблення процесу переговорів між Євросоюзом 
та Лондоном щодо їхнього «мирного розлучення» може похитнути здатність усьо-
го ЄС до відповідної та швидкої консолідованої реакції на зовнішні загрози (серед 
яких найбільш важливими наразі є російська агресія проти України та проблема 
розповсюдження міжнародного тероризму). У цьому полягає суттєва проблема для 
інтересів США в сфері співпраці Британії та ЄС щодо міжнародної політики та 
регіональних справ, адже Велика Британія завжди становила собою надійного 
партнера в питаннях протидії міжнародному тероризму в складі Євросоюзу [2,c.1]. 
Оскільки «Брекзіт» обіцяє бути процесом довготривалим, британський вплив на 
зовнішньополітичні ініціативи ЄС та участь в них Лондона може практично зійти 
нанівець. Для Сполучених Штатів, які докладали неймовірних зусиль для залу-
чення об’єднаних європейських сил для захисту східного флангу Північноатлан-
тичного альянсу від російських посягань 2014 р., самоусунення Британії від спіль-
них дій щодо протидії РФ стане, мабуть, настільки ж серйозною проблемою, 
наскільки й для всієї Східної Європи.  

Таким чином, аналізуючи потенційні наслідки в галузях політики, економіки, 
військового співробітництва та дипломатії, можна зазначити, що відносини між 
США та Британією однозначно зазнають змін, проте зміни ці, імовірно, будуть не 
на краще. Великою мірою майбутнє «особливих відносин» двох країн залежатиме 
від того, чи буде «Брекзіт» важким або легким для Британії [4]. 
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С. В. Шуляк  

 

ТУРЕЦЬКА ЗБРОЙНА ІНТЕРВЕНЦІЯ У СИРІЇ:  
МОТИВИ, ПРОМІЖНІ ПІДСУМКИ, ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Сирійська громадянська війна, що спалахнула у 2011 р., відзначається вкрай 
високим ступенем інтернаціоналізації і вже давно перестала бути лише фактором 
національної та регіональної політики. Країна перетворилася на об’єкт докладання 
зусиль різноманітних акторів світової та регіональної политики. Найбільшу заці-
кавленість і активність виявляють сусідні держави, чия власна безпека та стабіль-
ність залежать від ситуації в Сирії. В цьому сенсі дуже показовим прикладом є 
Туреччина, що від самого початку конфлікту активно намагалася впливати на його 
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перебіг і, врешті решт, вдалася до прямої збройної інтервенції на півночі Сирії 
(операції «Щит Євфрату» (серпень 2016 – березень 2017 рр.) та «Оливкова гілка» 
(січень – березень 2018 р.)).  

Питання про турецьке збройне втручання у сирійський конфлікт не залишило-
ся поза увагою експертів. Для прикладу можна вказати лише на деяких авторів: Ш. 
Актюрк [1], Г. Далай [2], Х. Хасан [3], С. Геллер [4]. Звичайно про всебічне дослі-
дження питання не йдеться, адже, з одного боку, для цього не було достатньо часу, 
а з іншого – війна ще триває й тривають операції турецьких військ у Сирії. 

У випадку з турецьким втручанням у сирійський конфлікт ми маємо справу зі 
складним комплексом мотивів, які формуються на декількох рівнях, причому ма-
ють не тільки суто міжнародний але й внутрішньополітичний (турецький) вимір. 

Обставини, що склалися, як у Сирії, так і у самій Туреччині протягом 2013-
2016 рр. змусили турецьке керівництво принципово змінити своє ставлення до си-
рійського конфлікту та вдатися до широкомасштабного збройного втручання. До 
таких обставин слід віднести: 1) дестабілізацію політичної ситуації та загострення 
політичної боротьби в Туреччині у 2013–2016 рр.; 2) різке зростання рівня терори-
стичної загрози через дифузію сирійського конфлікту на територію Туреччини; 3) 
проблему біженців; 4) вкрай несприятливі для Туреччини зміни у перебігу сирій-
ської війни; 5) зміни у регіональному балансі сил у 2015–2016 рр. та формування 
ситуативного альянсу між Туреччиною, Іраном і Росією [5,с.152-153]. 

Зазначені вище фактори, а також сам хід військових операцій дозволяють вио-
кремити головні мотиви, що спонукали турецьке керівництво до прямої збройної 
інтервенції: 1.Необхідність завадити формуванню будь-якого курдського держав-
ного утворення на кордоні з Туреччиною, що розглядається як головна загроза на-
ціональній безпеці. 2. Нейтралізація терористичної загрози з боку як Ісламської 
держави (ІД), так і курдів з PYD/YPG та РКК. 3. Прагнення до збереження ролі 
Туреччини у якості впливового гравця у сирійському конфлікті та забезпечення її 
подальшої участі у його врегулюванні. 4. Прагнення до консолідації турецького 
суспільства навколо особи президента Ердогана та зміцнення контролю над армі-
єю. 5. Гуманітарні міркування, створення «зони безпеки» для біженців. 

На даний момент турецька військова присутність у Сирії триває, тому можемо 
говорити лише про проміжні підсумки інтервенції. Не викликає сумнівів успіх її 
суто воєнної складової – загони ІД та курдів зазнали поразки та були змушені за-
лишити прикордонну смугу на захід від Євфрату, яка перейшла під ефективний 
контроль Туреччини. Проте у політичному сенсі можна говорити лише про част-
ковий успіх, що власне й обумовлює неминуче продовження інтервенції, без будь-
якої вказівки на конкретні строки її завершення. Підстави для такого твердження 
такі: 

1. Питання про створення курдського державного утворення на кордоні з Ту-
реччиною остаточно з порядку денного не знято, адже PYD/YPG у складі курдсь-
ко-арабської коаліції SDF, що перебуває під патронажем США, продовжують кон-
тролювати прикордонні території на схід від Євфрату. Подальше вирішення цієї 
проблеми буде залежати від позиції США. 

2. Загострення стосунків між Іраном, США та Ізраїлем загрожує знов змінити 
регіональний баланс сил і зруйнувати ситуативний альянс Туреччини з Іраном і 
Росією, що у свою чергу, може призвести до зламу домовленостей про зони «деес-
калації» (а фактично окупації) в Сирії, які були укладені між трьома державами в 
рамках «астанінського процесу». 

3. Процес створення ефективних місцевих політичних і військових структур, 
що зможуть перебрати на себе контроль над північними районами Сирії після ви-
ведення турецьких військ, ще триває і його успіх не гарантований. 
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О. А. Брайчевська  

 

ГЛОБАЛЬНИЙ ДОГОВІР ПРО БЕЗПЕЧНУ, УПОРЯДКОВАНУ  
ТА РЕГУЛЯРНУ МІГРАЦІЮ: ЗАВДАННЯ ТА ПОШУК КОНСЕНСУСУ 

 

За останнє десятиліття спостерігається динамічне зростання числа міжнарод-
них мігрантів, які залишили країни свого походження в пошуках роботи, внаслі-
док політичних переслідувань, військових конфліктів та стихійних лих. Станом на 
2017 р., за експертними оцінками, 258 млн. осіб проживали за межами країн свого 
походження [1]. Порівняно із 2000 р. їх кількість зросла на 49% і перевищила по-
казники зростання чисельності населення планети більше ніж удвічі. 10,1% від їх 
числа складають біженці та шукачі притулку, які є найбільш вразливими і потре-
бують міжнародної допомоги [4].  

 Характерною особливістю міжнародних міграційних переміщень останнього 
десятиліття стала їх масштабність, що призводить до проблем з працевлаштуван-
ням, соціально-культурною адаптацією мігрантів та біженців в країнах призначен-
ня, формування неприязного ставлення до них місцевих громад, зростання обсягів 
транснаціональної контрабанди мігрантів, що супроводжується гуманітарними ка-
тастрофами та масовою їх загибеллю під час незаконного перевезення. Нелегальне 
транспортування великих груп економічних мігрантів, біженців та шукачів приту-
лку з країн Близького Сходу та Африки до європейських країн через Середземне 
море на непристосованих для перевезення людей плавзасобах протягом 2000-2015 
рр. призвело, за приблизними підрахунками, до загибелі більше ніж 26 тис. 
осіб [2]. Масове прибуття мігрантів до європейських країн внаслідок громадянсь-
кої війни в Сирії спричинило у 2013-2017 рр. «міграційну кризу» у Європі та приз-
вело до напруженості у відносинах між країнами-членами ЄС внаслідок розподілу 
шукачів притулку відповідно до встановлених квот.  

Необхідність комплексного, узгодженого підходу до вирішення міграційних 
проблем на глобальному рівні та створення міжнародної системи регулювання 
міжнародної міграції на найвищому рівні задекларована у Нью-Йоркській декла-
рації про біженців і мігрантів у 2016 р. Декларація також започаткувала консуль-
тативно-переговорний процес щодо підготовки і підписання у 2018 р. Глобального 
договору про безпечну, упорядковану та регулярну міграцію, який охоплюватиме 
всі аспекти міжнародної міграції.  

У проекті Глобального договору [3], представленому на остаточне узгодження 
під час міжнародної конференції в Пуерто-Вальярта (Мексика), визначено 22 ме-
ти, досягнення яких дозволить державам-учасницям зміцнити міжнародне співро-
бітництво у сфері міграції на глобальному рівні і, одночасно, забезпечуватиме су-
веренне право кожної держави-учасника розробляти та реалізувати національну 
міграційну політику.  

Зокрема, співпраця країн-учасниць Договору дозволила б мінімізувати не-
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сприятливі спонукальні мотиви та структурні чинники, які змушують людей за-
лишати країни їхнього походження; забезпечувати ідентифікацію та документу-
вання мігрантів, гідне їх повернення, реадмісію та реінтеграцію в країнах похо-
дження; здійснювати пошук мігрантів, які пропали безвісти на різних етапах міг-
раційного процесу; розробити механізми перенесення прав на соціальне забезпе-
чення і вигоди, зароблені в інших країнах, на батьківщину.  

Незважаючи на те, що Глобальний договір не мав бути юридично зо-
бов’язуючим документом, за кілька годин до відкриття конференції по його узго-
дженню, США заявили про вихід із переговорного процесу, мотивуючи це тим, що 
його положення не узгоджуються з американською імміграційною політикою, мо-
жуть підірвати суверенне право США застосовувати американське імміграційне 
законодавство і забезпечувати безпеку власних кордонів [5]. Позиція політичного 
керівництва США послабила, але не зупинила процес підготовки Глобального до-
говору про безпечну, упорядковану та регулярну міграцію.  

За умови його підписання та співпраці на засадах консенсусу і колективної 
відповідальності на глобальному, регіональному та національному рівнях, міжна-
родна міграція буде сприяти стійкому економічному зростанню як в приймаючих 
країнах, так і в країнах походження мігрантів. Глобальний договір може стати 
важливою віхою на шляху до перетворення міграції в «благо для 
всіх» [4]. Необхідною умовою для цього має бути політична воля, відповідальність 
та розуміння глобального характеру міграційних проблем. 
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А. А. Фабрика 

 

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ЯК ФАКТОР КУЛЬТУРНИХ ЗМІН: 
ПОЛІТИЧНИЙ РЕАЛІЗМ Г. МОРГЕНТАУ 

 

Дослідження культури завжди мали велике значення для розуміння тих про-
цесів, що відбуваються в суспільстві. Адже саме культура містить упорядковане 
ставлення до кінцевих параметрів людського існування і постає специфічною 
ціннісно-смисловою системою координат, яка надає необхідних орієнтирів. Вона 
поєднує особистість із соціальними системами, виступає посередником при 
взаємодії соціальних акторів, виконує легітимізуючу роль тощо. Одним із пред-
метів таких досліджень є тенденції культурних змін та різноманітні фактори, що їх 
спричиняють. В епоху глобалізації культурні зміни часто пов’язують не стільки з 
саморозвитком культури, скільки з її взаємодією з іншими культурами. При 
цьому, важливим фактором виступають політичні міжнародні відносини. Вони, на 
нашу думку, значною мірою визначають сьогодні зміст та характер (добровільний, 
вимушений, примусовий) тих впливів, що їх ззовні зазнає культура кожного окре-
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мого суспільства. В теоріях міжнародних відносин культура розглядається як ре-
сурс «м’якої сили» у взаємодії між державами (Дж. С. Най); постає як сфера, де 
знаходиться фундаментальне джерело конфлікту між країнами та народами в 
період нової фази світової політики (С. Хантінгтон); є найглибшим рівнем 
соціальної організації, на якому проходить боротьба за просування ліберальної 
демократії в світі (Ф. Фукуяма); складає основу формування нового світового по-
рядку (Е. Валлерстайн) та ін. У зв’язку з загостренням міжнародних конфліктів та 
зростанням нестабільності в світі в теорії міжнародних відносин посилюються по-
зиції політичного реалізму. Його основні положення було викладено Г. Моргентау 
у 1948 році у його книзі «Політичні відносини між націями. Боротьба за владу і 
мир» [1]. Методологічним принципом політичного реалізму є розгляд політики та 
суспільства в цілому як таких, що підпорядковані дії об’єктивних законів, 
вкорінених у недосконалій людській природі. Так, міжнародна політика, як і 
політика в цілому, постає боротьбою за владу, оскільки національні держави, – 
одиниці міжнародної політики, – мають протилежні інтереси, які зумовлюють їхні 
політичні дії на міжнародній арені і породжують конфлікти між ними. Успіх дер-
жави у боротьбі за владу визначається її могутністю, яку складають географія, 
природні ресурси, промисловість, військовий потенціал, демографія, національний 
характер, національний моральний дух та якість дипломатії. Прагнення до влади з 
боку різних держав призводить до необхідності такої комбінації відносин на 
міжнародній арені, яка називається балансом сил. Задля збереження балансу сил 
можуть застосовуватися надання компенсацій, озброєння, створення альянсів, си-
стема «стримувань та противаг» тощо [1, с. 21, 125, 131]. Проте, держави, яких не 
влаштовує існуюча комбінація, здатні за допомогою, зокрема, методів «розділяти і 
правити», економічного, військового та культурного імперіалізму, порушувати ба-
ланс сил, намагаючись досягнути нового перерозподілу.  

Разом з тим, Г. Моргентау позначив й ті аспекти міжнародних відносин, де до-
сить важливу роль відіграє культура: 1) вона є важливим чинником у визначенні 
національних інтересів окремої держави; 2) грає вагому роль у легітимації влади, 
визначає її зміст та способи застосування; 3) знаходить своє відображення у ряді 
факторів, які складають могутність держави й надають їй перевагу у боротьбі за 
владу: в національному характері та національному моральному дусі, якості ди-
пломатії; 4) культура використовується як засіб зміни владних відносин між дер-
жавами, проявом чого є культурний імперіалізм; 5) культурні цінності, ідеали, 
норми та програми поведінки у вигляді ідеології слугують або формою вираження 
інтересів акторів на міжнародній арені, або, у більшості випадків, формою їх при-
ховування; 6) в цінностях культури вкорінені нормативні системи, які використо-
вуються для збереження балансу сил у міжнародних відносинах. 

Виходячи із цього, можна сказати, що ряд змін, які зазнає сьогодні культура 
окремого суспільства, спричинені боротьбою за владу на міжнародній арені, де 
культура розглядається як об’єкт впливу задля ефективного досягнення політич-
них цілей. Проводиться політика культурного імперіалізму, успіх у реалізації якої 
можуть мати лише ті держави, чия могутність визначається перевагами у зазначе-
них вище складових. Культурний імперіалізм, за Г. Моргентау, спрямований не на 
завоювання території або контроль над економічним життям, а на завоювання та 
контроль над розумом людей як інструмент для зміни владних відносин між двома 
народами. Він грає допоміжну роль для інших методів, пом’якшує супротивника, 
готує ґрунт для військового завоювання або економічного проникнення [1, с. 41-
42]. Так, сучасним проявом культурного імперіалізму можна, на нашу думку, 
назвати чотири процеси культурної глобалізації П. Бергера [2; 3]. Він схарактери-
зував ці процеси як американізацію для країн заходу та вестернізацію з чітко ви-
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раженим американським уклоном для інших країн. До них належать: «культура 
Давосу», «клубна культура», масова культура (або McWorld) та Євангельський 
протестантизм. Ці «ненасильницькі» засоби розповсюдження глобальної амери-
канізованої культури один з ідеологів неолібералізму Дж. С. Най визначив як 
«м’яку силу», використання якої він розглядав в контексті американської 
зовнішньої політики [4; 5]. За умов, коли військові дії окремої держави розгляда-
ються в світі як малоприйнятні, а економіки країн є взаємозалежними, «м’яка си-
ла» виступає однією з форм зовнішньополітичної стратегії, а її ресурси стають 
відносно більш важливими.  
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О. С. Курандо 
 

ВІДНОСИНИ CША З РОСІЄЮ ТА КИТАЄМ 
ЗА АДМІНІСТРАЦІЇ БАРАКА ОБАМИ 

 

Велика стратегія повинна вказувати на погрози національним інтересам та ро-
зрізняти їх. Які основні міжнародні погрози інтересам Америки існували після 
2009 року? Тенденція при президенті Б. Обамі полягала в тому, щоб применшити 
конкретні погрози з боку певних міжнародних суб'єктів. Наприклад, у чотириріч-
ному оборонному огляді 2010 р. й огляді пріоритетів американської адміністрації 
2012 р. вказано, що Китай є стратегічним конкурентом США, але не загрозою для 
безпеки [1, 2]. 

Однак, насправді з Китаєм проблема полягала у тому, що його уряд проводив 
наполегливу політику в стратегічній сфері, але в той же час мав деякі спільні інте-
реси з Америкою, у першу чергу в економічній сфері. Тобто існувала можливість 
для переговорів та взаємної вигоди поряд із серйозною конкуренцією.  

На початку нової ери Сполучені Штати зіштовхнулися з безліччю авторитарних 
противників за кордоном, які були тактично досконалі й керувалися недружніми ці-
лями. Було грубою помилкою з боку керівництва припускати, що примирливий 
жест обов'язково змінить основні наміри й сприйняття міжнародних учасників, що 
переслідують свої довгострокові цілі. Незважаючи на розмаїтість внутрішніх деба-
тів, уряд Китаю протягом багатьох років порівняно зі Сполученими Штатами успі-
шно сприяв розширенню китайської економічної, політичної й військової моці. З 
американським «акцентом» на Азії президент Обама справедливо заявив про необ-
хідність подальшої підтримки американської присутності в регіоні.  

США приділяли особливу увагу заспокоюванню й примиренню з Китаєм. Од-
нак, бажання США співробітничати з Пекіном принесло мало конкретних політич-
них досягнень. Отже, прийшов час позбутися поняття, що просто торгівля, інвесту-
вання й співробітництво з Китаєм обов'язково приведе до лібералізації політичної 
системи в цій країні. Це була центральна передумова політики США протягом чве-
рті століття, але обіцяної політичної лібералізації не відбулося. Тим часом, Китай 
тільки підсилив свої позиції, разом з недоторканою однопартійною диктатурою.  

Історичний досвід показує, що стратегічний вакуум в Центральній і Східній 
Європі переважно заповнюються західним, а не російським впливом. Однак, що 
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стосується сучасної Росії, то захоплення Криму в 2014 р. й втручання в справи Ук-
раїни являє собою не що інше, як напад і розчленовування території, а також цілі-
сності великої європейської нації. Це частина довгострокового процесу, де Путін 
намагається будь-яким образом відновити сферу впливу Росії в сусідніх країнах. 
Дотепер реакція Заходу в цілому була не достатньою. Якщо Путін і Росія не бу-
дуть платити за таку агресію, те, природно, вона буде тривати, підвищуючи ризик 
не тільки подальшого російського утвердження в Україні, але навіть і можливого 
стримування відносно союзників США в Центральній і Східній Європі.  

Очевидно, що спроба Обами щодо «перезагрузки» відносин з Росією не спра-
цювала; схема «батога й пряника» вичерпала себе. Навіть Обама усвідомив це. Не-
зважаючи на відсутність глобальних можливостей, Путін з Росією є серйозним 
конкурентом і повинен розглядатися як такий. Як зазначив про Москву Джеймс 
Шерр, тодішній голова програми «Росія і Євразія» у лондонському Chatham 
House: «Партнери, конкуренти й супротивники, які погано підготовлені до цього 
діалогу, ризикують незалежно від багатства, влади або технологій» [3]. 

США повинні припинити діяти відповідно до припущення про те, що щедрість 
до Росії приведе до ширшого співробітництва з боку уряду Путіна. Росія фактично 
бере участь у конкуренції зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками за 
вплив у важливих регіонах, включаючи Східну Європу, що позначається на успіху 
демократії та численних американських інтересів у таких регіонах.  

Таким чином, Росія й Китай є автократіями, що володіють значними матеріа-
льними можливостями, національною гордістю й рішучістю відстоювати свій 
вплив на регіональному та геополітичному рівнях. Стратегічна конкуренція між 
Вашингтоном, Пекіном та Москвою буде зберігатися, вимагаючи значно більш 
усталеної дипломатії з боку Америки, сильних регіональних союзів та військової 
присутності США, аніж це було за часів адміністрації Барака Обами. 
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А. С. Чумак 

 

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА 
ДЕЛЕГАЦІЇ УРСР В ООН 

 

Україна бере активну участь у міжнародних організаціях, що сприяє її визнан-
ню на політичній арені світу. Одним з найвагоміших досягнень країни є вагомий 
внесок у діяльність та розвиток ООН. Організація - чи не єдина у світі, котра 
сприяє підтриманню міжнародного миру та безпеки, зміцненню верховенства пра-
ва у міжнародних відносинах, розвитку співробітництва у вирішенні проблем со-
ціально-економічного та гуманітарного характеру, забезпечення прав людини, що 
є наразі актуальним для України. 

Думки радянських і сучасних дослідників щодо вступу УРСР в ООН помітно 
різняться. В. Головченко, відзначаючи беззаперечний факт участі республіки в за-
снуванні ООН, водночас вбачає неповноцінний та обмежений характер дипломатії 
УРСР у 1940-х рр. В. Котляр, наголосивши на необхідності реформування ООН 
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відповідно до сучасних реалій, залишив роль УРСР в ООН поза увагою. В. Голуб 
вважав, що голос для України був необхідним для збереженні єдності СРСР. Інші 
науковці, серед причин вступу в ООН, в тому числі і названих Д. Мануїльським, 
називали великий внесок України у розгром Гітлерівської Німеччини. 

Отже, питання міжнародно-правового становища делегації УРСР в ООН ви-
кликає неабиякий інтерес у істориків, проте все ж залишається недостатньо дослі-
дженим.  

Початок створення глобальної міжнародної організації для підтримання і змі-
цнення миру заклали міністри закордонних справ СРСР, США і Великої Британії 
на Московській конференції у жовтні 1943 року, підписавши Декларацію з питан-
ня загальної безпеки. На Ялтинській конференції делегація СРСР виступила з іні-
ціативою включення до числа членів-засновників ООН Української та Білоруської 
республік. Звісно, участь цих республік в організаціі сприяла би більшому впливу 
Радянського Союзу при розв'язанні глобальних політичних питань.[2] 

Для втілення мрій у реальність у лютому 1944 року були внесені зміни до кон-
ституцій СРСР і УРСР, які надавали Україні формальне право мати власні збройні 
сили, а в березні цього ж року УРСР прийняла Закон «Про утворення військових 
формувань союзних республік та перетворення у зв'язку з цим народного 
комісаріату оборони із загальносоюзного в союзно-республіканський наркомат». 
Генерал-лейтенант Василь Герасименко був призначений народним комісаром 
оборони УРСР.[2] 

Представникам СРСР вдалося переконати членів організації у необхідності 
участі УРСР і БРСР в ООН, а тому вже 6 травня 1945 делегація УРСР прибула на 
конференцію у Сан-Франциско на чолі з народним комісаром закордонних справ 
Дмитром Мануїльським. Доцільно буде процитувати преамбулу статуту ООН, яку 
під його керівництвом представив Комітет: 

«Ми, народи об’єднаних націй, сповнені рішучості врятувати прийдешні поко-
ління від нещасть війни, яка двічі в нашому житті принесла людству невимовне 
горе, і знову утвердити віру в основні права людини, у гідність і цінність людської 
особистості, у рівноправність чоловіків та жінок і в рівність прав великих і малих 
націй, і створити умови, за яких можуть дотримуватися справедливість і повага до 
зобов’язань, що випливають із договорів та інших джерел міжнародного права, і 
сприяти соціальному прогресу й поліпшенню умов життя при більшій свободі, і 
заради цих цілей виявляти терпимість і жити разом, у мирі один з одним, як добрі 
сусіди, і об’єднати наші сили для підтримки міжнародного миру й безпеки, і за-
безпечити прийняттям принципів і встановленням методів, щоб збройні сили ви-
користовувалися не інакше, як у спільних інтересах, і використати міжнародний 
апарат для сприяння економічному й соціальному розвитку всіх народів,вирішили 
об’єднати наші зусилля для досягнення цих цілей. Відповідно до цього наші від-
повідні уряди через представників, які зібралися в місті Сан - Франциско і 
пред’явили свої повноваження в належній формі, погодилися прийняти цей Статут 
Організації Об’єднаних Націй і цим засновують міжнародну організацію під на-
звою «Об’єднані Нації».[4]  

До того ж, Мануїльського обрали головою Комітету №1 Генеральної Асамблеї 
ООН, а на першому пленарному засіданні 1946 року він проголосив зовнішньопо-
літичний курс УРСР, направлений на скорочення атомної зброї та озброєнь зага-
лом. Слід зауважити, що українська делегація відстоювала позиції БРСР і СРСР 
стосовно всіх питань, що розглядались в ООН. 

Перші роки існування організації закріпили за Україною членство у різномані-
тних комісіях та комітетах. Так, 1946 р. Українська РСР увійшла до складу Еконо-
мічної і Соціальної Ради (ЕКОСОР), яка займається вивченням питань щодо еко-
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номічного розвитку, екологічних питань, прав людини та інших економічних про-
блем, а 1947 року – Європейської Економічної Комісії (ЄЕК),стала учасником 9 з 
12 технічних комітетів ЄЕК, а саме: комітетів з питань сільського господарства, 
електроенергії, лісоматеріалів, внутрішнього транспорту, вугілля, чорної металур-
гії, газу, житлового будівництва взяла участь в конференції європейських статис-
тиків.[3] Цього ж року УРСР набула членства у Раді Безпеки ООН, рішення якої, 
на відміну від Генеральної Асамблеї є не рекомендаційними, а обов’язковими для 
виконання. 

Протягом 1948-1949 рр. Українська РСР приєдналась до Всесвітньої ор-
ганізації охорони здоров’я (ВООЗ). Української делегація з трибуни Генеральної 
Асамблеї неодноразово наголошувала на подоланні проблем, пов’язаних з поши-
ренням небезпечних хвороб та запобігання епідемій. [5] 

Ще одна міжнародна організація – ЮНЕСКО установа почала діяти ще 1946 
року, проте УРСР долучилась до неї лише 1954 року. Незважаючи на це, із вклю-
ченням радянських делегацій до ії складу істотно зменшився вплив США на орга-
нізацію, а ЮНЕСКО відкрила можливості міжнародного співробітництва для ба-
гатьох демократичних країн. Цього ж року УРСР вступила до Міжнародної Орга-
нізації Праці (МОП), спрямувавши вектор діяльності на підвищення рівня життя, 
медичного забезпечення та соціального страхування працівників будь-яких галу-
зей. Так, була прийнята резолюція про ліквідацію дискримінації в оплаті жіночої 
праці, проведено Міжнародний рік охорони здоров’я. 

У 1960 р. на 8-ій сесії ГА ООН українська делегація представила резолюцію 
про необхідність боротьби з такими захворюваннями як малярія, віспа, туберку-
льоз, холера, рак, серцево-судинні захворювання, передбачалось координація нау-
кових досліджень, розроблення комплексних методів лікування цих захворювань, 
проведення заходів по санітарній освіті населення, надання медичної допомоги 
країнам, які її потребують. 

У 1970-х рр. дипломатичні зусилля СРСР направлені на зміцнення спільної ді-
яльності трьох радянських республік в ООН. Тепер представники всіх делегацій 
отримали доступ до інформації, що надходила з ООН до Москви, дедалі частіше 
плани республік укладались і узгоджувались спільно із заступником міністра за-
кордонних справ СРСР. 

Вагомими подіями для УРСР стали у 1974 р. приїзд до Києва Федерального 
канцлера Австрійської Республіки Б. Крайського (31 травня-1 червня), а в 1975 – 
офіційний візит до СРСР Президента Французької Республіки В.Жіскар д'Естена. 
Слід зазначити, що у 70-80-х рр. українська делегація приєдналася ще до кількох 
міжнародних організацій, а саме Всесвітньої організації інтелектуальної власності 
(1970), Спеціального комітету з питань міжнародного тероризму (1972), Комітету 
з питань здійснення невід’ємних прав палестинського народу (1975), Комітету з 
питань інформації (1978). Визначною постаттю у міжнародних відносинах УРСР у 
цей період став Геннадій Удовенко, якого у лютому 1985 обрали Постійним пред-
ставником України при ООН, 1987р. - головою Другого економічного комітету, 
1989 р. - головою спеціального політичного комітету та двічі обирали на посаду 
голови комітетів Генасамблеї.  

Листопадова сесія ГА ООН 1988 року розпочалась з виступу української деле-
гації, присвяченої Всесвітній організації охорони здоров'я, МАҐАТЕ, Намібії, Бли-
зькому Сходу. Соціальним і політичним проблемам Радянського Союзу, подіям у 
Прибалтиці, що загрожували «територіальній цілісності СРСР» взагалі не приді-
лили увагу. 

У липні 1989 року відбулася нарада соціалістичних країн на чолі з радником 
Постійного Представництва УРСР при ООН. Загострення політичної ситуації у 
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Східній Європі також не обговорювалося, на порядку денному була підготовка до 
сесії Комітету ООН з Індійського океану,УРСР продовжувала діяльність щодо за-
повнення квоти в ООН, а США в свою чергу протидіяла кількісному розширенню 
радянських представників у міжнародних організаціях. Проте все більше політич-
ну владу УРСР стає цікавити ставлення Заходу до національних проблем у країні. 
Подальші історичні події ознаменували зародження нового етапу розвитку україн-
ської дипломатії вже в умовах незалежної держави. Саме вони сформували майбу-
тню політичну еліту України. 

Участь УРСР у діяльності та розвитку ООН мала велике соціально-політичне 
значення не тільки для тогочасної республіки, а й для сучасної України.  

З моменту проголошення незалежності розпочався новий період діяльності в 
ООН, яку було визначено одним з пріоритетних напрямів зовнішньої політики 
нашої держави. По-перше, причетність до створення найавторитетнішої 
міжнародної організації підвищувала авторитет УРСР і, відповідно, всієї українсь-
кої нації. Це була нова сходинка розвитку української дипломатії. По-друге, 
Україна стала повноцінним субєктом міжнародних відносин, іі позицію на політи-
чній арені світу почали враховувати. По-третє, українська дипломатія здобувала 
досвід діяльності в міжнародній організації, методів ведення переговорів, захисту 
інтересів держави тощо. По-четвете, практична діяльність УРСР в ООН виростила 
чимало кваліфікованих і поважним українських дипломатів.  

За час свого членства в ООН Україна тричi обиралася непостiйним членом Ра-
ди Безпеки (1948-1949, 1984-1985, 2000-2001 рр.), чотири рази - членом Економiч-
ної i Соцiальної Ради(останнiй раз - 1993-1995 рр.), протягом багатьох років була 
членом допоміжних органів Ради – Комісії по народонаселенню, Статистичної ко-
місії, Комісії соціального розвитку, Комісії по становищу жінок, Комітету з при-
родних ресурсів, Комісії по транснаціональних корпораціях, Комітету по неурядо-
вих організаціях. Україна обиралася до Спеціального комітету по розробці 
міжнародної конвенції щодо боротьби з вербуванням, використанням, фінансу-
ванням і навчанням найманців, Спеціального комітету з питань міжнародного те-
роризму, Комітету ООН по інформації, Міжурядового комітету ООН по науці й 
техніці в цілях розвитку та низки інших. 

Представники України неодноразово обиралися на керiвнi посади головних 
комiтетiв сесiй Генеральної Асамблеї, заступниками голів Спеціального комітету 
ООН по апартеїду, Спеціального комітету ООН по розробці міжнародної конвен-
ції проти апартеїду в спорті, Комітету ООН по здійсненню невід’ємних прав пале-
стинського народу, до керівних органів низки інших органів Генеральної Асамблеї 
ООН – Конференції ООН по торгівлі і розвитку (ЮНКТАД), Організації 
Об’єднаних Націй по промисловому розвитку (ЮНІДО). 

Міністр закордонних справ України Удовенко Г.Й. у 1997 року був обраний 
Головою 52-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Це єдиний випадок за всю історію 
діяльності ООН, коли український представник зайняв таку високу посаду [3]. 

Одним з найбільш важливих підтверджень визнання авторитету і ролі нашої дер-
жави на міжнародній арені, послідовності та неупередженості її зовнішньої політики, 
відданості принципам демократії та верховенства права, практичного внеску у роз-
будову миру та стабільності стало друге за часів незалежності обрання України до 
складу непостійних членів Ради Безпеки ООН на період 2016–2017 рр. [1]. 
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ОСОБЛИВОСТІ СЕПАРАТИЗМУ НА ФАРЕРСЬКИХ ОСТРОВАХ 
 

Фарерські острови – це автономне утворення Данії, що знаходиться за тисячу 
триста кілометрів від столиці держави. Отож не дивно, що серед населення ост-
ровів спостерігаються сепаратистські настрої. Географічна віддаленість певної те-
риторії або її острівне розташування часто слугують підставою для появи регіо-
налістських ідей у суспільстві. Хоча Фарерські острови є дотаційним регіоном у 
складі Данії та отримують багато переваг від перебування у її складі, це не 
позбавляє архіпелаг бажання повного відокремлення. 

Переважна більшість населення архіпелагу є етнічними фарерцями, які розмо-
вляють фарерською мовою. Її носіям вдалося зберегти свою особливу культуру, 
звичаї та традиції. Жителям Фарерських островів притаманний спокійний темпе-
рамент, який проявляється зокрема у їхній боротьбі за незалежність. Вона має 
мирний характер: фарерці звикли вирішувати суперечки за столом переговорів. 

Націоналізм на островах інституціоналізований у 1880-ті роки, оскільки саме 
тоді виник Фарерський національний рух. Як і інші тогочасні рухи в Європі, він 
наголошував на важливості історії регіону, культури та мови і був реакцією на 
суттєві зміни, які відбулися у фарерському суспільстві в цей час.  

Ставлення Данії до фарерського руху виявилось ворожим, оскільки саме тоді 
країна зіштовхнулася з проблемами приналежності їй низки територій: вона втра-
тила Шлезвіг-Гольштейн на користь Німеччини, ще й приналежна данській короні 
Ісландія посилила вимоги щодо своєї незалежності [1]. 

Незважаючи на те, що 1946 р. на фарерських островах провели успішний ре-
ферендум щодо незалежності, Данія виступила проти відокремлення архіпелагу. 
Відтоді фарерці декілька разів намагалися провести новий референдум щодо неза-
лежності, однак ці спроби постійно зривали. 

Фарерські сепаратисти зазвичай активізуються тоді, коли бажають домогтися 
певних поступок від данського уряду. На островах є чимало політичних сил, які 
виступають за незалежність або принаймні стоять на позиціях поміркованого 
регіоналізму. Вони різняться за ідейно-політичним спрямуванням, а члени партій 
часто переходять до табору колишніх опонентів. 

Фарерські острови вирізняються доволі високим рівнем політичної та еко-
номічної самостійності, мають свій регіональний парламент та уряд, здійснюють 
незалежну політику у сфері оподаткування, освіти, культури. Фарерська мова є 
офіційною на островах на рівні з данською. Архіпелаг має власну грошову оди-
ницю – фарерську крону. Острови можуть впливати на політику центральної вла-
ди, оскільки мають представництво у данському парламенті. 

Економічний розвиток архіпелагу відбувається за рахунок рибальства та ро-
зведення овець. Саме рибна галузь та сільськогосподарська продукція становлять 
95 % експорту островів. Приблизно 50 % усього їхнього експорту припадає на 
ЄС [3]. Впевненості щодо успішного незалежного розвитку Фарерських островів 
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додають поклади нафти, знайдені на шельфі архіпелагу. Ліцензії на їх розробку 
додає місцевий уряд. Це, з одного боку, послаблює сепаратистські настрої, оскіль-
ки важлива галузь знаходиться в руках регіональної влади, а з іншого – підсилює 
сподівання жителів островів щодо їхнього незалежного майбутнього. 

Фарерці мають певну свободу дій на міжнародній арені. Хоча зовнішнь-
ополітична діяльність знаходиться у руках центрального уряду, Міністр закордон-
них справ Данії має право уповноважувати представників Фарерських островів ве-
сти прямі переговори з іноземними державами щодо питань особливого значення 
для регіону. На відміну від Данії, Фарерські острови не входять до складу Євро-
пейського Союзу. Це дає можливість архіпелагу здійснювати самостійну політику 
щодо ЄС, укладати з ним торговельні угоди. Зазначимо, що Європейський Союз 
відіграє важливу роль для Фарерських островів і як ринок збуту товарів, і як 
простір для політичного майбутнього поза межами Данії. У 1998 р. уряд Фарерсь-
ких островів у співпраці з Міністерством закордонних справ Данії створив власне 
представництво в Брюсселі [2, с.2-3]. 

Отже, сепаратизму на Фарерських островах сприяє культурна самобутність 
регіону, а також перспективи їх розвитку в економічній та енергетичній сферах. 
Стримуючими чинниками сепаратизму є те, що уряд Фарерських островів володіє 
широким колом повноважень щодо розвитку архіпелагу і навіть певною само-
стійністю на зовнішньополітичній арені. Зрештою, сепаратистські устремління в 
регіоні посилюються тоді, коли місцева влада прагне отримати додаткові права чи 
допомогу від Копенгагена. 
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ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ 
ІНСТИТУТУ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ЕТИКИ УКРАЇНИ 

 

Парламентська етика є одним з інститутів, що здійснюють нормативне регулю-
вання і підтримку принципів і цінностей демократії. Практика демократично розви-
нених країн доводить, що основна мета парламентської етики – розвиток і зміцнен-
ня демократичних цінностей – може бути досягнута лише в тому випадку, якщо об-
ґрунтовано й розвинуто інститути її реалізації: впроваджено кодекси поведінки де-
путатів, розроблено етичні правила, що конкретизують норми кодексів, та сформо-
вано спеціальні органи, відповідальні за застосування цих норм на практиці. 

Проблеми парламентської етики давно стали предметом підвищеної уваги в 
країнах з багатим парламентським досвідом. В Україні, через відсутність сталих 
традицій парламентаризму, професійна політична етика перебуває на стадії стано-
влення. Парламентський процес в Україні не відзначається доброчесністю а пар-
ламент традиційно належить до інституцій, які вважаються найбільш корумпова-
ними. З огляду на процеси євроінтеграції України нагальною потребою є утвер-
дження культури парламентаризму, а, отже, імплементація європейського досвіду 
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розробки і впровадження норм депутатської етики. 
Дана проблематика останніми роками досить жваво обговорюється вітчизня-

ними дослідниками (Н.Грушанська, О.Климович, А.Когут, І.Кучеренко, 
А.Погорєлова та ін.). Однак, питання трансформації інституту парламентської 
етики потребують подальшого аналізу в контексті євроінтеграційного вектору ро-
звитку України. 

Функціонування українського парламенту забезпечують правові, адміністра-
тивні та технічно-організаційні норми, що містяться в Конституції України, зако-
нах «Про статус народного депутата України», «Про запобігання корупції», регла-
менті ВРУ. Але чинне українське законодавство містить багато невирішених пи-
тань у сфері регулювання поведінки народних депутатів: практично відсутній ме-
ханізм забезпечення дотримання правил депутатської етики, наявні міри відпові-
дальності є занадто м’якими й неефективними. Як наслідок, зменшення легітим-
ності українського парламенту [1]. 

Одним із засобів підвищення ефективності роботи парламенту України є ко-
дифікація етично-регламентних норм. Практика прийняття спеціальних кодексів 
доброчесної поведінки парламентарів існує в багатьох країнах світу. Подібні коде-
кси містять основні морально-етичні принципи депутатської діяльності та конкре-
тні інструкції стосовно поведінки парламентарів. За станом на 2012 р. етичні коде-
кси вже прийняли 13 парламентів регіону ОБСЄ, які представляють 607,5 млн. 
осіб, тобто близько 50% населення регіону [5]. 

Останніми роками питання розробки й прийняття кодексу неодноразово обго-
ворювалося в стінах парламенту. Так, у 2009 р. групою народних депутатів було 
запропоновано проект Кодексу доброчесної поведінки народних депутатів Украї-
ни, який так і не набув чинності [4]. У 2012 р. парламент України ухвалив закон 
«Про правила етичної поведінки», який визначав основні принципи, яким має від-
повідати поведінка держслужбовців (в тому числі й парламентарів) та містив деякі 
інструкції щодо того, як слід тлумачити і застосовувати ці принципи [3]. Багато 
аспектів регулювання етичної поведінки не знайшли відображення в законі, до то-
го ж він втратив чинність у 2015 р. Наприкінці 2015 р. спікер Верховної Ради Ук-
раїни В. Гройсман пообіцяв, що кодекс поведінки народних депутатів буде гото-
вий на січень 2016 р.: «...ми працюємо над цим. Я думаю, що найближчим часом, 
це відбудеться не пізніше ніж в січні, ми внесемо комплексні пропозиції з цього 
приводу». У лютому 2017 р. група народних депутатів різних фракцій презентува-
ла меморандум про наміри ухвалити «Етичний кодекс парламентаря». 

Прагнення України інтегруватися у європейське співтовариство, яке набуло 
документального оформлення в 2014 р., не дозволяє зняти з порядку денного пи-
тання трансформації інституту парламентської етики. Серед безлічі вимог євроін-
теграції є й необхідність вдосконалення законодавства у частині, що регулює 
етичну поведінку народних депутатів України. Починаючи з 2012 р., експертну 
підтримку парламентам держав-учасниць ОБСЄ з питань парламентської етики та 
доброчесності у публічній діяльності надає Бюро демократичних інститутів і прав 
людини ОБСЄ (ОБСЄ/БДІПЛ), діяльність якого спрямована на розробку практич-
них заходів для заохочення етичної парламентської поведінки. У результаті тісної 
співпраці з БДІПЛ було розроблено Дорожню карту щодо внутрішньої реформи та 
підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України. Серед низки ре-
комендацій із впровадження професійно-етичних стандартів було підкреслено 
пріоритетність розробки кодексу поведінки парламентарів відповідно до найкра-
щих міжнародних стандартів та визначено часові рамки (а саме – 2016 р.) прий-
няття Верховною Радою етичного кодексу [6]. Але й до сьогодні в Україні не існує 
подібного документу. 
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У вересні 2017 р. Лабораторія законодавчих ініціатив, у партнерстві з ОБСЄ 
БДІПЛ, Нідерландським інститутом багатопартійної демократії та за сприяння 
Програми USAID «Рада», презентувала аналітичний звіт, де було визначено, що 
українське законодавство вже містить багато норм, які мають пряме відношення 
до депутатської етики, водночас зовсім невирішеною залишається проблема лобі-
зму та недостатньою мірою врегульовано депутатську поведінку поза парламен-
том [2]. 

Отже, євроінтеграційний вектор розвитку, утвердження культури парламента-
ризму в Україні вимагають засвоєння існуючих традицій, культури поведінки де-
путатів, обумовлюють необхідність імплементації європейського досвіду впрова-
дження норм парламентської етики. В умовах трансформації соціокультурного 
простору України кодекс депутатської етики має заповнити наявні прогалини в 
чинному законодавстві та сприяти підвищенню ефективності роботи парламенту. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ВОЛОНТЕРСТВО В УКРАЇНІ ЯК ВАЖЛИВА ЧАСТИНА 
СУПРОТИВУ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

 

На сьогоднішній день в Україні склалась досить складна соціально-політична, 
економічна, безпекова й інформаційна ситуація. На тлі економічної нестабільності 
проявляються несприятливі політичні й інформаційні процеси. На жаль, Україна 
протягом останніх років залишається одним з основних об’єктів інформаційного 
впливу Росії. Зокрема, інформаційно-психологічні операції є інформаційним за-
безпеченням агресії Російської Федерації проти України [4]. За таких умов інфор-
маційна політика України, безумовно, потребує змін. Однак, виявляється, що і ді-
яльність пересічних громадян є важливою частиною інформаційного супротиву 
агресії з боку Росії. Наразі спостерігається активна участь пересічних громадян у 
сприянні реалізації державної політики, захисті інформаційних прав і свобод, по-
ширення достовірної інформації тощо. За роки конфлікту українське суспільство 
навчилося протистояти інформаційній агресії, виробивши численні ініціативи 
проти російської пропаганди. Можна констатувати, що така діяльність на цьому 
етапі є основою розвитку громадянського суспільства в Україні.  

Тож, інформаційне волонтерство – це вид інформаційно спрямованої благо-
дійної, добровільної діяльності приватної особи, груп осіб чи організацій, яка ґру-
нтується на засадах відповідності національним цінностям та інтересам, доброві-
льності, самоорганізації; надається на безоплатній основі й спрямовується на задо-
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волення законних інформаційних прав, свобод та інтересів інших учасників суспі-
льних інформаційних відносин, у тому числі держави, в інформаційній та інших 
найбільш важливих сферах життєдіяльності [3]. Окремі фізичні особи можуть 
об’єднуватись у неурядові організації або певні проекти для надання інформацій-
ної допомоги, тобто здійснення інформаційного волонтерства.  

Наразі існує декілька волонтерських проектів, які було створено після початку 
агресії Росії проти України. Під час появи в кінці лютого 2014 р. російських воєн-
них в Автономній Республіці Крим і на початку захоплень ними державних уста-
нов, штурмів військових частин з українських медіа надходила суперечлива інфо-
рмація, яку небайдужі громадяни прагнули спростувати. В результаті організува-
лася волонтерська група «InformNapalm», яка почала збирати інформацію про ро-
сійських військових у тимчасово окупованому Криму, використовуючи методи 
OSINT- розвідки [8]. Звичайні українські громадяни, зрозумівши, що нова влада 
не може адекватно пояснити, що відбувається в країні, взяли на себе місію доне-
сення правдивої інформації щодо тих подій, тобто фактично стали здійснювати 
волонтерську діяльність в інформаційній сфері.»InformNapalm» існує як суто не-
комерційний проект, спрямований на те, щоб ефективно протистояти російській 
пропаганді. З початком розгортання повномасштабних військових дій на сході 
України, волонтери спільноти не лише розповсюджували в Інтернеті отриману ін-
формацію, а й стали складати аналітичні звіти, у яких вказували можливі загрози з 
боку російської амрії. Досягненнями спільноти також є оперативна карта бойових 
дій зі штабу лідера ЛНР та формування бази даних присутності регулярних війсь-
кових підрозділів РФ на території України. Значну роль «InformNapalm» відіграв 
під час розслідування катастрофи малайзійського «Боїнга»[4]. До того ж, волонте-
ри опубліковували реальні місця авіаударів російської авіації в Сирії, що давало 
змогу краще зрозуміти геополітичну гру Росії.  

Також можна виокремити «Народний Тил» – волонтерське об’єднання, яке 
спрямовує свою діяльність на допомогу українським військовим, які беруть участь 
у збройному конфлікті з Росією. У 2014 р. волонтери групи створили сайт «Миро-
творець», на якому розміщено базу даних з інформацією про терористів [6;1]. Ос-
новним завданням сайту є надання інформаційно-консультативної допомоги орга-
нам виконавчої влади з метою остаточного встановлення миру в Україні. Незва-
жаючи на значну кількість вдалих операцій, Уповноважений з прав людини Вер-
ховної Ради України В.В. Лутковська закликає правоохоронні органи закрити цей 
сайт, обґрунтовуючи тим, що публікація персональних даних на сайті є незакон-
ним втручанням у право людини на приватність [7]. На противагу цьому є проект 
«Герої АТО», головним завданням якого є систематизація та збір інформації про 
всіх героїв антитерористичної операції [2].  

Окрім сайтів збору й подальшого розповсюдження достовірної інформації, іс-
нує сайт для перевірки фактів – «Stopfake.org». Ініціаторами його створення стали 
представники Могилянської школи журналістики та програми «Digital Future of 
Journalism» [9]. Із самого початку основною метою співтовариства були перевірка 
та спростування перекрученої інформації й пропаганди про те, що відбувається в 
Україні, яка подається в ЗМІ. Далі проект перетворився на інформаційний хаб, у 
якому аналізується таке явище, як російська пропаганда. Спочатку проект існував 
як волонтерський, потім продовжив свою діяльність завдяки краудфандінгу та фі-
нансовій підтримці іноземних організацій. 

Отже, російсько-український конфлікт загострив та розширив коло питань, 
пов’язаних зі специфікою ведення інформаційних воєн, пропагандистських кампа-
ній та всього комплексу дій, спрямованих на досягнення військово-політичних ці-
лей без широкого застосування військового чинника. Аналіз трансформаційних 
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процесів в умовах глобальних змін і розвитку інформаційного суспільства свідчить, 
що за явними ознаками розширення комунікаційної взаємодії та можливостей інфо-
рмаційних технологі, лежать зміни в основах суспільства. Інформаційна війна спри-
яла пожвавленню громадських рухів та призвела до виникнення так званого «інфо-
рмаційного волонтерства», що відіграє важливу роль у ході сучасного конфлікту. 
На наш погляд, держава має підтримувати такі ініціативи, і використовувати інфо-
рмацію волонтерів при плануванні політичних чи військових рішень. 
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ХРИСТИЯНСЬКА ОНТОЛОГІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
 

Гострі соціально-політичні проблеми, з якими зіткнувся Європейський Союз, 
поставили на порядок денний питання щодо розробки оновленої європейської ін-
теграційної моделі. Практика показала, що закріплені в Лісабонському договорі 
секуляристські принципи призвели не до омріяного мультикультуралізму, а до 
розмивання європейської ідентичності як основи культурно-цивілізаційного 
об’єднання. «Бездуховні» офіційні інституції ЄС виявилися неспроможними про-
тистояти новим викликам з боку мусульманського світу і втратили довіру власних 
громадян. Історія Європи свідчить, що саме християнство постало в якості 
об’єднуючої духовної сили на континенті та основного маркеру європейської 
ідентичності. Від самого початку європейський проект був задуманий як ціннісно-
орієнтоване цивілізаційне об’єднання. Один з його розробників Роберт Шуман 
вважав, що європейська уніфікація не зможе відбутися без «натхнення, що вихо-
дить з її християнських витоків», а Європа є «втіленням універсальної демократії, 
в християнському розумінні цього слова» [4, c.50].  

Можна виділити два онтологічних напрямки, по яких християнство сприяє 
консолідації європейських народів. Перший – це культурний. У цьому контексті 
слід згадати думку Томаса Еліота щодо центральної позиції у європейській інте-
грації християнської традиції, яка увібрала в себе спадщину Греції, Риму та 
Ізраїлю і зробила Європу тим, чим вона є завдяки спільним елементам культури, 
котрі з собою принесло християнство [1, с.200]. Другий напрямок – нормативний, 
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який визначається успадкованою християнською етикою поведінки. «Не дивля-
чись на зменшення ваги релігії у визначенні колективних відносин, попит на неї як 
на основу взаємопорозуміння не зменшився, а зовсім навпаки, - вказує Закі Лаїді. - 
Християнський європейський рух доводить, що інвазивні принципі ринку не мо-
жуть обійтися без будь-якої форми трансцендентності. Це означає, що принцип 
абсолютної свободи, на якому будувалася сучасна Європа, може нашкодити по-
шуку справжньої істини і сенсу її побудови [3, c.69]. Відштовхуючись від цього та 
інших аналогічних постулатів, ми наполягаємо, що заради порятунку європейсь-
кого соціуму слід відмовитися від моральної вседозволеності, натомість знов зга-
дати біблейські заповіді та притаманні усім християнським спільнотам – від пер-
ших апостолів до старовірів і пуритан – принципи самообмеження, відповідаль-
ності та солідарності. 

Важливо акцентувати увагу на тому, що обидва описані вище напрямки є тісно 
взаємопов’язаними. Дослідження Флоріана Груща і Анети Шнабель довели, що 
християнські цінності прямо, або опосередковано впливають як на діяльність 
керівних органів ЄС, так і на поведінку окремих громадян [2]. Отже, ми бачимо, 
що, поряд з економічними, політичними і соціальними чинниками, християнство 
виступає онтологічним чинником європейської інтеграції хоча і має різний харак-
тер впливу на рівні офіційних політичних інституцій і громадянського суспіль-
ства. Вказані дослідження, поміж іншого, спростовують думку, згідно з якою кон-
фесійний поділ Європи заважав її об’єднанню і власне перепони для інтеграції по-
рушив секуляризм.  

Намагання секуляристів позбавити європейців їхньої християнської духовної 
основи є небезпечним за трьома причинами. По-перше, це розмиває спільну євро-
пейську культурну ідентичність. По-друге, це відкриває можливості для агресив-
ної духовної інтервенції ісламу. По-третє, загалом все це викликає внутрішній 
спротив у корінних європейців, що створює соціальну напругу і веде до зростання 
націоналізму. 

Важливо підкреслити, що світський спосіб життя, притаманний абсолютній 
більшості громадян ЄС, зробив християнські вірування більш особистісними, а 
християнські етичні норми більш спіритуальними. Це усуває підстави для міжко-
нфесійного релігійного конфлікту, бо ідентичність визначається вже не церковною 
обрядовістю, а внутрішньою рефлексією. Універсальні християнські цінності, які 
індивіди зберігають на рівні підсвідомості, а суспільства - на рівні архетипів, пос-
тають тим інтегральним базисом, що об’єднує і католиків, і протестантів, і право-
славних. У цьому зв’язку досить цікаво згадати висловлювання Альчіде де Гаспері 
щодо ролі християнства в європейській цивілізації: «Коли я стверджую, що хрис-
тиянство стоїть біля витоків походження європейської цивілізації, я не маю наміру 
підібрати якийсь виключно конфесійний критерій для оцінки нашої історії. Я ли-
ше вказую на загальну європейську спадщину, на ту єдину мораль, яка робить ак-
цент на людині та її відповідальності» [5, c.112].  

Ми вважаємо, що на сучасному етапі розвитку Європи як цивілізаційного 
утворення саме гармонічне поєднання духовних цінностей та норм основних хри-
стиянських конфесій може сприяти створенню того балансу між доцентровими та 
відцентровими силами, який є необхідною умовою для реалізації нового інтегра-
ційного гасла ЄС: «Різноманітність у єдності!». 
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ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ  
СУЧАСНОГО ГЕОСТРАТЕГІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ ДЕРЖАВИ 

 

Сьогодні в міжнародному середовищі прослідковується тенденція переходу в 
геоекономічний простір, де змінюється співвідношення між військовою та еконо-
мічною могутністю держави. В сучасних умовах геополітичні моделі могутності 
держави, які орієнтовані на параметр просторової та військової переваги країни 
над конкурентами, часто не є ефективними та потребують модернізації та зміни 
акцентів. Саме тому в нашій роботі ми вважаємо за потрібне визначити параметри, 
що впливають на вигідність геостратегічного положення держави. 

В сучасному світі фактор географічного розташування вже не визначається як 
вирішальний, проте його важливість не можна нівелювати. Провідні країни світу 
окрім традиційної військово-стратегічної моделі освоїли нову модель використання 
свого географічного переваги - транзит енергоресурсів, найчастіше становить істот-
ну частку доходу в державний бюджет. Так С. Коен виділяв «роз'єднувальні поясів» 
- Близький і Середній Схід, а також Південно-Східну Азію, і визначав їх важливість 
в тому, що по ним проходили стратегічні морські і сухопутні шляхи, а також на їх 
територіях були зосереджені виробництва специфічних видів сільськогосподарської 
продукції та видобуток важливих сировинних ресурсів. Як показує нам практика, на 
сьогоднішній день ці країни або мають відкриті військові протистояння з опосеред-
кованою або прямою участю найбільших світових акторів (Ірак, Ізраїль, Афганіс-
тан) або займають високі позиції у рейтингах за показниками ВВП на душу насе-
лення (Сінгапур, ОАЕ, Бахрейн), що підтверджує теорії Коена. 

З цього випливає другий фактор ресурсного потенціалу. Забезпеченість певни-
ми видами ресурсів надає країні переваги та включає її у світовий процес перероз-
поділу ресурсів, що і є однією з основних задач геоекономічної стратегії. Це підтве-
рджує і «теорією абсолютних переваг» А. Смітта, згідно якої багатство нації зале-
жить не стільки від накопиченого ними запасу, скільки від можливостей економіки 
продукувати кінцеві товари і послуги та приймати участь у світовій торгівлі. 

Розглядаючи деякі приклади можна додати, що в умовах сучасної конкуренції 
під ресурсами розуміється не тільки природні корисні копалини, але й інформа-
ційні та технологічні здобутки певної країни. Так, Японія, що майже не має сиро-
винних ресурсів, займає третє місце по ВВП у світі, маючи статус однієї з най-
більш технологічно розвинутих країн світу. Проте це не спростовує важливість за-
безпечення країни сировинними ресурсами, адже топографічна та природно-
кліматична неоднорідності світу носить апріорний і абсолютний характер. 

Історія держави має значний вплив на формування її політики. Найбільший 
вплив мають традиції, що склалися протягом існування держави чи нації, що 
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утворила цю державу. З плином часу ці традиції можуть змінюватись, проте відс-
лідковуються деякі тенденції у веденні зовнішньої політики держави. Яскравим 
прикладом є політика Великої Британії та її вихід з Європейського Союзу. Прослі-
дковуючи історичну лінію зовнішньої політики Британії можна помітити тенденції 
ізоляціонізму під час правління майже всіх прем'єр-міністрів: У. Черчіль після 
Другої світової війни, М. Тетчер, яка проводила жорстку конфронтаційну лінію у 
відносинах із ЄЕС, Т. Блер та Д. Камерон, що не дивлячись на тісне співробітниц-
тво з країнами ЄС уникали виведення Британії з епіцентру функціонування об'єд-
нання. Тому і на даному етапі ми можемо помітити тенденції становлення Коро-
лівства як «мосту між Америкою і Європою», що дає країні певну політичну та 
економічну преференцію. 

Рівень політичного розвитку країни – це складне поняття, що складається з ба-
гатьох факторів. Насамперед, це наявність і рівень освіченості правлячих еліт та 
рівень політичної культури країни. Політична культура впливає на форми, функ-
ціонування і розвиток політичних інститутів, зумовлює політичну поведінку ши-
роких мас. Ставлення людей до всіх політичних явищ і процесів формується під 
впливом їхньої політичної культури. Еліти впливають на рівень культури населен-
ня, а населення обирає собі представників еліти, що впливає на ефективність 
прийнятих політичних рішень. Цим пояснюється, зокрема, те, що при одних і тих 
самих вихідних параметрах географічного положення та спільності історичного 
минулого одні країни отримують швидкий рівень соціально-економічного розвит-
ку, а інші переходять до фази застою чи стагнації.  

Рівень економічного розвитку з точки зору геоекономіки та геостратегії визна-
чається конкурентоспроможністю держави на світовій арені. Одним з основних 
чинників ведення активної ефективної політики є розмір національної економіки. 
Багато інструментів геоекономічної боротьби вимагають значного обсягу коштів в 
руках держави, в тому числі для проведення активної промислової політики, інве-
стицій в наукові дослідження з широкого спектру напрямків. Найбільш конкурен-
тоспроможні країни сьогодні здійснюють перехід від промислової економіки до 
економіки знань. Розмір національної економіки – це база і один з основних фак-
торів, який дає більше можливостей впливати на процеси світової торгівлі та мати 
конкурентні переваги, проте це не гарантія успіху без виваженого використання 
економічних ресурсів. 

Соціокультурний рівень розвитку є не скільки параметром, що чітко визначає 
положення держави, скільки проблемою, на вирішення якої направлена геострате-
гія. До того ж інвестування в людський ресурс є одним з геоекономічних підходів. 
Держава, змінюючи та створюючи умови для нормального життя та роботи суб'єк-
та суспільства, мотивує його до більш якісної та ефективної праці, що у свою чер-
гу приносить фінансову вигоду як суб'єкту, так і державі.  

В свою чергу, високий рівень матеріальної забезпеченості та стабільність поро-
джують вищу потребу у споживанні, а значить більший попит і збільшення обсягів 
виробництва. Це стимулює розвиток економіки, в якій в сучасних умовах глобалі-
зації виробництво товарів та послуг з внутрішнього ринку швидкими темпами пе-
реходить на міжнародний, включаючи державу в світовий торгівельний процес.  

Тож, аналізуючи приведені параметри можна прийти висновку, що в значній 
мірі вони співпадають з параметрами геополітичного положення, проте існує від-
чутна зміна акценту на економічний вимір їх використання. Також важливо зазна-
чити, що всі ці параметри тісно взаємодіють між собою, і посилення впливу одно-
го з них позитивного чи негативного може помітно позначитись на геостратегіч-
ному положенні держави в цілому.  
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ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК КОМПОНЕНТ СИСТЕМИ  
МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Новою концепцією, яка пропонує зміну традиційних підходів до охорони на-
вколишнього середовища, стала концепція екологічної безпеки, яка покликана 
сприяти сталому і безпечному розвитку всіх держав. Концепція сталого розвитку 
була прийнята на конференції Організації Об'єднаних націй в червні 1992 р. в Ріо-
де-Жанейро. Проблема сталого розвитку - це проблема порятунку людства від на-
слідків його ж виробничої діяльності, які наприкінці ХХ століття досягли критич-
них розмірів і проявилися значним обезлісенням та опустеленням планети, забру-
дненням атмосфери, Світового океану і ґрунтів, швидким приростом населення, 
злиднями, голодом, суспільно небезпечними хворобами. Саме тому вона не може 
бути досягнута в односторонньому порядку і вимагає співпраці між державами. 

Екологічна безпека – це складна взаємозалежна система екологічних складо-
вих планети, а також збереження і підтримання існуючого природного балансу 
між ними [1, с.312].  

Під екологічною безпекою слід розуміти стан захищеності людства від загрози 
екологічної кризи, збереження і підтримання життєво важливих параметрів навко-
лишнього середовища. [3, с.391]. Екологічна безпека є невід'ємним елементом си-
стеми міжнародної безпеки.  

В середині ХХ століття основною екологічною загрозою людству вважалося 
виснаження невідновлюваних природних ресурсів. Принципова обмеженість при-
родних запасів привела до появи ідей, пов'язаних з їх раціональним використан-
ням, створенням нових ресурсозберігаючих технологій, штучним регулюванням 
кількості населення на планеті і т.д. Через кілька десятиліть акцент екологічної 
безпеки почав зміщуватися в бік збереження екологічно сприятливих для людини 
умов існування [1, с.312]. Нинішня концепція екологічної безпеки була сформова-
на у 2014 році. Вона включає в себе обидва аспекти: як раціональне природокори-
стування, так і недопущення екологічної катастрофи глобального масштабу. 

Правовий зміст концепції екологічної безпеки полягає в прийнятті суб'єктами 
міжнародного права обов'язку утримуватися від будь-яких видів діяльності, які 
можуть загрожувати природному балансу екологічних систем, живим і неживим 
елементам навколишнього середовища. Зміст концепції екологічної безпеки поля-
гає в створенні колективної, універсальної системи безпеки, яка об'єднує всі дер-
жави планети. Це означає, що неприпустимо зміцнення безпеки одних держав на 
шкоду іншим і недоцільно створення ізольованих систем екологічної безпеки. Вже 
згадана концепція спрямована на захист не тільки тих територій, які знаходяться 
під суверенітетом будь-якої держави, а й територій з міжнародним режимом: відк-
ритого моря, повітряного простору над відкритим морем, Антарктики, космосу, 
морського дна за межами національної юрисдикції. [2, с.555] 

Основною сферою діяльності відповідно до концепції екологічної безпеки є 
попередження екологічної катастрофи, яка характеризується незворотними згуб-
ними наслідками для навколишнього середовища. Досягнення цієї мети передба-
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чає вирішення наступних завдань: збереження якості навколишнього середовища, 
його підвищення, раціонального використання і відтворення природних ресурсів. 
Окремо необхідно виокремити завдання попередження згубних техногенних ката-
строф, особливо глобального характеру. Особливістю реалізації всіх перерахова-
них напрямків діяльності є те, що їх неможливо врегулювати лише в рамках між-
народного права, існує також необхідність їх законодавчого регулювання на наці-
ональному рівні. Це означає, що кожна держава при здійсненні своїх суверенних 
прав щодо природних ресурсів повинна керуватися міжнародними стандартами і 
вимогами. Зупинити триваючу на планеті екологічну деградацію можливо лише 
шляхом створення єдиного міжнародно-правового екологічного простору, що до-
зволить координувати зусилля світової спільноти в галузі охорони навколишнього 
середовища. 

Фактично, концепція екологічної безпеки істотно коригує принципи суверені-
тету і невтручання у внутрішні справи суверенної держави. Якщо визнати, що 
екологічна безпека є неподільною, то можна стверджувати про становлення прин-
ципово нового обов'язку держав - обов'язку раціонально використовувати і охоро-
няти довкілля. [4] Це означає, що екологічна політика перестає бути виключно 
внутрішньою справою кожної держави, а грубі порушення екологічних стандартів 
дають світовій спільноті право вдатися до примусових заходів (санкцій) до відпо-
відної країни.  

Отже, міжнародна екологічна безпека не має національних або регіональних 
кордонів. Тому національні інтереси бідних і багатих країн щодо поліпшення еко-
логії збігаються. Це може стати ще одним фактором глобальної інтеграції задля 
забезпечення нагальних життєвих інтересів. Тому на сьогоднішній день надзви-
чайно важливо створити дієві механізмі забезпечення екологічної безпеки як на 
міжнародному, так і на національному рівні. 
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ВПЛИВ ЯДЕРНОЇ ПРОГРАМИ КНДР НА ВІДНОСИНИ США ІЗ ЯПОНІЄЮ 
ТА РЕСПУБЛІКОЮ КОРЕЄЮ 

 

Загальновизнано, що найбільшу загрозу миру та безпеці на глобальному рівні 
нині представляє зброя масового ураження, в першу чергу ядерна зброя. Після за-
вершення Холодної війни ймовірність великомасштабного військового конфлікту 
із застосуванням ядерної зброї різко знизилася, але на початку ХХІ століття вини-
кла нова небезпека, пов’язана з розвитком ядерної програми КНДР. 

10 січня 2003 року країна оголосила про свій вихід з Договору про нерозпов-
сюдження ядерної зброї. З того часу відбулося декілька раундів переговорів, зде-
більшого зі США, але КНДР не йшла на поступки і продовжила розвиток своєї 
ядерної програми. З того часу неодноразово проводилися випробування ядерної 
зброї, останні відбулися у вересні 2017 року. НАТО у відповідь на це заявляє, що 
вимагає неухильного виконання Резолюції Ради Безпеки ООН № 2270 та інших ві-
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дповідних резолюцій, але плани північнокорейського уряду є незмінними. [3] 
США нарощувала військову присутність в Японії ще з часів окупації 1945 ро-

ку. Згодом були узгоджені такі домовленості як Японсько-американська угода про 
колективну безпеку 1960 року та спільна декларація 1996-го, що фактично розши-
рила діапазон захисту Японії. Подальші кроки в цьому напрямку пришвидшили 
розвиток ядерних і ракетних програм КНДР, які стали очевидними на початку 
1990-х років. Вперше ця заява підтвердила, що більш сильний американсько-
японський альянс у галузі безпеки допомагає гарантувати мир і безпеку не лише в 
Японії та на Далекому Сході, а й у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні [2]. 

Дональд Трамп, прийшовши до влади підтримав дії свого попередника та зая-
вив, що збереження чинних відносин із Японією є надзвичайно важливим задля 
протистояння агресії КНДР. Зокрема, у відповідь на неодноразовий запуск північ-
нокорейських ракет у бік Японського моря американські військові почали розгор-
тання наземних установок ПРО Patriot PAC-3 у районі бази корпусу морської піхоти 
США Футемма в префектурі Окінава та на авіабазі Кадена у квітні 2017 року [1]. 

За територію сучасної Південної Кореї США боролися ще під час війни 1950-
1953 років. Цілісність країни зберегти не вдалося, але весь цей час Республіка Ко-
рея знаходиться під захистом США, адже вона розташована найближче до агресо-
ра, в той час як КНДР вважає її своєю окупованою територією.  

 З огляду на це у 2013 році голова Об'єднаного комітету штабів Збройних сил 
Республіки Корея генерал Чон Син Чжо і командувач військовим контингентом 
США на Корейському півострові генерал Джеймс Терман підписали План спіль-
них дій на випадок провокацій. За словами представників урядів США і Південної 
Кореї, план передбачає спільні військові дії у відповідь на напад КНДР. За його 
положеннями, головну відповідальність за здійснення удару у відповідь поклада-
ється на армію Південної Кореї, а війська США надаватимуть необхідну підтрим-
ку силами ВПС. План створив базу для миттєвого і жорсткого спільного реагуван-
ня США і Південної Кореї на будь-які провокації з боку КНДР [4]. 

Пізніше представники сил США в Південній Кореї (USKF) заявили про те, що 
офіційно повністю завершили процес розгортання батареї системи ПРО THAAD. 
Раніше на минулому тижні було завершено процес передачі 11 бригади ППО із 
форту Блісс (Техас) у відання 35 бригади ППО сил США в Південній Кореї. 

Батарея системи THAAD включає пускові установки із ракетами-
перехоплювачами, системи командування і контролю, а також радар. Іще в квітні 
2017 року було розгорнуто дві пускові установки, а в вересні було додано іще чо-
тири. Саме після цього Міністерство оборони Республіки Корея заявило про те, 
що розгортання системи THAAD було завершено. Однак не до кінця була забезпе-
чена необхідна кількість обслуговуючого персоналу і охорони. Окрім того Сеул і 
Вашингтон погодилися спільно проводити охорону об’єкта, де знаходиться бата-
рея систем ПРО THAAD. [5] Цю функцію будуть здійснювати 201 ударна бригада 
спеціального призначення Південної Кореї і сили спеціальних операцій 
США. Також, у відповідь на ядерні випробування збройні сил обох держав прове-
ли навчання поблизу Японського моря, що викликало обурення у північнокорей-
ського уряду [6]. 

Висновки. Таким чином, сучасні розвинені держави дуже добре усвідомлю-
ють загрозу з боку розвитку ядерної програми КНДР. США спробували скоорди-
нувати переговори, але вони не мали успіху, тож відносини між країнами загост-
рюються, що особливо простежується з приходом до влади Дональда Трампа. Во-
чевидь, готуючись до найгіршого сценарію розвитку подій, уряд США підтримує 
добрі відносини зі своїми давніми партнерами, що в разі переходу до активних 
військових дій зможуть стримати агресора – Японія та Республіка Корея. Між 
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державами укладені плани дій, розгортаються системи ПРО, нарощується військо-
ва сила. Завдяки цьому, держави будуть мати шанс вистояти у боротьбі проти 
КНДР, але пріоритетним шляхом вирішення питання для всіх трьох держав є пере-
говори, яких намагаються досягти через посилення санкцій за допомогою ООН. 
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СТАНОВЛЕННЯ СЗБП ЄС В КОНТЕКСТІ  
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ-ПОЧАТКУ ХХI СТ. 

 

Європейський Союз є найбільшим інтеграційним об'єднанням у світі. Досяг-
нувши з моменту свого заснування вражаючих успіхів в сфері економічної інтег-
рації, Євросоюз розширив інтеграцію на політичну, соціальну, культурну та без-
пекову сфери. 

В умовах постійної трансформації сучасних загроз та небезпек, співробітницт-
во в сфері безпеки займає одне з важливих місць у відносинах країн-членів Євро-
пейського Союзу та впливає на розвиток інтеграції в інших галузях.  

Інтеграція в сфері Спільної зовнішньої політики та політики безпеки (СЗПБ) 
сприяли певні зовнішні фактори. По-перше, із розпадом СРСР і соціалістичного 
блоку зменшилася вірогідність глобального збройного конфлікту між Заходом та 
Сходом, як наслідок, - ослабла залежність західноєвропейських країн від США, які 
протягом тривалого часу виступали гарантом безпеки та миру в західному світі. 
По-друге, економічна міць інтеграційного об'єднання потребувала більшого полі-
тичного виміру для захисту своїх інтересів на міжнародній арені. По-третє, друга 
половина ХХ сторіччя ознаменувала процес розпаду країн і формування нових, що 
призвело до посилення територіальних претензій і збройних конфліктів на євро-
пейському континенті. І саме координації дій європейських країн у сфері безпеки 
була покликана забезпечити стабільність в Європейському регіоні [2]. 

Перша спроба інтеграції у сфері безпеки була зроблена на початку 1952 року, 
коли Франція, ФРН, Італія і Бельгія, Нідерланди та Люксембург підписали договір 
про заснування Європейського Оборонного співтовариства (ЄОС). Однак парла-
мент Франції заблокував створення ЄОС. І тому інтеграція змінила свій курс та 
стала розвиватися лише в економічному напрямку. У 1974 році була заснована 
Європейська Рада на рівні глав держав і урядів, які прийняли рекомендацію про 
заснування Політичного союзу.  

Продовження діяльності європейських лідерів щодо утворення наднаціональ-
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ної координації безпекової сфери стала зустріч у Мілані в 1985 році Канцлера 
ФРН Г. Коль і президента Франції Ф. Міттерана. Вони висунули спільний проект 
Договору про Європейський Союз, що передбачав проведення узгодженої зовніш-
ньої і оборонної політики [3]. В результаті визначився курс на розвиток керівних 
органів ЗЄС, активізувалось співробітництво в галузі озброєнь, підвищився миро-
творчий потенціал союзу. 

До початку 1990-х років успіхи ЄС у сфері економічної інтеграції заклали міц-
ний фундамент під самостійні військово-політичні проекти ЄС. Це створило пере-
думови прискорення формування спільної безпекової політики країн ЄС. 

У червні 1992 року на нараді в Бонні країни Західноєвропейського союзу 
(ЗЄС) прийняли «Петерсберзьку декларацію», що стосувалася відносин між ЗЄС, 
ЄС і НАТО. Декларація передбачала розширення функцій ЗЄС. Він повинен був 
не тільки гарантувати оборону територій країн-учасниць, а й освоїти проведення 
гуманітарних і рятувальних операцій, миротворчих місій, а також виконання за-
вдань з управління кризами, включаючи примушування до миру в інтересах всьо-
го ЄС та взаємодії з НАТО. Після цього ЗЄС був включений в ЄС за Амстердам-
ським договором [2]. 

Старт формування Спільної зовнішньої політики і політики безпеки (СЗБП) як 
однієї з основних сфер діяльності (трьох «опор») ЄС був даний Маастрихтським 
договором про створення Європейського Союзу, який набрав чинності 1 листопа-
да 1993 року. Спільна зовнішня політика і політика безпеки ЄС стала «другою 
опорою» ЄС.  

Маастрихтський договір поставив перед Європейським Союзом мету - визна-
чати і здійснювати зовнішню політику, тобто вийти за межі сфери внутрішнього 
облаштування Союзу, утвердитися в якості самостійної сили, здатної впливати на 
зовнішній світ. Тим самим було заявлено про його «дієвість, як об’єднаної сили в 
міжнародних відносинах» [5]. СЗБП стала новим напрямком діяльності ЄС, що ро-
звиває досвід «європейського політичного співробітництва» та передбачає узго-
дження і здійснення країнами ЄС спільних зовнішньополітичних дій на основі од-
ноголосно прийнятих рішень. 

Наступним етапом формування СЗБП стало підписання міжурядової угоди в 
Амстердамі (1997 року), яка реформувала СЗБП з метою підвищення ефективності 
її функціонування. Були передбачені такі інституційні новації: «Загальна Страте-
гія», можливість «конструктивного утримання» від участі у зовнішньополітичних 
акціях, посада Верховного Представника з СЗБП і додатковий апарат зовнішньо-
політичного планування у складі Генерального Секретаріату Ради ЄС, а також по-
ложення про поступове включення Західноєвропейського союзу і підлеглих йому 
органів в загальну систему інститутів ЄС [1]. 

Поворотним пунктом у вирішенні питання про інтеграцію в СЗБП стала зу-
стріч прем'єр-міністра Великобританії Тоні Блера і президента Франції Жака Ши-
рака в Сан-Мало в грудні 1998 р. Метою цієї зустрічі було забезпечення Євросою-
зу військових можливостей для виконання так званих «Петерсберзьких місій». На 
саміті ЄС у Гельсінкі (грудень 1999 року) було вирішено створити до 2003 року 
потенціал, що дозволяє в двомісячний термін розгорнути військовий контингент 
чисельністю 60 тисяч осіб («корпус швидкого розгортання»), який буде здатний до 
самостійних дій з виконання всього спектра «Петерсберзьких місій». «Петерсбер-
зьких місій» були створенні для запобігання і врегулювання конфліктів, для моні-
торингу за дотриманням сторонами перемир'я, ембарго на постачання зброї, гума-
нітарної підтримки та для збереження та відновлення миру. 

На початку ХХІ ст. розширюється інституційна складова СЗБП. З 2000 року 
функціонують нові структури ЄС - Комітет з політики і безпеки (для погоджень 
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щодо зовнішньої політики і військових питань) і Військовий комітет (у складі ке-
рівників головних військових штабів країн-учасниць). 

Останнє реформування СЗБП відбулося завдяки підписанню Лісабонського 
договору 2009 року, при якому була заснована посада представника ЄС у сфері 
зовнішньої та оборонної політики [4].  

Отже, СЗБП ЄС є унікальним явищем у міжнародних відносинах та визнача-
ється як інституціоналізована система взаємодій з міжнародними акторами, яка 
орієнтується на спільні цінності та інтереси держав-членів ЄС. На даний момент 
процес утворення СЗБП має ряд проблем у зв’язку з небажанням країн ЄС переда-
вати на наднаціональний рівень питання безпеки, але ЄС зміцнює зусилля, спря-
мовані показати, що це необхідна складова у формуванні ефективної європейської 
системи безпеки.  
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КОНФЛІКТ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ  
КРАЇН ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ  

ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ НАТО 
 

Чорноморський регіон має вигідне геополітичне положення в Євразійському 
просторі. Стратегічне значення регіону полягає у зосередженості транспортних 
шляхів та енергетичних транзитних маршрутів між розвиненими цивілізаційними 
центрами Європи з країнами Середнього Сходу та Центральної Азії - експортера-
ми енергетичних ресурсів та з країнами басейну Індійського океану й Азійсько-
Тихоокеанського регіону. Також цей регіон зв'язує Північно-Східну та Центральну 
Європу з країнами Середземноморського басейну і формує спільний простір еко-
номічних і політичних інтересів у Європі. 

Загалом, до Чорноморського регіону відносять 10 країн: шість прибережних, 
або країни Причорномор’я (Болгарія, Грузія, Росія, Румунія, Туреччина, Україна), 
а також Азербайджан, Вірменію, Грецію і Молдову. 

Ситуація в Чорноморському регіоні завжди характеризувалася політичною та 
економічною нестабільністю, а також конкурентною боротьбою за лідерство. В 
ньому постійно відбувається посилення деструктивних впливів ззовні, а це, в свою 
чергу, перешкоджає реалізації інтеграційних проектів та розвиткові співпраці. 
Відносини між державами, що відносяться до регіону, завжди були хиткими, а 
підтримання безпеки в регіоні було можливе за використання системи балансу 
сил. А оскільки цей регіон має транзитний потенціал, він постає певною гео-
політичною сейсмічною зоною, на яку постійно намагаються впливати, як ззовні, 
так і зсередини. 

До основних загроз безпеці Чорноморського регіону належать територіальні 
односторонні чи двосторонні претензії: 1) між Україною та Румунією, що стосува-
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лись островів Зміїного та Майкану; 2) між Вірменією та Азербайджаном конфлікт 
стосовно Нагірного Карабаху і семи прилеглих до нього районів; 
3) »заморожений» конфлікт в Південній Осетії та Абхазії між Грузією та Російсь-
кою Федерацією; 4) »заморожений конфлікт» в Придністров’ї між Молдовою та 
РФ; 5) час від часу керівництво Румунії заявляє про перспективу об’єднання Ру-
мунії та Молдови; 6) Кіпрський конфлікт, який загрожує відносинам Туреччини і 
НАТО; 7) незаконна анексія Криму та неоголошена війна на Сході між незакон-
ними збройними формуваннями Донецької і Луганської «народних республік» за 
підтримки регулярних військових частин РФ з одного боку та українськими сило-
вими структурами з іншого.  

Окрім конфліктів держав в територіальному аспекті, країни Чорноморського 
регіону мають різні (іноді зовсім протилежні) пріоритети в політичному, еко-
номічному, гуманітарному, релігійно-конфесійному вимірах [4]. 

Оскільки Чорноморський регіон є важливою геополітичною зоною, його 
суб’єкти намагаються розширити зону власного впливу, і обмежити втручання в 
регіон країн, що до нього не відносяться.  

1) Росія зацікавлена у підтримці політичної, економічної і військової переваги 
в регіоні, щоб і надалі мати вплив на країни постсоціалістичного табору, підпо-
рядковувати їх зовнішню політику власним інтересам і обмежити роль третіх 
країн чи акторів в цьому регіоні. Вона за спрощеною процедурою надавала свої 
паспорти громадянам України та інших постсоціалістичних держав, щоб потім ви-
користати це як інструмент для підірвання їх суверенітету і маніпулювати тими 
подіями, що відбуваються в тих країнах. В результаті такої політики на території 
Чорноморського регіону зберігаються «заморожені» конфлікти в Придністров’ї, 
Абхазії, Південній Осетії, Нагірному Карабасі та ведеться неоголошена війна на 
Сході України [1].  

2) Туреччина – член Північноатлантичного Альянсу, регіональний лідер, який 
хоче не лише зберігати цю позицію, але й визначати вектори політики Чорно-
морського регіону. Окрім, того внутрішні проблеми Туреччини впливають на 
пріоритети зовнішньої політики. Це пов’язано з небезпекою, що нависла з боку Іс-
ламської держави та спробою здійснення військового перевороту, яка відбулась 
15-16 липня 2016 року. Очікується, що наслідком цієї події стануть зміни як у 
зовнішній, так і у внутрішній політиці, що будуть характеризуватися потеплінням 
відносин між Туреччиною і РФ. Варто зазначити, що більш пріоритетними для 
Туреччини виступають національні інтереси, а не інтереси країни-члена Північно-
атлантичного Альянсу. Від Туреччини зараз залежить, чи буде посилення НАТО в 
Чорноморському регіоні [2].  

3) Румунія є членом НАТО, який ініціює співпрацю в регіоні в акваторії Чор-
ного моря. Враховуючи те, що в 2014 році були вирішені територіальні конфлікти 
України та Румунії, їх двостороннє партнерство почало розвиватися стрімко. Вона 
стала ініціатором створення флотилії НАТО в Чорному морі за участі Румунії, Ту-
реччини. Україна також висловила своє бажання долучитися до ініціативи; не 
виключено, що до неї приєднається і Грузія, якщо НАТО прийме пропозицію Ру-
мунії. До того ж, вказана держава хоче здобути лідерство в Чорноморському 
регіоні. 

4) Болгарія також є членом НАТО. Вона зацікавлена у підвищенні рівня безпе-
ки і довіри в регіоні, однак намагається дотримуватися більш нейтральної позиції, 
аніж Румунія. Це пов’язано з тим, що уряд Болгарії усе ж має надії продовжити 
розбудову «Південнного потоку»У червні Болгарія відмовилася приєднатися до 
флотилії НАТО в Чорному морі через «небажання спровокувати війну» в регіоні. 
Хоча можливість створення українсько-румунсько-болгарської бригади Болгарія 
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не виключає.  
5) Головним пріоритетом України виступає забезпечення суверенітету і тери-

торіальної недоторканості, що зумовлено тим, що Російська Федерація представ-
ляє загрозу для територіальної цілісності України. Це виявилося в неоголошеній 
війні на Сході та незаконній анексії Криму на початку 2014 року. Тому Україна 
активно підтримує ініціативи Румунії, бере участь у навчаннях НАТО в акваторії 
Чорного моря та на території держав-учасників Альянсу.  

6) Основними пріоритетами зовнішньої політики Грузії виступає співпраця з 
НАТО. Між Альянсом та Грузією підписано ряд угоду про транзит військ та ван-
тажів НАТО територією Грузії, необхідних для підтримки військ НАТО на Близь-
кому Сході. При цьому Грузія зацікавлена у вирішенні конфлікту, пов’язаного з 
Південною Осетією та Абхазією. 

До головних інтересів НАТО в Чорноморському регіоні належать зниження 
градусу небезпеки вздовж своїх південно-східних кордонів для країн - членів 
НАТО та партнерів організації; посилення контролю над чорноморським енерге-
тичним транспортним коридором; створення надійного «мосту» для військового 
транспортування вантажів в Азію та регіони Близького Сходу; протистояння по-
силенню впливу РФ у Чорноморському регіоні; зміцнення позицій світового 
лідерства загалом. 

НАТО володіє економічними й технологічними ресурсами, проте в цьому 
регіоні воно не має військової переваги. Північноатлантичному Альянсу не виста-
чає відповідної політики, структури сил, координації, а також системи команду-
вання і контролю в регіоні Чорного моря.  

З точки зору Альянсу, щоб запобігти дестабілізації регіону в майбутньому, 
НАТО має виробити послідовну політику і виступити як об'єднана сила стри-
мування, поступово посилюючи свій вплив в регіоні, але при цьому не провокую-
чи поглиблення конфліктів. 

З точки зору країн Чорноморського регіону, збільшення участі НАТО в Чор-
номорському регіоні може мати негативні наслідки. У зв’язку з мілітаризацією 
країн, що відносяться до Чорноморського регіону, відбувається конфронтація сил 
між прихильниками НАТО і РФ. Тому шанси можливої співпраці усіх акторів 
регіону знижуються. При цьому Північноатлантичний альянс не може охопити га-
рантіями безпеки увесь регіон, що знижує ефективність її діяльності. До того ж, 
держави регіону виступають буферною зоною, який постійно намагаються трима-
ти у своїй сфері впливу. Це може відбуватися і всередині регіону, як у випадку з 
Україною від 2014 року, так і з урахуванням впливу ззовні. 

Якщо розглядати ситуацію з урахуванням інтересів Північноатлантичного аль-
янсу, для того, щоб підвищити ефективність дій НАТО у досягненні миру та без-
пеки у Чорноморському регіоні необхідно створити єдиний регіональний орган 
НАТО для координації оборонних зусиль в Чорноморському регіоні; збільшити 
потенціал НАТО в східному Середземномор'ї; прийняти окремі акти міжнародно-
го рівня за підтримки уряду Туреччини, що дозволять кораблям нечорноморських 
країн перебувати у Чорному морі більше передбачених 21 діб, або ж вони будуть 
базуватися у Туреччині (Мармурове море), періодично здійснюючи виходи в Чо-
рне море в режимі ротації; зміцнити повітряні, морські та наземні сили НАТО в 
регіоні, активно проводити навчання партнерів НАТО, щоб підвищити їхні здіб-
ності та сумісність з альянсом. Для того, щоб стабілізувати становище в регіоні та 
знизити градус напруження, потрібно нарощувати присутність НАТО у Чорно-
морському регіоні, проводити ініціативи примирення прихильників Альянсу і 
Російської Федерації. 

Таким чином, ситуація в Чорноморському регіоні була і є складною. І, будучи 
членом НАТО чи іншої організації, пріоритетними для країн виступають саме 
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національні інтереси, які іноді можуть абсолютно відрізнятися від векторів 
політики організації. В результаті виникає конфлікт національних інтересів країн 
Чорноморського регіону та регіональної безпекової політики НАТО. Тому 
стабільність Чорноморського регіону можна забезпечити лише за умови підтри-
мання балансу сил між державами. Тоді як зараз можна спостерігати, що баланс 
порушений і поступово переростає у конфронтацію двох сил у Чорноморському 
регіоні- НАТО і РФ. Лише так держави, які відносяться до Чорноморського 
регіону, можуть стримувати одна одну і зберігати рівновагу.  
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ООН  
У КОНТЕКСТІ НОВИХ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ 

 

На порозі нового тисячоліття людство зіткнулося із новими викликами і загро-
зами національній та міжнародній безпеці. У своїй доповіді, опублікованій у квітні 
2000 р. під назвою «Ми, народи: роль Організації Об'єднаних Націй в XXI століт-
ті», колишній Генеральний Секретар ООН Кофі Аннан виділив серед них такі як 
«громадянські війни, етнічні чистки, акти геноциду», технології масового уражен-
ня, які «розповсюджуються в темному царстві незаконних ринків», тероризм, який 
«породжує сумніви у стабільності систем правління», «жахливі злидні і вражаюча 
нерівність», «незаконна торгівля наркотиками, зброєю, дорогоцінними металами і 
навіть людьми», старі та нові хвороби, зокрема ВІЛ/СНІД, стрімке розповсюджен-
ня, яких стало можливим «лише в результаті відкритості кордонів» та екологічні 
проблеми, що відбуваються «в результаті нашої ж повсякденної діяльності» [1]. 

З моменту формування ООН суттєво змінилися виклики та загрози світовій 
безпеці, тому сьогодні організація потребує нагального реформування Ради Безпе-
ки ООН, процесу прийняття рішень та процесу здійснення миротворчої діяльності. 

Наявність «права вето», яким наділені тільки постійні члени Ради Безпеки, 
ставить у нерівне положення всіх інших членів установи. Також значним недолі-
ком є те, що періодичні суперечності між постійними членами Ради Безпеки та 
можливість застосування ними «права вето» інколи взагалі унеможливлює прий-
няття рішень та паралізує роботу установи. Цим самим, на думку багатьох дослід-
ників, Рада Безпеки перетворилася з органу, який має приймати важливі рішення з 
питань підтримки міжнародного миру та безпеки, на механізм лобіювання власних 
політичних інтересів держав [4]. 

Більшість держав-членів ООН визнають необхідність адаптації РБ ООН до ни-
нішніх геополітичних реалій, вважаючи формат P5+10 анахронічним status quo, 
який склався в далекому 1945 р. Однак різні групи держав мають кардинально 
відмінні підходи у питаннях типу членства, права вето та регіональних квот. Зок-
рема, свої пропозиції висувають «Група чотирьох» (G4) у складі Німеччини, Япо-
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нії, Індії та Бразилії, «Єднання заради згоди» – Італія, Іспанія, Канада, Аргентина, 
Мексика, Колумбія, Туреччина, Пакистан, Південна Корея та Індонезія, «Езулвіні 
консенсус», що включає держави Африканського Союзу та Група малих держав 
(S5) – Йорданія, Ліхтенштейн, Коста-Ріка, Сінгапур та Швейцарія [3]. 

Наступний важливий аспект реформування ООН – це процес прийняття рі-
шень, який, на жаль, досі обтяжений бюрократичними процедурами. З огляду на 
це, Антоніу Гутерріш, Генеральний Секретар ООН, запевнив у 2017 р., що рефор-
ма в галузі менеджменту ООН має стосуватися спрощення процедур і децентралі-
зації процесу прийняття рішень.  

З метою реформування процесу прийняття рішень в ООН вже здійснюються 
конкретні заходи. Більше 120 держав підписали декларацію США про реформу-
вання ООН на засіданні Високого рівня 18 вересня 2017 р. У документі, що скла-
дається з 10 пунктів, висловлюється підтримка Генеральному Секретарю, зокрема, 
у його ініціативах про необхідність зміцнення партнерства між країнами-членами 
організації, а також про різні заходи щодо поліпшення координації між ними. Де-
кларація також зачіпає питання оптимізації кадрової політики в ООН [5].  

Серед проблем реформування ООН визначне місце посідає підвищення ефекти-
вності миротворчої діяльності. Світ змінюється, а разом з ним змінюються і завдан-
ня, які міжнародне співтовариство ставить перед «блакитними касками». Головни-
ми проблемами миротворчості ООН є невчасне реагування на конфлікти, зловжи-
вання повноваженнями контингентом миротворчих операцій та, власне, низька 
ефективність операцій, проведення яких призводить до «замороження» конфлікту, а 
не його вирішення (наприклад, участь ООН у вирішенні проблеми Косово). 

З огляду на вказані недоліки, Антоніу Гутерріш запропонував план реформу-
вання процесу здійснення миротворчої діяльності ООН, який складається з чоти-
рьох пунктів: посилення дипломатичної підтримки військової операції, поліпшен-
ня екіпіровки військовослужбовців і технічного забезпечення місій, акцент на цін-
ності ООН і посилення заходів по боротьбі з сексуальною експлуатацією та наси-
льством з боку миротворців, а також більш тісну співпрацю з місцевими та регіо-
нальними партнерами. Генеральний секретар також закликав членів Ради Безпеки 
підтримати діяльність миротворчих місій ООН, забезпечивши належний мандат і 
фінансування [2]. 

Отже, у контексті нових викликів і загроз ООН як універсальна міжнародна 
організація, що покликана підтримувати мир та запобігати війні в усьому світі, по-
требує реформування, що допомогло б їй швидко реагувати на загрози та небезпе-
ки сучасного світу. 
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А. В. Воевудский 
 

ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЕ ВЫЗОВЫ В АРАБСКОМ МИРЕ 
 

Глобализация как всеохватывающая, целостная интеграция на многонацио-
нальной основе на сегодняшний день является объективной данностью, хотя, ка-
залось бы, совсем недавно велись активные дискуссии о реальности данного фе-
номена. Уже к началу 21 века глобализационные процессы охватывают практиче-
ски все сферы жизнедеятельности различных государств с различными культур-
ными, этническими, политическими особенностями. Но все же, несмотря на то, 
что глобализацонные процессы в силу технологического гения человека на сего-
дняшний день охватывают весь земной шар, остаются определенные регионы, ко-
торые в силу своих культурных, политических особенностей медленнее подвер-
жены процессам интеграции и унификации. Примерами таких регионов могут 
служить государства Арабского мира, в основном эти страны находятся на терри-
тории Ближнего востока и Северной Африки и входят в Лигу арабских государств.  

Несмотря на этническую, культурную и политическую близость стран араб-
ского мира и наличие необходимости создания различного рода соглашений, 
начиная от военно-политических и заканчивая субрегиональными, существует ряд 
причин, делающих подобное сотрудничество недолговечным и неэффективным. 
Как пример, можно обратить внимание на показатели развития различных стран 
Арабского мира, которые вступили в эпоху 21 века с крайне дифференцирован-
ными итогами социально-политического развития за предыдущие века [5, c.117]. 
Разрывы настолько внушительны, что некоторые страны были настолько бедны, 
что просто не могли сделать свои услуги конкурентоспособными даже на регио-
нальном уровне, некоторые, напротив, добились весьма внушительных успехов и 
смогли привлечь внушительное количество партнеров во всем мире. В любом слу-
чае нельзя отрицать, что с конца 20 - начала 21 века Арабский мир сильно преоб-
разился, но в виду сильного разрыва между богатыми и бедными странами не воз-
никли крепкие партнерские взаимоотношения, которые бы стимулировали межа-
рабскую интеграцию. Безусловно, это не говорит об отсутствии взаимоотношений 
в принципе. Существуют ряд организаций, как, например, Лига арабских госу-
дарств или «ОАПЕК» и другие, которые стимулируют развитие межарабского ин-
теграционного процесса и сотрудничества, а также зоны свободной торговли, та-
кие как «GAFTA» или «Dubai Media City» [3, c.11].  

Арабский мир весьма неоднороден и, если до конца един, то только географи-
чески. Из-за сильной дифференциации уровня развития стран арабского мира 
можно сделать закономерный вывод о том, что глобализация, как процесс, по-
разному влияет на развитые, развивающиеся и бедные страны Арабского мира, 
преумножая или, наоборот, уменьшая их значимость и влияние как на глобальном, 
так и на региональном уровнях. Так, если сегодня Арабские Эмираты можно 
назвать одним из экономических и технологических центров арабского мира, ко-
торый с каждым днем становится все более успешным и привлекательным для ка-
питалов со всего мира, то такие страны, как Сомали, напротив остаются закорене-
лыми аутсайдерами на региональном и глобальном уровнях.  

Глобализация, как глобальная тенденция, привела к некоторым противореча-
щим для традиционного арабского мира изменениям. Либерализация экономики, 
информационная открытость, научно- технический прогресс, регионализация как 
новые тенденции были по-разному приняты в разных странах арабского мира. Не-
которые увидели в этом долгосрочную перспективу, некоторые, напротив, увидели 
в этом угрозу многовековым традициям во всех сферах государственной жизни [2]. 



 35

Технологическая отсталость стран арабского мира в конце 20 начале 21 веков объ-
ясняется множеством факторов. Одними из ключевых часто называют фактор 
«утечки мозгов» юных специалистов за рубеж, а также низкое субсидирование об-
разовательных учреждений. Немало трудностей возникло в вопросах интеграции 
Арабского мира в систему глобальной экономики в связи с макроэкономической 
несбалансированностью, слабой индустриальной базой, приоритетностью экстен-
сивного сырьевого развития над технологическим, а также проблемами социально-
политического характера ряда арабских стран [4]. В виду существующих недостат-
ков акцент общеарабской региональной интеграции сместился в пользу субрегио-
нальной арабской интеграции, в которой учувствовали не все страны Арабского 
мира, а лишь страны, входящие в один субрегион. Ярким примером такой субреги-
ональной интеграции можно считать идею интеграции Сирии, Ирака, Ливана и 
Иордании, и создания ими единого экономического пространства.  

В процессах глобализации, а также регионализации, ключевую роль играют 
транснациональные корпорации, которые безусловно заинтересованы в освоении 
новых рынков. Однако, в традиционном Арабском обществе вопросы экономиче-
ской плоскости как нигде завязаны на государственных структурах, созданных на 
фундаменте вековых традиций и устоев. Глобализация, которая в первую очередь 
предусматривает соответствие национальной продукции определенному уровню 
конкурентоспособности и предполагает внедрение передовых технологий со все-
ми необходимыми социально-экономическими преобразованиями, не соответству-
ет интересам местных чиновников. Местные институты власти и чиновничество 
усматривает в подобных преобразованиях угрозу не только своим экономическим 
интересам, но и социально-политическому положению вещей в целом. [2] Подоб-
ные конфликты интересов зачастую стопорили технологический прогресс и оттал-
кивали потенциальных партнеров и инвесторов. Хотя идущая впереди глобализа-
ции демократизация, понемногу выравнивает ситуацию.  

Зачастую в арабском мире, да и в самой мусульманской культуре, глобализа-
ция трактуется как синоним вестернизации и уже, исходя из этих заключений, вы-
зывает критику, особенно со стороны духовенства. В культурной плоскости гло-
бализация в арабском мире описывается как попытки навязывания западных цен-
ностей в ущерб самобытной мусульманской культуре с исторически сложившими-
ся в ней культурными, экономическими и социально политическими связями и 
устоями. Глобализационные процессы в силу своей масштабности сложно управ-
ляемы и повлиять на их сущность практически невозможно. В то время, когда ми-
ровое сообщество двигается в условно едином направлении развития, движение в 
обратном направлении, или сопротивление без видимой альтернативы по сути 
означает регресс. В мусульманской культуре, существует гораздо более древний 
вариант глобализации, который не раз упоминается в работах восточных авторов, 
таких как Утави Али Абдулкарим, Джагдиш Бхагвати, Мухаммад Абид аль-
Джабири. Их рассуждения сводятся к вопросу большей политизации ислама с ис-
пользованием его вероучений и философии для с создания парадигмы видения 
мира с точки зрения ислама. Подобная модель исламской глобализации похожа на 
вариант исламского халифата как единого мусульманского сообщества или импе-
рии в противовес западной глобализации. Данная модель является весьма попу-
лярной на востоке, так как предусматривает тенденцию будущего реванша Восто-
ка над Западом и уравнивание в социально-политическом и экономическом вопро-
се этих двух культур [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что глобализация как процесс по-
разному отразилась на странах Арабского мира с начала 21 века, повлияв на воз-
никновения новых региональных лидеров, а также откровенных аутсайдеров. Гло-
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бализационные вызовы были по-разному восприняты арабскими странами, неко-
торые вынесли из них выгоду, некоторые предпочли курс на закрытость и частич-
ную изоляцию. Формирование свободных зон торговли, привлечение иностранно-
го капитала, а также технологий сделали арабский мир весьма современным и в то 
же время самобытным партнером для мирового сообщества.  

Сама глобализация как процесс была воспринята двояко. С одной стороны, 
никто не отрицает блага, которые она предлагает, с другой стороны самобытная 
многовековая восточная мусульманская культура не приемлет унификацию со 
всем миром в пользу западного образца. Можно сделать закономерный вывод, что 
глобализация Арабского мира, стала катализатором межарабской интеграции. Со 
временем сформированная восточная элита нашла альтернативные пути и ответы 
западным вариантам формирования единого сообщества. Сегодня в арабских 
странах все меньше антиглобалистских настроений, можно сделать вывод что 
Арабский мир сделал ставку на распространение собственной культуры и идей 
пользуясь щедро предоставленными благами западных цивилизаций. Таким обра-
зом, сегодня мы можем стать свидетелями реванша Востока над Западом. 
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СПІВРОБІТНИЦТВО ІСПАНІЇ З КРАЇНАМИ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ 
 

На початку ХХІ ст. Іспанія підтримує тісні зв’язки з країнами Латинської Аме-
рики, що відповідає національним інтересам кожній з країн, слугує стабілізації їх 
політичних і фінансово-економічних структур та сприяє зміцненню тенденції де-
мократичних перетворень південноамериканських держав. Курс на поглиблення 
співробітництва з цими державами відповідає стратегії укріплення та розширення 
іспанської політичної та економічної присутності у найбільш розвинутих регіонах 
планети. Тому Іспанія докладає активних зусиль відносно розвитку широкої взає-
модії з латиноамериканськими країнами як на двосторонньому рівні, так і в рам-
ках Європейського Союзу. Відносини між Іспанією та Латинською Америкою є 
міцним союзом з історичним базисом та ґрунтовною основою [1]. 

Ідеологічною основою курсу на зближення Іспанії та країн Латинської Амери-
ки є концепція співробітництва іспаномовних народів, в основу якої покладено 
ідею про духовну спорідненість всіх іспаномовних народів [2, с.98]. 

Політика Іспанії стосовно країн Латинської Америки орієнтована на їх модер-
нізацію, зміцнення їх інститутів, включаючи реформацію органів державної без-
пеки, що ставить за мету досягнення більш ефективного їх функціонування в умо-
вах нового демократичного ладу, забезпечення контролю над ними з боку держав-
ної влади, підтримку інститутів законодавчої влади як рушійної сили процесів со-
ціальної і інституційної трансформації, реформу судової системи, зміцнення стру-
ктур місцевого самоврядування і муніципальної адміністрації [3, с.107-115]. 

Підкреслюючи перед європейськими державами свої «особливі відносини» з 
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країнами Латинської Америки, Іспанія прагне представляти інтереси Заходу у пів-
денноамериканському регіоні, використовуючи зацікавленість латиноамерикансь-
ких держав у розширенні співробітництва з західноєвропейськими країнами, тим 
самим зміцнюючи свої позиції на міжнародній арені [2, с.99]. 

Держави Латинської Америки зі свого боку прагнуть поглибити і розширити 
контакти з Іспанією та ЄС. Це відповідає завданням диверсифікації зовнішніх 
зв’язків, спробам знизити зовнішньополітичну та економічну залежність від спів-
робітництва з США.  

Основними об’єктами інвестиційної діяльності Іспанії є Аргентина, Бразилія, 
Мексика та Чилі. Сукупний обсяг іспанських інвестицій до цих країн склав більше 
110 млрд. євро. Діяльність іспанських компаній зосереджена на таких секторах, як 
енергетичний, зокрема нафтогазовий, транспортний, банківський та телекомуніка-
ційний.  

Однією з найбільш ефективних зовнішньополітичних ініціатив Іспанії є кон-
цептуальна платформа для політичних консультацій CELAC, яка раніше назива-
лась «Групою Ріо». Одним із завдань CELAC стала противага регіональній полі-
тиці північноамериканської гегемонії. Головна відмінність CELAC від інших регі-
ональних організацій була оголошена дуже чітко: вона об'єднає всі країни Латин-
ської Америки і Карибів, але не включатиме США і Канаду [4,с.43]. 

Таким чином, у контексті співпраці Іспанія – Латинська Америка слід відміти-
ти тенденцію до поступового розповсюдження іспанською стороною універсаль-
них елементів досвіду інтеграції, накопиченого в рамках Європейського Союзу. 
Крім того, варто відмітити роль Іспанії у якості найбільш активного провідника 
ідей Європейського Союзу з питань зміцнення політичної співпраці та соціально-
економічного розвитку в Південноамериканському регіоні. 
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ПІВНІЧНОКОРЕЙСЬКА КРИЗА  
У ФОКУСІ ВЗАЄМОВІДНОСИН США-КНР 

 

У зв’язку с загостренням ситуації на Корейському півострові сьогодні активі-
зувався діалог між Сполученими Штатами і КНР в галузі безпеки у цьому регіоні, 
адже ці актори мають безпосередній вплив на КНДР і додержуються певною мі-
рою антагоністичних позицій.  

З одного боку, США стали одним з головних противників Північної Кореї у її 
намаганнях розробляти і, тим паче, випробовувати ядерну зброю. У результаті, з 
боку Сполучених Штатів проти Північної Кореї були введені жорсткі санкції. Ре-
золюція ООН заборонила, зокрема, імпорт до КНДР нафти і нафтопродуктів, ство-
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рення спільних підприємств за участю північнокорейського капіталу, експорт до 
країн-членів ООН текстилю з КНДР. У свою чергу, різкі висловлювання Трампа і 
відповідна реакція з боку корейського уряду створили вкрай напружену міжнаро-
дну ситуацію.  

З іншого боку, Китай завжди був однією з небагатьох країн, які підтримували 
контакти з КНДР, тому КНР вигідно продовжувати відносини з Північною Коре-
єю, щоб зберегти свій вплив на неї, перш за все, в економічному плані. Але як 
член ООН, Китай був повинен скоротити свої поставки у КНДР, що формально він 
зробив, але «тіньовий» експорт залишився.  

Ситуація з часом тільки загострилася, викликаючи занепокоєння всього світу. 
Ця ситуація несла не тільки регіональну, але і глобальну небезпеку. Країни були 
вимушені піти на діалог, щоб її врегулювати. Усвідомлюючи роль Китаю у забез-
печенні існування КНДР, США почали вести активні переговори і закликали Ки-
тай об’єднатися з ними у боротьбі проти неправомірних дій КНДР.  

Намагання країн співпрацювати щодо вирішення цієї проблеми мали деякі не-
порозуміння. Останні рішення Сполучених Штатів Америки щодо розширення са-
нкцій проти Північної Кореї в Китаї вважають «помилковими діями», які можуть 
нашкодити двосторонньому співробітництву. Відзначається, що введені Вашинг-
тоном односторонні обмежувальні заходи відносно низки судноплавних і торгових 
компаній, зачіпають інтереси Китаю [1]. Проте, США і Китай домовилися відкри-
ти «гарячу лінію» зв'язку для обміну інформацією, пов'язаною з реалізацією санк-
цій проти КНДР і ситуацією на Корейському півострові [3]. 

Сьогодні критична ситуація між КНДР і Сполученими Штатами отримала на-
дію на мирне врегулювання. Розуміючи вплив Білого дому на політику в регіоні, 
Кім Чен Ин відкрито запропонував Дональду Трампу особисту зустріч і американ-
ська сторона прийняла цю пропозицію. Цьому передували переговори між двома 
Кореями, що вже є ознакою того, що Північна Корея розуміє своє вкрай невигідне 
становище і намагається знизити тиск навколо себе. Зараз КНДР заявляє, що, якщо 
подальші переговори будуть проходити успішно, то можливим стане і повноцінне 
ядерне роззброєння. Така перспектива задовольнить усі вимоги США і змусить 
світову спільноту проводити більш лояльну політику щодо КНДР. 

Зустріч лідерів двох країн заплановано провести ще до травня 2018 року, не-
зважаючи на величезний тиск з боку противників. Звісно, що вона не принесе 
швидке перемир’я, але може стати першим кроком на шляху до нього.  

Китай має намір продовжувати роботу з усіма сторонами для поліпшення си-
туації на Корейському півострові. Про це лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив на зу-
стрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином в Пекіні [2]. 

У його інтересах є безпека у регіоні та нормалізація міжнародної торгівлі, але 
також і збереження свого впливу на КНДР. Вагомою причиною для хвилювань є 
об’єднання двох Корей у єдину державу, яка може стати серйозним конкурентом 
для Китаю, але ця перспектива сьогодні уявляється дуже далекою.  
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К. В. Соболь  
 

ВПЛИВ ГЕОЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ КНР  
НА ПРОЦЕСИ СТРУКТУРУВАННЯ  

АЗІАТСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОГО РЕГІОНУ 
 

Азіатсько-Тихоокеанський регіон завжди займав особливе місце в геоекономі-
чній стратегії КНР, оскільки багато країн регіону безпосередньо межують з Кита-
єм. У своїй зовнішній політиці щодо АТР КНР широко використовує економічну 
допомогу та публічну дипломатію, що орієнтовані на досягнення зовнішньополі-
тичних цілей шляхом залучення на свій бік союзників [1]. Усвідомлюючи, що 
процес регіональної інтеграції країн АТР неможливий без послідовної інтеграції 
всіх країн регіону, КНР планомірно і цілеспрямовано реалізує заходи, спрямовані 
на посилення взаємозалежності та взаємодії країн регіону. 

Одним з компонентів такої стратегії є розвиток відносин КНР з такими про-
відними міжнародними організаціями, як АСЕАН, ШОС та АТЕС, оскільки спів-
праця з такими структурами створює додаткові можливості впливу на країни АТР. 
Нині можна констатувати, що АСЕАН постає певним інструментом впливу КНР 
на процеси, що відбуваються в АТР, і саме Китай через посилення АСЕАН ство-
рює передумови для поступового зменшення залежності країн-членів організації 
від Японії та США. В основу таких процесів покладено збільшення фінансового 
кредитування, створення всебічної системи економічних мереж і здійснення куль-
турних проектів, ініційованих Китаєм. Одним з пріоритетних напрямків зовніш-
ньополітичного курсу КНР в регіоні є енергетична співпраця з країнами АСЕАН, 
про що свідчать масштабні контракти на поставку зрідженого газу з Індонезією, де 
китайські компанії мають доступ до розробки газових і нафтових родовищ, будів-
ництво нафтопроводу через всю М'янму в Куньмін, інтенсивне дорожнє будівниц-
тво, яке скоротить шляхи доставки нафти в південно-західні провінції КНР [3].  

Помітними є також заходи китайської влади щодо збільшення кількості інозе-
мних студентів з Південно-Східної Азії в КНР. Створення китайською владою ко-
мфортних умов для навчання студентів з Південно-Східної Азії, в тому числі, 
спрощення процедури отримання китайських в'їзних віз та виділення китайським 
урядом державних стипендій, сприяли значному зростанню числа студентів з Пів-
денно-Східної Азії в КНР [2]. Комплексним доповненням цих дій є відкриття Ін-
ститутів Конфуція, спеціалізованих центрів для вивчення китайської мови та куль-
тури, які покликані сприяти формуванню сприятливого інформаційно-культурного 
середовища для Пекіна в регіоні й відповідно за допомогою методів публічної ди-
пломатії стимулювати процеси поширення впливу КНР в АТР.  

Отже, нині є очевидним, що в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні проявляєть-
ся тенденція до становлення стійких взаємозв'язків, ініційованих КНР з метою по-
силення свого регіонального впливу. В цілому геоекономічна стратегія КНР, оріє-
нтована на регіоналізм, що базується на чотирьох основних принципах: участь в 
регіональних організаціях, розширення та поглиблення стратегічного двосторон-
нього співробітництва з регіональними державами, розширення економічних зв'я-
зків, зниження рівня недовіри та стурбованості в регіоні за допомогою заходів пу-
блічної дипломатії, що має посилити позиції Китаю та вплинути на структуруван-
ня Азіатсько-тихоокеанського регіону. 
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ГЕНДЕРНИЙ ВИМІР СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

(НА ПРИКЛАДІ СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇН) 
 

Поняття «політична система» показує, як саме реалізуються політичні проце-
си, як формується та функціонує політична влада. Це є механізмом для організації 
та реалізації самої політичної влади. 

Ґендерний підхід у науці є принципово новим, який передбачає зміну цінніс-
них орієнтацій людини та перегляд багатьох традиційних уявлень про світ. Ґенде-
рні дослідження розвиваються в різних напрямах, тому є міждисциплінарними. 
Основою методології ґендерних досліджень є не просто біологічні та фізичні від-
мінності між чоловіками і жінками, а культурне й соціальне значення, яке суспіль-
ство надає цим відмінностям. Використання ґендерного підходу уможливлює пе-
реосмислення культури, соціуму, місця в ньому людини, оскільки її права та мож-
ливості не повинні залежати від статі. 

На сучасному етапі розвитку світового співтовариства гендерні диспропорції в 
галузі основних прав людини стають повюдно помітними. Однак існують групи 
країн, де політика, яка зачіпає інтереси жінок і чоловіків набуває виражений хара-
ктер. Перш за все, в країнах з активною гендерною політикою (Швеція, Фінляндія, 
Данія, Норвегія) представленість жінок в законодавчих органах складає 37-48%, 
що дозволяє депутатам- жінкам відчутно впливати на політичні рішення[2]. Хоча 
на сьогодні історія вже знає країну в якій рівень представництва жінок в парламе-
нті вище, ніж в Скандинавських країнах – це африканська країна Руанда (кількість 
жінок в парламенті 48,8%). Але поки що соціально орієнтованою, з вираженою ге-
ндерною політикою цю країну важко назвати.  

В Скандинавських країнах ще в 1970-1980-ті роки гендерне квотування міцно 
ввійшло в політичну практику. Характерна особливість цього регіону – комплекс-
не вирішення „жіночого питання» – підняття політичного статусу жінок одночас-
но з підняттям їх статусу на виробництві, в сім’ї і в суспільстві в цілому. В Скан-
динавії не тільки були прийняті державні закони про рівність статей, але і створені 
спеціальні комітети. комісії, міністерства по спостереженню за ефективним про-
веденням в життя принципу рівних можливостей в усіх суспільних сферах, вклю-
чаючи політику. В Норвегії і Данії були прийняті закони. які регулюють співвід-
ношення статей в усіх державних установах. Закон норвежського парламенту про 
рівний статус(1978 рік) має унікальний характер, так як на відміну від подібного в 
інших країнах не є гендерно нейтральним. В ньому проголошувалось, що для лік-
відації нерівності між статями необхідно прийняття особливих мір, які давали б 
переваги жінкам перед численно перевищуючими їх на керівних позиціях чолові-
ками, тобто визнавалась законність позитивної дискримінації[5]. Треба підкресли-
ти, що в Скандинавії жінки вже грали більш помітну роль в політиці, ніж в інших 
європейських країнах, ще до того. як почали використовуватися квоти. Фінляндія 
була першою країною Європи, в якій жінки в 1906 році отримали право не тільки 
голосувати, але й бути обраними в парламент нарівні з чоловіками. В результаті 
виборів 1907 року жінки склали 10% депутатів фінського парламенту. В Швеції 
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перші жінки були обрані в парламент в 1921 році. В Норвегії протягом тривалого 
періоду представництво жінок у владних структурах було помітно більш високим 
у порівнянні з іншими західноєвропейськими країнами. Зміни в кращий бік в жі-
ночий політичній участі в Скандинавії все ж відбувалися повільно, і лише введен-
ня спеціальних механізмів, які регулюють співвідношення статей в політичних ус-
тановах, призвело до швидкого результату.  

З 1994 р. Швеція змінила фокус політики досягнення гендерної рівності із час-
ткових заходів спеціального застосування на ширше коло заходів, що впливають 
на щоденну політику та адміністративну діяльність. В країні було прийнято 3-
рівневу стратегію з інтеграції гендерної політики, яка складалася з таких елемен-
тів: 1) виділення категорії гендеру в усій офіційній статистиці; 2) проведення нав-
чальних програм з гендерної рівності для міністрів, прес-секретарів, політичних 
радників, керівних державних службовців; 3) включення гендерного виміру в ро-
боту усіх урядових комісій [1, с. 11].  

Комісія ООН по становищу жінок стверджує, що в будь-якій країні законодав-
ці починають приймати серйозні законопроекти на захист інтересів дітей, тільки 
коли кількість жінок-депутатів більше 20%. Закони і державні програми, які сто-
суються інтересів жінок, починають з’являтися, коли частка жінок в структурах 
влади досягає 30%. В скандинавських країнах закріплена 30-40% квота для жінок 
в органах влади. В Норвегії виборчий закон наголошує, що представники однієї 
статі не можуть займати більше 60% місць в парламенті [3]. Для країн з активною 
гендерною політикою характерна висока частка жінок, які зайняті в режимі повно-
го робочого часу, розвинута мережа державних дитячих дошкільних установ і мо-
жливість безперешкодного отримання батьківської відпустки.  

Важливість гендерної політики не визиває сумніву: вона тісно пов’язана з еко-
номікою держави. Шведські експерти говорять, що з тих пір, як в їх країні стала 
активно впроваджуватися гендерна політика, Швеція досягла дуже високих еко-
номічних показників [3]. Так, шведський Закон про рівні можливості чоловіків і 
жінок у сфері праці 1991 р. зобов’язує роботодавців забезпечити рівний розподіл 
робочих місць між чоловіками і жінками [2].  

Україна за недовгі роки своєї незалежності теж зробила деякі кроки, хоча і до-
волі повільні, на шляху до подолання гендерної асиметрії в деяких сферах суспі-
льного життя. Існують вже певні досягнення на законодавчому рівні, найголовні-
ше з яких прийняття закону «Про забезпечення рівних прав жінок і чоловіків» у 
2005 році. І хоча закон не є ідеальним в плані змістовного навантаження, але цього 
закону Україна чекала багато років і багато років парламент України сперечався 
щодо доцільності прийняття існуючих варіантів закону[1]. На сьогоднішній день 
більшість законів, які стосуються забезпечення прав жінок в Україні вимагають 
корегування, уточнення і доповнення. Але найголовніше, що українське суспільс-
тво повинно визнати те, що поки не буде запропоновано реальних механізмів реа-
лізації хоча б тих законів, які вже існують на сьогоднішній день, законодавча база 
не буде мати практичної цінності. 

Україна прийняла низку міжнародних документів, в яких передбачається по-
дальший її розвиток шляхом ґендерної демократизації суспільства, основою якого 
є консенсусне спрямування щодо досягнення рівних можливостей для жінок і чо-
ловіків. Ігнорування ґендерних підходів гальмує розвиток усіх країн: розвинутих і 
тих, які розвиваються, а також країн із перехідною економікою, зокрема це стосу-
ється й України, яка робить надто уповільнені кроки до задекларованої мети. 
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Г. Д. Свиридова 
 

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  
НА СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

 

Глобалізація, як найбільш характерна особливість сучасної епохи, багато в чо-
му визначається розширенням інформації як ключового стратегічного ресурсу. 
Зростання загального інформаційного суспільства відкриває можливості для його 
відбору, аналізу та порівняння, і водночас збільшує обсяг дезинформації та вплив 
негативної інформації, що може знищити встановлену систему соціальних відно-
син, національних цінностей, етнічних та культурних особливості  

З точки зору глобального інформаційного простору та простоти транскордон-
них впливів, збереження та захист інформації національної безпеки стає набагато 
складнішим. Культурна, технологічна, інформаційна експансія все більше поси-
люється, сприяючи руйнування традиційних соціокультурних форм та інститутів. 
Вплив впливає як на зміст, так і на його форму (мова, форма подання, стиль, звер-
нення до важливих фактів та подій тощо). Глобалізація соціальних зв'язків виво-
дить людей за межі певної культурної області, навчає їх стандартам інших куль-
тур, сприяє зміні самобутності. Комбінація сучасних телекомунікаційних техно-
логій та гуманітарних наук дає змогу маніпулювати способом пізнання, фор-
мування соціальних цінностей та впливу на громадську свідомість у всьому світі. 
Ця зміна несе ризик для кожного, кто цінує свою власну культурну традицію. 
Останнім часом все більше і більше уваги приділяється невійськовим методам аг-
ресії, впершу чергу інформаційній війні та інформаційному тероризму. Розвинені 
країни прагнуть розробити механізми, щоб захистити себе від нових загроз інфор-
маційної глобалізації. 

Таким чином, країни, які задають темп руху сучасного світу, прагнуть до фор-
мування глобальної культури, спільної для всіх націй. Сектори, пов'язані з вироб-
ництвом знань, обробкою та розповсюдженням інформації, домінують в економіці 
цих країн.  

Суспільства стають взаємозалежними у всіх аспектах. Ці характеристики 
визначають тенденції сучасного суспільства в різних сферах суспільного життя. 
Таким чином, розвивається економіка: швидкість і ступінь економічного зростан-
ня; урбанізація; поширення технологічних інновацій, що охоплюють всі сфери 
життя; мінливий характер роботи - концентрація праці в сфері послуг; поява віль-
ного ринку праці та її дослідження - безробіття; зростаюча роль підприємців, 
підприємців, менеджерів у виробничому управлінні. Важливі зміни відбулися в 
міжнародному бізнесі. Постіндустріальна економіка, як виробничий сектор інно-
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вацій та інформаційних технологій, створила основу для глобальної інтеграції. У 
той же час глобальний дисбаланс залишається значним впливом на політику та 
економіку на користь інтересів великого бізнесу. 

Високотехнологічні корпорації виводять на ринок продукцію, яка створює 
цілком нові ринки, як Apple, яка почала революцію планшета. Лідери високотех-
нологічних компаній, які концентруються на масовому ринку, витісняють сиро-
винних гігантів зі списку найдорожчих корпорацій. Причиною цього є споживчий 
бум і епоха Інтернету. Ці зміни відображають глобальну тенденцію. 

У той же час, ринки країн, що розвиваються, мають свою специфіку та 
спеціалізацію у розвитку інформаційного суспільства. Незважаючи на величезні 
технологічні можливості ТНК у світі, ринки цих країн стикаються з досить жорст-
кою конкуренцією. Це відображається як на ціноутворенні, так і на боротьбу про-
ти внутрішніх імітаторів. 

Інформаційна революція є вирішальним фактором економічного та соціально-
го розвитку сучасного суспільства. У цих умовах суспільство, яке не перебуває 
нашляху радикального перетворення, приречене на відставання та поступову де-
градацію.  

Підсумовуючи сказане вище, можна зробити висновок, що інформаційна гло-
балізація приносить як позитивні, так і негативні для розвинених та інших країн. 
Позитивним ефектом може бути, перш за все, переваги та переваги, пов'язані з ро-
зробкою та поширенням нових інформаційних технологій. 

Негативними моментами, які слід відзначити, є кіберзлочинність, інформацій-
ний тероризм та загроза розширення інформації. 

Деякі додаткові висновки щодо особливостей інформаційної глобалізації є 
наступними: 

1. Усі країни незалежно від їхніх інтересів та цілей використовують однакові 
стандарти регулювання інформаційного суспільства, а також створення та розви-
ток суспільства настільки швидкими, що існуючі рекомендації щодо регулювання 
вимагають постійних змін та аналізу. 

2. Інформаційна глобалізація особливо проявляється в складності суспільних 
відносин і впливає на сферу економіки, техніки та технологій, засобів масової ін-
формації, політики та права. У ході цього процесу виникають проблеми щодо ос-
нов існування суспільства та окремих осіб, які є основними глобальними пробле-
мами. 

3. Глобалізація - це відображення рівня сучасної цивілізації, а також відповідь 
на потреби людей, цінності та необхідність виникнення нових типів інформації. 

4. Процес інформаційних змін у світі незворотний, але поки що він не охопив 
усі країни. Розвинені - головний чинник еволюції інформаційного суспільства. Ви-
сока щільність інформації, інтенсивність розробки та використання нових інфор-
маційних технологій належать, перш за все, розвиненим країнам: США, ЄС, 
Японії та ін. Проте навіть у цих розвинутих країнах суспільство насправді все ще 
дуже далеке від того, щоб бути повністю «власниками» інформаційного суспіль-
ства, про що свідчить той факт, що інформаційний простір цих розвинених країн 
залишається відкритим для небезпеки інформаційної глобалізації. 
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СТВОРЕННЯ ПРАВОВИХ МЕЖ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БЕЗПЕКОВОЇ  
І ОБОРОННОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

Думка про створення власного потенціалу Європейського Союзу почала ви-
никати паралельно із розвитком співробітництва в галузі зовнішньої політики 
ще на початку 50-х рр. ХХ ст. На різних етапах розвитку Європейського Союзу 
цю ідею обговорювали, проте вона так і залишалася на декларативному рівні, 
оскільки на перший план висували більш важливі завдання європейської інтег-
рації. Після Другої світової війни західноєвропейські країни не відчували гост-
рої потреби у формуванні автономного потенціалу в галузі безпеки і оборони 
адже мали військову підтримку з боку США.  

Закінчення «холодної війни» принесло світові нову серйозну загрозу – мі-
жетнічні конфлікти, для розв’язання яких потрібні відповідні сили. Крім того, 
зміни міжнародної системи та глобалізаційні процеси активізували міжнарод-
ний тероризм. До цього слід додати і нестабільність на периферії Європи, і 
конфлікти на Близькому Сході, і прагнення США утримувати власні позиції на 
міжнародній арені. Кінець ХХ ст. довів, що становлення спільної зовнішньої 
політики та політики безпеки неможливе без розвитку європейської безпекової і 
оборонної політики (ЄБОП), тому процес прийняття рішень у цьому напрямку 
відбувається форсованими темпами. 

Європейські саміти 3-4 червня в Кельні та 10-11 грудня в Гельсінкі 1999 р., 
19-20 червня в Санта-Марія-де-Фейра та 7-9 грудня в Ніцці 2000 р., 15-16 черв-
ня 2001 р. в Ґетеборзі, а також зустрічі лідерів західноєвропейських країн, про-
ведені наприкінці ХХ століття, сприяли чіткій структуризації галузі ЄБОП – 
виокремили її компоненти (військове і цивільне врегулювання криз, запобігання 
конфліктів), створили механізми, орієнтовані на невійськові аспекти антикризо-
вої діяльності, тим самим надаючи Європейському Союзу офіційних повнова-
жень у військовій сфері для самостійного вирішення кризових ситуацій. У цей 
період Європейський Союз фактично вийшов на завершальний етап формуван-
ня основних елементів оперативного потенціалу ЄБОП [1-3]. 

Саміти Європейського Союзу, зазначені вище, привертають увагу як закор-
донних та вітчизняних дослідників і мають різні оцінки [4, с.179; 5, с.504]. Од-
нак беззаперечним є те, що всі ці зустрічі сприяли визнанню Європейського 
Союзу єдиним європейським органом, покликаним визначати в стратегічному 
плані політику в оборонній галузі. Акцент було зроблено й на тому, що Євро-
пейський Союз не має на меті створення європейської армії, його військові під-
розділи складатимуться з багатонаціональних структур або національних сил 
країн-членів Європейського Союзу. У жодному разі Європейський Союз не по-
винен стати суперником НАТО, який буде зберігати головну роль у галузі без-
пеки. Спільна європейська політика в сфері безпеки і оборони здатна слугувати 
посиленню діалогу між Європейським Союзом і НАТО. При цьому підкреслю-
валося, що вона також зобов’язана сприяти посиленню позиції Європейського 
Союзу на міжнародній арені та підтримці стабільності в Європі [6, с.10].  

До кінця 2003 р. значна частина з поставлених завдань Європейського Сою-
зу на момент запуску ЄБОП, була досягнута. Союз отримав достатньо сил та 
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матеріальної підтримки для проведення цивільних та військових операцій з під-
тримки і встановлення миру в автономному режимі, естафету проведення яких 
передавали ООН і НАТО. Це стало можливим завдяки налагодженню співпраці 
з Північноатлантичним альянсом, країнами, що не входили до інтеграційного 
об’єднання та іншими міжнародними організаціями.  
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(le point de vue finlandais sur la PECSD) / Е. Tuomioja. // Défense nationale. – Рaris, 2001. – № 3. – 
РР. 5 – 17.  
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УЧАСТЬ УКРАЇНИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ АНТАРКТИДИ 
 

Незважаючи на складну економічну ситуацію в країні та слабке фінансування 
наукових робіт, українські науковці намагаються доносити до світової громадсь-
кості свої відкриття та приймати участь у міжнародних науково-дослідних проек-
тах. Особливо хочеться звернути увагу на дослідження, які проводяться на Шос-
тому континенті. Україна одна з не багатьох країн світу, яка має в Антарктиді нау-
кову станцію та тісно співпрацює з науковими експедиціями інших країн. Таке ви-
няткове право випало нашій країні на поч. 1990-х рр., коли 3 липня 1992 р. Прези-
дент України видав указ про участь України в дослідженнях Антарктиди. У серпні 
1992 р. Верховна Рада схвалила документи про приєднання України до Антаркти-
чного договору. Варто зазначити, що Договір про Антарктику був підписаний різ-
ними країнами світу у Вашингтоні ще у 1959 р., щоб Антарктика стала регіоном 
мира та співробітництва. Його головна мета «в інтересах усього людства Антарк-
тика повинна і надалі завжди використовуватися виключно в мирних цілях і не 
повинна стати ареною або предметом міжнародних розбіжностей» [1].  

26 жовтня 2018 р. виповниться 25 років, як створено Центр антарктичних дос-
ліджень (згодом – Національний антарктичний науковий центр). Завдяки зусиллям 
даного центру Україна отримала від Великої Британії безкоштовно антарктичну 
станцію, яка раніше належала їм. Ще у листопаді 1993 р. Велика Британія розпо-
всюдила серед посольств пропозицію про бажання передати свою станцію Фара-
дей одній із «не антарктичних» держав. У серпні-вересні 1994 р. відбувається 23-я 
сесія SCAR – Міжнародної організації з наукових досліджень в Антарктиці, і Ук-
раїна стає її членом. 5 грудня 1994 р. на станцію Фарадей відлітають українські 
науковці: Ю.Оскрет (забезпечення станції), Г. Міліневський (наукові програми), 
О. Люшнівський (зв’язок) та В. Гергієв (дизельне господарство). З 17 грудня 1994 
р. по 15 лютого 1995 р. вони працюють на станції. 20 липня 1995 р. в Лондоні По-
сол України у Великій Британії С. Комісаренко підписує міжурядову угоду, а ди-
ректор Центру антарктичних досліджень (ЦАД) П. Гожик – Меморандум між ЦАД 
і БАС про передачу антарктичної станції Фарадей Україні не пізніше 31 березня 
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1996 р. У серпні-вересні 1995 р. йде підготовка команди зимівників I Української 
антарктичної експедиції. 28 листопада 1995 р. і 7 лютого 1996 р. на станцію Фара-
дей прибувають дві групи зимівників, і команда з 12 осіб починає роботу. 6 люто-
го 1996 р. відбулася передача станції, і Україна стала антарктичною державою [2]. 
31 березня 2018 р. на українську антарктичну станцію «Академік Вернадський» 
відправилась вже XXIII експедиція. Унікальні речі, які пов’язані з українськими 
полярниками в Антарктиді зберігаються в Національному музеї історії України (м. 
Київ). Зокрема: прапор України, який був піднятий 6 лютого 1996 р. на станції 
«Академік Вернадський»; речі з побуту полярників; полярний одяг, різноманітні 
сюжетні та панорамні фотографії тощо [3]. Крім того, до 20-ї річниці існування 
української антарктичної станції «Академік Вернадський» в стінах Національного 
музею історії України була відкрита виставка «Українська Антарктида», де було 
представлено фондове зібрання Національного музею історії України та Націона-
льного науково-природничого музею НАН України [4]. Співробітниками відділу 
«Історія незалежної України» було організовано декілька лекцій, де учасники різ-
них антарктичних експедицій розповідали про свою наукову роботу на континен-
ті, співпрацю з іншими полярниками, особливості побуту та діяльності станції. 

На сьогодні завдяки нашим науковцям на станції «Академік Вернадський» Ук-
раїна має статус антарктичної держави. Українці активно беруть участь у міжна-
родних дослідженнях континенту та роблять свій внесок у вивченні зменшення 
льодовикового покриву та вивченні взаємодії атмосфери Антарктиди та Південно-
го океану тощо. 
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АЗІЙСЬКИЙ НАПРЯМ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ:  
ДО ПОШУКУ НОВИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ 

 

На тлі українсько–європейських зв'язків – співробітництва і партнерства з пер-
спективою переходу до політичної асоціації та економічної інтеграції з Євросою-
зом, регулярних самітів та Рад Україна–ЄС, численних двосторонніх діалогів – 
азійський вектор української політики поки визначений не досить чітко. Понад те, 
поступово втрачається динаміка українсько–азійських відносин, досягнута у перші 
10–12 років після набуття Україною незалежності. Нині процесу підтримання по-
зитивної динаміки відносин певною мірою заважають відсутність політичної волі 
у головних політичних сил країни щодо розвитку відносин з країнами азійсько-
тихоокеанського регіону у більш динамічному ключі, зростаючий європоцентризм 
вітчизняного істеблішменту та існуючі європейські ринки збуту конкурентних то-
варів. Українському бізнесу на азійському напрямку також бракує активності, 
державної підтримки розвитку економічних зв'язків, постійної присутності у 
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структурах регіонального співробітництва (ділових радах, палатах, асоціаціях). 
Можливо, на це впливає й недооцінка (внаслідок недостатньої інформованості) 
масштабів впливу АТР на процеси глобалізації світового господарства. З 
урахуванням усього комплексу боротьби за економічне лідерство у АТР еко-
номічна стратегія України у регіоні має враховувати низку реалій та пріоритетів. 

По-перше, за нинішніх умов українська влада і бізнес починають розуміти 
значущість нових цивілізаційних категорій, покликаних забезпечити насамперед 
стабільність умов для розвитку підприємництва, усунути зовнішні дестабілізуючі 
імпульси.  

По-друге, політичні й економічні відносини України з Азією не можуть про-
тирічити основному європейському вектору розвитку країни і її європейській 
ідентичності. Тим більше, що у АТР Україна дедалі чіткіше сприймається як євро-
пейська держава, а не член СНД і країна, що перебуває у «тіні» свого північного 
сусіда. Найважливішим для України залишається європейський ринок товарів, от-
же, частка країн АТР у зовнішньоторговельному обороті України як мінімум має 
бути одного порядку з країнами Європейського Союзу.  

По-третє, українська політика не повинна мати декларативного характеру. За-
галом азійський вектор у ХХІ ст. слід перенести у площину багатопланової і бага-
тофакторної економічної політики держави. 

Формування нової політики України у АТР неможливе без трансформації 
зовнішньополітичного мислення у широкому суспільно–громадянському кон-
тексті, що не обмежується європейським та євроатлантичним виміром. 

 Отже, азійський вектор зовнішньої політики України дедалі більше ак-
туалізується та набуває ваги. Ключовим критерієм розробки концептуальних ос-
нов та здійснення практичних кроків зовнішньої економічної політики у регіоні 
АТР мають бути національні інтереси. Їх ефективне забезпечення може 
здійснюватися лише за умови єдності зовнішньої та внутрішньої економічної 
політики держави, участі у прийнятті рішень громадських об’єднань – представ-
ників вітчизняного виробника. В осяжній перспективі може йтися про поступову 
зміну євро-поцентристської психології українського населення та еліти на бірегіо-
нальне (Європа–АТР) і глобальне позиціювання, передусім з боку їх підприєм-
ницького, ділового сегменту. Не виключно, що це може стати передумовою для 
формування нової української політики у АТР. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З НАТО 
 

Відомо, що зв'язки Національної академії оборони України з навчальними за-
кладами Альянсу посідають вагоме місце у сфері співробітництва України з 
НАТО. Академія встановила та постійно поглиблює стосунки зі структурними 
підрозділами НАТО з метою вивчення передового досвіду у підготовці військових 
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фахівців.  
Військово-технічне співробітництво Україна - НАТО здійснюється за напря-

мами: 1) досягнення достатнього рівня взаємосумісності Збройних Сил України з 
силами Альянсу та країнами-партнерами для забезпечення належного рівня спів-
робітництва відповідно до існуючих стандартів з метою надання підтримки у реа-
лізації спільних цілей; 2) підтримка обміну поглядами з питання адаптації оборон-
но-промислового комплексу України до ринкового середовища; 3) досягнення на-
лежного рівня сумісності з НАТО у системі командування, контролю, зв'язку та 
інформації; 4) розвиток в Україні системи кодифікації сумісної з системою коди-
фікації НАТО; 5) досягнення належного рівня сумісності у сферах повітряної обо-
рони та управління повітряним простором; 6) досягнення належного рівня суміс-
ності у сфері стандартизації, зокрема систем розвитку, впровадження та логістики 
відповідно до стандартів НАТО; 7) підтримка існуючих та започаткування нових 
проектів ліквідації небезпечного, непридатного та надлишкового озброєння, а та-
кож легкого озброєння та стрілецької зброї в Україні [3]. 

Проголошення та реалізація стратегічного курсу на євроінтеграцію говорить 
про те, що рівень політичного діалогу й співробітництва між Україною та країна-
ми Європи піднявся на новий щабель. Багато зроблено для відновлення довіри та 
створення умов для нових історій успіху у галузі військово-технічного співробіт-
ництва між Україною та країнами-членами Європейського Союзу і НАТО . 

Слід зауважити, що в Української держави вже налічуються партнери серед 
країн Європи. Одним з найбільш виразних та успішних прикладів такого партнер-
ства є Угода між Міністерством оборони України та Міністерством національної 
оборони Республіки Польща про військове співробітництво. Зусилля Польщі щодо 
розширення військово-технічного співробітництва з оборонними компаніями За-
ходу є для нас одним з найважливіших показників поглиблення стратегічного пар-
тнерства.  

Приємно відзначити, що за деякими напрямами розвитку оборонної промисло-
вості наші європейські колеги використовують українській досвід. Так, ще у 2010 
році була видана Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Держав-
ного концерну «Укроборонпром» «, а у вересні 2013 року у Польщі було здійснено 
аналогічні заходи з консолідації оборонної промисловості. 

Відомо, що співробітництво Україна – НАТО у військовій сфері здійснюється 
на виконання завдань Річної національної програми співробітництва Україна – 
НАТО у рамках Робочого плану Військового комітету Україна – НАТО та Індиві-
дуальної програми партнерства. 

Ці документи передбачають реалізацію широкого спектра завдань. Основними є 
забезпечення участі Збройних Сил України в операціях з підтримання миру та безпе-
ки, посилення обороноздатності та нарощення оперативних спроможностей [4]. 

Проведення воєнної реформи в Україні є невід’ємною складовою курсу на 
євроінтеграцію. Передбачається поступова заміна та глибока модернізація за-
старілої військової техніки радянського виробництва, і створення спільних про-
ектів для конструювання сучасних систем озброєння та військової техніки. Завдя-
ки цьому в Україні розробляються та реалізуються схожі з європейськими дер-
жавні програми. Виконання таких програм гарантовано забезпечить оновлення 
виробничих технологій, реконструкцію експериментальної та виробничої бази. Це, 
у свою чергу, створить сприятливі умови для спільних із західними оборонними 
компаніями проектів. 

Річні національні програми співробітництва Україна-НАТО (РНП), які розроб-
ляються з 2009 року, РНП-2015 затверджена Указом Президента України № 
238/2015 від 23 квітня 2015 року, РНП-2016 затверджена Указом Президента Ук-
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раїни № 45/2016 від 12 лютого 2016 року, є важливими системними документами 
для розвитку співробітництва з НАТО та ключовим інструментом здійснення ре-
форм в Україні за підтримки Альянсу [1]. 

Ключовими нормативно-правовими актами, що визначають відносини між 
Україною та НАТО на сучасному етапі, є Хартія про особливе партнерство між 
Україною та Організацією Північноатлантичного договору (9.07.1997 р.) та Де-
кларація про доповнення Хартії про особливе партнерство (21.08.2009 р.). 

Збройні Сили України, у рамках військового співробітництва з НАТО, беруть 
участь у низці проектів та ініціатив Альянсу, що спрямовані на підвищення їх опе-
ративних спроможностей та обороноздатності держави. 

Починаючи з 2004 року, Збройні Сили України беруть участь у Концепції опе-
ративних можливостей (Operational Capability Concept). Метою якої є підвищення 
рівня взаємосумісності між підрозділами держав-партнерів, що беруть участь у 
програмі НАТО «Партнерство заради миру», та держав-членів НАТО [4]. 

З 2008 року беруть участь у Програмі НАТО обміну даними про повітряну об-
становку (Air Situation Data Exchange Program). Метою є співробітництво у галузі 
боротьби з проявами повітряного тероризму. 

У 2012 році приєднались до Ініціативи поєднаних сил (Connected Forces 
Initiative).Основною метою якої є поліпшення взаємосумісності та покращення 
здатності збройних сил Альянсу і партнерів діяти разом при виконанні завдань в 
багатонаціональних операціях. 

У 2014 році приєднались до Ініціативи взаємосумісності партнерів (Partnership 
Interoperability Initiative). Головною метою є збереження та розвиток операційної 
взаємосумісності держав-членів та партнерів НАТО після завершення операції 
Альянсу в Афганістані. 

2 вересня 2015 року Президент Петро Порошенко підписав Указ «Про нову 
редакцію Воєнної доктрини України». Згідно з Доктриною цілі та основні завдан-
ня воєнної політики виходять з того, що Україна прагне підтримувати дружні від-
носини з усіма державами світу на основі міжнародних договорів. 

21 вересня 2015 року Україну відвідав Генеральний секретар НАТО Єнс Стол-
тенберг. Він взяв участь у відкритті спільних навчань НАТО-Україна, які були 
спрямовані на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій «Україна−2015» [2]. 
Також глава Альянсу провів зустріч із представниками Національної Ради Безпеки 
та Оборони України. 

На сьогодні між військово-політичним блоком НАТО та Міноборони України 
підписана додаткова угода. Метою є надання можливості забезпечувати Україну 
матеріально-технічними цінностями та здійснення програм в рамках реформуван-
ня системи логістики Збройних Сил. 

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої по-
літики» та ст. 6, 8 Закону «Про основи національної безпеки України «, відновлено 
курс євроатлантичної інтеграції. Також головними напрямами державної політики 
з питань національної безпеки та основними засадами зовнішньої політики Украї-
ни визначено поглиблення співпраці з Організацією Північноатлантичного дого-
вору. Основною метою є досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у 
цій організації. 

У контексті розвитку співробітництва України з НАТО на найвищому рівні 
ухвалені рішення про відмову України від здійснення політики позаблоковості; 
визначення нової Стратегії національної безпеки України (затверджена Указом 
Президента України від 5 травня 2015 року №287/2015); підвищення ефективності 
під час підготовки та реалізації річних національних програм; проведення компле-
ксного огляду сектору безпеки і оборони України; вдосконалення системи коор-
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динації співробітництва; впровадження стандартів НАТО у військовій сфері. 
В українському суспільстві збільшується суспільна підтримка курсу на член-

ство України в НАТО. Для цього укладені рамкові угоди і триває робота над 
відповідними імплементаційними угодами в рамках Трастових фондів на підтрим-
ку обороноздатності України, зокрема, таких фондів налічується шість. Окрім то-
го, запрацював перший в рамках Комісії Україна-НАТО Трастовий фонд з переза-
хоронення радіоактивних відходів.  

Вагомим кроком до посилення оборонно-технічного співробітництва між Ук-
раїною і НАТО та усунення штучних і суб’єктивних обмежень в цій важливій 
сфері стало також підписання Дорожньої карти програми «Партнерства зі страте-
гічних комунікацій» між РНБО України та Міжнародним секретаріатом НАТО, 
яка спрямована на здійснення комплексної підтримки України у сфері стратегіч-
них комунікацій [3]. 

Безперечно, продовження проведення реформ, які вимагає НАТО, тільки при-
скорить вступ України до Альянсу. До того ж Президент наголосив, що після 
втілення необхідних реформ у державі він прийме рішення про проведення всена-
родного референдуму щодо вступу України до НАТО, адже саме теорія і практика 
НАТО полягає в тому, що бути чи не бути державі в НАТО вирішує народ на все-
народному обговоренні.  

Тому на питання «Чи готова Україна до вступу в НАТО?» на сьогодні немає 
однозначної відповіді, процес входження до військово-політичного блоку НАТО 
має більш заохочувальний характер в плані впровадження внутрішньополітичних 
та соціально-економічних реформ, що вимагає політичної волі керівництва держа-
ви, а також значного залучення зовнішньої підтримки. 
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ВПЛИВ ОСОБИСТОСТІ ТРАМПА НА ЗОВНІШНЮ ПОЛІТИКУ США 
 

Ключем до перемоги Дональда Трампа стала стратегія кампанії, заснована на 
гіперболізації внутрішніх проблем, аж до швидкого краху країни, їх ув'язка з ос-
новною суперницею і презентації на цьому тлі себе як лідера, здатного врятувати 
Америку. Успішно представлені пріоритетні напрямки зовнішньої і внутрішньої 
політики, що знайшли відгук у американських громадян. В основу своєї програми 
Д. Трамп поклав економічні питання держави, а також проблеми працюючих гро-
мадян, запропонувавши широкий «порядок денний» для всіх американців [1]. У 
зовнішній політиці він проголосив «Американізм замість глобалізму», спрямова-
ний на забуту Америкою розрядку міжнародної напруженості [2]. 

Химерність і епатажність особистості Д. Трампа привернула до себе увагу 
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громадськості, перетворивши передвиборні баталії на шоу, забезпечивши попу-
лярність лідеру [5]. Важливу роль в перемозі кандидата також зіграла політична 
реклама Д. Трампа і антиреклама на основного конкурента.  

Імідж лідера-бунтаря, доповнений такою манерою поведінки, коли замість 
політкоректного, стриманого і стандартизованого стилю, характерного для повся-
кденної політики, була представлена індивідуальна унікальна манера поведінки 
лідера без формальностей і рамок. Д. Трамп неодноразово шокував публіку своїми 
висловлюваннями. Що зазвичай вважається політично некоректним і обурливим, 
увійшло в стратегію Д. Трампа, спрямовану на привернення уваги та популяриза-
цію лідера. У новинних сюжетах на його манері поведінки робився більший ак-
цент, ніж на змісті новин. 

Д. Трамп – нове обличчя в американській політиці. Другий вузловий момент 
іміджу Д. Трампа, добре обіграний і зумовивший широку підтримку виборців – 
незалежність від політичного істеблішменту, фінансових магнатів і будь-яких ін-
ших сил, здатних на нього тиснути. Д. Трамп проголошував, що він – нове об-
личчя в американській політиці. Це відповідало настроям громадян, які чекали по-
яви нового незалежного кандидата на президентський пост, який би зумів виграти 
в обхід правлячим партіям. Багато американців вже багато років бажали змінити 
стан справ у Вашингтоні. Саме у цьому вони бачили місію нового лідера, який був 
би незалежним від будь-яких зобов'язань перед представниками політичних та 
фінансових кіл. 

Безперечно, ідеологічна позиція Д. Трампа щодо зовнішньої політики набагато 
більш пріоритетна для нашої держави, ніж ідеологія його попередників. Вона 
здатна надати новий вектор розвитку міжнародних відносин. Наскільки Д. Трамп 
буде вірним своїм передвиборчим намірам і як успішно це йому вдасться, дове-
деться ще побачити. На даному етапі – це шанс для лідерів низки світових держав 
переглянути свою агресивну зовнішню політику і вийти на новий рівень розуміння 
міжнародного процесу [3]. 

Отже, в цілому можна сказати, що зовнішня політика Трампа виявилася наба-
гато менш передбачуваною і більш хаотичною у порівнянні з політикою Б. Обами. 
Орієнтація на масштабну ревізію зовнішньополітичної спадщини колишньої 
адміністрації може створити нові міжнародні зони ризиків і в перспективі нанести 
удар по інтересам самих США. Найістотніша відмінність зовнішньої політики 
Трампа від зовнішньої політики попередника – не в нових пріоритетах, а в іншій її 
культурі, в основі якої – три принципових моменти.  

По-перше, Трамп планує поставити зовнішню політику на службу політиці 
внутрішній. Ефективність тих чи інших дій на міжнародній арені він оцінює без-
посередньою вигодою, часто – матеріальною, для американської економіки. 
Приміром, Трамп незадоволений укладеними багатосторонніми торговельними 
угодами, оскільки поступки партнерам, необхідні для досягнення угод – на загал 
вигідних для США, він сприймає як недоробки американської дипломатії. По-
друге, уже в перехідний період команда Трампа продемонструвала нетрадиційний 
підхід до вирішення кадрового питання – зокрема і в зовнішньополітичному блоці 
майбутньої адміністрації. Новий президент віддає перевагу бізнесменам та 
відставним військовим, оминаючи увагою передусім представників численних 
вашингтонських мозкових центрів, у яких сконцентровано чималу частину кадро-
вого резерву американської політики. По-третє, Трамп привносить у зовнішню 
політику США свій неповторний стиль поведінки – грубий, напористий, агресив-
ний. Зрештою, він приніс йому успіх на виборах. Персоналістський і реактивний 
стиль поведінки Трампа свідчить про очевидне домінування тактичного підходу в 
його майбутній політиці. А це – найістотніший і найнебезпечніший елемент у 
культурі міжнародної політики. 
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UNCERTAINTY OF THE EU TURNING  
INTO A FEDERAL «UNITED STATES OF EUROPE» 

 

Before the rise of the ECSC, in 1946, the British Prime Minister, Winston Churchill, 
gave a speech: «There is a remedy which would in a few years make all Europe free and 
happy. (…) We must build a kind of United States of Europe.» [6] In 1952, the «father» 
of the European Union, Jean Monnet, stated, «A Federal Europe is essential for the secu-
rity and peace of the free world» [3]. Last year Europe celebrated the 60th anniversary of 
the Rome Treaties, though during these 60 years it has not become a federal state yet as 
its founders planned and considered it. There are intense arguments among scholars 
whether the EU will eventually transform into a federal state.  

One may talk of the fact, that the EU already has some key attributes of the state. 
Certainly, it has a designated territory, a standard residential population and set of insti-
tutions which take on executive, legislative and judicial roles. There is even citizen's 
chamber (the European Parliament) and state's chamber (the Council of Ministers) typi-
cal for federal states. However, there are still other features of a state which the Europe-
an Union lacks currently.  

One of the missing aspects is the nature of decision-making processes and vesting of 
powers in the EU institutions. The existence of the unanimity rule and national veto cre-
ates opportunities for member states to retain national authority in different areas. Na-
tional control can be observed in foreign and defense policies; the EU does not have its 
own army, whereas states have their joint military forces. After all, there is a principle of 
subsidiarity according to which the solution of a certain issue devolves to the lowest lev-
el where it can be efficiently addressed. In practice, the EU has a real power only within 
the issues which can be resolved more efficiently at the EU level.  

What is more, the Parliament, which is considered to be a legislative power, has no 
right to initiate legislation. The EU also does not have a «monopoly on the legitimate 
use of coercion» [2], which is one of the features of the traditional concept of a state. 
Thus, the instruments of coercion, namely police and security forces, remain a preroga-
tive power of the national governments of the member states. 

Last but not least, the European Union does not have its taxation system. Today most 
of the public goods in the EU are financed not through federal taxes, but from the contri-
butions from member states. Summarizing the arguments given above, it is clear that the 
EU lacks a lot of attributes and even if the countries would like to turn it into the federa-
tion, all transformations will require a lot of time and member states’ commitment.  

However, the lack of specific characteristics is not the only reason why Europe is 
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not ready to become a federal state. Since one of the key state components is the popula-
tion, its perception of the EU present state and future outlook is quite important. In a 
special Eurobarometer survey held in 2016 one of the questions was related to the key 
areas which would be the most helpful for Europe in the future. Most of the respondents 
considered comparable living standards the most helpful (53%) and more than a third 
answered that the most useful thing would be comparable education (35%). Only 21% 
mentioned an economic government for the EU, 14% – introduction of the euro in all 
EU countries and 12% – a common army [1]. As we see, the «closer-to-federation» ac-
tions are not among the most popular interests of the EU citizens.  

Moreover, it can be observed that the European Parliament, which is a prototype of 
«federal citizen’s chamber» and an institution only elected by people, is totally irrelevant 
for many EU citizens. This is evident from the fact that in recent years turnout in the Eu-
ropean Parliament elections has been falling and in 2014 it decreased to the lowest level 
ever – 42.61% [4].  

Besides the decrease in citizens’ interest in common policies, the anti-EU forces’ 
rise in many countries is in evidence. Eurosceptics mostly use such arguments as the 
weakening of the nation state because of deeper European integration and persuasion 
that uniting together will not lead to economic growth and stability for every member 
state, so there will be winners and losers. The most remarkable examples are Far-right 
Freedom Party (FPÖ, Austria), The Eurosceptic Danish People's Party (DPP), Alterna-
tive for Germany (AfD), French National Front and others. 

In recent decades, the EU has demonstrated that apart from member states’ hetero-
geneity it is not able to act cohesively, it has not totally proved its «unity in diversity», 
namely: 

– different opinions regarding the war in Iraq in 2003 (some European states sup-
ported the USA actions while others criticized); 

– migration crisis (EU institutions tried to agree on quotas for accepting refugees, 
but some states, mostly in Eastern Europe, rejected them); 

– diverse attitudes to euro («Italian enthusiasm for it, German ambivalence about it 
and the widespread British opposition») [5]; 

– failure of the member states to reach final long-term agreement over the EU budg-
et for 2011. 

To sum up, there is a lot of evidence that tells us about unpreparedness and in some 
cases even strong unwillingness of the EU to become a single state one day. Of course, 
everyone has their own perceptions regarding this situation, but the main idea is that 
federalism is not a silver bullet to solve the current challenges that Europe faces. So, the 
EU member states should find ways to strengthen and preserve the progress that they 
have already made, rather than piece together a single puzzle from different boxes.  
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С. А. Чермяніна 
 

БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  
ТА РОЛЬ НАТО У ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

 

Наприкінці ХХ століття пріоритетним для всієї світової спільноти постало пи-
тання безпеки навколишнього середовища. Екологічні проблеми, з якими стикну-
лося людство, охоплюють всі сфери життя, вплив цих проблем населення планети 
відчуває вже сьогодні. Це й енергетичні проблеми, забруднене довкілля, нестача 
ресурсів тощо. Покоління людей, яке живе сьогодні, може стати свідком серйоз-
них змін. В Гімалаях сніговий покрив досягнув небезпечно низьких показників. І 
межа, яка відокремлює світ від катастрофи, настільки незначна, що людство може 
стати свідком міграції сотень мільйонів людей, що в підсумку призведе до виник-
нення серйозних конфліктів, у тому числі й політичних. Розвиток таких подій не 
може бути не поміченим, тому жодна міжнародна організація не може залишитись 
осторонь, особливо, якщо вона може вплинути на хід подій, призупинити погір-
шення проблем та допомогти знешкодити наслідки стихійних лих. 

Загальновідомо, з початку створення НАТО до проблем які вона вирішувала 
не входило питання екологічної безпеки. Але з часом, усвідомлюючи, що навко-
лишнє середовище знаходиться під загрозою, був створений у 1959 році та почав 
свою діяльність комітет з океанографії, заснований у період становлення НАТО. 
Таким чином в діяльності НАТО була відкрита нова сторінка–проблематика, пов'-
язана з забрудненням навколишнього середовища. Через десять років у структурі 
НАТО з'явився окремий комітет для вирішення екологічних завдань у тому числі, 
що отримав назву «Комітет з проблем сучасного суспільства».  

Протягом багатьох років, країни-союзниці створили кілька груп НАТО для ви-
рішення проблем навколишнього середовища. 

Поточна діяльність НАТО, яка пов'язана з природним середовищем, включає в 
себе: 1) захист навколишнього середовища від руйнівних наслідків військових дій; 
2) адаптація військової техніки до ворожого фізичного середовища; 3) підготовки 
та реагування на природні та техногенні катастрофи; 4) усунення наслідків зміни 
клімату; 5) навчання співробітників НАТО з усіх аспектів екологічних проблем; 
6) підтримку країнам-партнерам у створенні місцевого потенціалу; 7) підвищення 
енергоефективності та незалежності від викопного палива; 8) будівництво еколо-
гічно чистої інфраструктури [1]. 

Зважаючи на нові виклики, які постали перед міжнародним співтовариством, 
взаємодія науковців та експертів з питань, що являють спільний інтерес, відбува-
ється на основі Програми «Наука заради миру і безпеки» (раніше «Безпека через 
науку»). Ця програма робить внесок у безпеку, стабільність та солідарність різних 
країн, розв’язуючи проблеми за допомогою сучасної науки. Її далекосяжною ме-
тою також є сприяння демократичним реформам та підтримка економічного роз-
витку у країнах - партнерах НАТО, що переживають перехідний період. Програма 
НАТО «Наука заради миру і безпеки» пропонує гранти на підтримку спільної дія-
льності у галузях боротьби з тероризмом, протидії іншим загрозам безпеці та від-
повідно до пріоритетів країн-партнерів [3]. Також одним з пріоритетних питань, 
які досліджує ця програма, є тематика з питань захисту довкілля. Програма сприяє 
посиленню безпеки, акумулюючи зусилля світової спільноти для подолання су-
часних викликів безпеці та стабільності у світі. 

Сьогодні понад 600 науковців та міжнародних експертів беруть участь у 35 ба-
гаторічних проектах наукових досліджень під керівництвом України і країн 
НАТО. Щодо співпраці між Україною та НАТО можна навести наступний прик-
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лад: восени 2016 року розпочалася практична фаза реалізації проекту в рамках 
програми «НЗМБ» (за участю Інституту геологічних наук НАН України і францу-
зької геологічної компанії BRGM) з ремедіації територій, забруднених нафтопро-
дуктами. В одній з розташованих у Києві військових частин, землі якої містять 
значні залишки паливно-мастильних матеріалів, було введено в експлуатацію уні-
кальну для України систему вилучення нафтопродуктів і забруднених ними підзе-
мних вод. Цей проект є надзвичайно актуальним для України з огляду на велику 
кількість осередків нафтохімічного забруднення, велика частина яких зосереджена 
на територіях військових об’єктів. Більшість з них залишилися у спадок ще з ра-
дянських часів і протягом десятиліть продовжують забруднювати горизонти під-
земних вод. Зазначена система дасть змогу очистити і відновити ці території та 
убезпечити населення від забруднення питної води. Після випробувань цю техно-
логію планується поширити по всій території України. 

Україна залучена до наукової діяльності НАТО з початку 1990-х років. Зага-
лом науковці та експерти з України беруть участь і відіграють керівну роль у бли-
зько 700 заходах, ще більша кількість учасників приєдналася до різних видів спів-
робітництва як головні виконавці або співвиконавці. Щороку почергово у штаб-
квартирі НАТО в Брюсселі та в Києві, проходять засідання Спільної робочої групи 
Україна – НАТО з наукового й екологічного співробітництва. Проекти програми 
НАТО «Наука заради миру і безпеки» передусім спрямовані на дуже широкий 
спектр безпекових питань, у вирішенні яких Україна зацікавлена зараз як ніколи 
раніше. Через складну екологічну ситуацію на Сході України та наслідки після 
вибуху на Чернобильській АЕС. 

Протягом 1998-2011 рр за програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки» 
реалізовано 23 спільних багаторічних проекти за участю українських науково-
дослідних установ. Наразі на стадії виконання перебувають 9 багаторічних проек-
тів загальним обсягом фінансування близько 2,9 млн. євро, а саме: 

По-перше, йдеться про розробку нового генератора для виробництва високое-
нергетичного рентгенівського випромінювання. Передбачається побудова уніка-
льної машини для виробництва рентгенівського випромінювання, необхідного для 
розпізнавання зображень високої чіткості у сфері медицини, незаконного перемі-
щення, вибухівки, криміналістичної оцінки та безпеки довкілля. Він є екологічним 
та безпечним. Новий генератор розташовуватиметься в Національному науковому 
центрі в Харкові.  

По-друге, новітні макромолекулярні сполуки для швидкого виявлення небез-
печних речовин. Проект направлений на здійснення екологічного моніторингу для 
виявлення потенційних забруднювачів навколишнього середовища (в т.ч. амінів, 
іонів важких металів, нанооб’єктів). Проект започатковано в грудні 2011 р. та пла-
нується завершити в 2017 р. НАТО виділила кошти обсягом 225 тис.євро. на його 
реалізацію. 

По-третє, моніторинг і прогнозування повеней в басейні річки Прип’ять. Ос-
новною метою проекту є вдосконалення системи моніторингу паводків і впрова-
дження сучасних інструментів моделювання, прогнозу паводків та транспорту ра-
діонуклідів в басейні річки. 

По-четверте, новітні нанокомпозитні матеріали на основі низькорозмірних ву-
глецевих систем для електромагнітного захисту. Проект був започаткований в 
грудні 2011 р. та планується завершити в 2017 р. Альянс виділив на його реаліза-
цію 295 тис. євро. Метою проекту є розробка фізичних основ формування багато-
шарових нано - композитних матеріалів з підвищеним, у порівнянні з аналогами, 
рівнем експлуатаційних та функціональних характеристик. Для реалізації цього 
проекту застосовуються магнітні прокладки для металевих з'єднань, екрани для 
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захисту від електромагнітного випромінювання, фільтри для очищення нафтопро-
дуктів і жирів від металевих часток, антистатики, магнітоелектрики, електро - і 
магнітопровідники, сенсори газів, нагрівальні елементи. 

Отже, безумовно можна сказати, що НАТО приділяє велику увагу вирішенню 
важливих проблем, у тому числі захисту навколишнього середовища. Екологічна 
проблема є однією з глобальних на сьогоднішній день. Землетруси, повені та інші 
екологічні катастрофи, які людство спостерігає саме сьогодні, спричинені діяльні-
стю людини. Це вже давно доведено науковцями, і Альянс використовує всі мож-
ливі заходи, як цивільні так і військові, для ліквідації стихійних лих. Тому важли-
вим є те, що НАТО визнала ці загрози небезпечними для розвитку та стабільності 
країн, які, у свою чергу, не в змозі вирішити їх самостійно.  

Також актуальним є питання співпраці НАТО з країнами – членами та партне-
рами Альянсу. Тісні відносини НАТО має з Україною у рамках проекту «Наука 
заради миру та безпеки». Співпраця відбувається не тільки в межах семінарів, спі-
льних проектів або навчань, а й в подоланні наслідків природних катастроф.  
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А. Ю. Чуднівець 

 

ІНТЕРЕСИ ТА ПОЛІТИКА НАТО В ЦЕНТРАЛЬНІЙ АЗІЇ 
 

Співпраця країн Центральної Азії і НАТО почалася відразу після отримання 
державами регіону незалежності. Всі п'ять держав в грудні 1991 року стали члена-
ми Ради Північноатлантичної Співпраці (з 1997 року - Рада євроатлантичного 
партнерства). Чотири країни окрім Таджикистану (вступив в 2002 році) швидко 
приєдналися до програми Партнерство заради миру (ПЗМ). Але, співпраця розви-
валася повільно або взагалі залишалась на папері. Регіон Центральної Азії не 
представляв особливого інтересу і через віддаленість, і внаслідок знаходження ре-
гіону на периферії політичних амбіцій. З початком антитерористичної операції в 
Афганістані Центральна Азії стала регіоном інтересів Північноатлантичного Аль-
янсу. Відповідно з'явилися і нові цілі, як у сфері безпеки, так і цілі політичного 
значення. 

НАТО продовжує поглиблювати співпрацю з країнами-партнерами в Центра-
льній Азії - Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном, Узбе-
кистаном. Це - частина політики НАТО, щоб досягти до стратегічно важливих ре-
гіонів, чия безпека і стабільність близько пов'язана з Євроатлантичною безпекою. 
Кожна з п'яти країн має потенціал, щоб позитивно впливати на майбутній розви-
ток Афганістану, де Альянс залишається глибоко ангажованим. 

Нове Стратегічне поняття НАТО, прийняли на Лісабонському Саміті в листо-
паді 2010 року, де вказано, що просування Євроатлантичної безпеки краще всього 
відбуватиметься через широку мережу стосунків з країнами і організаціями по 
всій планети. Головне зусилля перетворити політику співпраці НАТО було зроб-
лено в Лісабоні, щоб зробити діалог і співпрацю більш ефективними, гнучкими і 
стратегічно орієнтованими. Нова політика була підтверджена міністрами закор-
донних справ Альянсу на їхній зустрічі в Берліні в квітні 2011 року. 

Географія і демографія Центральної Азії роблять регіон одним з найбільш ва-
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жливих фронтів у війні з міжнародним тероризмом. Дуже важливе значення ма-
ють енергетичні можливості п'ятірки. Регіон багатий нафтою і газом, ураном, ву-
гіллям, золотом, алюмінієм, сріблом та іншими корисними копалинами.  

На північ від Центральної Азії знаходиться Росія, а схід - Китай. На півдні во-
на межує з Іраном, Афганістаном, Пакистаном та Індією (нестабільні країни з пос-
тійними конфліктами). Водночас, сусіди центральноазійських країн займають ва-
жливе місце в інтересах США. Загальний вектор політики центральноазіатського 
регіону чинить серйозний вплив на міжнародну політику і внаслідок цього дуже 
важливий для США та НАТО. Роль ЦА в системі безпеки континенту та усієї пла-
нети з роками буде посилюватися.  

Важливо в контексті даної проблематики, що першим представником Центра-
льної Азії в Радбезі ООН став Казахстан, який займає за площею дев'яте місце в 
світі. Це відносно стабільна країна в регіоні. Він розташований у самому центрі 
Азії. Не випадково його називають «пряжкою» поясу - китайського проекту «Один 
шлях, один пояс» (OBOR). У НАТО добрі стосунки саме з Астаною, яка успішно 
зберігає мультивекторний напрям зовнішньої політики. Діалог про стратегічне 
партнерство йде з 2012 року. Переговори зачіпають питання ядерного нерозпов-
сюдження, торгівлю, боротьбу з тероризмом, енергетику, науку, технології, верхо-
венство закону і демократію. 

Географічне положення ЦА і особливо її близькість до Афганістану і Пакиста-
ну робить регіон важливим партнером НАТО у боротьбі з тероризмом. Наростаю-
чу загрозу для безпеки представляє і внутрішній тероризм. Для вирішення цих 
проблем і був розроблений регіональний діалог Глобальної контртерористичний 
форум (GCTF). «Завдання регіонального діалогу – протистояти викликам інозем-
них терористів і радикалізації населення, особливо молоді», – пояснив представ-
ник Держдепартаменту США Джошуа Бейкер. [4] НАТО пропонує допомогу аме-
риканських експертів в боротьбі з тероризмом. НАТО готові ділитися інформаці-
єю, досвідом і готувати місцевих борців з тероризмом.  

Крім GCTF, у Вашингтоні, був узгоджений бізнес-проект «Конкурентоспро-
можність бізнесу Центральної Азії (CABC)», який покликаний сприяти централь-
ноазіатським компаніям вийти на зовнішні ринки. Учасники домовилися про про-
ект «Розробка транспортного коридору» (TCD). Цей проект повинен знизити вар-
тість транспортування товарів по ЦА і підвищити якість транспортно-логістичних 
послуг в регіоні. У сфері енергетики був затверджений проект «Енергія майбут-
нього» (PF). Його завдання – розвивати в регіоні поновлювані джерела енергії. 
П'ятий проект – Підтримка національного і регіонального адаптаційного плану-
вання (SNRAP) – спрямований на підготовку країн регіону до наслідків глобаль-
ного потепління. 

Таким чином, співпраця НАТО з країнами Центральної Азії здійснюється з 
1990-х рр., Однак, істотне розширення позицій Альянсу в регіоні спостерігається в 
останнє десятиліття. Розвиток співпраці було обумовлено проведенням під керів-
ництвом НАТО операції в Афганістані. У той же час її завершення не призвело до 
повного відходу Альянсу з Центральної Азії. За останні роки сформувалася мере-
жа диверсифікованих партнерств з країнами регіону. При цьому найбільш перспе-
ктивним і активним контрагентом НАТО залишається Казахстан. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ  
ВОЄННОЇ КАМПАНІЇ США В ІРАКУ 

 

Якщо проаналізувати останню іракську війну з точки зору ведення інформа-
ційних операцій, то необхідно передусім зазначити, що схема інформаційної робо-
ти розроблялася спеціально для неї і була схвалена президентом США Дж. Бушем, 
який, за даними Washington Post, особисто з’явився на одній з підготовчих нарад 
та підкреслив необхідність донести до ЗМІ «правду про наші зусилля» [1]. Голов-
ною метою цих «зусиль» мала стати гра на випередження та захоплення ініціативи 
з тим, щоб 24 години на добу бомбардувати пресу відомостями та коментарями, 
витриманими в необхідному Вашингтону форматі. 

Традиційно на початковому етапі інформаційної війни створюється принципо-
во негативний імідж країни-супротивника як джерела загрози безпеці в регіоні і 
загрози інтересам самої країни; змінюється уявлення, ставляться під сумнів певні 
переконання. Відповідно до цього, після подій 11 вересня 2001 р. уряд США почав 
формувати імідж С. Хусейна та очолюваного ним Іраку як країни, що становить 
серйозну небезпеку як усьому світу, так і безпосередньо Сполученим Штатам 
Америки. У світової спільноти формувалося враження, що в країні існує сильна 
опозиція С. Хусейну, під егідою Вашингтона була навіть проведена конференція 
опозиційного Іракського Національного конгресу. Крім того, здійснювалася й ак-
тивна інформаційно-ідеологічна «обробка» американського населення з метою 
сформувати позитивне сприйняття воєнної акції в Іраку [2].  

Завданням другого етапу інформаційної війни є демонстрація переваги власної 
зброї, приховування власних втрат, перебільшення завданої шкоди супротивнику. 
Разом з початком бомбардувань Іраку в «активну» фазу перейшла й інформаційна 
війна. Протягом дня західні інформаційні агентства передавали сенсаційні повідо-
млення, що негайно спростовувалися іракською стороною. Провальною виявилася 
заява про смерть віце-президента Іраку Т. Азиза, начебто вбитого за наказом Сад-
дама за спробу втекти з країни. Вже через кілька годин Т. Азиз зібрав прес-
конференцію й особисто заявив про те, що чутки про його смерть не відповідають 
дійсності. 

Дезінформація широко використовувалася під час воєнної кампанії – америка-
нці кількаразово рапортували про взяття міст, про спалахи антисаддамівських по-
встань, а потім спростували цю інформацію. Таким чином, інформаційні операції, 
як і інформаційна війна, мала місце з обох боків, причому не було об’єктивного 
висвітлення подій як з боку Іраку, так і з боку США. 

Після закінчення активних воєнних дій почався наступний етап інформаційної 
боротьби – пропаганда серед іракського населення на користь «рятівників амери-
канців». У контексті зазначеного 21 квітня 2003 р. у Багдаді розпочала мовлення 
радіостанція «Голос нового вільного Іраку». В своєму першому зверненні радіос-
танція закликала всіх іракців до співробітництва з «військами – визволителями 
іракського народу, які прийшли допомогти перетворити Ірак на єдину вільну краї-
ну» [1]. 
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Як демонструють події останніх років, методи та прийоми ведення інформа-
ційних воєн та здійснення інформаційних операцій вдосконалилися та нормативно 
закріпилися. Сьогодні вони широко застосовуються урядом США і як окремий вид 
протиборства, і як допоміжний засіб. На перше місце виходить боротьба за ство-
рення «потрібної» суспільної думки, за контроль над інформаційними потоками. В 
даній операції були використані засоби пропагандистського та технологічного 
впливу, такі як трансляція агітаційних промов у радіоефірі та протестів проти Іра-
ку. Також використовувались засоби психологічного впливу (розповсюдження ли-
стівок). 

Операція «Буря в пустелі» теж є досить вдалим прикладом психологічного 
впливу, коли американські військові, використовуючи «м'яку цензуру», фактично 
вилучили з інформаційного поля повідомлення, в яких виправдовувалась проти-
лежна сторона. Окрім того, ця операція стала першою в історії війною в прямій 
телетрансляції. У даному випадку психологічний вплив здійснювався за допомо-
гою висвітлення потрібної інформації у ЗМІ. 
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СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ США ТА ЄС  
У СФЕРІ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Партнерство між Європейським Союзом (ЄС) та Сполученими Штатами Аме-
рики має виключну важливість у розв'язанні багатьох комплексних глобальних 
проблем. Незважаючи на перманентні підйоми та падіння, співпраця між США та 
ЄС залишається найбільш економічно значимою та інтегрованою співпрацею у 
світі [3,с.183]. Європа та Сполучені Штати вже давно є рушіями глобального еко-
номічного процвітання, їх сумарні економічні показники складають половину сві-
тового валового внутрішнього продукту (ВВП), 40 % торгівлі та 80 % посадових 
осіб, що сприяють планетарному розвитку [1,с.5]. Проте ці показники є в межах 
політичної та безпекової арен, які завжди існують та забезпечують високий рівень 
партнерства, ефективності, надійності та солідарності. Наріжним каменем цього 
партнерства стало затвердження трансатлантичної програми в 1995 році, яка ви-
никла як основний елемент трансатлантичних відносини шляхом просування і по-
силення трансатлантичної реакції на глобальні виклики безпеки та спонукання, 
зокрема, до миру і стабільності. 

Надаючи належне вражаючій трансатлантичній співпраці в галузі безпеки, 
можна визначити та запропонувати конкретні рекомендації щодо посилення тран-
сатлантичного діалогу та співробітництва між США та ЄС. Зрозуміло, що стратегії 
та риторика повинні бути застосовані до практики, що вимагає від політиків ста-
вити більший акцент на оперативній та тактичній співпраці на місцях [2,с.68]. Бі-
льше того, партнерство між США та ЄС має бути рушієм для посилення розвитку 
технологічних та виробничих, а отже, оперативних можливостей. Оскільки ЄС 
зміцнюється до послідовного і цілісного аналогу Сполучених Штатів (наприклад, 
Європейська служба зовнішньої діяльності забезпечила таке важливе посилення), 
можна привести загальні рекомендації, що можуть надати корисну інформацію за-
цікавленим політикам ЄС та США для великої кількості різноманітних можливос-
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тей для зміцнення партнерства між США та ЄС у сфері безпеки: 
 Розробити Європейський огляд стратегічної безпеки та оборони або Білу 

книгу, який стане основоположним елементом комплексної трансатлантичної 
стратегічної безпеки та оборони. 

 Збільшити оперативну координацію між акторами та підготовку кадрів, уз-
годити спільні визначення і концепції та створити кооперативні структури, що 
стосуються конкретних питань у сфері кібербезпеки, біологічної безпеки, підгото-
вки до стихійних лих та реагування на катастрофи та пандемії грипу, - все це 
сприятиме систематичному обміну досвідом та кращими практиками. 

 Оптимізувати управління трансатлантичним сектором безпеки та ефективні-
стю промислової бази, щоб покращити розуміння нових потреб, ефективності та 
оперативності; зміцнити регуляторне середовище; позбавитись обмежувальних та 
протекціоністських практик для створення більш відкритого та конкурентоспро-
можного ринку трансатлантичного забезпечення. 

 Розробити угоду про безпеку між ЄС та НАТО, щоб забезпечити легкий об-
мін секретною інформацією та підвищення операційної ефективності. Забезпечити 
консультації з питань безпеки, обмін звітами стосовно обізнаності про ситуацію та 
заходи щодо посилення потенціалу трансатлантичного реагування, розширення 
можливостей для реагування на кризові ситуації в ЄС та забезпечення інтеграції їх 
із комплексним підходом НАТО до системних заходів безпеки та гуманітарних 
операцій. 

Таким чином, можна підтвердити критичну роль, яку як ЄС, так і Сполучені 
Штати, відіграють на міжнародній арені, незважаючи на зменшення традиційних 
загроз безпеці. Без сумніву, ефективне і надійне партнерство між США та ЄС за-
лишається важливою ланкою у визначенні та вирішенні нинішніх та майбутніх за-
гроз, що виникають, а також впровадженні нових парадигм безпеки. Крім того, 
оскільки європейська та американська безпека настільки взаємно переплітаються 
та взаємозалежні, практична координація та послідовні дії є вирішальними для за-
хисту трансатлантичного простору та безпеки проекту в глобальному масштабі.  
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ВЗАЄМОВПЛИВ РЕЛІГІЙНОГО ТА ПОЛІТИЧНОГО  
У СУЧАСНІЙ ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ІРАНУ 

 

Низка чинників геополітичного і геостратегічного характеру зумовлюють осо-
бливе становище Ірану в регіональному вимірі, а також пояснюють підвищення 
його ролі в регіональних і світових відносинах. Одним із значних факторів при ро-
згляді ролі Ірану у регіоні є релігійний аспект. На початку XXI століття помітним 
залишається вплив релігії на внутрішньополітичні і зовнішньополітичні процеси в 
цій країні.  

В даний час Ісламська Республіка Іран є державою з теократичною формою 
правління, де після перемоги Ісламської революції 1979 року і встановлення тео-
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кратичного правління зміцнювалося панування єдиної державної ідеології. Такою 
ідеологією в Ірані став «неошиїтський» ісламський фундаменталізм, за допомогою 
якого правлячому режиму вдалося піддати процесу ісламізації всі сфери суспіль-
ного життя. Іншим суттєвим чинником, що визначив становлення Ірану в якості 
одного з центрів регіонального ісламського фундаменталізму, стала концепція 
«експорту ісламської революції», розроблена аятолою Хомейні. На думку імама 
Хомейні, існуюча на той період система міжнародних відносин була несправедли-
вою, а світ був розділений на дві частини: «гнобителів», так званих «мостакберін», 
і «пригноблених», або «мостадафін». Орієнтуючись на цю установку, Р. Хомейні 
заклав в основу зовнішньої політики Ірану два основні принципи: «експорт іслам-
ської революції» і «Ні Захід, ні Схід - тільки іслам!». Крім того, імам Хомейні про-
голосив поширення ідей іранської Ісламської революції в інших мусульманських 
країнах з метою консолідації всього ісламського світу в боротьбі проти імперіалі-
зму і сіонізму [2, c.162]. Зовнішня політика Ірану представляє собою синтез теоло-
гічної доктрини, на коригування якої впливає позиція нових духовних лідерів кра-
їни та їхня інтерпретація реальної дійсності життя світового співтовариства. Вод-
ночас відправною точкою зовнішньополітичної доктрини Іран є положення про 
вічне прагнення Ірану йти шляхом відродження «правильного» ісламу в світі і до 
єдності мусульман [4].  

В епоху президентства Ахмадінеджада можна говорити про перегляд зовніш-
ньополітичних пріоритетів на користь реалістичного підходу до балансу інтересів, 
акцентування уваги на користь військово-політичного накопичення сил для фор-
мування оптимальної моделі лідерства. З 2013 року вже при Хасані Рухані відбу-
вається переорієнтація на політику наступального реалізму, що видно по тій ролі, 
яку відіграє Іран серед регіональних держав в сформованій кризі міжнародної сис-
теми безпеки. Останнім часом поширюється інформація про те, що Іран почав по-
силювати свій геополітичний вплив у регіональному масштабі. Це пояснюється 
двома причинами: по-перше, досягненням певних угод на переговорах щодо ядер-
ної програми Тегерана; по-друге, зміною на регіональному рівні геополітичної ка-
ртини в зв'язку з посиленням ісламського фактора. Іран довгий час віддавав пере-
вагу жорсткій зовнішній політиці. Так, і в питанні ядерної програми Тегеран де-
монстрував безкомпромісну позицію. В результаті його відносини із Заходом си-
льно загострилися. Застосовані санкції завдали серйозної шкоди економіці країни 
[5, c. 25]. Виступаючи перед офіційними особами уряду Ірану і послами ісламсь-
ких країн, Верховний лідер Ісламської революції Аятолла Сейід Алі Хаменеї, який 
традиційно несхвально відгукувався про американську політику на Близькому 
Сході, заявив: «Якщо Перська затока буде безпечною, всі ми виграємо від цієї 
безпеки, а небезпечна Перська затока буде небезпечна для всіх». По суті, в цьому 
виступі лідер Ісламської революції послав провідним світовим державам важли-
вий сигнал - його країна налаштована миролюбно, і в Ірані давно зрозуміли, що 
успішна серйозна політика - це створення друзів, а не ворогів.14 липня 2015 року, 
шістка провідних світових ядерних держав і Іран підписали у Відні угоду щодо 
іранської ядерної програми, яка довгі роки залишалася причиною найжорстокіших 
санкцій і економічної ізоляції цієї країни [1]. Хасан Рухані під час інтерв'ю в пря-
мому ефірі зазначив, що Ісламська Республіка Іран допомогла у співробітництві 
Іраку і Сирії в боротьбі з терористами, а також згадавши співпрацю Ірану, Іраку і 
Туреччини в питанні іракського Курдистану, заявив: «Іран прагне до забезпечення 
безпеки» [3].  

Підводячи підсумок всьому вищесказаному, необхідно зазначити, що релігія 
завжди мала місце у зовнішній політиці Ірану. Перехід від націоналізму до ісламі-
зму, при необхідності, часто спостерігався у формуванні ідеологічних дискурсів 
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Ірану. Наприклад, під час війни з Іраком, Тегеран, враховуючи зовнішнього воро-
га, робив акцент на націоналізмі та своїй територіальній цілісності. З огляду на іс-
нуючі проблеми на Близькому Сході, а також зростання сектантських конфліктів і 
конфронтацій, зміна балансу сил в регіоні призвели до того, що Тегеран ухвалив 
оновлену релігійну риторику в раціоналізації своєї присутності в Іраку і Сирії, в 
основу якої було покладено ідею захисту шиїтських святинь, а також створення 
шиїтського ополчення в Іраку, Сирії та, звичайно ж, в Лівані. Подібні практики 
демонструють схильність владних кіл Ірану до політизації та сек'юритизації релі-
гії, коли у відповідності до регіональних зрушень Тегеран трансформує свої зов-
нішньополітичні дискурси.  
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ВІДНОСИНИ КНР З КАТАРОМ: ДВОСТОРОННІЙ РІВЕНЬ 
 

До незалежності Катару відносини з Китаєм не мали значного політичного ха-
рактеру і економічного контакту. Катар перебував під британським протекторатом 
(1916-1971) і тому не мав безпосередніх зовнішніх зв'язків з іншими державами. 
Дипломатичні відносини між країнами було встановлено в 1988 році. Катар став 
четвертою країною Перської затоки з якою Китай встановив дипломатичні відно-
сини: після Кувейту (1971 р.), Оману (1978 р.) та Об'єднаних Арабських Еміратів 
(1984 р.). З приходом до влади в 1995 році шейха Хамада бін Халіфа Аль Тані 
розпочалося активне двостороннє співробітництво між Китаєм і Катаром в еко-
номічній, торговельній, енергетичній та культурній сферах. Новий емір Катара 
шейх Хамад відвідав Китай 8 квітня 1999 року, це був перший візит до КНР на 
найвищому рівні. 

Політику формування довгострокових, всеосяжних та стратегічних відносин з 
Китаєм продовжив проводити шейх Тамім, який став еміром Катару 25 червня 
2013 року після зречення батька. У своєму візиті до Китаю 3 листопада 2014 року 
шейх Тамім та президент Китаю Сі Цзіньпінь підписали угоду про встановлення 
стратегічного партнерства між Китаєм та Катаром та двостороннього співробіт-
ництва на вищому рівні. Найважливішими елементами цієї угоди є: активізація 
поточних консультацій найвищого рівня між керівництвом обох країн; підтримка 
позицій один одного щодо питань суверенітету та територіальної цілісності; еко-
номічна та торгова інтеграція у сферах базової інфраструктури, промисловості та 
передових технологій; стабілізація довгострокового та всебічного співробітництва 
в галузі енергетики та альтернативної енергетики та сприяння співпраці у галузі 
виробництва та переробки нафти та природного газу; розширення фінансового 
співробітництва, включаючи банки та фінансові ринки, спільна боротьба з теро-
ризмом, створення довгострокового механізму співробітництва в галузі безпеки 
для посилення обміну інформацією; технічне співробітництво та навчання персо-
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налу та зміцнення співробітництва у галузі військової промисловості та торгівлі, 
технологій, обладнання та підготовки кадрів; розширення культурних і наукових 
контактів; і створення зони вільної торгівлі між Китаєм та країнами РПЗ. Обидві 
сторони також наголосили на важливості китайської ініціативи «Один пояс, один 
шлях» [3]. 

Економічне співробітництво між Катаром та Китаєм діє на двох рівнях: через 
двосторонні угоди та на багатосторонньому рівні за домовленостями між Китаєм 
та РСАДП, зокрема, Рамкова угода про співробітництво в галузі економіки, торгі-
влі, інвестицій та технологій, укладеної в 2004 році, та зони вільної торгівлі Китаю 
та країн-членів РСАДП, яка все ще знаходиться на стадії переговорів. Катар став 
одним з найважливіших ділових партнерів Китаю на Близькому Сході та в регіоні 
Перської затоки [2]. 

Ключовим питанням двостороннього економічного співробітництва є енерге-
тика: Катар є важливим постачальником зрідженого природного газу до Китаю. 
Він став другим за величиною постачальником ЗПГ у Китаї. У 2008 році Qatargas 
та China Natural Offshore Oil Corporation (CNOOC) підписали угоду, згідно якої 
Катар постачає в Китай 2 мільйони метричних тонн (м / т) ЗПГ щорічно протягом 
25 років [2]. Таким чином, взаємна взаємозалежність між катарською та китайсь-
кою економіками веде до більш міцного економічного партнерства з довгостроко-
вою перспективою. Досі потрібні китайські вироби, технологічні продукти, елек-
троніка, будівництво матеріалів та послуг, а Китай потребує енергоносіїв Катару, 
капіталу, інвестицій та нафтохімічні продукти. 

На відміну від економічних відносин, військове співробітництво між Китаєм і 
Катаром є обмеженим. Огляд білих книг оборони КНР з 1998 по 2013 рік не пока-
зує жодних значних двосторонніх військових взаємодій; проте, починаючи з 2014 
року, їхня оборонна співпраця мала певний розвиток у військових контактах, а ки-
тайська військова промисловість може бути привабливою для країн Перської зато-
ки завдяки своїм технологічним досягненням.  

27 вересня 2017 р. Генерал-майор Катар генерал Саад Бін Джассім аль-Хулафі 
і міністр громадської безпеки Китаю Гу Го Шенгкун зустрівся на саміті 
INTERPOL у Пекіні для обговорення контртеррористичної співпраці. Після саміту 
обидва міністри підписали угоду, яка формалізувала спільні зусилля між Дохою та 
Пекіном з метою обмеження фінансування терористичних груп та посилення ко-
ординації Катар-Китай проти тероризму на Близькому Сході та в Азіатсько-
Тихоокеанському регіоні [1]. 

Отже, китайсько-катарські відносини будуть поглиблюватись в найближчі ро-
ки. Дипломатичні та економічні аспекти є суттєвими та добре інституціоналізова-
ними. Ці аспекти сприятимуть зацікавленості Китаю у підвищенні стабільності в 
регіоні, оскільки економічні проблеми Китаю стають ще більш важливими при 
виробленні своєї зовнішньополітичної стратегії. Аналогічно, Китай вписується у 
ширшу національну стратегію розвитку Катару, що розвиває взаємозалежні відно-
сини з глобальними та зростаючими державами. Ці відносини зумовлені прагма-
тичним визнанням спільних економічних інтересів. Щоб прискорити зростання, 
Китай повинен розробити стратегію енергетичної безпеки, яка визнає центральну 
роль та значення її зв'язків з Катаром. Проте військова співпраця все ще недостат-
ньо розвинена, незважаючи на зростання військових контактів. Тим не менш, КНР 
розглядає Катар як країну, з якою вона може створити зв'язки у військовій проми-
словості, а Катар зі свого боку шукає додаткові варіанти в рамках своєї стратегії 
диверсифікації своїх джерел озброєння та зниження її фундаментальної залеж-
ності від Заходу. 
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МІЖНАРОДНА СТРАТЕГІЯ ФРАНЦІЇ  
У РАМКАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ДИПЛОМАТІЇ 

 

З розвитком доступу до Інтернету великі нації та держави де-факто втратили 
певну монополію впливу. Сьогодні вони конкурують один з одним в Інтернеті, а 
також з новими гравцями на «світовому ринку» впливу. 

У світі, в якому більше 3 мільярдів людей мають доступ до Інтернету, потуж-
ність держави також вимірюється її впливом в Інтернеті та, зокрема, в соціальних 
мережах. 

Ігнорувати або недооцінювати вплив Інтернету на міжнародні відносини було 
б серйозною помилкою, оскільки поряд з реальним фізичним світом потужну роль 
у міжнародних відносинах став відігравати віртуальний світ. 

Цифрова дипломатія – це використання сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій для реалізації дипломатичних та зовнішньополітичних 
завдань у цілому. 

Цифрові технології стали ключовим питанням для зовнішньої політики Фран-
ції. Міжнародна цифрова стратегія Франції була представлена міністром Європи 
та закордонних справ Жан-Ів Ле Дріаном 15 грудня 2017 року. Ця стратегія перед-
бачає розгортання у трьох основних напрямках: управління, економіка та безпека. 
Для їх реалізації були поставлені такі завдання: 1) сприяння відкритому, різнома-
нітному та надійному цифровому сектору; 2) сприяння європейському Інтернету 
на основі балансу між громадськими свободами, зростанням та безпекою в цифро-
вому світі; 3) посилення впливу, привабливості та безпеки Франції та французьких 
цифрових акторів [1]. 

Реалізація цифрових технологій вимагає нової форми дипломатії, здатної нала-
годити діалог між державною владою та приватними зацікавленими сторонами, 
світом досліджень та представниками громадянського суспільства. 

Сприяння відкритому, різноманітному та надійному цифровому сектору пе-
редбачає управління Інтернетом, або визначення та впровадження правил, що ре-
гулюють мережу як глобальну систему, повинні бути спрямовані на збереження 
відкритої та різноманітної природи мережі, що сприяє довірі до її використання. 

Франція давно визнала корисність багатосторонніх підходів, включаючи дер-
жави, приватний сектор та громадянське суспільство. Франція продемонструвала 
свою підтримку цих механізмів управління, в яких вона відіграє активну роль. Ос-
новні фокуси уваги: 1) збереження відкритого міжнародного цифрового середо-
вища; 2) сприяння універсальному доступу до диверсифікованих цифрових техно-
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логій; 3) підтримка довіри в Інтернеті [1, с. 6-15]. 
Реалізація завдання сприяння європейському Інтернету на основі балансу між 

громадськими свободами, зростанням та безпекою в цифровому світі передбачає 
захист основних прав і даних відповідно до європейської правової та політичної 
традиції, сприяння створенню безпечного цифрового європейського простору. Ос-
новними фокусами уваги тут є: 1) гарантування ефективного захисту прав; 
2) підтримка європейської цифрової екосистеми; 3) підвищення європейської 
стратегічної безпеки та автономії у цифровій сфері [1, с. 16-26]. 

Реалізація завдання посилення впливу, привабливості та безпеки Франції та 
французьких цифрових акторів має виходити з того, що цифрові технології - це 
нова можливість для розвитку, зростання та обміну. Необхідно продовжувати пос-
тійні зусилля як в цифровій трансформації державних послуг, так і в економічній 
політиці. Ця політика спрямована на те, щоб зробити Францію цифровою респуб-
лікою. Основними фокусами уваги тут є: 1) зробити Францію центром цифрової 
досконалості; 2) гарантувати безпеку та стратегічну автономію Франції в цифровій 
сфері [1, с. 27-33]. 

Отже, для реалізації ефективної цифрової дипломатії необхідна певна інфор-
маційно-комунікаційна стратегія та інструментарій для її здійснення. У цифрової 
дипломатії є низка ризиків, характерних при роботі в Інтернеті. Прикладами таких 
ризиків можуть бути: витік інформації, хакерство, анонімність користувачів Інте-
рнету і т.п. Зниженню ризиків може сприяти наявність чіткої стратегії роботи в Ін-
тернеті. При здійсненні виваженої міжнародної стратегії, вмілому використанні 
інструментів цифрової дипломатії можна мінімізувати, попередити ризики, а в де-
яких випадках навіть їх уникнути. Міжнародна цифрова стратегія Франції визна-
чає її шлях до цифрової ери, де її автономія буде гарантована, економічні гравці 
будуть конкурентоспроможними, а права – належним чином забезпечені.  
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Н. Р. Карпухіна 
 

СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ЕТНІЧНОЇ»  
ТА «ГРОМАДЯНСЬКОЇ» ІДЕНТИЧНОСТІ 

 

У сучасному світі в умовах існування множинної ідентичності (релігійної, мо-
вної, громадянської, етнічної, регіональної тощо) особливо актуальним стає ви-
значення співвідношення цих понять, зокрема етнічної та громадянської ідентич-
ностей, оскільки вони є тісно взаємопов’язаними і у рамках держави можуть як 
вступати в конфлікт, так і повністю або частково збігатися.  

Етнiчна ідентичність – це результат процесу емоцiйно-когнiтивного самоото-
тожнення суб’єкта з певною етнiчною спільнотою, що виражене в почуттi спiль-
ностi з членами цiєї групи i сприйняттi як цiнностей її основних характеристик [1]. 
З огляду на різноманіття та складну систему етнічних спільнот (етнос, нація, етно-
лінгвістична та етноконфесійна група тощо) індивід може самоідентифікуватися 
одночасно з декількома з них. Етнічна ідентичність формується у процесі первин-
ної соціалізації людини, усвідомлення належності до певної етнічної спільноти є 
одним із перших проявів соціальної сутності людини .  
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На основі досліджень етнопсихологів дослідник Е. Макаренко виокремлює три 
основні типи етнічної ідентичності: етноцентричну, поліетнічну та трансетнічну.  

Етноцентрична ідентичність уособлює орієнтацію людини тільки на свою ет-
нічну спільноту, з якою вона пов’язує очікування, життєві настанови, хоча кровна 
спорідненість із нею не є обов’язковою.  

Поліетнічна ідентичність характеризується рівноцінним сприйняттям декіль-
кох етносів, знанням або бажанням знати декілька мов, прагненням перебувати у 
декількох культурних середовищах.  

Трансетнічна ідентичність менш поширена, вона передбачає ситуацію, за якої 
особистість, не ідентифікуючи себе із жодним етносом, виходить на надетнічний 
рівень, відносить себе до всього людства і вважає себе громадянином світу [2].  

Етнічна ідентичність є найбільш стійкою та значущою для більшості людей в 
умовах суспільно-політичної нестабільності. Етнічні виклики кінця 80-90-х рр. ХХ 
ст. спричинили зростання етнічної ідентичності, її різних типів (етноцентризм, ет-
нодомінування, етнофанатизм, етнонігілізм, амбівалентність тощо). Зростання ет-
нічності, етнічної самосвідомості має як об’єктивні, так і суб’єктивні причини. 
Позитивна ідентичність не несе в собі небезпеки для суспільства, загрози йдуть 
лише від гіпертрофування етнічної ідентичності. Етнічний простір є найваж-
ливішим індикатором цілісності та стабільності етносу в його ідентифікаційних 
характеристиках. Як складова соціального простору він відноситься до природно-
соціальних явищ, котрі формують національний простір загалом. 

У свою чергу, громадянська ідентичність передбачає самоототожнення з гро-
мадянином держави, з її громадянською спільнотою незалежно від свого етнічного 
коріння та національного походження. Громадян об’єднує те, що об’єднує членів 
будь-якої організації, – спільні організаційні цінності, особливості спільної долі, 
яка програмується однаковими для всіх вимогами, обмеженнями і можливостями. 

Саме держава є тією універсальною організацією, що продукує організаційний 
простір, у якому має розгортатися соціальна самореалізація кожного громадянина. 
Цей організаційний простір визначається передусім правовим полем, що ство-
рюється державою; регламентацією економічної активності, стандартами пе-
ресічних фінансових досягнень. Крім того, громадянин систематично контактує з 
представниками державної влади різних рівнів, що істотно позначається на шля-
хах і способах реалізації соціальної активності громадянина. 

Держава як інститут створює певний аксіологічний простір, де визначено різні 
цінності – від світоглядно-політичних та патріотичних цінностей до цінності гро-
мадянина як такого. Витвори аксіологічного простору держави істотно впливають 
на самореалізацію людини, заздалегідь формують її через певні зразки та моделі 
(наприклад, «американська мрія»). 

Отже, етнічна ідентичність є «соціобіологічною» за природою та передбачає 
усвідомлення і переживання людиною своєї тотожності з членом певної етнічної 
групи внаслідок усвідомлення свого етнічного походження, що є вродженим, 
біологічно запрограмованим фактом. Водночас громадянська ідентичність ґрун-
тується більшою мірою на державницьких цінностях і на спільності життєвої долі в 
межах глобальних організаційних утворень та має культурно-політичний характер. 
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К. А. Коряк 
 

РОЛЬ ТА МІСЦЕ ДЕРЖАВИ 
У СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 

 

Одним з головних суб’єктів міжнародних відносин ще з давніх часів небезпід-
ставно вважається держава. В її діяльності концентрується головний зміст політи-
чних відносин. Держава – єдиний актор світового співтовариства, що має сувере-
нітет, повноваження вести відносини з іншими державами, укладати двосторонні 
чи багатосторонні договори, оголошувати війну чи мир. Отже, можна сказати, що 
держави – це найбільш впливові та організовані суб’єкти, які зосередили в собі 
основні засоби впливу на міжнародне життя.  

Впливовість та сила держави на світовій арені виявляється як її спроможність, 
захищаючи власні інтереси, впливати на інші держави та перебіг подій у світі. Ви-
ходячи з цього, важливим є поняття зовнішньої політики. С. С. Троян визнає найто-
чнішим його трактуванням «діяльність держави на міжнародній арені, що регулює 
стосунки з іншими суб’єктами зовнішньополітичної діяльності: державами, зарубі-
жними партіями та іншими громадськими організаціями, всесвітніми й регіональ-
ними міжнародними організаціями» [2]. Зовнішня політика здійснюється відповід-
но до національно-державного інтересу – «основоположної зацікавленості держави 
у здійсненні такого внутрішньо- і зовнішньополітичного курсу, який би забезпечив 
їй захищеність, стабільний розвиток і суверенітет» [2]. Сукупна діяльність суверен-
них держав у сфері зовнішньої політики визначає політику міжнародну. 

Проте, багато сучасних дослідників свідчать, що з середини XX ст. під дією рі-
зних процесів, що відбуваються у світовому політичному житті, національна дер-
жава як основний інститут міжнародної системи поступово втрачає свою впливо-
вість у міжнародних відносинах. 

 Так, наприклад, американський вчений Д. Капорозо вважає, що головними ак-
торами на міжнародній арені є не держави, а класи, соціально-економічні групи і 
політичні сили. На думку Д. Розенау, зміни в світовій політиці, які відбулися про-
тягом останніх десятиліть, докорінно змінили міжнародні відносини. Головним, 
замість держави, став конкретний індивід; утворився «міжнародний контінуум, 
символічними суб´єктами якого є турист і терорист» [4, с. 23]. 

Однією з причин поступового послаблення ролі держави на міжнародній арені 
можна назвати процеси глобалізації, що впевнено зайняли місце в сучасному світі 
і значно розширили коло суб’єктів міжнародних відносин. Зокрема, конкуренцію 
державам у здійсненні політики складають відносно нові види недержавних акто-
рів: міжнародні неурядові організації, ТНК, глобальні міста, ЗМІ. 

Підсумовуючи, хотілось би згадати вислів французького дослідника Р. Арона, 
який стверджував, що «змістом міжнародних відносин є передовсім відносини між 
державами» [3]. Адже саме держава є основоположним інститутом, що організо-
вує соціально-економічні відносини у світі на глобальному рівні. Процес глобалі-
зації кардинально вплинув на становище і статус держави, змусивши натомість її 
адаптуватися до нових умов. Дана трансформація обумовлена рядом таких чинни-
ків як «розмивання» суверенітету, зростаючий вплив недержавних організацій, 
транснаціоналізацію політики, поліцентричний розподіл влади тощо. 

Слід визнати, що на сьогодні збільшилась кількість та впливовість недержав-
них суб’єктів, які здатні впливати на світову політику на рівні з державою. Але 
вони навряд чи зможуть витіснити її з рангу основної структурної складової між-
народної системи з багатьох причин. Тому на сучасному етапі навіть за необхідно-
сті постійної адаптації держав до нових умов існування, їх роль та місце у міжна-
родних відносинах залишаються беззаперечними. 
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ОБРАЗИ УКРАЇНИ У ПУБЛІЧНИХ ПРОМОВАХ  

БРИТАНСЬКИХ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ 
 

Для будь-якої держави вкрай важливо мати привабливий імідж у світі. Україна – 
не виняток. Для нашої держави це питання особливо актуальне – від того, як нас 
сприймають, залежить, наскільки нас підтримують, що є дуже важливим в умовах 
російської агресії. 

Отже, актуальним є дослідження сучасного образу, сприйняття України в різ-
них державах, різними політичними партіями, бізнесовими, громадськими та ку-
льтурними колами.  

Це моє дослідження присвячене образу України у Великій Британії. Воно про-
довжує мою серію досліджень образу України на Заході (попередні присвячені 
Франції та Німеччині).  

Сполучене королівство – одна з провідних держав Європи і світу, постійний 
член Ради безпеки ООН, важливий учасник НАТО та Європейського Союзу. На-
віть після виходу з ЄС (так званий Brexit) Британія залишиться впливовою держа-
вою, хоча, можливо, і втратить деякі свої позиції. Для України важливо те, що ця 
держава є одним з гарантів суверенітету України, згідно з Будапештським мемо-
рандумом 1994 року. 

Тому актуально з’ясувати, який у британців погляд на Україну. Об’єкт мого 
дослідження – сприйняття України у Великій Британії. Предметом дослідження є 
образ внутрішньої та зовнішньої політики сучасної української держави у британ-
ських екс-прем’єр-міністрів. 

На відміну від більшості країн континентальної Європи, Велика Британія тра-
диційно вважається більш жорсткою до Росії, відповідно – більш прихильною до 
України. ЇЇ позиція більшою мірою залежить від позиції США. 

Цю тезу можна підтвердити конкретними прикладами. Коли у 2008 році 
НАТО розглядало питання про надання Україні ПДЧ (План дій щодо членства), 
Британія була «за», а позитивне рішення не було прийнято через позицію Франції 
та Німеччини. 

То що ж думають про Україну Прем’єр-міністри Сполученого королівства 
(фактичні керівники цієї держави, з огляду на те, що функції монарха більше фор-
мальні)? 

Девід Кемерон – представник Консервативної партії і голова уряду у 2010 – 
2016 роках – виступаючи перед українською молоддю з лекцією «Місце України у 
мінливому світі» (Київ, березень 2017 року), окреслив свою позицію. 

Він розуміє, що Україна стала жертвою російської агресії. Тому і він особисто, 
і його держава підтримують Україну. І уряд його наступниці Терези Мей не відс-
тупить від цих позицій. Кемерон навіть наголошує, що дипломатичної та військо-
вої підтримки Заходу Україні наразі недостатньо. Та все ж, «Найкраща гарантія 
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безпеки України - це успіх самої України» [1]. 
Політик покладає великі надії на Угоду про асоціацію України та ЄС. Також 

він говорив багато про боротьбу з корупцією та необхідність реформ. А ще підк-
реслив, що необхідно намагатися встановити діалог з Росією. Бо географічно вона 
все одно завжди лишатиметься українським сусідом [1]. 

Друга найвпливовіша партії Британії – Лейбористська – зараз перебуває в опо-
зиції. Тому її представники, зокрема нинішній лідер партії Джеремі Корбин, мен-
ше говорять про Україну. Бо британців цікавить передусім внутрішня політика, а 
не зовнішня. 

Але Тоні Блер – лейборист і голова уряду в 1997 – 2007 рр. – останніми роками 
неодноразово відвідував Україну, звісно, активно висловлюючись щодо нашої 
держави. 

Ось які думки політик озвучив під час виступу на YES (Ялтинській Європей-
ській стратегії) у вересні 2017 року: 

«У 2025 році Україна вже буде повноправним членом ЄС … Для досягнення 
цієї мети Україні слід зрозуміти основні визначальні моменти. Ці моменти абсо-
лютно закономірні: головне, що люди повинні бути вільними... Частиною будь-
якої політики є люди, які зацікавлені в процвітанні своєї держави» [2]. 

Які ж висновки можемо зробити? 
По-перше, у представників обох провідних партій Сполученого Королівства 

(Лейбористської та Консервативної) є розуміння проблем України, її прагнень, є 
віра в можливість досягнення Україною своїх цілей. 

По-друге, позиції принаймні цих двох британських політиків повністю відпо-
відають тому, що прийнято вважати загальною позицією Заходу щодо України 
(російська агресія, реформи, корупція тощо). Це, начебто, вже сприймається як за-
гальні фрази – але не варто їх ігнорувати. 

Я також не виключаю, що, і Д. Кемерон, і Т. Блер, могли дещо скоригувати 
свої висловлювання, сказати те, що від них очікують – оскільки виступали в Укра-
їні, передусім для української аудиторії. 

Не можна також вважати, що абсолютно всі британські політики (навіть від 
провідних партій) мають подібне розуміння і сприйняття України. Тому метод 
узагальнення тут недоречний – відповіді на ці питання, можливо, дадуть наступні 
дослідження. 
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МІСЦЕ Й РОЛЬ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ 
 

Сьогодні всі активно говорять про глобалізаційні процеси у світі, але що таке 
глобалізація? Це явище характеризується збільшенням впливу різноманітних чин-
ників міжнародного характеру на соціальну реальність окремих держав та істотно 
впливає на макроекономічні зрушення та реформи, що проводяться в країнах з пе-
рехідною економікою. Під глобалізацією слід розуміти поступове перетворення 
світового простору в єдину зону, в якій безперешкодно переміщуються капітали, 
товари, послуги та вільно поширюються ідеї. Глобалізація стимулює посилення 
взаємозв'язку і унікальності людей, а також цивілізацій в цілому. Таким чином, 
глобалізація є незворотнім процесом поглиблення зв'язків між різними країнами 
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світу, їх інтеграції на економічному, політичному, культурному, технологічному 
та інших рівнях. Однак, деякі вчені припускають, що роль транснаціональних ор-
ганізацій незабаром буде настільки велика, що зможе поставити під великий сум-
нів існування окремих національних держав. 

На сьогодні не існує чіткого розуміння чим є глобалізація в її сучасному вимірі - 
якісно новим ступенем розвитку цивілізації, чи спробою нав'язати свої відносини, 
цінності і правила гри з боку провідних країн світу. 

Нинішня глобалізація, з одного боку, уніфікує соціальний простір, а з іншого – 
веде до чіткішого розшарування світової спільноти. Це призводить до формування 
системи, що складається з країн «ядра» глобалізації та країн «периферії» глобалі-
зації. На жаль, Україна не є повноцінним суб’єктом глобалізації і належить в 
цьому аспекті до периферійних держав. Це обумовлено як рівнем її соціально-
економічного розвитку, так і місцем і роллю держави в сучасній світовій політич-
ній ситуації. Як наслідок, у зв’язку з глобалізацією світу перед Україною постає 
проблема послаблення ролі держави і посилення впливу на внутрішні процеси ос-
новних суб’єктів глобалізації, а саме, країн «Великої вісімки» (США, Канада, Ан-
глія, Франція, Німеччина, Італія Японія, Росія), ТНК, а також міжнародних органі-
зацій та об’єднань (ООН, НАТО, ЄС, СОТ, МВФ) тощо. Наслідком глобалізації є 
утворення наднаціональних інститутів і перехід у їх компетенцію цілої низки по-
літичних, економічних, соціальних функцій, які раніше виконували органи націо-
нальних держав. У свою чергу, це призводить, з одного боку, до збільшення кіль-
кості національних державно-правових інститутів, орієнтованих на задоволення 
потреб наднаціональних організацій, а з іншого – до ліквідації функціонально 
непотрібних у нових умовах державних установ України. 

Місце й роль України в глобалізаційних процесах залежить від багатьох факто-
рів, серед яких визначальними є її природно-ресурсний і людський потенціали, рі-
вень економічного і науково-технологічного розвитку, напрямок спеціалізації та стан 
зовнішньоекономічної інфраструктури. Повноцінна участь України у процесі глоба-
лізації стане можливою за умови якісного вдосконалення всіх складових, що визна-
чають становище країни у світовій економіці і міжнародних відносинах, а саме в єв-
роінтеграційних процесах та у виборі оптимальної моделі взаємодії економіки зі сві-
товим господарством. Для України привабливою є європейська модель мислення для 
узгодження інтересів з іншими країнами, тому і українська політика стосовно держав 
Західної Європи та європейських інституцій повинна стати більш інституційно-
структурованою для того, щоб бути ефективною. Взаємодія та взаємозв'язки, розпо-
всюджуючись на все нові сфери людської діяльності, у кінцевому рахунку формують 
всеохоплюючий взаємозв'язок складових частин глобальної системи.  

Саме орієнтація України на передові європейські держави та спроби викорис-
тання європейської моделі розвитку суспільства дають шанс вступити до кола роз-
винутих держав світу.  
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A. М. Bondarenko 
 

CYBERTERRORISM AND CYBERWARFARE:  
MAIN THREATS AND METHODS OF COUNTERACTION 

 

Cyberspace has several definitions with the main idea about it as the complex do-
main. According to the International Telecommunications Union (ITU) of the United 
Nations it includes not only the Internet, but also «computers, computer systems, net-
works and their computer programs, computer data, content data, traffic data, and users» 
[1]. In other words, cyberspace is understood as a system of material components, non-
material software and users. 

There are two main threats that occur in cyberspace and directly endanger the na-
tional security – cyberterrorism and cyberwarfare. According to the report of Congres-
sional Research Service, USA, nowadays we face «the lack of consensus internationally 
on what defines a cyberattack, an act of war in cyberspace, or cyberterrorism» [3]. 

Nowadays there is no certain recognized criterion, which evidently separates these 
two terms. However, the main difference may lie in the character of actors – whether 
they are state or non-state. In the first case, cyberattack can be recognized as an act of 
cyberwarfare, in the second – as an act of cyberterrorism. Nevertheless, such approach 
faces difficulties in defining the actors’ affiliations. Acting anonymously, hackers can 
set cyberattacks throughout the third countries and from different parts of the world. 
Even if the country, from which the damage has been done, detected correctly, there oc-
curs a problem in identifying the concrete personalities, responsible for the attack. Obvi-
ously, based on actors’ affiliation (state or non-state) the appropriate response will vary. 

However, one thing that is indubitable – both kinds of cyberattack can be extremely 
dangerous to the state security. That is why NATO considers a cyber defence as a part of 
core task of collective defence. Since 2002, when the cyber defence was first put on the 
Alliance’s political agenda, security in the cyberspace has become one of the most prior-
ity tasks of NATO. During the last 15 years, NATO has successfully adopted a few im-
portant documents in the field of cyber defence. There were also NATO Cooperative 
Cyber Defence Centre of Excellence in 2008, NATO Communications and Information 
Agency in 2012 and NATO Industry Cyber Partnership in 2014 established. Alliance us-
es a holistic approach to solving problems in the field of cybersecurity, cooperating with 
the private sector, the EU and the national governments of NATO countries.  

Complication of the tools of cyberattacks is one of the most dangerous tendencies 
now. Starting from DDoS-attacks, which made networks unavailable, they moved on to 
the stealing personal information and destruction virtual data. For decades cyberattacks 
could only affect software, having no straight effect on two other components of cyber-
space – users and material facilities. However, 2010 became a year of the great changes, 
caused by the discovery of Stuxnet. German expert Ralph Langner compared it to «the 
military-grade cyber missile» [2]. Unlike other malware, Stuxnet was developed not to 
steal data or erase it, but to destroy the physical equipment. It was used to hit the centri-
fuges at Iranian uranium enrichment plant in Natanz. Almost 1/5 of centrifuges were 
hardly damaged, throwing the Iranian nuclear program back for at least 2 years. 

Possibility of destroying physical equipment only by means of malware is extremely 
dangerous. First, it endangers critical infrastructure and plants, where such cyberattacks 
may not only destroy some equipment, but also cause an explosion and lead to the casu-
alties. It means the cyber weapons can simultaneously affect virtual software, physical 
objects and people. 

Thus, challenges, which NATO faces in cyberspace, can be divided into two main 
groups – imperfect theoretical basis and technical threats. Problems of the first group 
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can be solved by: (1) formulating certain and concrete list of conditions, when cyberat-
tack can be declared as an act of war; (2) defining the degree of certainty in identifica-
tion, which is required to justify a response; (3) clarification of the list of responses that 
can be applied to violators; (4) general improvements of NATO countries’ legislation in 
the field of cyber defence.  

The second group is connected with building effective system of collective defence 
in the cyberspace. On the challenges of this group of NATO should respond by: (1) de-
veloping more indefectible security software; (2) increasing the education and aware-
ness; (3) developing mechanisms, which will allow detecting violators accurately; (4) 
regular testing software for detection of vulnerabilities. 

To summarize, cyber defence is an important part of national security. By means of 
the Internet or local networks, state and non-state actors can destructively influence over 
virtual data, physical objects of infrastructure and even endanger people’s lives. Pro-
claiming cyber defence one of the most priority NATO tasks is an important step to-
wards Atlantic security. However, there are a lot of challenges and threats in cyberspace 
that remain dangerous. 
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ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС 
 

На даний момент тема євроінтеграції все більше стає об'єктом обговорення, а 
стратегічна мета формування в Україні умов для інтеграції в Європейський Союз 
досить стрімко набрала загальний інтерес.З метою здійснення євроінтеграційних 
прагнень слід чітко встановити дії по даному напрямку як в державі, так і з-за її 
межами, крім того необхідно повне розуміння всіх проблем, які зачіпають його. 
Це значні інституційні реформи, тому що цілий ряд існуючих інститутів неадапто-
вані до поглибленої роботі в рамках партнерства з Європейським Союзом, і тим 
більше - до повної інтеграції, не кажучи про членство. Проте в даному напрямі ро-
звитку нашої держави з'являється багато труднощів неупередженого і суб'єктивно-
го характеру. 

Проблематика євроінтеграції України вимагає глибокого розгляду і порівняння 
законодавчо-правових, економічних, соціальних та інших вимірів нашої країни з 
параметрами ЄС, а також оцінки їх відповідності євроінтеграційним принципам. 
Для визначення проблематики євроінтеграції було вивчено і проаналізовано робо-
ти таких відомих українських економістів: П.Т. Саблук, В.І. Власов, О.Ю. Білень-
кий – проблеми регіональної інтеграції як складова глобалізації економіки [1]; 
О.Булана державна підтримка підприємств реального сектора економіки в Україні 
в умовах її інтеграції в СОТ та ЄС [2] та інші. 

Суспільство, на зразок сформованої європейської країни, новий тип не тільки 
економічних, а й громадських та інституційних відносин. Його розвиток передба-
чає собою еволюційний процес, який можна прискорити, однак неможливо пере-
містити в суспільство, яке не готове для цього. Прагнення суспільства визначаєть-
ся декількома умовами і аспектами в європейському вимірі: рівнем технологічного 
та інтелектуального потенціалу; рівнем формування демократії, в тому числі і 
економічної; розвитком інституційної системи, що містить як формальні, так і не-
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формальні підсистеми; розвитком культури, рівнем і якістю життя. [3] 
Зараз Україна не має об'єктивних передумов для почергового наближення до 

стандартів життя в країнах ЄС, а головною її проблемою на шляху євроінтеграції 
залишаються вельми низькі показники в порівнянні з цими країнами, щодо задо-
волення життєво важливих потреб населення, а також атмосфера невпевненості в 
працездатності і продуктивності нових соціальних інститутів. До цього слід дода-
ти схильність до корупції, яка стала укоріненою рисою не тільки політичної і еко-
номічної еліти, але і масової свідомості. 

Формування України як сучасної європейської країни не може здійснюватися 
без ефективної інституційної системи, так як саме вона є запорукою демократич-
ного розвитку держави на ліберальних принципах, балансу різнорівневих інтересів 
в суспільстві і, в кінцевому рахунку, економічного зростання. Однак в ході фор-
мування інститутів неодмінно слід брати до уваги так звані неформальні інститу-
ційні чинники [4]. 

Крім цього, Україна зобов'язана продемонструвати власну спроможність до 
послідовних і цілеспрямованих кроків не тільки держави, а й цілого суспільства в 
напрямку адаптації до аспектів європейської інтеграції. Аргументація цього вима-
гає подальших досліджень в економічній науці, необхідно пояснення фрагментар-
ності цінностей і зацікавленості з боку держави, одиничних підприємств, їх мож-
ливості усвідомити вплив інтеграції на інноваційний розвиток згідно зі стратегією 
держави. Для того щоб відповідати головним параметрам держави за стандартами 
ЄС, Україні слід минути ще довгий і нелегкий тернистий шлях. [5] 

Можна сказати, що рух України по шляху євроінтеграції, насамперед, має бути 
пов'язаний з подоланням нечіткого відношення до ринкової економіки, демокра-
тичних засад суспільного життя, цінностей і стереотипів. 
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 
 

В умовах безперервного загострення екологічної кризи і глобальних проблем 
сучасності, як наслідок, виникла ідея сталого розвитку людства, яка є єдиною мо-
жливою альтернативою, що зможе вберегти людство від глобальної катастрофи. 
Можна дати таке визначення цьому поняттю: «сталий розвиток – форма взаємодії 
суспільства і природи, при якій забезпечується виживання людства та збереження 
навколишнього середовища, а нинішні покоління забезпечують життєві потреби, 
не позбавляючи майбутні покоління можливості задовольняти власні потреби» [2]. 

Проблематика підтримування такого рівня розвитку суспільства, який не руй-
нує своєї природної основи, духовного і культурного фундаменту, а створені умо-
ви для життя не призводять до масштабних небезпечних процесів, що загрожують 
існуванню всього людства, є дуже актуальною в наш час, тому важливість форму-
вання стратегії сталого розвитку є досить важливою й для нашої країни.  

Україна підтримала ряд міжнародних рішень щодо сталого розвитку, таких як 
«Повістка дня на XXI століття» (1992), Декларація Тисячоліття ООН (2000), 
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Йоханессбурзька декларація та План реалізації рішень Всесвітнього саміту ООН зі 
сталого розвитку (2002), «Майбутнє, якого ми прагнемо» (2012) [2], резолюцію 
«Перетворення нашого світу: Порядок денний сталого розвитку 2030» (2015) [3], 
проте на загальнонаціональному рівні довгий час не мала плану практичного 
впровадження ідей сталого розвитку у життя. Першим актом, який визначив певні 
пріоритети, став документ «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020»«. 
«Його основна мета - досягнення європейських стандартів життя та гідного місця 
України в світі» [3]. Також за підтримки Програми розвитку ООН в рамках проек-
ту «Інтеграція положень Конвенцій Ріо в національну політику України» було 
прийнято проект Стратегії сталого розвитку для України до 2030 року [4].  

Тому доцільно виділити наступні напрямки, що сприятимуть ефективності ме-
ханізму дій в плані збереження навколишнього середовища та сформують гідні 
умови для ефективного функціонування стратегії сталого розвитку в Україні: 

1) «Екологічне суспільство». Необхідно створити належні умови для підви-
щення обізнаності людей в плані екологічних проблем і цінностей, приділити ува-
гу створенню належної екологічної культури. Особливо молоде покоління повин-
но розуміти важливість цих питань та активно брати участь у сприянні вирішенню 
нагальних питань з охорони навколишнього середовища. Члени суспільства по-
винні усвідомлювати причетність кожного з них до вирішення проблем природно-
го середовища. Пріоритетним є також інформування про стан навколишнього се-
редовища, головні проблеми та ризики, що допоможе вчасно вдаватись до дій. 

2) «Екологічно правильна поведінка». Недостатньо просто усвідомлювати ва-
жливість екологічного питання в нашій країні. Громадяни повинні активно займа-
тись вирішенням важливих проблем у цьому напрямку. Формування попиту і пот-
реби в екотоварах і товарах екологічного призначення для індивідуального спожи-
вання, екологічно орієнтований спосіб життя, екологізація технологій – все це та 
інше необхідно зробити невід’ємною частиною життя українського народу.  

3) «Екологічно орієнтована економіка». В Україні існує проблема розвитку 
ринку екологічно безпечної продукції, яка пов’язана саме з відсутністю правиль-
ного осмислення поняття екологічної безпеки продукції, недостатньою інформо-
ваністю споживачів щодо екологічних продуктів. З’являється велика кількість 
оманливої екопродукції, що не в повній мірі відповідає усталеним нормам, цим 
самим викликаючи недовіру в споживачів до екопродукції в цілому. Тому сфера 
підприємництва повинна орієнтуватися на екологізацію та не ігнорувати цілі захи-
сту навколишнього середовища [1]. 

Екологізація всіх сфер життя, створення належної екологічної культури та за-
хист національних екологічних інтересів, потребує узгоджених та взаємо-
пов’язаних дій з боку не тільки держави, а й кожного громадянина. Орієнтуючись 
на приклад іноземних партнерів Україна має сформувати для себе необхідні пріо-
ритети та впровадити в життя чіткий план дій для розвитку концепцій сталого роз-
витку. 
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Т. І. Стус  
 

ДИПЛОМАТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАТИКАНУ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 

Багата історія папської дипломатії свідчить, що Католицька Церква внесла іс-
тотний внесок у становлення європейського та глобального світоустрою. Завдяки 
тому, що в міжнародних відносинах Святий Престол намагається дотримуватися 
нейтралітету і займатися перш за все, посередництвом, у різні історичні епохи він 
ставав центром, навколо якого складалися різноманітні форми міжнародних 
об’єднань, а Ватикан перетворювався на осереддя дипломатичної активності. 

Ідеологічною основою суті дипломатичної діяльності Святого Престолу в 
постбіполярній системі міжнародних відносин є католицька концепція світового 
порядку. Зараз одним з найголовніших напрямків дипломатичної діяльності Свя-
того Престолу є миротворчість. Сучасна миротворча діяльність Апостольської 
столиці розглядається на основі трьох її головних компонентів: 1) проголошення 
послання миру; 2) молитви за мир; 3) навчання миру[5].  

Цікаво, що Святий Престол пропагує відмову від війни як засобу вирішення 
суперечок між державами та роззброєння, але, поряд з тим, не відкидає можли-
вість застосування військової сили в тих країнах, регіонах, де грубо порушуються 
основні права людини. Святий Престол підтримує дипломатичні відносини із 180 
країнами. У цих країнах є папський посол, відомий як «нунцій», який часто акре-
дитується не тільки в цій країні, але і в декількох інших, або міжнародних органі-
заціях [5]. 

Важливою є роль Святого Престолу як одного з певних регуляторів всіх сфер 
життя: починаючи з духовної, і завершуючи гуманітарною. Зокрема Ватикан брав 
активну участь у сприянні примиренню Палестини та Ізраїлю. У центрі уваги двос-
торонньої дипломатії Святого Престолу є такі актори міжнародних відносин, як 
Італія, США, Росія, Китай, Ізраїль та Палестина. Цікаво, що Ватикан не оминає ува-
гою і Україну. Дипломатія Святого Престолу здійснює вагомий вплив на форму-
вання сучасної системи релігійних відносин в Україні, через двосторонні зустрічі на 
різних рівнях, та співпрацю у політико-дипломатичній, гуманітарній, культурній, 
науковій та інформаційній сферах. В основному співробітництво між Апостольсь-
кою Столицею та Україною відбувається в гуманітарній і культурній сферах. Тому 
дипломатія Святого Престолу в сучасній Україні спрямовує свої зусилля на мора-
льно-етичні аспекти буття людини, через призму блага людської особистості, яка 
згідно з католицькою доктриною сотворена за образом і подобою Бога. 

Отже, дипломатія Святого Престолу здійснює вагомий вплив на формування 
сучасної системи міжнародних відносин, зокрема, на такі її структурні виміри, як 
гомогенність і режим. Ця дипломатія намагається досягати поставлених цілей пе-
реважно шляхом моральної й правової дії. Роль дипломатії Святого Престолу в 
сучасній системі міжнародних відносин зводиться до створення спільного мораль-
ного підходу ставлення до людини й категорій «безпеки», «справедливості» і 
«свободи». 
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АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІТИКИ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  

В ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ 
 

Для ефективного проведення будь-якої державної політики, у тому числі полі-
тики у сфері національної безпеки, необхідним є існування відповідних інструме-
нтів (механізмів) – насамперед стратегічне бачення, ідеологія політичної еліти, що 
виражена владою.  

Сьогодні загрозливого характеру набуває проблема відсутності спільного ба-
чення місії України у світі, стратегічних цілей суспільства та національних інтере-
сів. За таких умов неможливо виробити ефективну та передбачувану державну 
політику у сфері забезпечення національної безпеки.  

Важливе значення має наявність у країні професійного корпусу публічних 
службовців та ефективно організованої системи управління ними. Гнучка та 
різноорієнтована система управління сферою національної безпеки є безумовним 
пріоритетом для створення нової якості сфери безпеки в Україні. Створення 
якісної системи інформаційно-комунікаційного та аналітично-проектного супро-
водження процесів прийняття державно-управлінських рішень у сфері національ-
ної безпеки є важливішим, ніж створення будь-якого типу озброєння, оскільки 
сьогодні швидкі та ефективні рішення і є головною зброєю та умовою безпеки [1].  

Тому нагальною потребою є необхідність аналізу стратегічної трансформації по-
літики забезпечення національної безпеки України в зовнішньополітичній сфері. 

У міжнародній практиці державного управління стратегічне планування набу-
ло поширення саме в царині національної безпеки, особливо у США. На нашу 
думку, це відбулося саме тому, що для національної безпеки, яку традиційно вва-
жають станом відсутності загроз для держави-нації, притаманний стан конкуренції 
між державами, конфліктів, можливих війн тощо.  

Класична реалістична школа у безпековій науці вважає, що основні безпекові 
загрози є воєнними і походять від інших держав. Тому стратегічне управління у 
сфері національної безпеки дає змогу правильно позиціонувати державу у світі та 
досягти для неї найбільшого успіху в реалізації національних інтересів. Звичайно, 
сучасне розуміння поняття національної безпеки набагато ширше, безпекові загро-
зи є не тільки воєнними, а багато у чому – це глобальні й транснаціональні, а 
міжнародні відносини держав не можна звести сьогодні до анархічної конкуренції 
та конфліктності. Однак і за таких змінених умов стратегічне планування безпеко-
вого сектору набуло ще більшого поширення у світі, зокрема останніми роками – в 
Європі. Стратегічні плани з національної безпеки розроблялись уже в Нідерландах 
у 2007 р., Великій Британії – у 2008 та 2010 рр., в Польщі – видаються 2003 та 
2007 рр., Німеччині – 2008 р. (документ підготовлений блоком ХДС-ХСС), Румінії 
– 2004 та 2007 рр., Росії в 2009 р. тощо. 

Україна не стоїть на узбіччі світових тенденцій: ще з 90-х рр. минулого 
століття питання стратегічного планування поступово впроваджуються в державне 
управління. Проте для України до останнього часу процес стратегічного пла-
нування в безпековому секторі здебільшого зводився до стратегічного аналізу (у 
деяких підсистемах безпекового сектору, зокрема у Міністерстві оборони стра-
тегічне планування є дещо більше розвиненим ніж у секторі національної безпеки 
взагалі). Розглянемо для прикладу прийняті в Україні Стратегії національної без-
пеки [1].  

Важливість та необхідність ухваленої вперше в 2007 р. Стратегії національної 
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безпеки України викликано на тлі посилення загроз і зростання нестабільності у 
світі, де постають нові виклики міжнародній безпеці у сировинній, енергетичній, 
фінансовій, інформаційній, екологічній, продовольчій сферах. Такі загрози, як 
поширення зброї масового ураження, міжнародний тероризм, транснаціональна 
організована злочинність, нелегальна міграція, піратство, ескалація міждержавних 
і громадянських конфліктів, стають дедалі інтенсивнішими, охоплюють нові 
регіони та держави. Також зростають регіональні загрози міжнародній безпеці, які 
за своїми негативними наслідками можуть мати потенціал глобального впливу. 
Спостерігається небезпечна тенденція перегляду національних кордонів поза нор-
мами міжнародного права.  

Незважаючи на позитивні моменти – опис бачення України як демократичної, 
правової європейської держави, яка на початку XXI ст. розвивається в існуючих 
кордонах на основі здійснення українським народом свого невід’ємного права на 
самовизначення [2], стратегія абсолютно не містить ніяких часових вимірів її ре-
алізації, не має реалістичного аналізу та принципів розподілу бюджетних ресурсів, 
механізмів реалізації стратегічних цілей. Тому вона є, на нашу думку, не політич-
ним документом, а «пам’ятником» радянської та пострадянської доби бюрокра-
тичної літературної творчості. Різновекторні геополітичні впливи на Україну в 
умовах неефективності гарантій її безпеки, заморожених конфліктів біля її кор-
донів, а також критична зовнішня залежність національної економіки зумовлюють 
уразливість України, послаблюють її роль на міжнародній арені та виштовхують 
на периферію світової політики, у «сіру зону безпеки» [3].  

Стратегічні підходи до процесу підвищення ефективності зовнішньополітич-
ної діяльності України закладені в Стратегії національної безпеки України «Укра-
їна у світі, що змінюється» від 12 лютого 2007 р. № 105 (у редакції Указу Прези-
дента України від 08 червня 2012 р. № 389/2012), яка спрямована на створення 
прийнятних зовнішніх і внутрішніх умов для реалізації національних інтересів 
України, ефективної системи забезпечення національної безпеки і зміцнення її ор-
ганів [3].  

На жаль, ухвалена в 2007 р. Стратегія національної безпеки України не стала 
керівним стратегічним документом для практичної діяльності органів державної 
влади, чому завадили їх зосередженість на досягненні короткострокових політич-
них і економічних цілей, нехтування потребами стратегічного розвитку суспільст-
ва і держави. Унаслідок цього посилилися загрози національній безпеці в зовніш-
ньополітичній сфері, послабилася спроможність України захищати свої націона-
льні інтереси. Також помилковим було рішення щодо позаблокового статусу Ук-
раїни, яке було прийняте на підставі неправильної оцінки викликів і загроз у воєн-
ній та зовнішньополітичній сферах.  

Сучасні вимоги до процесу комплексного реформування системи забезпечення 
національної безпеки в зовнішньополітичній сфері закладені в Стратегії націона-
льної безпеки України від 26 травня 2015 р., що спрямована на забезпечення гото-
вності держави, її економіки та суспільства до оборони й відбиття зовнішньої аг-
ресії в будь-яких формах і проявах (зокрема у формі гібридної війни), підвищення 
рівня обороноздатності держави, де основними цілями є: мінімізація загроз держа-
вному суверенітету та створення умов для відновлення територіальної цілісності 
України в межах міжнародно-визнаного державного кордону України, гаранту-
вання мирного майбутнього України як суверенної і незалежної, демократичної, 
соціальної, правової держави; утвердження прав і свобод людини і громадянина, 
забезпечення нової якості економічного, соціального і гуманітарного розвитку, за-
безпечення інтеграції України до Європейського Союзу та формування умов для 
вступу в НАТО [4].  
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Наголосимо, що для України стратегічне партнерство з НАТО є невід’ємною 
складовою євроінтеграційного курсу, оскільки доповнює процес внутрішньодер-
жавних перетворень у контексті імплементації Угоди про асоціацію між Украї-
ною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони, ратифікованої За-
коном України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII, реалізації Стратегії сталого роз-
витку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. 
№ 5, та важливими реформами оборонного та безпекового секторів, оборонно-
промислового комплексу та Збройних Сил України.  

Проведенний аналіз стратегічної трансформації політики забезпечення націо-
нальної безпеки України в зовнішньополітичній сфері вказує на те, що відсутність 
механізмів постійної та продуктивної взаємодії між владою і громадянським сус-
пільством робить важкодоступним досягнення цілей внутрішньої суспільної єдно-
сті, зменшує прозорість та ефективність державної політики у цій сфері. Тому ре-
цепт ефективності Стратегії національної безпеки України насамперед полягає у 
проведенні системних внутрішніх реформ, які мають бути спрямовані на створен-
ня гнучкої, дієздатної та демократичної системи державного управління.  
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СЕКЦІЯ ІІ. 
ПОЛІТИЧНІ НАУКИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 
М. А. Польовий 

 

СУСПІЛЬНИЙ СПРОТИВ РЕЖИМУ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ТА СРСР  
В СВІТЛІ СИНЕРГЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ 

 

Завданням даної роботи є огляд феномену відносно спонтанного суспільного 
спротиву режиму в Російській імперії ХІХ – початку ХХ століть та в СРСР з точки 
зору синергетичної моделі суспільно-політичного розвитку. 

Як відомо, згідно синергетичній парадигмі системи трактуються як дисипати-
вні, а процеси, які в них відбуваються, вважаються хаотичними. Водночас виділя-
ються два типи хаосу – детермінований та недетермінований. Причому в розвитку 
будь-яких дисипативних (і соціальних в тому числі) систем відбувається чергу-
вання періодів детермінованого та недетермінованого хаотичного розвитку. Це 
означає, що певну частину часу у процесі розвитку соціальної системи займає роз-
виток за схемою детермінованого хаосу, тобто розвиток у режимі самоорганізації 
за обраною раніше траєкторією, а в окремі періоди настає ситуація недетермінова-
ного хаосу, яка отримала назву точки біфуркації. Саме в цій точці системою «оби-
рається» траєкторія для наступного періоду детермінованого хаосу.  

Добре відомо та неодноразово обговорювалось як в науці, так і в публіцистиці, 
що в точці біфуркації найменша будь-якого актора може викликати непропорцій-
но великі наслідки та, відповідно, цілком можливою стає ситуація досить випад-
кового (та, вважається, непрогнозованого) впливу на вибір подальшої траєкторії 
соціальної системи. Водночас після проходження точки біфуркації та виходу сис-
теми на сталу траєкторію розвитку (період детермінованого хаосу) розвиток соці-
альної системи залишається хаотичним за своєю сутністю, але йдеться вже про 
саме детермінований, тобто визначений внутрішньою сутністю певного параметра 
порядку системи, розвиток. У цей період кожен актор все також може здійснювати 
і здійснює будь-які дії на власний розсуд, але його дії, з точки зору системи зага-
лом, вже не можуть призвести до кардинальної зміни траєкторії розвитку соціаль-
но-політичної системи. 

Існує багато наукових розвідок та ще більше популярних спекуляцій з приводу 
визначення точок біфуркації в соціально-політичному розвитку. Незалежно від 
певних розходжень у винайденні точок біфуркації в результатах таких розвідок іс-
нують певні загальноприйняті уявлення щодо кількох точок біфуркації та, відпо-
відно, періодів детермінованого розвитку в історії Російської імперії та згодом 
СРСР. Дійсно, повстання декабристів у 1825 р. має певну аналогію з точкою бі-
фуркації у розвитку Імперії, коли від декількох кроків залежав вибір траєкторії її 
подальшого існування. І за відомих обставин придушення повстання декабристів 
була обрана певна – самодержавна – траєкторія розвитку. Далі, сукупність незнач-
них, порівняно з масштабами країни, подій на кшталт невдалого закінчення росій-
сько-японської війни та Кривавої неділі призводить до революційного вибуху. 
Отже, на початку ХХ сторіччя маємо ситуацію закінчення періоду сталої траєкто-
рії розвитку суспільно-політичної системи Російської імперії та початку входу її у 
непевний період чергової точки біфуркації. З іншого боку, якщо за показник істо-
тності соціально-політичних змін брати зміну системи державного управління, то 
безперечним свідченням настання точки біфуркації стає лютнева революція 1917 
р., коли самодержавство було замінено республіканською формою правління на 
чолі з Тимчасовим урядом. Наступною безсумнівною точкою біфуркації в розвит-
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ку царсько-радянської імперії стає рік розпаду СРСР. 
Нагадаємо, що згідно синергетичному трактуванню, про виникнення точки бі-

фуркації у розвитку системи має свідчити виникнення ситуації неадекватно вели-
кого резонансу від порівняно малих збурень. Дійсно, сучасники та багато дослід-
ників відмічали «раптове» виникнення в той час багатьох негараздів «без скільки-
небудь помітних причин». 

Але звернемо увагу на ті часові проміжки поміж точками біфуркації, які поз-
начаються терміном детермінований хаос – в цей час крупні та дрібні політичні 
актори та решта діючих осіб також вдаються до певних дій, але усі їх дії долуча-
ються до того тренду суспільного розвитку, який було започатковано в точці бі-
фуркації. 

І в цей час будь-які суспільні рухи спротиву, тобто зусилля щодо зміни траєкто-
рії, приречені на поразку: після 1825 року «обраному» тренду на продовження тра-
диції самодержавства не могли завадити ані реформи Олександра ІІ, ані мирний та 
збройно-терористичний спротив народників. Навіть вбивство Олександра ІІ лише 
загартувало режим та на певний час припинило «революційне бродіння». Але порі-
вняно дрібні негаразди початку ХХ століття похитнули та згодом ліквідували цар-
ську Росію саме тому, що настав час точки біфуркації. Так само ми вимушені конс-
татувати, що після «обрання» в 1917-21 рр. тренду радянського чи, якщо завгодно, 
більшовицького, розвитку для республік, яким не поталанило зібратись у СРСР, 
будь-які зусилля щодо зміни цього тренду були марними та приреченим на поразку. 
Будь-які зусилля в будь-якій сфері щодо повалення радянського режиму, до яких 
вдавались в цей період окремі особи чи організації, внутрішні чи зовнішні, були 
приречені на поразку. Поразка повстань махновщини, поразка білогвардейсього пі-
дпілля та зарубіжних осередків, поразка повстань проти першої хвилі колективіза-
ції, поразка внутрішньопартійної опозиції тощо мають багату історію та багато по-
яснень. Ці пояснення пов’язують з безліччю організаційних, інституційних, еконо-
мічних, психологічних тощо причин. З точки зору синергетики всі пояснення бу-
дуть вірними, але головним, визначальним буде те, що принципово неможлива змі-
на тренду соціального розвитку до моменту настання чергової точки біфуркації.  
 

О. Ю .Висоцький 
 

«ЦИНІЧНИЙ БАНДЕРА» ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ЛЕГІТИМАЦІЇ ВЛАДИ 
 

Словосполучення «цинічний Бандера» - це результат обмовки. Розповідаючи 
про вбивство українського офіцера В.Манзика у березні 2015 р., Президент Украї-
ни П.Порошенко сказав: «Цинічні бандери… бандити в мілітарній формі зі зброєю 
в руках грабували українців». Зрозуміло, що це була обмовка і такою вона зали-
шилася б і надалі. Проте група радників президента вирішила провести спіндок-
торську операцію та не лише виправити помилку глави держави в громадській 
свідомості, але й перетворити її на жарт. Вже 30 березня у твіттері П.Порошенка 
з’являються його світлини у військовій формі з шевроном «Цинічний Бандера». 

Техніка позитивного переналаштування громадської думки успішно спрацю-
вала, тому що самоіронія майже завжди викликає емоційний відгук та схиляє до 
емпатії. Проте вираз «цинічний Бандера» внаслідок первісної навмисної міфологі-
зації та подальшої мутації під впливом наростання негативного відношення до по-
літиків постмайданної доби набув також додаткових значень. На перший поверх-
невий погляд, вираз «цинічні бандери» в умовах війни з Росією мав вказувати на 
людей, що готові були на глибокий тотальний супротив ворогу на радикальному 
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«безпринципному» рівні. Але згодом виявилось, що «цинічна бандерівщина» ви-
явилася ефективною універсальною легітимаційною технологією для значної час-
тини політиків постмайданної доби. Ця технологія стала своєрідним синтезом ци-
нічної деморалізації та демонстрації українського національного романтизму. 

Як відомо, цинічна деморалізація являє собою політичну технологію, метою 
якої є зниження моральної чутливості суспільства до вчинків суб’єктів політики, 
які входять у явне протиріччя з загальноприйнятими уявленнями про моральну 
поведінку. Успішна реалізація технології цинічної деморалізації настільки знижує 
моральну чутливість суспільства, що надає правлячим суб’єктам абсолютну сво-
боду для використання політичної влади у власних, насамперед, економічних ін-
тересах. У цьому контексті є вельми симптоматичним, що радикально змінюється 
загальне розуміння політики. Чеснота класичної політики ґрунтується на підне-
сенні над грою партикулярних інтересів у громадянському суспільстві, класичне 
розуміння політики передбачає, що вона має певною мірою бути «відчуженою» 
від громадянського суспільства, що вона презентує себе як ідеальна сфера грома-
дян на відміну від егоїстичних інтересів, які характеризують буржуазію. Моральна 
деморалізація змушує бачити у політиці лише засіб збагачення політичних пере-
можців за рахунок експлуатації суспільства та експропріації «награбованої» влас-
ності у політичних опонентів. У такому контексті політичні суперники розгляда-
ються як вороги, які підлягають економічному знищенню та політичної нейтралі-
зації, а боротьба за завоювання та утримання влади радикалізується та дедалі бі-
льше звільняється від будь-яких моральних обмежень. Технологія цинічної демо-
ралізації органічно виникла та розвинулася в лоні українських суспільно-
політичних реалій. Зловживання чиновника, політика, державного діяча, навіть 
вищої особи у державі, якщо воно ставало відомо широкій громадськості, майже 
ніколи не було приводом для відставки [1]. 

Друге дихання технології цинічної деморалізації надала демонстрація пост-
майданними політиками українського патріотизму, іноді з певними націоналісти-
чними висловлюваннями. На відміну від чистої технології цинічної деморалізації, 
її синтез, або, краще сказати, її обгортання українським патріотизмом створило їй 
«нову результативність», перетворивши на легітимаційну технологію, що повніс-
тю описується виразом «цинічний Бандера» або «цинічна бандерівщина». 

Вона передбачає, що будь-які політичні скандали, пов’язані зі зловживаннями 
владою, корупцією, моральною непорядністю, професійною непридатністю та не-
ефективністю українських політиків та чиновників успішно компенсуються де-
монстрацією ними патріотизму або претензіями на найбільш правильне та чисте 
втілення української національної ідеї. Симптоматичними в цьому плані є вислов-
лювання міністра культури Є.Ніщука про генетичну неповноцінність частини ук-
раїнців. 

Легітимаційна технологія «цинічний Бандера» набула за президентства 
П.Порошенка фактично парадигмального значення. Її технологічність, штучність 
усвідомлювалася українським суспільством поступово. Цьому сприяло оприлюд-
нення електронних декларацій чиновників та політиків, звинувачення у злочинах та 
позбавлення недоторканості депутатів ВР (І.Мосійчука, С.Мельничука, М.Полякова 
та ін.), півмільйонний відпочинок президента на Мальдівах, плівки О.Онищенка, де 
викривається підкуп депутатів під час голосувань у Верховній Раді.  

Звичайно, з формально-правового боку, згадані особи є невинними. Але з мо-
рального боку, збагачення на підкупах, відкатах, офшорних схемах у країні, яка 
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знаходиться у стані війні, кожного дня гинуть солдати, а значна частина населення 
знаходиться за межею бідності, є у вищій мірі злочинним та радикально неприй-
нятним. Ситуація зі зловживаннями та вражаючими збагаченнями в українському 
політикумі викриває всіх, хто причетний до нього, як цинічних осіб, що викорис-
товують патріотизм як засіб легітимації. Разом з тим, легітимація таких політиків 
через апеляцію до реалізації української національної ідеї в тих чи інших формах 
веде до дискредитації останньої. 

Висновки. Незважаючи на істотне позбавлення своєї виправдовуючої сили, 
порівняно з періодом свого відносно прихованого функціонування, легітимаційна 
технологія «цинічний Бандера» продовжує приносити користь своїм суб’єктам. Ця 
технологія і надалі буде давати результати, оскільки вона побудована на апеляції 
до колективної ідентичності, національної гідності, символічної єдності, міфологі-
зації героїчних фігур визвольної боротьби українського народу. В перспективі, 
подолати її ефект можна буде лише на шляху тотального цинізму до політичного, 
що буде означати створення дієвих інституціоналізованих механізмів звітності по-
літиків перед виборцями та оцінки їх діяльності на основі не обіцянок та міри пат-
ріотизму, а реальних результатів. 
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РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОЇ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНИ:  
ДУМКА МЕШКАНЦІВ М. ДНІПРО 

 

Вибори в Україні – унікальний феномен, жодний електоральний цикл (прези-
дентський, парламентський, місцевий) має своє законодавче забезпечення. Під 
кожні вибори законодавство змінюється, причому трансформації підлягають заса-
дничі параметри – виборча система. Очевидно, новий місцевий електоральний 
цикл не буде виключенням, тому вже сьогодні доцільно обговорити питання про 
можливі шляхи реформування місцевої виборчої системи та її наслідків (на прик-
ладі м. Дніпро). 

У м. Дніпро формування органів місцевого самоврядування здійснюється за 
мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості (вибори міського голо-
ви) і пропорційною виборчою системою в у багатомандатному виборчому окрузі 
за виборчими списками місцевих організацій політичних партій із закріпленням 
кандидатів за територіальними виборчими округами, на які поділяється багатома-
ндатний виборчий округ, що збігається з територією міста (вибори депутатів місь-
кої ради). У зв’язку зі скасуванням системи районних рад у м. Дніпро чергові ви-
бори їх представницьких органів проводитися не будуть. 

За мажоритарною системою абсолютної більшості обраним вважатиметься ка-
ндидат, який отримав на свою підтримку більше 50 % дійсних голосів виборців. У 
випадку, якщо жодний кандидат не набирає встановлену кількість голосів, прово-
диться другий тур, до якого включаються два кандидати, які набрали найбільшу 
кількість голосів у першому турі. Обраним у другому турі вважається той канди-
дат, який набрав більше голосів, ніж його суперник. 

В інтернет-опитуванні мешканців м. Дніпро, яке було проведено у квітні 2018 
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р. кафедрою соціології Дніпровського національного університету імені Олеся 
Гончара (n=601), відповіді на запитання «Яка виборча система щодо міського го-
лови є найбільш прийнятною для м. Дніпро?» розподілилися наступним чином: 

 

Варіант відповіді %
Мажоритарна відносної більшості, коли переможцем стає той, хто 
отримав найбільшу кількість голосів 38,21 

Мажоритарна абсолютної більшості, коли переможцем стає той, хто 
отримав більше половини голосів виборців, що взяли участь у голо-
суванні (зазвичай вибори проводяться в два тури)

39,04 

Міського голову мають обирати депутати міської ради 0,50
Міський голова має призначатися центральною владою (на кшталт 
голови державної адміністрації) 0,66 

Важко відповісти 19,10
Немає відповіді 2,49

 

Тобто більшість респондентів підтримала чинну виборчу систему, проте рів-
нозначна кількість опитаних підтримує мажоритарну систему відносної більшості, 
яка діяла до 2015 р. 

Стосовно виборів депутатів міської ради, то тут ситуація набагато складніша. 
За пропорційною системою переможці визначаються за такими правилами. Право 
на участь у розподілі депутатських мандатів набувають виборчі списки від місце-
вих організацій партій, що отримали 5 і більше відсотків голосів виборців, у від-
ношенні до сумарної кількості голосів виборців, поданих за місцеві організації 
партій, тобто які подолали загороджувальний бар’єр. 

Виборча квота – кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного 
депутатського мандата у відповідному багатомандатному виборчому окрузі – об-
числюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, поданих за міс-
цеві організації партій, що отримали 5 і більше відсотків голосів виборців, на чис-
ло, що дорівнює кількості депутатських мандатів у цьому багатомандатному вибо-
рчому окрузі (тобто кількості депутатів міської ради). 

Після встановлення виборчої квоти визначається кількість депутатських місць, 
що отримує кожен виборчий список місцевих організацій партій, які подолали за-
городжувальний бар’єр, шляхом ділення кількості голосів виборців, поданих за 
відповідний список кандидатів, на виборчу квоту. Ціла частина отриманого числа і 
становить кількість депутатських мандатів, що отримують кандидати в депутати 
від цієї організації партії. Якщо після цього розподілу частка мандатів залишилася 
нерозподіленою, по одному додатковому мандату отримують ті списки місцевих 
організацій партій, які мають більші порівняно з іншими дробові залишки. Розпо-
діл додаткових депутатських мандатів закінчується після вичерпання загальної кі-
лькості депутатських мандатів. 

Після визначення кількості мандатів, що отримує кожен виборчий список міс-
цевих організацій партій, які подолали загороджувальний бар’єр, визначається пе-
рсональний склад депутатів від місцевої організації відповідної партії. Черговість 
кандидатів у депутати у виборчому списку від місцевої організації партії визнача-
ється таким чином: у виборчому списку місцевої організації відповідної партії ка-
ндидати у депутати (крім кандидата у депутати, який не закріплений за територіа-
льним виборчим округом, тобто її «перший номер») розташовуються в порядку 
зменшення відсотку голосів виборців, поданих за відповідну місцеву організацію 
партії у територіальних виборчих округах, за якими були закріплені кандидати, від 
загальної кількості голосів виборців, поданих за всі місцеві організації партій у ві-
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дповідних територіальних виборчих округах [1]. 
Стосовно виборів депутатів міської ради, то відповіді на запитання «Яка вибо-

рча система щодо депутатів міської ради є найбільш прийнятною для м. Дніпро?» 
розподілилися наступним чином: 

 

Варіант відповіді %
Мажоритарна система, коли переможцем стає той, хто отримав 
найбільшу кількість голосів 52,82 

Пропорційна система, коли депутати обираються за закритими 
партійними списками 0,66 

Пропорційна система, коли депутати обираються за відкритими 
партійними списками 14,95 

Змішана система, коли половина депутатів обирається за мажори-
тарною системою, а решта – за пропорційною системою за закри-
тими партійними списками 

4,49 

Ваш варіант 0,66
Важко відповісти 23,75
Немає відповіді 2,67

 
Тобто для абсолютної більшості виборців найбільш прийнятною і зрозумілою 

є мажоритарна система, тоді як пропорційна система з відкритими списками підт-
римується близько 15% опитаних. При цьому варто врахувати, що майже кожен 
четвертий ухилилися від відповіді. 

Ці результати пояснюють категоричне несприйняття виборцями – мешканцями 
м. Дніпро – складних механізмів визначення переможців на виборах. Мажоритар-
на система відносної більшості, якій надають перевагу городяни, виявляється най-
зрозумілішою і прийнятою, принаймні, для місцевих виборів. Жодна із апробова-
них в Україні місцевих виборчих систем не сприймається мешканцями за таким 
важливішим критерієм оцінки виборчої системи, як чесність. 

Так, за даними всеукраїнського опитування, проведеного у вересні 2017 р. со-
ціологічною службою GfK Ukraine (n=1635), 68% українців незадоволені чесністю 
виборчого процесу та лише 19% задоволені [2, с. 5]. На основі отриманих даних 
експерти роблять висновок, що українці вірять у прогрес щодо чесності виборів: 
чесність виборів, які відбулися у 2014 і 2015 роках, оцінюється вище, ніж у попе-
редньому періоді. Таким чином, чесність президентських виборів у 2014 році оці-
нюється в 5,25 за 10-бальною шкалою; у 2010 році – 4,65, у 2004 році – 4,8. Чес-
ність парламентських виборів у 2014 році оцінюється у 5,02, у 2012 та 2006 роках 
– 4,65, у 2007 році – 4,61. Чесність місцевих виборів у 2015 році оцінюється у 5,5, 
у 2010 році – 4,97. Отже, чесність місцевих виборів отримує найвищі оцінки, а че-
сність парламентських виборів – найнижчі. Разом з тим, варто відзначити, що оці-
нки по всіх роках (з 2004 по 2015 рр.) і рівнях (президентський, парламентський, 
місцевий) виборів скупчені в середині 10-бальної шкали – розмах варіації стано-
вить від 4,61 стосовно парламентських виборів 2007 р. до 5,5 стосовно місцевих 
виборів 2015 р., що відповідає середньому рівню. Тобто жодні новели у виборчій 
системі принципово не впливають на якість виборчого процесу. 
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PROTEST POTENTIAL OF THE SOCIAL AND LABOUR SPHERE 
 

Protest is an extremely complex and controversial phenomenon that causes re-
searchers to consider it involving multidimensional aspects. This multi-vector nature has 
already manifested itself at the stage of identifying the preconditions and reasons for po-
litical protest. In this context, a protest deserves special attention, determined by socio-
economic factors. After all, recalling the classical Maslow's hierarchy of needs, the pri-
mary needs (food, clothing, housing, and money, by means of which, it is possible to ac-
quire the above-mentioned needs) are always of current concern for the citizens of our 
country. 

The social and labour relations do not always follow a peaceful and conflict-free 
path, since the employer and the employee have different purposes a priori. Trade unions 
are established to coordinate these goals. The opportunities for trade unions to join so-
cial movements at the present stage have specific limitations. According to O. Tupytsia, 
a high level of social protest and a prejudiced attitude of the population towards political 
institutions have an important place among the restrictive factors. Therefore, trade union 
associations shall choose the period of their rise, rather than their decline, within the 
framework of cooperation with public movements [1, p. 86]. 

The protest potential of the social and labour sphere form objectively and immanent-
ly existing opportunities for the emergence of labour protest in any organization or sec-
tor as a result of the economic, social and psychological pressure of employers and the 
environment created by them on the social status of employees. At the same time, each 
organization has its own protest potential due to the specificity of the organizational cul-
ture, the relationship between workers and employers and the role of trade unions [2, p. 
12]. The latter act actually as agents who are able to turn a non-political protest into a 
political one, as it usually happens. 

According to the logic of the natural construction of the social and political issues, 
mass protest actions, in particular the situation with Euromaidan in Ukraine, can be con-
sidered as an example of how complex social conditions are transformed into a large-
scale social problem. The active participation of citizens in protest actions of Euro-
maidan emphasizes the expediency to consider the course of events as a typical example 
[3, p. 147]. 

In line with the notion of the a public arenas model by S. Hilgartner & Ch. Bosk, the 
development of the social problem is based on six ideas: 1) the dynamic process of com-
petition between apologists for various ideas; 2) the institutional arenas being the envi-
ronment in which social issues compete for attention and grow; 3) the «carrying capaci-
ty» of these arenas, limiting the number of issues that can be widely used by the public 
at the same time; 4) «the principle of selection,» or institutional, political and cultural 
factors, affecting the likelihood of survival of the issues competing formulations; 5) the 
patterns of interaction between different arenas, such as feedback and synergy, serving 
as a means of spreading activity from one arena to another; 6) the networks, which have 
been put forward and seek the ability to control certain problems of functionaries, whose 
communication channels cross borders of different arenas [4, p. 76]. 

Speaking about labour protest, we should turn to the legislation, which in most 
countries prohibits strikes of the citizen categories providing safety of life of others, as 
well as the protection of the interests of the state: firefighters, policemen, emergency 
paramedics, diplomats. However, Israel has no restrictions in regard to the strikes held 
by the latter. March, 2014 saw the trade union of Israeli diplomats announced the termi-
nation of work of all foreign missions and the central apparatus of the Ministry of Inter-
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nal Affairs. Consequently, the issuance of visas was disrupted, no state visits have taken 
place and private companies operating in the defence sphere have been discontinued. As 
a result, Israel could not take part even in the UN meetings, where the voting on foreign 
policy issues has taken place [5, p. 88]. Strikes in France, Belgium, Great Britain and 
other countries belong to so large-scale phenomenon that a separate report can be dedi-
cated to cover them. We shall only note an interesting idea of Hungarian and German 
scientists who argue that the post-industrial period shows the trade unions of their coun-
tries to actively fight not so much for workers' rights, but for their own political signifi-
cance [6, p. 100]. 

Thus, the social and labour sphere is an environment for the formation of powerful 
protest movements. It seems paradoxical that a strike harms people being not involved in 
participation and against whom it is not directed; consequently, the actions of protesters 
can have a side effect in the form of a level reduction of the public confidence in the po-
litical force that has organized or supported the protest. 
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ІНСТИТУЦІЙНА БАЗА ДІЯЛЬНОСТІ  
ПОЗАПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Парламентські вибори 2002 р. визналися міжнародними експертами нелегіти-
мними, що спричинило низку акцій протесту організованих політичною меншіс-
тю, В. Ющенко долучився до акцій протесту напередодні президентських виборів 
незважаючи на більшість в парламенті, що належала його політичній силі 

Інституційну ознаку позапарламентська опозиція набула вперше під час акцій 
протесту, які відбувалися на Майдані під час помаранчевої революції. До цього 
були акції протесту, які розглядаються як здійснення делігітимації політичної вла-
ди. Інститут позапарламентської опозиції на Майдані, відтворював організовані 
акції протесту. Лідери позапарламентської опозиції здійснили інституалізацію ак-
цій протесту та громадської непокори, що спонукало мирну зміну політичної вла-
ди Інституалізована позапарламентська опозиція трансформувалася в правлячу 
політичну владу. Правлячий режим Л. Кучми набув делігітимації зважаючи на ни-
зку криз та скандалів. Делегітимація правлячого режиму Л. Кучми в Україні 
підтверджувалася готовністю людей брати участь в акціях протесту, що підтвер-
джується даними досліджень проведених соціологами. 

Правлячий режим часів третього Президента відзначався популізмом, демаго-
гією, корупцією та боротьбою за владу президентської та виконавчої гілок влади. 
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Відбувалася бюрократизація та адміністрування, які гальмували розвиток підпри-
ємництва. Ідея «Українського прориву» висунута помаранчевою владою після 
майдану виявилася політично вмотивованим популізмом. Корупція посприяла ті-
нізації економіки, як наслідок, відбулася олігархизація та офшоризація. 

Основні причини тотальної втечі капіталу з України мають політичний харак-
тер. Вони зумовлені політичною нестабільністю, тінізацією економіки, низьким 
інвестиційним рейтингом країни, високими інвестиційними та бізнесовими ризи-
ками, низьким рівнем економічної та бізнесової свободи, рейдерською експансією 
на ринку нерухомості. Але головна причина - корупційна система влади. Відтік 
капіталу спричинив економічну кризу, спад ВВП. Вище зазначені чинники спри-
чинили делегітимацію політичної влади. 

Наслідок делегітимації - чергові вибори виграв колишній опонент третього 
президента В. Янукович. За часів якого відбулася низка криз та протестних акцій, 
як кримінального, економічного, корупційного та політичного спрямування. Полі-
тична криза, делегітимація політичної влади спонукали низку акцій протесту. 

Майдан - паралельна структура влади, яка опозиційна до правлячої політичної 
влади, отримує додаткові можливості за рахунок розширення своєї соціальної ба-
зи. В політичній культурі, неконтрольований владою Майдан, розглядається як 
політичний центр інституалізованої позапарламентської опозиції. За оцінкою фа-
хівців, у суспільно-політичному значенні українська Революція гідності «стала 
масовим публічним досвідом пошуку нових форм як прямої, так і репрезентатив-
ної демократії, а також державності у їх майже ідеально-нормативному соціаль-
ному уявленні» [1, с. 78]. 

На думку вітчизняного соціолога М. Сакади, масові виступи протесту грома-
дян в Україні в грудні 2013 – лютому 2014 рр. визначили критичну межу щодо 
свого відповідального вибору українським народом, як внутрішнього вектору роз-
витку країни, що передбачає суттєві демократичні перетворення в різних секторах 
суспільного життя, зокрема побудові громадянського суспільства, так і зовніш-
ньополітичного розвитку. Він передбачає прагнення до співпраці в різних сферах 
життєдіяльності з країнами Євросоюзу, які демонструють більш високі стандарти 
життя, рівень технічного і технологічного розвитку, який так необхідний для шви-
дкої модернізації економіки, технічного переозброєння нашого промислового по-
тенціалу [2, с. 115]. 

Системне уявлення конфлікту стає умовою формування адекватної стратегії. В 
межах якої можливе узгодження позицій і дій: більшості і меншості (опозиції) в 
парламенті, а також позапарламентських сил. Особливість державних структур 
полягає в тому, що вони зорієнтовані на підхід до вирішення конфліктів з тра-
диційних позицій, тобто в площині влада-опозиція. Системний підхід до розумін-
ня природи протистояння в умовах глобалізованого суспільства потребує 
урахування впливу сукупності тих уявлень, які науковою спільнотою визначають-
ся як інтерпретована модель конфлікту [3, c. 348]. 

Позапарламентська опозиція отримує особливий резонансний вимір, коли в її 
лавах перебувають і визначають свою позицію люди максимального духовного ав-
торитету і великого морального потенціалу. Смисл їхньої діяльності полягає не в 
тім, щоб вести за собою, а в тому щоб задавати напрям зрушень, обґрунтовувати 
сукупність духовних цінностей, які слід засвоїти заради свого майбутнього і своїх 
дітей. В українській дійсності люди такого масштабу, як В. Вернадський, М. Амо-
сов, С. Кримський, Б. Ступка, А. Кузьменко, втілювали зразки високої моралі, вір-
ності ідеалам. Їхнє «апостольське служіння» невід’ємне від блага країни та наро-
ду, тобто орієнтоване на добру долю майбутнім поколінням [4, с. 52]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ-НОСІЇВ КУЛЬТУРИ 
ЛОКАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ, ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, 

ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Звертаючись до проблем взаємодії (політико-культурної комунікації) у політи-
чному просторі локальної демократії органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, інститутів громадянського суспільства, суб’єктів-носіїв культури 
локальної демократії, можемо виокремити такі дві їх основні групи.  

Першу складають проблеми внутрішнього характеру, що стосуються безпосе-
редньо особливостей практики сталих взаємин всередині кожної зі сторін такої 
політико-культурної комунікації. Це такі складові як: пасивність і взаємна 
недовіра; відсутність навичок громадянської і соціальної співпраці; брак фінансу-
вання; стереотипне ставлення до влади як безумовної домінуючої вертикалі; від-
сутність відкритості та здатності до адаптації і змін.  

Ці проблеми ще більше ускладнюються наявністю різноспрямованої діяль-
ності інших «гравців» – політичних, приватних, громадських, які не враховують 
інтереси територіальної громади, в зв’язку з чим виникає необхідність багатосто-
роннього узгодження. 

Друга група проблем відноситься до розряду зовнішніх, тобто включає взаєми-
ни з «зовнішнім світом». Найтиповішими ризиками для локальної демократії тут 
виступають: проблеми законодавчого регулювання; відсутність інформованості про 
права та обов’язки учасників локально-демократичних процесів і, як наслідок, їх 
порушення; відсутність визнання і розуміння з боку органів державної влади, їх 
інертність і неготовність до співпраці з громадянським суспільством. 

Як засвідчує наш аналіз діяльності органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, інститутів громадянського суспільства, більшість із цих проблем 
ускладнюється неготовністю учасників до їх конструктивного подолання. 

Відсутність навичок політичного діалогу і розуміння ролі і місця локальної 
демократії в розвитку політичної системи породжує безліч активних і пасивних 
конфліктів на місцях. А конфліктна взаємодія – це протистояння сторін, тобто дії, 
спрямовані на завдання шкоди іншому. Цим, зокрема, вона відрізняється від схо-
жих видів соціальної взаємодії – змагання і конкуренції [1, с. 215]. 

Конфліктність, опозиційність або, в кращому разі, комплементарність є озна-
ками такого виду політико-культурної комунікації, який має назву бінарних (ду-
альних) взаємодій. Дослідники вказують на принципову опозиційність, непродук-
тивність бінарних взаємодій [3]. У нашому випадку вони є непродуктивні в сенсі 
породження саме громадянської культури локальної демократії. 

А. Пелипенко обгрунтовує «тріадичний принцип» як «рушій всіх культурно-
генетичних процесів» [3, с.99]. Тобто умовою побудови ефективно функціонуючо-
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го механізму становлення громадянської культури локальної демократії є вихід за 
межі дуальних опозицій, побудова системи тріадних взаємодій. 

Наше дослідження культури локальної демократії як соціокультурного, соціа-
льно-психологічного, політико-психологічного феномену дає підстави для висно-
вку про те, що саме культура локальної демократії є необхідним «третім елемен-
том». 

З’ясування стану наукової розробки проблематики культури локальної демок-
ратії основних підходів до розуміння її сутності та динаміки розвитку на українсь-
ких землях, сучасних особливостей політичної участі громадян у вирішенні пи-
тань місцевого значення та функціонування відносно автономних інститутів ло-
кально-демократичної соціалізації і механізмів локальної демократії дозволяє ха-
рактеризувати культуру локальної демократії як інституцію, завдяки якій культу-
рні орієнтири трансформуються в соціальну практику політичної участі громадян 
у вирішенні питань місцевого значення. 

На підставі розробленої нами структури культури локальної демократії може-
мо запропонувати таку систему політико-культурних комунікацій у локально-
демократичному просторі, яка забезпечить їх продуктивність. 

Структурно-змicтoвна (світоглядна) підсистема культури локальної демок-
ратії: концепції ефективної взаємодії в політичному просторі локальної демокра-
тії, сформульованої на основі сучасного європейського досвіду, досвіду інших ре-
гіонів, з врахуванням історичних, економічних, політичних, соціальних і культур-
них начал життєдіяльності територіальної громади; спеціальні освітні програми з 
проблематики культури локальної демократії; інформаційних кампанії; соціологі-
чні опитування. 

Opгaнiзaцiйна (інституційна) підсистема культури локальної демократії: не-
обхідна організація спеціальних освітніх програм з проблематики культури лока-
льної демократії; семінарів і науково-практичних заходів; курсів підвищення ква-
ліфікації різних форматів для керівників органів місцевого самоврядування; трені-
нгів для відпрацювання практичного досвіду; профільних «установ» (на зразок 
«шкіл соціальних ініціатив»). 

З метою інформування населення про діяльність інститутів локальної демок-
ратії, механізми локальної демократії, для поширення позитивного досвіду взає-
модії з владою, соціальної активності населення необхідне регулярне висвітлення 
локально-демократичної проблематики в засобах масової інформації: на початко-
вому етапі можливо і необхідно, як мінімум, оформлення стендів з фотографіями і 
кількісними даними результатів діяльності; створення і ведення на офіційному 
сайті місцевої адміністрації в мережі Інтернет відповідного розділу, або окремих 
інформаційних сайтів і громадських порталів, спрямованих на зближення насе-
лення і влади за допомогою інформаційних технологій; регулярна система прове-
дення опитувань громадської думки і соціологічних досліджень соціальної актив-
ності населення та реагування місцевої влади на ці ініціативи з місцевим і держав-
ним фінансуванням; організація відповідного довгострокового фінансування. 

Технологічна (діяльнісна) підсистема культури локальної демократії: розроб-
ка і адаптація моделей, методів, технологій, засобів і форм результативного соціа-
льного партнерства у політичному просторі локальної демократії; розробка пода-
льших законодавчих основ на локальному, регіональному та національному рів-
нях; розробка систем фінансової підтримки діяльності; забезпечення безперервної 
комунікації в ЗМІ, «центрах» обміну досвідом, апробації позитивного досвіду і 
механізмів взаємодії з місцевою владою. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАРАТИВІВ ЯК ІНСТРУМЕНТІВ ВПЛИВУ  
НА СУСПІЛЬНУ СВІДОМІСТЬ 

 

В умовах зростання транспарентності суспільств, гіперрозвитку інформаційно-
комунікативних технологій, швидкості поширення інформації у глобальній мережі 
Інтернет, зростання потенційних можливостей використання маніпулятивних тех-
нологій та технологій соціальної інженерії у процесах ведення інформаційних 
воєн сучасності суспільна свідомість стає найуразливішим сектором національної 
безпеки. Наративи, як чинники, що дають можливість маніпулювати і конструю-
вати реальність через сугестивну силу, здійснюють деструктивний вплив на сус-
пільства та держави. 

Наратив – міждисциплінарне поняття, у соціальній психології це – «текст, що 
містить певну інформацію… забезпечує унікальність людини і є засобом відтво-
рення її досвіду. Через наратив людина осмислює та конструює себе і своє життя» 
[3; с.132]. Тобто це один із найважливіших діяльнісних чинників формування «Я» 
людини, її ідентичності, «процесу самопроектування особистості» [2; с.35]. У 
лінгвістиці – підвид дискурсу, «ансамбль лінгвістичних і психологічних структур, 
які передаються культурно-історично» [1; c.30]. В політології наративи розгляда-
ють як «метаоповіді, що використовуються для реалізації «колективного свідомо-
го», спрямованого на придушення соціальних конфліктів, або для консолідації 
навколо позитивних ідей свободи, демократії» [4; с.78]; «гіпертекст, який скла-
дається з великої кількості конкретних текстів, об’єднаних певною політичною 
подією» [5; с.165]; «(стратегічні наративи) інструменти, за допомоги яких націо-
нальні держави, корпорації, громадські та партійні структури артикулюють свої 
інтереси, цінності та аспірації» [6; с.30], творячи смисли великої політики.  

Характерними особливостями наративу є: здатність впливати на чутливі пси-
хологічні структури людської свідомості чи підсвідомості і «підмінювати» смис-
ли та конструювати «несправжню реальність»; статичність, через яку трансфор-
мувати наратив, можна лише методом заміни на новий діаметрально протилежний 
за змістом, який створений на основі фактів; консервативність (можуть 
«спрацювати як бомба уповільненої дії» через тривалий період); вірулентність 
[7], тобто високий рівень «патогенності» наративів, які можуть розповсюджува-
тись до «вторинних реципієнтів» через ЗМІ, рекламу, соціальні мережі, плітки, 
тощо. При чому кожного разу вони модифікуються, збагачуються та доповнюють-
ся подробицями і деталями, які роблять їх надзвичайно «достовірними для сус-
пільства», додаючи ще більшої стійкості та ознак соціального міфу чи стереотипу; 
конфліктність, переважно ґрунтуються і орієнтуються на маніпуляції етнічними, 
мовними, регіональними, соціальними та історичними суперечностями для са-
моідентифікації «Я» і «Чужий» («Ворог»), основою для цього виступає національ-
на ідентичність, яка обумовлена патернами «окремішності», «інакшості»; псев-
доісторичність, як звуження мета-оповіді (гранд наративу) до безальтернативної 
офіційної версії, сконструйованої на вже сфальшованому минулому, міфологізо-
ваній величі та історично визначеному ідеальному майбутньому; дисперсність 
(дезінтегративний характер), спрямованість передовсім на деструктивний вплив на 
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свідомість суспільства держави, на яку спрямовані інформаційні атаки; мобіль-
ність, обумовлена розвитком новітніх ІКТ. 

Процеси, механізми та інструменти творення наративів постійно модернізу-
ються, відповідно до потреб та інтересів проективних держав, які здійснюють ін-
формаційну агресію, відслідковувати їх надзвичайно складно, це потребує ство-
рення і скоординованої діяльності спеціальних інституцій та структур з високим 
рівнем довіри суспільства. Підвищення рівня медіа грамотності, підвищення рівня 
«споживання інформації», медіа культури та медіа грамотності населення здатне 
значним чином вплинути на захищеність суспільно-політичної обстановки в дер-
жаві та її інформаційну безпеку.  
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СУБНАЦІОНАЛЬНІ КОНЦЕПТИ У ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ:  
ДОСВІД ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ 

 

Дослідження в рамках субнаціональної політики є один з актуальних напрямів 
у політичній науці. Сьогодні комплексний аналіз політичних процесів неможли-
вий без застосування субнаціонального порівняльного методу. По суті, він ре-
алізується у формі концептів, що розроблені дослідниками, а їх специфікою є те, 
що вони синтезують у собі методично-методологічні принципи побудови в аналізі 
явищ. Загалом, субнаціональний концепт – це ідея-проект, що акумулює у собі ін-
новаційність у розумінні проблематики. Такі дослідження характеризуються 
поліпарадигмальністю та міждисциплінарністю зв'язків.  

На початку ХХІ ст. у світ виходить стаття Р. Снайдера [6], яка стає відправною 
точкою у побудові методології у порівняльних дослідженнях субнаціональних 
одиниць держави. В цілому, ця подія спричинила явище «відкриття дверей» до 
субнаціональних досліджень завдяки наголосу на детерміністській, а не 
імовірнісній причинності. Перевага логіки необхідних та достатніх умов полягає в 
тому, що вона дозволяє каузальним висновкам бути дійсними у невеликій кіль-
кості випадків [7].  

Перше десятиліття ХХІ ст. характеризується наявністю досліджень, які репре-
зентують підвищений науковий інтерес до субнаціональної політики, що, необ-
хідно зазначити, був підкріплений власними методиками вимірювання та кла-
сифікаціями випадків у межах субнаціональних одиниць аналізу. Ключову роль у 
теоретизації даних політичних практик відіграли латиноамериканські вчені. Саме 
тут ми лапідарно розглянемо їх концепти.  

Робота Е. Гібсона [3] заснована на ситуації, коли у демократичній державі на-
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явні авторитарні регіональні одиниці. Остання, у свою чергу, конструює сферу 
«граничного контролю», що за сутністю є широкомасштабною системою тери-
торіального врядування, до складу якої входять три структурні елементи: па-
рафіалізація влади, націоналізація впливу та монополізація національно-
субнаціональних зв'язків. Вагомим внеском є введення терміну «територіальність» 
як стратегії впливу, контролю та управління ресурсами, людьми на території, яку 
контролюють. 

К. Гервасоні [5] аналізує процес фіскальної децентралізації у ключі теорії дер-
жави-рантьє, що, як наслідок, впливає на форму субнаціонального політичного 
режиму на прикладі Аргентини. Науковець відзначає, що рантьєризм – це явище 
політичне, а не факт, що обумовлюється географічними чинниками наявності ре-
сурсів. Для його досліджень характерне використання об'єктивних та суб'єктивних 
методик вимірювання субнаціональних режимів.  

У працях А. Гірауді [4] розглядається проблема зіставлення режимів, тобто 
існування субнаціональних недемократичних режимів поряд з національними де-
мократичними урядами. Зокрема, досліджуються фактори, що сприяють відтво-
ренню цих режимів в Аргентині та Мексиці, дві країни, які останнім часом пере-
живали національну демократизацію, хоча й територіально нерівномірно.  

Роботи Ж. Бехренд [1] спираються на практику Аргентини для розробки 
аналітичної основи концепту «закритої гри», завдяки якій можна відобразити 
політичну динаміку субрегіону. «Закриті ігри» провінційної політики – це субна-
ціональні політичні режими, в яких сім'я, або скорочена група сімей, панує над 
політикою у провінції, контролює доступ до провідних державних посад, засоби 
масової інформації та інші ділові можливості.  

Е. Бентон [2] проаналізувала роль субрегіональних політиків в авторитарних 
системах (приклад Мексики, штат Оахака). Зазначають, що їх функціональний 
діапазон знаходиться у рамках сателітного забезпечення для національного рівня, 
проте автор доводить, що чиновники часто постають підтримкою для національ-
ного режиму через реалізацію їх місцевих вимог. Їх стратегії залежать від власно-
го рівня політичного контролю над усіма населеними пунктами, що перебувають 
під власністю. Зокрема, вони діють від імені національного режиму, в якому вони 
сильні, але дозволяють місцевому політику грати там, де вони слабкі. 

Тенденція досліджень останніх чотирьох років відобразила нові практичні 
площини для застосування порівняльної методики у субнаціональній політиці. У 
багатьох унітарних країнах Латинської Америки демократизація, а потім еко-
номічні ринкові реформи обумовили політичну децентралізацію. У той момент, як 
в деяких державах децентралізація почалася раніше, наприклад, Чилі та Колумбія, 
про транзит до демократії говорити ще рано. Специфікою ж було те, що децен-
тралізація стала загальним процесом, що характеризував інституційні зміни у всіх 
державах Латинської Америки незалежно від форми державного устрою. Вони, 
латиноамериканські країни, почали обирати власні субнаціональні органи вла-
ди. Попри те, що темпи, глибина і ступінь здійснення децентралізації очевидно 
різнилися, проте, існували від одного випадку до іншого, тобто становили 
цілісний кластер для аналізу. У будь-якому разі результат цих процесів віддзерка-
лював все більшу актуальність місцевого політичного життя для цілої країни.  

По суті, прикметною рисою усіх досліджень є, говорячи словами Р. Снайдера, 
«зменшення масштабу», що постає як альтернатива холізму у політичній науці, а 
зачасту – підхід, що продукує цікаві інституційні результати та теоретичні вис-
новки, яких досі не можна було отримати. Наукова школа Латинської Америки 
відкрила нові горизонти у політології. Завдання на сьогодні – їх окреслити та ос-
мислити відповідно до практики, у якій застосовується.  



 93

Список використаних джерел 
1.Behrend, Jacqueline. 2011. The Unevenness of Democracy at the Subnational Level: Provincial 
Closed Games in Argentina. Latin American Research Review 46 (1): 150-176. 2.Benton, Allyson. How 
Does the Decentralization of Political Manipulation Strengthen National Electoral Authoritarian Re-
gimes? Evidence from the Case of Mexico (2013). APSA 2013 Annual Meeting Paper; American Politi-
cal Science Association 2013 Annual Meeting. 3.Gibson, Edward (2005). Boundary Control: Subna-
tional Authoritarianism in Democratic Countries, in: World Politics, 58, 1, 101-132. 
4.Giraudy, Agustina. (2010). The Politics of Subnational Undemocratic Regime Reproduction in Ar-
gentina and Mexico, in: Journal of Politics in Latin America, 2, 2, 53-84. 5.Juan Federico Pino. Entre 
democracias y autoritarismos: una mirada crítica al estudio de la democracia subnacional en Colom-
bia y Latinoamérica, Colombia Internacional vol. no. 91 (July 2017). 6.Snyder, Richard. 2001. Scaling 
Down: The Subnational Comparative Method. Studies in Comparative International Development 36 
(1): 93-110. 7.Suárez-Cao, Julieta, Batlle, Margarita, & Wills-Otero, Laura. (2017). El auge de los es-
tudios sobre la política subnacional latinoamericana. Colombia Internacional, (90), 15-34. 

 
О. О. Гаржа 

 

ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ АНАЛІТИЧНИХ МЕТОДІВ  
У СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ 

 

На сьогодні отримання та накопичення відповідної інформації з метою засто-
сування політичних знань вимагає від дослідника застосування певних методів та 
методології. Політологія має в своєму розпорядженні широкий арсенал дослідни-
цьких методів, проте, як відомо, в політологічних дослідженнях дослідники засто-
совують як традиційні, так і новітні методи дослідження. Нині, з огляду на те, що 
суспільно-політичні процеси дедалі ускладнюються, помітний розвиток інформа-
ційних технологій, розвиток комунікативних процесів у політичній сфері, питання 
використання аналітичних методів стає не менш актуальним, ніж практика вико-
ристання комп’ютерних методів політичного прогнозування. З-поміж існуючих 
наукових методів хотілося б відмітити метод контент аналізу, івент-аналізу, метод 
експертних оцінок, когнітивне картування. 

У наш час аналіз документів (контент-аналіз) може використовуватись для 
дослідження, приміром, рейтингу лідерів організацій, іміджу політика, виявити ві-
дношення ЗМІ до актуальних подій, явищ, які трапляються у політичному житті. 
Процедура проведення контент-аналізу складається з певних етапів, тому спочат-
ку необхідно визначити об’єкт дослідження, мету, перелік і послідовність завдань, 
що будуть вирішуватись у процесі дослідження. Одним з провідних етапів кон-
тент-аналізу є вибір одиниці аналізу. Дослідники виділяють такі можливі одиниці 
аналізу, як: назва видання, рубрика, автор, джерело інформації, персонажі, події 
тощо [6, с. 25]. Слід відзначити, що вибір одиниці аналізу також залежатиме від 
форми реалізації дискурсу: усної, промови політичних діячів, їхні виступи по те-
лебаченню тощо, письмової – угоди, листівки з агітацією, політичні біл-борди та 
інше. Найчастіше сучасним дослідникам доводиться працювати з великими 
об’єми інформації, часом досить складними, де виділяється безліч смислових оди-
ниць та розробляються математичні операції задля їх кількісного аналізу. Виходя-
чи з цього, на нашу думку доцільно було б розглянути випадок, у якому основною 
одиницею контент-аналізу виступатиме слово. Наприклад, нас цікавить наступне 
питання: «Розуміння цілей та намірів кандидата на пост президента?», можна було 
б взяти запис виступу кандидата на пост президента і підрахувати частоту появи 
слів «розвиток», «світ», «мрія», «національні інтереси», «мир» тощо. Використан-
ня методу контент-аналізу сприяє кращому розумінню не тільки самого змісту по-
літичних та інших текстів, а й того, що сказано «між рядків». Серед переваг дано-
го методу можна виділити: можливість уникнути впливу дослідника на сам об’єкт 
дослідження; можливість дослідження явищ в історичному плані за допомогою 
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аналізу документів минулого [4, с. 200]. Серед недоліків даного методу можна ви-
ділити: вибір одиниць контент-аналізу залежить від вихідних методологічних 
принципів дослідників, які можуть не збігатися, у підсумку різні дослідники мо-
жуть виходити з різних одиниць аналізу [5, с. 170]. 

При аналізі політичних подій знаходить своє застосування метод івент-
аналізу. Івент-аналіз або метод аналізу даних дозволяє впорядкувати і структуру-
вати складні політичні процеси (публічні заяви політиків, конфлікти) у вигляді ни-
зки подій [5, с. 170]. Методика івент-аналізу застосована на спостереженні за хо-
дом та інтенсивністю подій з метою визначення основних тенденцій до змін у по-
літичному процесі [3, с. 84]. В наш час методика івент-аналізу має дуже широке 
поле застосування. Наприклад, моніторинг згадувань політичних подій у глобаль-
ній мережі Інтернет, складання хронології подій, вивчення міжнародних перего-
ворів. Тільки після отримання відповідних даних, ми можемо не тільки дати 
об’єктивну оцінку подіям, але і побудувати вірогідні сценарії розвитку подій. До 
основних етапів застосування івент-аналізу можна віднести такі:  

- збір бланку даних; - розчленування зібраної інформації на окремі одиниці на 
окремі одиниці спостереження та сортування даних; - заповнення матричного кла-
сифікатора; - аналітичне порівняння отриманих величин, які характеризують події 
окремого часового проміжку; - верифікація отриманих даних [5, с. 170].  

 У цілому можна сказати, що зазначена методика передбачає реалізацію етапів, 
які було зазначено вище. Серед основних переваг івент-аналізу варто відмітити 
високу об’єктивність інформації про явища та/або події. Однак даний метод є ду-
же трудомістким і вимагає високої кваліфікації виконавців замовлення. Проте, на 
наш погляд, цей метод є найбільш привабливим у процесі прийняття рішень.  

Методика когнітивного картування спрямована на аналіз того, як політич-
ний діяч сприймає певну політичну проблему та встановлення його імовірної реа-
кції на розвиток ситуації [1, с. 151]. Насамперед, методика когнітивного картуван-
ня виникла в межах когнітивної психології. Когнітивне картування зосереджуєть-
ся на особливостях організації, формування знань про людину та оточуючий світ. 
В основі даної методики лежить побудова когнітивної карти. Когнітивна карта – 
це графічне відображення плану, збору, обробки та збереження інформації, який 
міститься в свідомості людини [2, с. 255]. Шляхом аналізу своєї та іншої когнітив-
ної карти, дослідник може швидко розширити розуміння проблеми, поліпшити об-
ґрунтованість прийнятих рішень. Використання методики когнітивного картуван-
ня передбачає такі етапи: 1) здійснюється відбір текстових матеріалів, що мають 
безпосереднє відношення до політичного діяча; 2) виділяються основні поняття, 
якими оперує політичний діяч, між ними визначаються причинно-наслідкові 
зв’язки; 3) кількісні підрахунки причинно-наслідкових зв’язків; 4) здійснюється 
інтерпретація результатів когнітивної карти [5, с. 171]. 

Доволі значної популярності здобув когнітивний підхід щодо розуміння логіки 
поведінки виборців. Згідно даним підходом, щоб зрозуміти логіку поведінки ви-
борців, необхідно реконструювати їхні когнітивні настанови. Головним недоліком 
даного методу є складність та трудомісткість.  

Сутність методу експертних оцінок полягає в отриманні від експертів інфор-
мації, якої не вистачає, опрацюванні і використанні зібраної інформації для прий-
няття рішень. Перевагою цього методу є те, що він дозволяє приймати рішення у 
тих випадках, коли об’єктивні методи не дають потрібний результат. Однак, слід 
подивитись на це з іншого боку, а саме конформізм експертів, який може стати па-
сткою. Певна частка вчених або експертів вважають, що думка, судження, які від-
різняються від думки більшості, за умови обґрунтування своєї позиції, може приз-
вести до пристосування, тобто до зростання конформізму. Дослідження із застосу-
вання методу експертних оцінок складається із наступних елементів: - підбір ін-
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формаційних матеріалів, вибір експертів; - збір експертних висновків і обробка ре-
зультатів; - підготовка підсумованого висновку [4, с. 203].  

Підсумовуючи результати аналізу застосування різних аналітичних методів, 
ми можемо зробити певні висновки. Отже, у сучасній політичній науці застосову-
ється ціла низка наукових методів дослідження, які дозволяють розкрити видимі 
та утаємничені аспекти політичних явищ. Кожний з вищезазначених методів полі-
тичного аналізу має свої переваги і недоліки, але для збільшення точності дослід-
ники їх поєднують. Дослідник повинен вміти визначити причини виникнення різ-
них явищ та подій, що відбуваються у політичній дійсності, спрогнозувати майбу-
тні перспективи їх розвитку. Варто відмітити, що аналітичні методи відіграють 
важливу роль в оцінці експертами політичних подій та поглиблюють їх розуміння 
політичних процесів.  
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ПІТЕРА ДЕ ВАЙЛДА  
ДО ВИВЧЕННЯ ЄВРОСКЕПТИЦИЗМУ 

 

Наукові дослідження євроскептицизму, як феномену, що виник в рамках євроін-
теграційних процесів разом з їх стартом на початку 1950-х рр., розпочалися лише в 
середині 1990-х рр. З того часу з’явилася велика кількість наукових праць, які стосу-
ються різнобічного вивчення даного явища. Більшість науковців комплексно до-
сліджують євроскептицизм, аналізуючи його прояви і сутність, формуючи типології 
та намагаючись визначити теоретичні рамки. Адже без урахування конкретних нау-
кових підходів, які стимулюють об’єктивність валідність дослідницьких зусиль, 
вкрай складно досягнути поставлених перед дослідженням цілей. 

У даній роботі ми визначили мету дослідити теоретичні підходи до до-
слідження євроскептицизму, які сформував норвезький дослідник Пітер де Вайлд.  

У своїй праці «На яких умовах процвітає євроскептицизм? Оцінка різних під-
ходів та емпіричних висновків» Пітер де Вайлд виділяє чотири підходи до вивчен-
ня євроскептицизму [6]. Перший з них – громадянський підхід. Основним джере-
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лом отримання інформації при використанні цього підходу є дані «Євробаромет-
ра» та інших соціологічних служб, які вивчають громадську думку європейців що-
до ЄС. Подібні опитування «Євробарометром» (міжнародний проект регулярних 
опитувань громадської думки, що здійснюється під егідою Європейської Комісії) 
проводяться два рази на рік в усіх країнах-членах ЄС та, за потребою, інших 
країнах. На думку дослідника П. де Вайлда, за допомогою тих питань, які зазвичай 
ставляться респондентам (Як ви думаєте, членство вашої країни в ЄС це добре? Як 
ви думаєте, ваша країна виграла від членства в ЄС?) можна визначити рівень 
євроскептичних настроїв. Крім того, у рамках цього підходу використовують ме-
тод фокус-груп. Так, у ході одного детального інтерв’ю з експертами вчений 
з’ясував, що шотландці та валлійці набагато менше євроскептичні, ніж власне 
англійці, що й підтвердили результати Brexit у 2016 році. 

Громадянський підхід, як зазначає Пітер де Вайлд, дає можливість врахувати 
індивідуальні особливості тих, хто власне вважає себе євроскептиком. Наприклад, 
названий підхід включає такі фактори як вік, стать, освіта, рід занять тощо. Цей 
підхід, на наш погляд, є виправданим, адже допомагає з’ясувати громадську думку 
громадян країн, зокрема ЄС стосовно тих процесів та явищ, які характерні для 
Європи. Із застосуванням цього підходу також стає можливим визначити зміст і 
рівень скептичних настроїв серед населення європейських країн. Це, своєю чер-
гою, може сприяти пошуку й аналізу причин суспільного євроскептицизму, а та-
кож інструментів зниження його рівня в ЄС загалом.  

Другим, не менш важливим підходом, є партійний підхід. За словами вченого, 
його часто використовують дослідники, щоби з’ясувати роль і місце партій у ви-
никненні та розвитку євроскептицизму. П. де Вайлд використовує результати до-
сліджень А.Щербяка і П.Таґґарта, які, безсумнівно, зробили важливий внесок в 
класифікацію політичних партій Європи стосовно євроскептицизму. У рамках 
цього підходу дослідники вивчають програми політичних партій, їх діяльність, 
публічні висловлювання, коментарі лідерів та представників політичних партій. І, 
нарешті, цей підхід привертає увагу до внутріпартійного інакомислення щодо різ-
них поглядів на євроінтеграційні процеси і ставлення до ЄС.  

За словами П. де Вайлда, багато великих партій Європи мають фракції всере-
дині них, що часто продукує розбіжності з питань, пов’язаних зокрема з європей-
ською інтеграцією. Це, наприклад, характерно британським партіям, внутрішнь-
опартійний антагонізм яких часто призводив до уповільнення євроінтеграції 
країни і росту рівня євроскептицизму в ЄС загалом [5, с. 55-57]. Згідно з цим під-
ходом, вивчаючи партійну документацію та діяльність у контексті європейських 
питань, дослідники визначають чи є, і наскільки саме та чи інша партія євроскеп-
тичною. Крім того, на думку П. де Вайлда, наявність і рівень євроскептицизму ча-
сто можна визначити, оцінивши ідеологію партії. Так, переконаний вчений, біль-
шість комуністичних партій у Європі є євроскептичними [6]. Це, до речі, стосуєть-
ся і України, в якій Комуністична партія була однією із перших (хоч і не єдиною), 
яка проявляла євроскептицизм в публічному просторі нашої держави і не 
змінювала свою риторику впродовж всього періоду свого існування ( з 1993 по 
2015 рр.). Партійний підхід, на наш погляд, є цілком логічним в дослідженні 
євроскептицизму, оскільки саме політичні партії є вагомим, а інколи, ключовим 
гравцем у політичних системах країн ЄС. Вивчення їхніх програм, діяльності та 
ідеологічного спрямування може сприяти визначенню причин їх євроскептичної 
політики (якщо така спостерігається) та комплексному розумінню суті євроскеп-
тицизму. Цей підхід є важливим також через те, що політичні партії часто самі 
продукують євроскептичні настрої, вбачаючи у цьому власний, часом латентний 
інтерес. Тому при вивченні даного феномену, на наш погляд, варто застосовувати і 
цей підхід. 
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В основі третього підходу – дискурсивного, лежить дискурс європейської інте-
грації в публічній сфері. Цей підхід, відповідно П. де Вайлду, охоплює аналіз ви-
ступів політиків, матеріалів засобів масової інформації, і публікацій в інших фор-
мах, наприклад, літературних романів, шкільних книг тощо. Ключове значення у 
цьому підході має виявлення національних наративів про європейську інтеграцію, 
що впливає на рівень і зміст проявів євроскептицизму у тій чи іншій державі. Од-
ним із найбільш відомих досліджень у рамках цього підходу є праця іспанського 
професора соціології Дієза Хуана Медрано «Обрамлення Європи», 2003 р. [4, с. 
332]. Він вивчав національні наративи про європейську інтеграцію в Німеччині, 
Іспанії та Сполученому Королівстві. У Німеччині, стверджує Дієз Медрано, євро-
пейська інтеграція є спокутуванням за гріхи Другої світової війни. Європейська ін-
теграція в іспанському дискурсі є шляхом до демократії та економічної мо-
дернізації. Натомість у Великобританії європейська інтеграція та ЄС часто зобра-
жуються як загроза незалежності Великобританії, так само, як гітлерівська Німеч-
чина за часів Другої світової війни. Тому, за словами дослідника, дискурс «війни» 
регулярно ініціюється у Великобританії навколо європейських зустрічей на вищому 
рівні[4, с. 332]. Наприклад, часто такі слова, як «вторгнення» використовуються при 
обговоренні нового законодавства ЄС тощо. Проте, зазначає П. де Вайлд, в той же 
час, членство в ЄС підтримується як спосіб британського експорту [6]. Але очевид-
но, що національна пам’ять про Першу і Другу світові війни, в яких Німеччина по-
руч із союзниками була ключовим агресором в т.ч. Британії, і цінності, засновані на 
цінуванні національного суверенітету, переважили торговий меркантилізм держав-
ної влади, що призвело до голосування британців на референдумі влітку 2016 року 
не на користь ЄС, а за вихід Великої Британії з його складу [2].  

З точки зору дискурсивного підходу, вважає П. де Вайлд, євроскептицизм мо-
же бути відображенням того, наскільки сильним є національний зв’язок з реаль-
ністю європейської інтеграції. Для прикладу, судячи з національних дискурсів, 
стає очевидним, що євроскептицизм може процвітати в країнах, які дотримуються 
військового нейтралітету (Ірландія, Данія, Швеція і Австрія), коли ЄС починає ро-
звивати дискусію про збройні сили ЄС. Більш позитивно це сприймається у тих 
країнах, де домінує дискурс, що зображує європейську інтеграцію як зміцнення 
національної держави – наприклад, у Німеччині чи Іспанії. У той же час ця ідея 
відкидається там, де такий дискурс зображує європейську інтеграцію як загрозу 
для національної держави, наприклад, у Великобританії [6]. 

Таким чином, дискурсивний підхід, на наш погляд, є дійсно корисним при до-
слідженні євроскептицизму. Він дозволяє відслідковувати та аналізувати публічне 
мовлення представників різних держав і європейських інституцій, що може допо-
могти зрозуміти причини і способи поширення євроскептичних настроїв. Крім то-
го, ми вважаємо, що у рамках цього підходу можна застосовувати метод контент-
аналізу ЗМІ з метою з’ясування присутності тематики євроскептицизму в публіч-
ному дискурсі інформаційного простору ЄС. Це дозволить оцінити, на скільки 
важливим є даний феномен для європейців.  

Особливу роль у вивченні євроскептицизму П. де Вайлд віддає інституційному 
підходу. Він трактує євроскептицизм як результат і відповідь на суттєві недоліки 
політичної системи ЄС. Деякі науковці стверджують, що ЄС страждає від дефіци-
ту демократії та надмірного бюрократизму, що прямо впливає на зміст євроскеп-
тицизму. Так, на думку прихильників інституційного підходу, євроскептицизм 
сформувався саме через закритість ЄС, оскільки занадто багато важливих рішень 
приймаються невибраними посадовими особами під впливом лобістських груп. 
Натомість, виборні посадові особи, такі як члени Європейського парламенту, не 
мають достатніх повноважень. В результаті, європейські громадяни не мають 
можливостей змусити європейську політичну еліту відповідати на їхні питання. У 
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цьому випадку нам видається доречним вислів сучасного німецького науковця 
Ульріха Бека, який звучить так: «Ті, кого ми обирали, не мають влади. А тих, у ко-
го в руках влада, ми не вибирали» [1, с. 12]. ЄС, таким чином, не відповідає клю-
човій вимозі сучасного європейського розуміння демократії. У зв’язку з цим, ір-
ландський політолог Пітер Меєр стверджує, що політична опозиція переходить до 
критики системи в цілому, коли громадяни відчувають, що вони не можуть впли-
вати на прийняття рішень через вибори [3, с. 7-8]. Тоді євроскептицизм стає 
своєрідною формою політичної опозиції, який породжений відсутністю достатньої 
демократії у ЄС. 

Інституційний підхід, на відміну від інших вищеназваних, на наш погляд, може 
бути поділений на дві частина: перша характеризує його як підхід щодо вивчення 
євроскептицизму та стимулює досліджувати його крізь призму діяльності інститу-
цій ЄС; другий виокремлює його як підхід щодо розуміння євроскептицизму, 
відповідно до якого цей феномен є наслідком неефективної діяльності органів ЄС.  

Отож, здійснений нами аналіз наукових підходів Пітера де Вайлда до вивчення 
євроскептицизму показав, що, по-перше, її застосування дає можливість дослідити 
даний феномен і концепт політичної науки, враховуючи різні критерії і фактори, 
що впливають як на саме явище євроскептицизму, так і на те, що його продукує; 
по-друге, дана класифікація не є універсальною, адже упускає такі фактори як 
історія, культура, ідентичність тощо, які безумовно впливають на сутність 
євроскептицизму. Тому вона може бути доповнена іншими теоретичними підхо-
дами, що стимулює до подальших наукових пошуків. 

 

Список використаних джерел 
1.Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая экономия / 
Ульрих Бек// Пер. с нем. А.Григорьева и В.Седельника – М.: Прогресс-Традиция, Территория бу-
дущего, 2007. – 464 с. 2.Foster A. EU referendum 2016 aftermath: All the key dates: When will Brit-
ain leave the EU? [Електронний ресурс] / Alice Foster // Express. Home of the Daily and Sunday Ex-
press. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://www.express.co.uk/news/politics/644178/EU-
referendum-dates-European-Union-Brexit-David-Cameron-Brussels. 3.Mair P. Political Opposition 
and the European Union / Peter Mair. // Government and Opposition. – 2007. – №42. – P. 1–17. 
4.Medrano D. Framing Europe: Attitudes to European Integration in Germany, Spain, and the United 
Kingdom/ Diez Juan Medrano// Princeton, N.J.: Princeton University Press. – 2003. – P. 332. 
5.Tarnavskyi O. Proponents of Euroscepticism in the United Kingdom from 1950 to 2017 / Omelian 
Tarnavskyi. // Central European political studies. – 2017. – №4. – P. 39–57. 6.Wilde P. Under what 
conditions does Euroscepticism flourish? An evaluation of different approaches and empirical findings 
[Electronic resource] / Pieter de Wilde // The University of Oslo. – 2010. – Access mode to resource: 
https://www.sv.uio.no/arena/om/aktuelt/aktuelle-saker/2010/deWilde-trial-lecture.pdf. 

 
П. Г. Петров 

 

РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ (ІНТЕРНЕТ)  
У ФОРМУВАННІ ІМІДЖУ ТРАНЗИТИВНИХ ДЕМОКРАТІЙ 

 

Імідж відіграє вагому роль для держави, він виступає інструментом досягнен-
ня внутрішньополітичної стабільності, впливає на міжнародне позиціонування 
держави тощо.  

Імідж транзитивних демократій, здебільшого, володіє негативними характери-
стиками, що обумовлено, в першу чергу, авторитарним / тоталітарним минулим 
цих держав. Тому формування іміджу виступає однією з головних цілей зовніш-
ньої та внутрішньої політики транзитивних демократій. 

Формування позитивного іміджу транзитивних демократії повинно спиратися 
на ґрунтовну іміджеву політику, яка побудована на основі певної іміджевої моделі й 
включає в себе розгалужену систему інформаційного впливу на цільову аудиторію. 
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Під системою інформаційного впливу розуміється інструменти цілеспрямованого 
донесення певної інформації до іміджеспоживача. Серед таки інструментів, в пер-
шу, виокремлюються ЗМІ (телебачення, радіомовлення, преса тощо) та Інтернет.  

В загальному розумінні соціальні мережі, як частина Інтернет мережі, висту-
пає найбільшою платформою комунікації суб’єктів, яка володіє глобальним харак-
тером.  

Соціальна мережа – «платформа, онлайн-сервіс або веб-сайт, призначений для 
побудови, відображення та організації соціальних відносин» [1, с. 83]. 

Соціальні мережі можливо поділити на певні категорії: 1) соціальні мережі, що 
спеціалізуються на певній тематиці (політичній, економічній, вирішенні міжнаро-
дних конфліктів тощо) та підпадають під інтереси конкретної, зацікавленої ауди-
торії; 2) соціальні мережі, що спрямовані на підвищення кваліфікації, інтелектуа-
льного рівня індивіда, також володіють обмеженою аудиторією; 3) соціальні ме-
режі загальної тематики, тобто, контент таких мереж не володіє обмеженою інфо-
рмаційною спрямованістю та включає в себе розгалужену (за віком, інтересами) 
аудиторію [2, с. 64]. 

Соціальні мережі володіють особливими часовими характеристика, тобто на-
дають можливість оприлюднювати інформацію й дозволяють відразу аналізувати 
отриману інформацію та обговорювати її шляхом «живого» спілкування (online). 

Отже соціальні мережі (Інтернет) надають розширенні можливість для форму-
вання позитивного іміджу транзитивними демократіями. Соціальні мережі дозво-
ляють в режимі «живого» часу доносити до аудиторію виважену інформацію щодо 
діяльності їх політичних інститутів в різноманітних сферах й, як наслідок, вплива-
ти на формування образу про транзитивну демократію у кожного індивіда.  
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ПОНЯТТЯ «КОНФЛІКТ» У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ 
 

Вся історія розвитку суспільства – це процес постійного виникнення й вирі-
шення різноманітних суперечностей, зіткнення інтересів, суспільних цінностей, 
відносин, тому надзвичайно важливо навчитись їх вирішувати, і як казав видатний 
німецький вчений Р. Дарендорф «Хто може подолати конфлікти шляхом їх ви-
знання та врегулювання, той бере під свій контроль ритм історії. Хто упустить та-
ку можливість, одержує цей ритм собі в противники» [1,с.108]. Суспільство швид-
ко змінюється і пристосуватися до таких змін допомагає конфліктологія як окре-
мий науковий напрямок, зосереджений на вивченні конфліктів. Саме конфліктоло-
гія вивчає сукупність властивостей та закономірностей виникнення, розвитку та 
завершення конфлікту, а також способи попередження, вирішення та управління 
ними. Тож для конфліктології поняття «конфлікт» є базовим, зміст якого є осно-
вою предмету науки. В цілому конфлікт розглядається як гостре зіткнення опози-
ційних інтересів, поглядів, цілей, що призводять до протидії між суб’єктами конф-
лікту і супроводжується негативними настроями з їх сторін. Зіткнення суб’єктів 
відбувається в процесі їх взаємодії: у спілкуванні, поведінці, діях, спрямованих 
один на одного, в результаті такої взаємодії й проявляється протиріччя. Отже, по-
няття конфлікту тісно пов'язане з філософським поняттям «протиріччя». Звичайно, 
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розуміння протиріччя у різних авторів своє, але науковці єдині у тому, що однією 
з істотних його ознак є протилежність інтересів. У свою чергу, інтереси пов’язані з 
цінностями, цілями, орієнтаціями. Американські автори Р.Фішер і У.Юрі, розгля-
даючи шляхи вирішення конфліктів, підкреслюють: «... кажіть про інтереси, а не 
про позиції. Щоб досягти розумного рішення, необхідно примирити інтереси, а не 
позиції» [2,с.57]. Усвідомлення протилежності інтересів, цінностей, цілей – неод-
мінна ознака конфлікту. Більшість сучасних відкритих конфліктів є ціннісними, 
тобто містять у собі елементи боротьби ідентичностей, у першу чергу, етнічних і 
релігійних. Багато політичних конфліктів виникають з приводу інтересів і погля-
дів. Та все ж у політичному конфлікті на першому місці завжди інтерес, пов'яза-
ний з владою як засобом доступу до володіння і розподілу благ. Все інше – прик-
риття або обґрунтування інтересів. Поняття «політичний конфлікт» визначає бо-
ротьбу за вплив у системі політичних відносин за доступ до прийняття загальноз-
начущих рішень, за монополію своїх інтересів і визнання їх суспільно необхідни-
ми. В цілому, розвиток політологічної теорії конфліктів демонструє два напрямки 
інтерпретації цього явища. По-перше, конфлікт розглядається як конфронтація ве-
ликих соціальних груп. По-друге, при вивчення конфлікту зосереджується увага 
на розробці концепцій індивідуалізації конфлікту, тож протистояння і баланс сил 
слід шукати в самих суб’єктах. Водночас глобалізація і супроводжуючи її процеси 
формування глобального ринку, посилення взаємозалежності і одночасно супере-
чностей між політичними суб’єктами ведуть до появи нових рис і характеристик 
конфліктів у сучасному світі. З огляду на це, можна говорити про постійне поси-
лення зв’язків політичної конфліктології з теорією міжнародних відносин, геопо-
літикою, геостратегією, та глобалістикою [3, с. 128]. В подальшому концептуалі-
зація поняття «конфлікт», на нашу думку, буде пов’язана з взаємодією цих дисци-
плінарних напрямків у справі модерної інтерпретації поняття з урахуванням спе-
цифіки розвитку як окремих суб’єктів, так і світу в цілому. Тож саме міждисцип-
лінарний підхід стана методологічним підґрунтям для вдосконалення загальної те-
орії конфлікту і пошуку можливостей для застосовування отриманих результатів 
для запобігання, контролю і врегулювання конфліктів будь-якого рівня. 

Нині поширеною є думка про позитивну роль, яку відіграють політичні конф-
лікти у суспільному житті, тому що вони сигналізують суспільству і владі про іс-
нування протиріч різних думок громадян і стимулюють конкретні дії, здатні нор-
малізувати ситуацію в суспільстві. Дестабілізація влади і дезінтеграція суспільства 
виникають не тому, що виникають конфлікти, а через невміння врегулювати полі-
тичні протиріччя, або елементарне ігнорування виникаючих колізій. Тому у прак-
тичній площині слід зосередитися на пошуку адекватних сучасним реаліям ін-
струментів і методів врегулювання та запобігання загостренням конфліктів.  

Отже, конфлікт в межах сучасного наукового дискурсу постає природною 
складовою життя, чинником, який сприяє розвитку, функціонуванню або регресу 
політичної системи, еволюційним або революційним змінам в ній, водночас дос-
конале вивчення цього феномену, враховуючи особливості розвитку сучасної 
людської цивілізації, є завданням міждисциплінарного характеру. 
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Я. І. Велика, І. В. Іщенко 
 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИЧНИМИ РИЗИКАМИ –  
ШЛЯХ МІНІМІЗАЦІЇ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В УКРАЇНІ 

 

Однією з найважливіших умов зміцнення позицій України на міжнародному 
рівні та її інтеграції до європейського співтовариства, а також в світову економіку, є 
нормалізація політичної ситуації, яка в даний час характеризується вкрай високим 
ступенем нестабільності. Для зарубіжних політиків і бізнесменів Україна представ-
ляється досить цікавим і перспективним, але досить ризикованим партнером.  

Тож, досить широкий ринок нашої країни для іноземних та внутрішніх інвес-
тицій поєднується з політичною нестабільністю, що стала головною перепоною 
для притоку капіталів до її економіки. Другою суттєвою проблемою, що постає 
перед системою державного управління, є неоднакова ефективність державної по-
літики в різних регіонах країни, зважаючи на специфіку політичних процесів, що 
переважають на відповідних територіях. Ситуація виглядає типовою. Адже у краї-
нах з перехідною політичною системою та економікою, як свідчить практика, про-
являються тенденція до зростання нестабільності політичного процесу [2, c. 178-
193]. Слід зазначити, що подолання системної кризи має ототожнюватися з регу-
люванням політичних, економічних, етно-культурних та інших соціальних проце-
сів [5]. Шляхом їх ізольованого розгляду неможливо одержати достовірні та об-
ґрунтовані прогнози про тенденції чи напрямки соціально – економічного розвит-
ку. Отже, їх потрібно розглядати у системі. Це вкрай важливо для протидії, а та-
кож попередження політичних ризиків.  

На жаль, вітчизняною наукою поки що несформована цілісна ефективна мето-
дологія управління політичними ризиками. А це гальмує процеси реформування 
апаратів публічної влади, спрямованих на модернізацію державної влади та подо-
лання системних кризових явищ в Україні. Ризикототожнюється з можливою небе-
зпекою або невдачею, можливими збитками або матеріальними втратами [1, c. 25]. 
Політичний ризик визначається як потенційно значущі для управління економічни-
ми ресурсами непередбачувані обставини, що викликані політичними подіями або 
процесами. Водночас, він сприймається як діяльність, що здійснюється з надією на 
вдале завершення, як образ дій у невизначеній ситуації [6, c, 15]. Мистецтво управ-
ляти в кризових умовах полягає в тому, щоб перетворити потенційний ризик у нові 
можливості, обравши правильну стратегію управління політичним ризиком. Для 
цього доцільно скористатися моделлю політичних циклів ділової активності [3]. 
Вона полягає в існуванні факту залежності між електоральним циклом та станом 
національної економіки й ґрунтується на трьох важливих установках: 1) економіка 
характеризується використанням відповідних коливань з наступним розглядом ко-
лишніх очікувань; 2) політичних діячів, перш за все, хвилює перемога на виборах; 
3) виборці довірливі та недалекоглядні, вони готові підтримати політичного лідера 
в тому випадку, якщо економіка зростає безпосередньо перед виборами.  

Враховуючи їх, варто сформулювати основні принципи процессу управління по-
літичними ризиками: 1) принцип максимізації, який передбачає прагнення до най-
більш повного охоплення можливих сфер виникнення ризиків; 2) принцип мініміза-
ції, що означає прагнення звести до мінімуму спектр можливих ризиків, ступінь їх 
впливу на власну діяльність; 3) принцип адекватності реакції зводиться до того, що 
держава має своєчасно та відповідним чином реагувати на всі зміни, які призводять 
до посилення ризику; 4) принцип прийняття передбачає,що держава приймає рішен-
ня здійснювати свою діяльність в умовах ризику, тобто бере на себе ризик.  

Технологія управління політичними ризиками має розроблятися з урахуванням 
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конкретних обставин і є продуктом мистецтва управління та важливим фактором 
успішного досягнення поставлених цілей. Вона включає в себе сукупність спо-
собів і процесів циклічної цільової діяльності суб’єкта, що спрямована на перед-
бачувану зміну стану об’єкта, досягнення заданих наперед результатів в умовах 
невизначеності; систему методів і методик мінімізації ризиків та використання 
прихованих потенціалів соціальної системи відповідно до цілей її розвитку, 
соціальних нормативів і стандартів.  

На нашу думку, саме стан керованих об’єктів дозволяє сформулювати певні 
висновки про те, що і як роблять органи державної влади та місцевого самовряду-
вання для того, щоб у суспільстві панувала стабільність. Критеріями ефективності 
управління є: наукове та практичнее обґрунтування; професійне виконання; нор-
мальнее суспільне сприйняття; можливість повторення; гнучкість; адаптивність; 
надійність у досягненні соціальних цілей і завдань; економічність; зручність у ви-
користанні [4]. 

Особливість технологій управління політичними ризиками в системі органів 
державної влади полягає в їх практичності, орієнтованості на конкретні справи та 
вчинки, рішення, ресурси і дії. Практичність управління ризиками передбачає 
підпорядкування йому організаційно-регулюючого механізму, який в такому 
випадку функціонує в напрямі означення цілей та прогнозованих результатів їх 
досягнення [7]. 

Звідси очевидним є використання праксеологічного і мотиваційного підходів до 
виходу з кризових умов, що поєднують і стимули, і мотивацію, яку мають створюва-
ти законодавчі та виконавчі органи до політичних, економічних суб’єктів. Причому, 
мінімальні політичні ризики спостерігатимуться за умов безперервності таких дій.  
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І. Є. Ворчакова, О. А. Каращук 

 

ПОЛІТИКА ГЕНДЕРНОЇ ПРІОРИТЕТИЗАЦІЇ В НІМЕЧЧИНІ 
 

Прагнення України дo єврoпейських стандартів життя передбачає реалізацію 
принципів гендернoї рівнoсті у всіх сферах рoзвитку суспільства, забезпечення 
рівнoгo дoступу oбoх статей дo oсвітніх, вирoбничих, культурних ресурсів тoщo. 
Для України oсoбливoгo значення має дoсвід реалізації гендернoгo підхoду в си-
стемі вищoї oсвіти сучаснoї Німеччини, тoму щo ця країна є oдним із найвп-
ливoвіших членів Єврoпейськoгo Сoюзу й відзначається висoким рівнем актив-
нoсті жінoцтва у суспільнo-пoлітичнoму житті. 

Німецька вища освіта дійсно знаходиться на достатньо високому рівні розвит-
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ку. Крім того, що вона досі безкоштовна, позитивною рисою є й ще втілення на 
рівні окремих університетів політики рівних прав і можливостей. 

В основі політики німецького уряду щодо подолання гендерної нерівності у всіх 
сферах загалом і в освіті зокрема лежить ідея політики гендерної пріоритетизації. 
Гендерна пріоритетизація (або гендерний мейнстрімінг), яка була записана у Пекін-
ській Платформі дій та затверджена офіційно на Четвертій Всесвітній конференції зі 
становища жінок у Пекіні в 1995 р. – це визнана на глобальному рівні стратегія 
втілення політики гендерної рівності. Гендерна пріоритетизація передбачає 
(ре)організацію, удосконалення, формування та оцінку політичних процесів у такий 
спосіб, щоб учасники та учасниці прийняття політичних рішень використовували 
гендерно чутливий підхід в усіх галузях політики і на всіх етапах. Наявні відмінності 
між чоловіками та жінками враховуються для визначення негативних наслідків, а не 
підтримки нерівностей чи ієрархій, які склалися в суспільстві [2,с.11].  

У заключному комюніке Берлінської конференції міністрів освіти (вересень 
2003 р.) стверджувалося, що освітній процес повинен ліквідувати соціальні де-
формації суспільства, зокрема гендерну дискримінацію, а так само інші соціальні 
нерівності в системі освіти.  

Гендерна дискримінація в системі освіти Німеччини об’єднує вертикальний і 
горизонтальний сегрегаційні процеси: 1) горизонтальна сегрегація: навчальні інте-
реси дівчат багатогранніші ніж у хлопців, але вони рідко націлені на отримання 
диплому з технічної спеціальності; 2) вертикальна сегрегація: незважаючи на 
успіхи під час навчання в школі або ВНЗ жінки закінчують навчання, коли отри-
мують ступінь бакалавра. Жінки не досягають вершини академічної кар’єри. Вер-
тикальна сегрегація має місце у всіх наукових напрямках, навіть у так званих 
жіночих галузях знань. Студенти чоловіки та жінки в Німеччині розподіляються за 
фахом нерівномірно. У цьому зв’язку вчені наводять терміни «чоловічий фах», 
«жіночий фах», «нейтральний фах» [1,с.107]. 

Німеччина почала застосовувати механізми щодо подолання дискримінації в 
освітній сфері. Наприклад, у Берлінському університеті у 1997 році стартував про-
ект «Дегендеризація науки», ініціатори якого намагалися зробити природничі 
науки більш привабливими для жінок завдяки змінам у навчальному плані й 
об’єднанню природничих і технічних наук з гуманітарними. Відтоді понад 20 
університетів Німеччини почали вводити програму гендерних досліджень у свій 
розклад. Університет в Ольденбурзі, університет Альберта Людвіга у Фрайбурзі 
поєднують гендерні програми з дослідженнями в медичних, природничих та ін-
формаційних науках. 

Розглянемо на прикладі одного з провідних університетів Німеччини. 
Протягом 4-х семестрів студенти гуманітарних спеціальностей університету м. 

Білефельд прослуховують курс «Гендер та наукові дослідження», у якому розгля-
даються наступні тематичні поля: 1.Гендерна соціалізація й гендерний підхід в 
освіті; 2.Гендерний підхід в організації трудового процесу; 3.Гендерна проблема-
тика в області охорони здоров’я; 4.Транснаціоналізація й демократизація гендер-
них стосунків у суспільстві [3,с.249]. 

В Німеччині такoж, як і в Україні, існують прoблеми з дoланням дискримінаціі 
в oсвітній сфері, але, на відміну від німецького досвіду в цій галузі, ця прoблема 
не вирішується в Україні так ефективнo, як у Німеччині, щo булo б дoцільнo 
врахувати та адаптувати з oгляду на націoнальний менталітет і традиції. 

Дoсвід, накoпичений вченими Німеччини, засвідчує, щo неoбхіднoю умoвoю 
успішнoї реалізації гендернoї oсвіти є впрoвадження спеціальних гендерних курсів 
у систему вищoї шкoли, підгoтoвка педагoгічних кадрів вищих навчальних за-
кладів, публікації кoнкретних наукoвих дoсліджень, узагальнюючих праць з теoрії 
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й метoдoлoгії ґендерних дoсліджень (підручників, пoсібників, збірників), а такoж 
матеріальні стимули для рoзрoблення та впрoвадження нoвих тем і курсів з ґен-
дернoї прoблематики в навчальних закладах. 
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К. S. Vaisero, V. О. Tuz, М. М. Tymchenko 
 

DEMOCRACY, ECONOMIC AND POLITICAL DEVELOPMENT  
IN THE ARAB COUNTRIES 

 

The modern world is a system that constantly undergoes changes in the economic, 
political and social life. The Arab world is part of the world system, and accordingly, in 
this part of the world, there are also some changes that affect the international position 
of these states and also the lives of their inhabitants. The interaction of politics and 
economy plays a decisive role in the development of any society. Along with the in-
creasing scale of the economic sphere, the complication and deepening of economic re-
lations in society, the influence of politics on the economic life of society also increases. 
Thus, it will be appropriate to note that economic and political changes in the state are 
interrelated processes. In addition, they are the factors that can influence the formation 
of the political regime and the process of democratization. 

The Arab countries, which are a common geopolitical, linguistic, cultural and reli-
gious space, are located in North Africa and Central Asia. It is considered that the Arab 
world contains twenty-two member countries of the League of the Arab States, which 
include such states as Algeria, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates 
and others [2]. Each of these states has its own specificity, a unique place in internation-
al relations, and foreign policy. However, researchers identify a lot of similarities in 
their governmental systems. There are such factors as the centralization of power, the 
broad powers of the head of state, the high role of the state in the economy, the place of 
the army in the political system, the influence of elements of traditional society, the 
commonality of religion, and the politicization of Islam [1].  

According to the empirical tests conducted in 1959 by Seymour Lipset, the econom-
ic development of the state is related to its level of democracy [8]. While political and 
economic growth mutually complements each other, democratization is a much more 
complicated process. Democratic movement becomes viable only when both political 
and economic factors are present [5]. However, not everyone has the same opinion on 
this matter. Furthermore, some researchers, on the contrary, argue that economic devel-
opment is not an economic development cannot be achieved without meeting the basic 
premise of democratization [3]. Besides of that, the influence of other international ac-
tors is a factor that has a substantial impact on the Arab countries, and since the turn of 
the millennium, Arab authoritarian governments have come to terms with ‘Washington 
Consensus.’ They have pursued policies of fiscal stabilization, which progressively al-
lowed typical features of the past - such as high inflation, capital controls, trade protec-
tionism - to be overcome [6]. That made the economies of Arab countries opened, and 
they started to be an active participant in the process of globalization. Although the pro-
cesses of integration, globalization, and democratization, which are characteristic of the 
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whole modern world, have their influence on some countries related to the Arab world, 
there, this process is noticeably much less than in other states. Countries of the Arab 
world can be considered a region whose nations and people are connected not only by 
geographic proximity and history, common moral and religious standards but also by the 
tradition of economic running [10]. It can be said that the integration processes taking 
place in the Arab countries refer only to their somewhat isolated world. 

Nevertheless, the development of the Arab society should not be considered hope-
less. Moreover, it is important to note that many of the components necessary for politi-
cal change, which ultimately lead to democracy, are already present in some countries of 
the Arab world. An example of this may be the existence of national unity among citi-
zens of the state or the existence of a socio-political struggle (the events of the Arab 
Spring), which can be considered a specific stage of democratization of Arab society [9]. 
The most challenging stage in the process of democratization, even under ideal condi-
tions, with the even development of politics and economy, is the recognition and ac-
ceptance of democratic values by society itself. However, it is important to note the fact 
that the Arab society of recent years is characterized by the desire for freedom and 
greater political participation, attention to the problems of corruption, social and eco-
nomic justice [4]. These are characteristics of civil society, which is formed in these 
countries. Besides, some factors promote democratic governance in this region. There 
are such factors as a growing middle class, improving levels of education and improving 
gender equality [7]. All this has an impact on the development of the economy and poli-
tics, as well as the openness of political institutions, as well as persistent popular aspira-
tions for freedom, equal political rights, and social justice. 

Summarizing, it is important to note that economic and political development are in-
terrelated processes in the life of the state. They can also influence the processes of de-
mocratization. Some Arab countries have perceived some aspects of democratic sys-
tems, preserving the traditional way of public life. Despite the fact that democratization 
in the Arab world is quite controversial, this is a process that has already been finding its 
admirers in the Arab society for several years. 
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А. Ю. Кравець 
 

ЕГОЇЗМ ТА АЛЬТРУЇЗМ ЯК ОСНОВНІ МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ  
В СОЦІАЛЬНІЙ І ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ: БІОПОЛІТИЧНИЙ ПІДХІД 
 

Біополітика пропонує власне бачення політичної поведінки, яка має декілька 
типів, що закладені природою, зокрема, егоїзм та альтруїзм. Серед біополітиків, 
що займаються проблематикою типологізації політичної поведінки, слід виокре-
мити В. Гамільтона, Д. Кемпбела, Р. Мастерса, Я. і Б.Тулбергів, А. Олєскіна та ін-
ших. Я. і Б. Тулберги пропонують наступну класифікацію людської поведінки за 
мотивами і наслідками: власна вигода, кровна спорідненість, егоїзм, співпраця, 
альтруїзм. При цьому, основним критерієм класифікації виступає особиста ко-
ристь, тобто те, що людина вважає для себе корисним або вигідним. Зупинимось 
більш детально на двох основних типах або моделях – егоїзмі та альтруїзмі у біо-
політичній інтерпретації. Я. і Б. Тулберги називають його «накопичувальним егої-
змом» [5, с. 29-52], а В. Гамільтон характеризує його представників як «егоїстичне 
стадо» [4, с. 1-52]. В даному випадку, головною метою є індивідуальний інтерес, а 
основним інструментом виступає оточення. Як зазначають Я. і Б. Тулберги: «Люд-
ське суспільство включає в себе безліч дій і інститутів, які можуть бути віднесені 
до «групового егоїзму». Він включає в себе більшу частину діяльності в людсько-
му суспільстві, від невеликих банд до народів, від профспілок до бізнес-
підприємств» [5, с.1-52]. При цьому потужним механізмом формування і регуляції 
групової поведінки є ідеї або цінності, які пропагуються і захищаються групою. 
Говорячи про «груповий егоїзм», не можемо оминути увагою такий феномен як 
формування фінансових і політичних кланів за принципом кровної спорідненості. 
Одним з найґрунтовніших розробників цієї проблематики є В. Гамільтон. Саме він 
поклав в основу своїх досліджень «соціальних тварин» (до яких належить і люди-
на) принцип «спорідненого відбору» [4, с.1-52].  

Егоїстична поведінка має спільні риси з поведінкою заснованою на принципі 
«власної користі». Дуже часто в процесі повсякденної життєдіяльності люди від-
дають перевагу власним інтересам, ігноруючи інтереси оточуючих. А тому функ-
ціональне визначення власної вигоди звучить як «дії, які призводять до отримання 
актором вагомих переваг» [5, с. 29-52]. Біополітики наполягають на проведені чіт-
кої грані між представниками типу «співпраця» і типу «егоїзм», адже, іноді, їх до-
волі легко переплутати. Наприклад, якщо дія приносить користь людям однієї й 
тієї ж професії, це не співпраця, а «накопичувальний егоїзм». При цьому, як зазна-
чають Я. і Б. Тулбурги, «надважливого значення набуває система відбору групи, 
яка акумулює людей зі спільними поглядами» [5, с.29-52].  

Натомість альтруїзм розглядається як «дії, які не мають на меті отримання 
особистої або родинної користі». Але, слід зазначити, що провести відмінність між 
альтруїзмом і груповим егоїзмом іноді складно. Наприклад, волонтерство, коли 
людина купує щось за власний кошт та віддає тим, хто цього потребує. Спірний 
момент полягає у тому, чи отримує вона при цьому моральне задоволення від та-
ких дій. Якщо так, тоді альтруїстичний акт перетворюється на особисту вигоду, 
нехай тільки моральну. І тут виникає закономірне питання, що ж тоді можна вва-
жать альтруїзмом, а що – егоїзмом. Ми погоджуємось з тезою біополітиків про те 
що «якщо дія приносить стороннім людям користі більше, ніж самому актору, дія 
альтруїстична» [5, с. 29-52]. Вважається, що термін альтруїзм вперше був запро-
понований О. Контом як противага егоїзму. В даному випадку, альтруїзм розумі-
ється як обмеження особистого інтересу на користь загальному. Але нас більше 
цікавить теза біополітиків про те, що альтруїзм не є власне людською якістю він 
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має біологічні передумови. За словами П. Кропоткіна, «людство проходило в сво-
єму становленні груповий відбір на моральність» [2]. А виживали ті групи, у інди-
відів яких з'являється і закріплюється взаємодопомога як модель поведінки. 

Споріднений альтруїзм визначається як «самопожертва особини заради близь-
кої родича» [3,c.130]. Споріднений альтруїзм використовується в біополітиці для 
пояснення відносин кооперації й афіліації. Однак, він має і зворотній бік, адже мо-
же призводити до кумівства і клановості. При цьому, біополітики виокремлюють 
«непрямий взаємний альтруїзм», коли за альтруїстичною дією слідує нагорода, та 
«чистий альтруїзм», вважаючи останній «унікальною здатністю людини» [3]. 

Підсумовуючи вищевикладене зазначимо, що в біополітичному дискурсі існу-
ють різні класифікації типів або моделей соціальної та політичної поведінки інди-
віда. Серед основних – егоїзм і альтруїзм, що закладені в людину природою. При 
егоїстичному типі поведінки головною метою є індивідуальний інтерес, а основ-
ним інструментом його досягнення виступає оточення. Натомість альтруїзм розу-
міється як обмеження особистого інтересу на користь загальному.  
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ДЕЯКІ ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ  
ЗАСТОСУВАННЯ ДИСКУРС-АНАЛІЗУ В ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ 

 

У сучасній політичній науці виокремлюється ряд базових підходів до аналізу 
явищ, що відносяться до політичної сфери, серед них слід виділити: інституцій-
ний, системний, структурно-функціональний, біхевіоралістський тощо. Одним з 
таких, в кінці ХХ початку ХХI століть стає дискурс-аналіз, епістемологічні засади 
якого лежать в постструктуралістській філософії та соціально-конструктивістській 
методології. 

До найбільш значущих робіт, формуючих та розвиваючих основні принципи і 
положення методології дискурс-аналізу слід віднести роботи таких авторів, як 
М.Фуко, Е. Лаклау, Ш. Муфф, Т. Ван-Дейк, Н. Феркло, Дж. Поттер, М. Уетерелл, 
які є представниками різних шкіл даної парадигми. Крім того, також необхідно 
виділити М. Йоргенсен, Л. Філліпс, що зробили істотний внесок в її розвиток, 
пропонуючи можливі шляхи синтезу різних підходів. Серед пострадянських до-
слідників, найбільш значущими вбачаються такі як: Герасимов В. І., Ільїн М.В., 
Морозов В. Е., з українських вчених, що використовують дискурс-аналіз в тій чи 
іншій мірі можна виділити Демішеву І. А., Нагорняк Т. Л., Литовченко А., Ма-
цишину І. В. та деяких інших. При цьому, слід зазначити, що глобального поши-
рення в межах України цей підхід так і не отримав, в сучасній вітчизняній науці 
він служить скоріше досить партикулярним методом, ніж повноцінною основою 
дослідження. Це викликано тим, що підхід в рамках позитивістської парадигми 
сприймається як певною мірою абстрактний й такий, що не має можливості об'єк-
тивного підтвердження. 
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Завданням цієї роботи є аналіз деяких теоретичних і практичних проблем за-
стосування дискурс-аналізу в якості методологічної основи дослідження політич-
них процесів. 

Для того, щоб перейти до розгляду можливостей і обмежень дискурс-
аналітичного підходу, необхідно дати визначення самого терміну, що лежить в йо-
го основі, а саме – «дискурс». Найбільш повно, дана категорія, на наш погляд, роз-
кривається одним з її «першовідкривачів» М. Фуко, який дає таку дефініцію: 
«дискурс є сукупністю висловлювань, що залежать від однієї і тієї ж дискурсивної 
формації ... для яких ми можемо визначити сукупність умов існування» [4,с.227]. 
Відповідно до даної концепції, дискурс розглядається як принципово незамкнуте 
утворення, в якому будь-яка конкретна конфігурація елементів нестійка і виникає 
в результаті штучної фіксації змісту [3. с. 64].  

Слід зазначити, що визначення цієї базової категорії в різних підходах може 
певним чином, а іноді, й докорінно різнитися, але для нашої мети, доцільно вико-
ристовувати дефініцію, яку, посилаючись на М. Феркло, дають М. Йоргенсен і Л. 
Філліпс, виходячи із завдань, які стають перед дослідником емпіричного ма-
теріалу, таким чином, дискурс постає в трьох трактуваннях: по-перше, в найбільш 
абстрактному сенсі, він відноситься до використання мови як соціальної практики; 
також дискурс розуміється як різновид мови, що використовується всередині спе-
цифічної області (політичний, науковий); в формі, яка дозволяє відрізнити один 
дискурс від іншого (марксистський, феміністський, неоліберальний) [1, с. 118]. 

Епістемологічні основи дискурс-аналізу, як вже було сказано, лежать в струк-
туралістській та, що важливіше, постструктуралістській методології. Одним з най-
важливіших теоретичних положень структуралізму (в рамках даної наукової кон-
цепції) є відмова від погляду на мову як всього лише віддзеркалення об'єктивної 
реальності, інструмент, який використовується людьми при вивченні світу, 
зовнішнього по відношенню до свідомості суб'єкта, і перехід до уявлення про 
соціальну реальність як смислове поле, структура якого збігається зі структурою 
мови. Постструктуралістський підхід, доповнює це положення, розвиваючи ідею 
про те, що позиції всередині мовленнєвої гри, які в структуралізмі розглядаються 
як закріпленні в опозиціях одна до одної, насправді є лише історико-культурним 
елементом, що складається певним чином, в певних умовах, за допомогою 
взаємодії дискурсів. 

До найбільш значущих недоліків дискурс-аналітичної методології, в політології 
на даному етапі, можна віднести наступні [2]: по-перше, даний підхід не має до кінця 
регламентованої структури підбору і аналізу матеріалу, через те, що деякі з прин-
ципів носять частковий або ж рекомендаційний характер і їх застосування покла-
дається на розсуд самого вченого. По-друге, це так званий суб'єктивізм дослідника, 
який за відсутності регламентованої суворості позицій щодо висновків виступає га-
рантом істинності результатів в досліджуваному явищі. І, третім аспектом критики, 
виступає деяка обмеженість прогностичного потенціалу, зокрема, в політичній сфері. 
Зазначені позиції, здебільшого й виступають критичною базою по відношенню до 
досліджень, в яких використовується даний підхід. При цьому, для доведення необ-
хідності та допустимості використання дискурс-аналітичної парадигми слід розгля-
нути й позитивні сторони та шляхи подолання зазначених проблем. 

До позитивних аспектів застосування дискурс-аналітичного підходу слід відне-
сти його критичне ставлення до наявного устрою, що надає можливість для більш 
ґрунтовної деконструкції сформованого політичного порядку, виводячи його тим са-
мим з пут приватної когнітивно-організованої структури. Іншим істотним досягнен-
ням дискурс-аналітичного підходу є те, що він дозволяє позначити умовність будь-
якої системи, в тому числі і політичної, яка, відповідно до даної парадигми, завжди є 
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культурно та історично зумовленою. Крім того, дискурсивна методологія дозволяє 
розширити семантичне поле сталих об'єктів політичного аналізу, представляючи 
різного роду текстуальні політичні акції і інтеракції як дослідницькі одиниці 
політичних процесів. Дані тексти, являючи собою факти «моментів», закріплених в 
якості усталених мовленнєвих структур в рамках сучасного порядку дискурсу, доз-
воляють вивчати вектори різнорівневих політичних процесів.  

Таким чином, незважаючи на зазначені недоліки, нами вбачається можливість 
їх подолання за допомогою поєднання методологічних підходів. До того ж, дана 
теорія здатна розширювати власну парадигмальну базу, що іноді сприймається як 
обмежена, за допомогою інкорпорації інших теорій і переведенням їх в структуру 
релевантних категорій. Також слід зазначити, що сучасна дискурс-аналітична ме-
тодологія має широкий набір теоретико-практичних напрацювань і підстав, що 
дозволяє їй займати не настільки категоричну позицію по відношенню до кіль-
кісних досліджень, як прийнято вважати в сучасній науці. А поєднання теоретико-
практичного блоку дискурс-аналітичного підходу з кількісним аналізом може 
надати абсолютно новий набір даних і висновків, недоступних для виявлення 
кожним підходом окремо. 

 

Список використаних джерел 
1.Йоргенсен М. В., Филлипс Л. Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод. Харьков: «Гуманитарный 
центр», 2008. 352 с. 2.Моргун О. М. Критический дискурс-анализ в методологии политической 
науки. Политическая лингвистика. Вып. 3. 2011. С. 122-128. 3.Оришева О.Ф. Политическое из-
мерение социальной теории в постмарксимзе. Минск: РИВШ, 2007. 132 с. 4.Фуко М. Археология 
знания. / Пер. с фр. М. Б. Раковой, А. Ю. Серебрянниковой. СПб: Гуманитарная Академия, 2004. 
416 с. 

 
О. О. Лутицький 

 

ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ СУЧАСНОСТІ: ПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР 
 

Олімпійські ігри – це більше, ніж звичайні змагання, адже ще з давніх часів їх 
початок символізував припинення будь-яких військових дій між ворогуючими 
країнами. Під час їх проведення всюди панувала згода, людей охоплювала атмос-
фера свята. Ще з давнини Олімпійські ігри – головна спортивна подія всіх часів і 
народів, а їх переможець назавжди закарбовує своє ім’я до історії. Але зараз все не 
так символічно. На сьогодні період проведення цих ігор не є періодом припинення 
воєн та конфліктів, крім того, самі ігри часто стають причиною протестів, сканда-
лів і провокацій, тому було б доцільно проаналізувати політичний аспект та його 
вплив на перебіг Олімпійських ігор. 

Головною проблемою політики в Олімпійських іграх є часті політичні маніпу-
ляції, які поділяються на такі категорії, як недопуск країни до ігор через неприйн-
ятну політику або ж бойкотування ігор самою країною в знак протесту. До того ж 
головною метою політики є мирне владнання суперечок і намагання не допустити 
конфлікт, спорт же передбачає суперництво, конкуренцію, а інколи навіть певну 
агресію. Також слід розділяти спорт і політику, бо це негативно впливає, в першу 
чергу, на спортсменів. Існують приклади, коли через неприйнятну політику країна 
відсторонялася від участі в Олімпійських іграх, і страждає у цьому випадку не 
влада, а саме спортсмени, які втрачають шанс взяти участь в змаганнях, до яких 
готувались все своє життя. Так, наприклад, Олімпійські ігри-1960 стали останніми 
для Південної Африки, яку комітет відсторонив на 30 років через політику апарте-
їду.[4] Німецьку ж збірну декілька разів не допускали до олімпіади як організатора 
Першої світової війни, а потім і як організатора Другої світової війни. Також на 
лондонські ігри 1948-го року не була допущена і Японія як одна з основних країн-
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союзниць Німеччини.[1] У ХХ столітті між країнами було певне неоголошене су-
перництво, головною суттю якого було створення якомога кращих умов для про-
ведення ігор з метою підвищення авторитету на міжнародній арені. [2] Така кон-
куренція була певною формою відносин між країнами, однак це можна вважати як 
і прикладом м’якої політики, так і пропагандою економічних успіхів країни. Ще 
одним складником є використання Олімпійських ігор з метою політичної пропага-
нди. Яскравим прикладом цього є Олімпійські ігри 1936-го року в Берліні, коли 
нацисти переконували свій народ у силі своєї політики, а іноземців – у її перева-
гах. Також серед негативних факторів слід виділити розповсюджену практику 
бойкотів з метою тиску на певну країну або висловлення протесту щодо участі пе-
вної країни в іграх. Яскравим прикладом цього є протистояння СРСР та США в 
період Холодної війни. Тоді спочатку США зі своїми союзниками бойкотували 
Олімпійські ігри 1980-го року в Москві у зв’язку з участю СРСР у афганському 
конфлікті, а вже через 4 роки СРСР зі своїми країнами-союзниками бойкотували 
ігри у Лос-Анджелесі, коли, на думку радянської делегації, не була забезпечена 
належна безпека спортсменів.[5] 

Також Олімпійські ігри є дуже використовуваними у процесі формування по-
зитивного іміджу або закріплення його, а також ознайомлення світу зі своєю куль-
турою. 

Також для дипломатії спортивні змагання важливі тому, що вони є платфор-
мою для переговорів найвищих державних посадовців, які завжди присутні на по-
дібних подіях. Вірогідність того, що діалог між високопосадовцями буде продук-
тивним також є значно вищою тому, що діалог відбувається без спостереження 
будь-яких інших сторін, без об’єктивів телекамер та висвітлення в ЗМІ, що робить 
розмову невимушеною, а отже не такою напруженою. І саме в розмовах тет-а-тет і 
відбувається найбільше зближення сторін, яке у майбутньому може вилитися у 
владнання всіх суперечок і конфліктів, налагодження зв’язків між державами, а 
можливо навіть і у довготривалу співпрацю. 

Підбиваючи підсумки, варто відмітити, що місце спорту у політиці досить ва-
гоме. Як ілюстрацію цієї тези можна навести приклад об’єднання Північної та 
Південної Кореї напередодні Олімпійських ігор-2018, коли лідер КНДР Кім Чен 
Ин у новорічному зверненні заявив про намір його країни прийняти участь у 
Олімпіаді, яка відбувалася у Південній Кореї. Сеул відгукнувся на цю заяву і Пів-
денна та Північна Корея вперше з 2015-го року провели переговори. Переговори 
проводились на рівні міністрів, відповідальних за національне об’єднання. Полі-
тичні питання не піднімались, оскільки головною темою була раніше заявлена го-
товність КНДР відправити своїх спортсменів на зимову олімпіаду. Проте ці пере-
говори принесли свої плоди, і спортсмени цих двох країн виходили на церемонію 
відкриття під єдиним прапором і навіть на Олімпіаді виступить об’єднана збірна з 
жіночого хокею. Зараз же лідери цих країн домовились про завершення війни, яка 
формально тривала 70 років, та про повну денуклеаризацію Корейського півостро-
ва. Також корейські лідери заявили, що до кінця року планують підписати мирний 
договір. На цьому прикладі можна впевнитись, що спорт у політиці відіграє знач-
ну роль. Місце політики у спорті також є доволі вагомим, адже варто розуміти, що 
політичні ігри та бойкоти - невід’ємна частина спорту і Олімпійських ігор у тому 
числі. Тому на основі сказаного вище робимо висновок, що роль спорту у політиці 
і навпаки є досить значною, проте згадуючи один із лозунгів перших Олімпійсь-
ких ігор «Спорт – поза політикою!» людству слід зрозуміти, що Олімпійські ігри, 
як і будь-які інші змагання, не слід політизувати, адже це не суперечка політичних 
систем і поглядів країн, а чесна боротьба між гідними людьми за звання найкра-
щого. 
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ПОПУЛІЗМ: ШАНС КРАЩОГО ЖИТТЯ  
ЧИ ЗАГРОЗА ДЕМОКРАТИЧНИМ ІНСТИТУТАМ? 

 

Актуальність теми обумовлена тим, що з початку 1980-х років у світі спостері-
гається нова хвиля популізму, внаслідок чого цей феномен став складовою части-
ною політичних процесів у багатьох країнах. Не є винятком й Україна, де попу-
лізм перетворився на своєрідний засіб досягнення короткочасних цілей. Саме тому 
з’ясування причин виникнення та розроблення стратегії викорінення даного явища 
є важливим завданням сучасної політичної науки і практики. 

Термін «популізм», який походить від латинського «populous» («народ»), на-
стільки двозначний і амбівалентний, що розробити єдине універсальне визначення 
цього явища вкрай важко. Наприклад, Ф. Шміттер під популізмом розуміє «полі-
тичний рух, який здобуває прихильників і підтримку чинних політичних сил, спи-
раючись на особисті якості лідера, який обіцяє, що може вирішити різні типи про-
блем, незалежно від того, що їх визначали як такі, що не вирішуються, протилежні 
по суті чи маргінальні» [1, c. 131]. На думку М.Канован, популізм – це «…рух, 
який апелює до «народу», протиставляючи себе в рівній мірі існуючим структурам 
влади та домінуючим у суспільстві ідеям і суспільним цінностям» [4, c. 129]. Кас 
Мадде вважає, що цей феномен має на увазі розділення суспільства на дві проти-
діючі групи: «чистий народ» та «корумповану еліту», а під політикою мається на 
увазі «вираження загальної волі народу» [7, c. 23]. Проблемі популізму присвячені 
праці багатьох вчених, як зарубіжних, так і вітчизняних, серед яких І. Павленко, 
В.Бурдяк, Г.Іонеску, Ф.Паніцца та ін., але з огляду на сучасні політичні реалії 
явище популізму потребує більш детального розгляду та подальшого дослідження. 

Сучасний популізм характеризується наступними особливостями: він процві-
тає там, де панує демократична система; являє собою радикальну форму мажори-
тарного механізму; успішно функціонує в умовах соціального лиха та зростаючої 
економічної нерівності; становить загрозу конституційним демократичним проце-
дурам та установам. 

Цей феномен засуджує соціальну нерівність і закликає до відновлення націо-
нальної єдності в ім’я народу. Популізм демонструє слабкі сторони багатьох лібе-
рально-демократичних норм і показує, наскільки залежною може бути сучасна де-
мократія від соціальних умов. Тобто по відношенню до представницької демокра-
тії популізм має «паразитичний» характер: водночас він деформує та піддає кри-
тичній оцінці представницькі механізми. Насправді всі демократичні політичні 
рухи та партії роблять популістські заяви, особливо під час виборів. Коли ж попу-
лісти фактично здобувають владу, вони можуть відмовитися від партійного плю-
ралізму, розподілу влади, прав інакодумців та інших ключових принципів консти-
туційної демократії.  

Хоча популізм і властивий народній ідеології та мові демократії, все ж таки він 
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тяжіє до екстремального, необмеженого одноосібного правління із обмеженням прав 
меншин. Виходить, що дане явище має руйнівний вплив на конституційний устрій. 

Зазвичай, популістські лідери обіцяють повалити олігархічні режими, але, 
опинившись при владі, вони використовують центральні органи управління, аби 
«пробити захист» інститутів ліберальної демократії. Вони придушують соціальні 
рухи та опозицію, обмежують громадянські свободи та свободи ЗМІ. Тобто, якщо 
популістські рухи і є проявом певних проблем у країнах, все ж таки вони не здатні 
відновити життєздатність демократичних держав. 

Згадаємо США кінця XIX століття: країна тільки-но возз’єдналася після гро-
мадянської війни (1861-1865 рр.) та проблем, пов’язаних із рабством, як знову 
опинилася між молотом і ковадлом, адже з’явилися нові проблеми, що стосували-
ся вже політики та фінансів. У 1893 році США сколихнула чергова депресія, яка 
була однією з найжахливіших в історії країни. За п’ять років рівень безробіття пе-
ревищив 10% від працюючого населення. Не залишилося жодного міста, яке б не 
зачепила криза.  

Безумовно, народ був незадоволений ситуацією, внаслідок чого довіра до де-
мократичної і республіканської партій значно знизилася. Члени фермерських та 
інших об’єднань зрозуміли, що їхні проблеми так і не будуть вирішені без політи-
чних зрушень. У 1892 році у Небрасці було засновано незалежну політичну пар-
тію, яка стала йменуватися Народна партія (People’s Party), а самі члени сталі ві-
домі як популісти. У 1896 році ця партія влилася у демократичну, підтримавши на 
виборах В. Браяна. З його іменем утверджується термін «популізм», під яким ро-
зуміють політичні прийоми, пов’язані зі зверненням до народних мас, підлашту-
вання під їхні вимоги [5]. 

На сьогодні ситуація не змінилася: популізм не зникає, а радше набирає обер-
тів. В Інституті глобальних змін Тоні Блера було проведене дослідження, яке ви-
явило, що популізм у Європі набирає сили, у деяких країнах такі партії перейняли 
важелі влади. У звіті цього ж Інституту йдеться про те, що підйом популізму вже 
змінив і соціальну, й економічну політику країн, створив напругу між європейсь-
кими державами та почав тиснути на демократичні інститути країн, які вважалися 
країнами з досить міцною демократією. Дане явище може укорінитися у політич-
ному спектрі, включаючи ультраправі та ультраліві групи. Партії та політики вже 
не просто засуджують несправедливість чи корупцію, вони претендують на те, 
щоб позиціонувати народ проти еліти, іммігрантів або інших меншин, а також 
проводити різноманітні референдуми. 

За даними дослідження Інституту Блера, майже три чверті європейських попу-
лістських партій є правими (74 із 102), лівий же популізм характерний для країн-
боржників Західної Європи й Литви (як частина правлячої коаліції) [6]. 

Також у звіті зазначено, що популізм далекий від того, аби йти на спад, особ-
ливо, якщо взяти до уваги число голосів, здобутих популістами на виборах (на-
приклад, Австрійська партія свободи). У таких країнах, як Фінляндія, Естонія, Да-
нія і Норвегія, багато політичних змін відбулося саме під впливом популістів. 

На перший погляд, ситуація виглядає досить прийнятною, але, коли згадати, 
що в Угорщині та Польщі популістів звинувачують у руйнуванні демократичних 
інститутів, то проглядається можливість зовсім іншого сценарію. Також дослідни-
ків турбує те, що праві популісти почали наслідувати авторитарну риторику своїх 
східноєвропейських колег з нападками на парламенти, пресу та судову владу. Мо-
жна спрогнозувати, що подальше укріплення популістського руху може призвести 
до процесу демократичної деконсолідації й у таких провідних країнах, як Німеч-
чина та Швеція.  

Україна після Революції гідності повинна була вступити в епоху радикальних 



 113

реформ, які на сьогодні продовжують залишатися на порядку денному. Головними 
ворогами реформаційних процесів можна вважати корупцію та популізм. Обидва 
явища підсилюють одне одного і становлять «наріжний камінь» української полі-
тичної системи. Українські популісти не визначають захист інтересів середнього 
класу як свою мету. Вони роздають обіцянки «усім щодо всього». Коли пенсіоне-
ри прохають підвищити пенсії, а студенти – стипендії, популісти починають злов-
живати ораторським мистецтвом, говорячи про необхідність збільшення держав-
них витрат і збереження безкоштовної освіти. Коли ж представники малого бізне-
су скаржаться на високі податки, популісти відразу від чистого серця починають 
говорити про необхідність їх зменшення. Якщо запитати у популістів, навіщо нам 
стільки державних підприємств, то почуємо відповідь, що їхню кількість, звичай-
но, треба скоротити, але ж не можна залишити людей без роботи. 

Під час виборчих кампаній 2014 року, за даними бюро аналітики «Тектум», рі-
вень популізму в Україні досяг свого апогею, перетворився на домінуючу, гегемо-
нічну політичну практику [3]. 

Цікаве дослідження щодо наявності популістських тенденцій у програмах укра-
їнський політичних партій було проведено громадським рухом «ЧЕСНО». В усіх 18 
розглянутих партійних програмах виявлено популістські обіцянки, які перетворю-
ють програми скоріше на гасла, ніж на реальні плани дій, які можна втілити [2]. 
Отже, порівняно з європейськими країнами, політичні програми українських партій 
є більш розмитими, тому дане явище може мати більш руйнівні наслідки.  

Таким чином, з популізмом треба боротися, доки він ще не пустив глибоке ко-
ріння. Тому для зменшення підтримки популістських партій з боку громадян Єв-
ропа повинна вжити низку заходів. Насамперед, ЄС та його країни-члени повинні 
приділяти більше уваги наслідкам нерівності та соціальної несправедливості. Не-
обхідно створити більш справедливу податкову систему, яка б гарантувала випла-
ту транснаціональними компаніями своєї долі, викриття місць податкових оазисів 
та запобігання відмиванню грошей і корупції. 

Практичні результати в усіх сферах, які стосуються безпосередньо громадян – 
найкращий спосіб повернути їхню довіру та перемогти популістів. Також інститу-
ти ЄС та уряди країн повинні зробити політику більш прозорою, демократичною 
та заохочувати населення брати участь у політичному житті своєї держави. Залу-
чення громадян до політики, відчуття їх причетності до важливих політичних 
процесів повинні привести до підвищення довіри до представників влади та запо-
бігти поширенню спрощених гасел популістських партій. 

В Україні популізм перетворився на ефективний ресурс, за допомогою якого 
стало можливим досягнення політичних цілей. Політична система країни залиша-
ється слабкою і роздробленою. Ані ЗМІ, ані судові органи не можуть вплинути на 
політиків і притягнути їх до відповідальності, тому вони надалі декларують у по-
літичних програмах одне, говорять інше і залишаються схильними не виконувати 
свої обіцянки. 
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СУБЪЕКТИВИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ  
КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ПРОЦЕСС СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

На данный момент трудно преувеличить значимость средств массовой инфор-
мации для любого современного общества. Как наглядно демонстрирует совре-
менная действительность, именно СМИ являются ключевым звеном, способству-
ющим взаимной коммуникации населения, политической системы и отдельных 
групп интересов, служит базисом для поддержания осведомленности масс в со-
временных реалиях. Тем не менее, мы не можем утверждать, что абсолютно весь 
объем, или даже незначительная часть публикуемой информации, способна пре-
тендовать на откровенный статус железобетонной беспристрастности, служа апо-
логетом истины и транспарентности, или объективным отображением действи-
тельного положения вещей.  

Ещё в середине ХVIII века известный философ И.Кант утверждал, что мир со-
стоит из двух измерений – ноуменального и феноменального, или объективного и 
субъективного, являющихся разными составляющими реальности. Рассматривая 
ноуменальное измерение как саму действительность, базирующуюся на голых 
фактах естественного порядка, исследователь полагал, что процесс восприятия и 
осознания действительности никогда не застрахован от постоянного влияния 
субъективных взглядов и мнений, формирующихся на основе ряда личностных 
стереотипов и мировоззрений. В свою очередь, американский исследователь У. 
Липман полагал, что само существование явления стереотипного мышления обу-
словлено невозможностью человеческой психики с одинаковым усердием запоми-
нать и анализировать все объемы поступающей информации. Вследствие этого, 
стереотипы служат механизмом «разгрузки» восприятия действительности, позво-
ляя подогнать определенную ситуацию под «шаблон». Однако при этом стерео-
типное мышление может обуславливать искажение восприятия действительности, 
что в конечном итоге, имеет влияние на дальнейшее поведение индивидуума и ха-
рактера той информации, которую будет распространять уже он сам. Это указыва-
ет на то, что человеческая психика склонна к внутреннему искажению поступаю-
щей информации. Вследствие этого возникает вопрос: Каков же может быть ре-
зультат при осуществлении целенаправленных манипуляций при помощи внешне-
го информационного искажения?  

На данный момент ни для кого не секрет, что шансы на успех любого полити-
ческого деятеля, структуры или партии во многом пропорциональны характеру со-
здаваемого имиджа, отыгрывающего роль внешней информационной оболочки 
заинтересованной стороны. Именно поэтому, практически любая избирательная 
кампания во многом базируется на принципе необходимости создания и корректи-
ровки имиджа ключевых фигур, как правило, на основании общераспространен-
ных шаблонов восприятия масс. В частности, такие шаблоны, на которые накла-
дываются характерные положительные черты индивида, как «хозяин», «професси-
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онал», «рыцарь», «шут» или «аскет» уже давно стали азами современного имидж-
мейкинга. С другой стороны, это может являться оправданным, поскольку боль-
шинство избирателей никогда не узнают сущность кандидата лично, характер его 
мировосприятия, а также степень искренности тех намерений, которые он позици-
онирует через СМИ. Но в тоже время возникает вопрос: Кто должен нести ответ-
ственность за возможную откровенно провальную деятельность новоизбранной 
политической силы? Объект манипулирования или субъект?  

Таким образом, в современном мире, характеризующемся не только преобла-
данием субъективных взглядов над объективностью, но и наличием многогранно-
сти интересов, значительную роль отыгрывает характер распространяемой ин-
формации. Это, в свою очередь, открывает возможность для совершения манипу-
ляций – в частности, активного использования спектра методов и инструментов 
«раздувания» или «удушения» различных тем, таких как канонизация фокус-
группы, сладкий контекст, закладывание шашек, завышение информационного 
повода, оживление и ряд других технологий, направленных возыметь влияние на 
поведение масс. В конечно итоге, любой индивид попадает в ту ситуацию, когда 
возможность отличить относительно транспарентную информацию от замаскиро-
ванной пропаганды в ворохе противоборствующего информационного шума пред-
ставляется значительной трудностью, требующей тщательного осмысления и вре-
менных затрат. А учитывая, что на данный момент не существует методов, спо-
собствующих упреждению целенаправленного искажения информации в масшта-
бе масс, становится очевидным, что возможность нивелирования манипуляций 
представляется лишь посредством тщательного осмысления индивидом поступа-
ющей информации. Иными словами, лишь осуществление попыток «объективиро-
вать субъективированную объективность», опять-таки, сквозь призму субъектив-
ных взглядов, является единственным методом упреждения возможности оказать-
ся объектом манипуляций.  
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ПЕРСПЕКТИВИ УТВОРЕННЯ ПРОЕКТУ «МІЖМОР`Я»  
ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

Ідею створення східноєвропейського союзу, що висловив Президент Польщі 
Анджей Дуда в одному з перших інтерв’ю в якості Президента, сколихнув низку 
дискусій на тему створення подібного союзу. У 2015 році президент Дуда заявив: 
«Я обмірковую ідею створення партнерського блоку держав від Балтійського до 
Чорного й Адріатичного морів». 

З приходом до апарату нової влади у Польщі, а також у зв`язку із можливою 
політичною кризою та фрагментацією Євросоюзу, перед новообраним урядом пос-
тало питання щодо самовизначення подальшого розвитку своєї держави. Тому не 
дивна наявність дискусії в польському суспільстві щодо пошуку альтернативних 
підходів до формування зовнішньополітичного вектору розвитку держави. Серед 
основних проектів, які фігурують в середовищі польського суспільства, набуває по-
пулярності ідея створення регіонального об'єднання на базі проекту «Міжмор'я».  

Умовно, політику польського президента Анджея Дуди можна інтерпретувати 
як продовження політичної лінії, започаткованої ще на початку двадцятого століт-
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тя. Активне обговорення проекту «Міжмор'я» почалося після закінчення Першої 
світової війни у Польщі з приходом до влади Юзефа Пілсудського. Перш за все, 
цей геополітичний проект розглядав можливість створення конфедеративної дер-
жави, яка би включала Польщу, Україну, Білорусь, Литву, Латвію, Естонію, Мол-
дову, Угорщину, Румунію, Югославію та Чехословаччину. Позиція Юзефа Піл-
судського полягала в тому, що нове геополітичне утворення дозволить державам 
Центральної Європи уникнути домінування в своєму регіоні Німеччини або Росії. 
Цю ідею в той час опротестували СРСР і всі західні держави, окрім Франції.  

В той час, проект конфедеративної держави грунтувався на ідеї відродження 
Речі Посполитої, однак план Пілсудського зіткнувся з опором як за кордоном, так і 
всередині країни. Українські, білоруські та литовські націоналісти побоювалися, 
що в об'єднаній державі некатолики опиняться на положенні громадян другого 
сорту. На думку Йозефа Пілсудського, Міжмор'я мало сягати від Чорного й Адріа-
тичного морів до Балтійського, що підкреслювало би саму назву. Проте агресивна 
політика більшовиків, окупація Білорусі та України Червоною армією поклала кі-
нець цим ідеям. 

На жаль, на теперішній час, в Україні не існує чіткого уявлення про те, що на 
справді представляє собою проект «Міжмор'я», якими є його слабкі та сильні сто-
рони в контексті можливого долучення України до цього геополітичного об'єдна-
ння. На сьогоднішній день в Україні відсутня широка дискусія щодо обговорення 
можливої співпраці з країнами Східної Європи та Прибалтики. Наразі в українсь-
кому суспільстві існує проблема з інтерпретацією проекту «Міжмор'я», про який 
сьогодні так активно говорять у владних колах польського уряду. Серед українців 
спостерігається відсутність чіткого розуміння, про те що собою представляє цей 
проект і які перспективи він може відкрити перед Україною в майбутньому. Про-
ект «Міжмор'я» в експертному середовищі України традиційно розглядають в 
звуженому варіанті.  

Так соціолог Кононов, каже: «Ідея ця дуже стара та в сучасному вигляді, 
напевно, походить від Фридриха Науманна з його концепцією Mitteleuropa (Се-
редня Європа). Справа в тому, що Польща перетворилася в провідника політики 
США в Європі. Це веде до того, що вона не може стабільно реалізовувати будь-які 
регіональні проекти, якщо інтереси їхніх учасників хоч у чомусь починають роз-
ходитися з інтересами геополітичного патрона. Звідси нестабільність Вишеградсь-
кої групи. Ну, а з Міжмор'ям тим більше так буде. Польський правлячий клас в за-
безпеченні своєї безпеки покладається виключно на США і НАТО». 

Зрозуміло, цей проект націлений в сучасній ситуації не на розвиток економіч-
ного співробітництва в просторі між Чорним і Балтійським морями, а на створення 
буферної зони від Росії. Навіть в рамках «Міжмор'я» Україна опиниться знову 
крайньою в геополітичному проекті, націленому на стримування російської 
агресії. В такому випадку для українців це загрожує крахом суверенності та дер-
жавності загалом. Можна всіляко ставитися до проекту «Міжмор'я» та по-різному 
оцінювати його значущість для України, але не можна ігнорувати той факт, що за 
його допомогою країна отримає більше соціально-економічних преференцій та 
зв`язків на міжнародній арені. 

На мою думку, ставлення українців до проекту залежить від суто регіональної 
специфіки самої країни. У Західній і Центральній Україні ініціатива поляків розг-
лядається як прийнятна, але при наявності компромісів з низки історичних питань. 
Негативне ставлення найчастіше зустрічається на території Східної України. На 
всій території України залишається різна специфіка трактування періоду знахо-
дження територій Західної України в складі Речі Посполитої та діяльність УПА та 
українських націоналістів. Окрім того, наразі залишається відкритим питання в 
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освітянській галузі. Тож для подальшого подолання конфлікту інтересів, як укра-
їнській так і польській стороні необхідно відкинути питання щодо інтерпретації 
спільного історичного минулого та разом почати дивитися у майбутнє. Просуван-
ня проектів на базі балтійсько-чорноморської інтеграції необхідно враховувати 
позицію більшості громадян, а також українських націоналістичних організацій. 

Тож я вважаю, що розвиток інтеграційних процесів на базі балтійсько-
чорноморського об`єднання має відбутись в середині самої держави через процеси 
інформування та в рамках політичної діяльності. В наслідку чого, в Україні мають 
сформоватися відповідні засади державної політики, після чого представники вла-
дних сил вищезгаданих країн «Міжмор'я» мають створити платформу для подаль-
шої взаємної діяльності. При цьому основний наголос має ставитись не на питан-
нях політичної інтеграції, а на співробітництві в економічній та соціальній та 
військовій сферах. 
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ПОЛІТИЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ТА ПОВАГА ДО ГІДНОСТІ ЛЮДИНИ  
ЯК ПРИНЦИПИ ЛІБЕРАЛІЗМУ У КОНТЕКСТІ ВІДНОСИН 

МІЖ УКРАЇНСЬКИМИ ПОЛІТИКАМИ 
 

Ліберальна політика передбачає визнання та повагу до гідності будь-якої лю-
дини у світі. Лібералізм виходить з того, що повага до людської гідності включає в 
себе і толерантність. Толерантність означає терпимість до будь-якої особистості 
незалежно від її релігійних та політичних вподобань, приналежність до якогось 
соціального стану, раси, статі тощо [1, c.23]. 

Як основні принципи лібералізму толерантність та гідність людини яскраво 
виражені в європейських цінностях та дотримуються як простими громадянами, 
так і політиками Західного світу. 

Толерантність демонструє свій потенціал як дієвий засіб політичної злагоди і є 
нормою сучасного цивілізованого світу. Вона була прокламована Декларацією 
принципів толерантності, затвердженою Резолюцією Генеральної Конференції 
ЮНЕСКО 16 листопада 1995 року [2, c.154]. 

Варто зазначити, що у політиці будь-якої країни Європейського Союзу інколи 
виникають гострі кути та протиріччя. Але тут у дію йде політична толерантність, 
яку потрібно розглядати як різновид взаємодії та взаємовідносин між різними со-
ціальними групами, політичними партіями, лідерами, коли сторони виявляють 
сприйняття і терпіння щодо різниці у поглядах, уявленнях, позиціях та діях. Полі-
тична толерантність як форма соціальної поведінки, завжди забезпечує зв’язок і 
взаємодію різних, відмінних один від одного суб’єктів політичної влади.  

Конкуренція ідей, програм, цінностей, суперництво партій та лідерів – все це 
проявляється в характерній боротьбі суб’єктів політики. Реалізація відносин пану-
вання і підкорення – є основними завданнями влади і політична толерантність має 
безпосереднє відношення до цих відносин [2, c.155]. 

Політична толерантність також стосується реалізованих в поведінці акторів 
норм та цінностей політичної культури і проявляється через особливості змісту 
впливових політичних ідеологій та пануючого типу політичного дискурсу. Також 
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вона фіксується в характері стосунків всередині еліти, між її структурними елеме-
нтами та політичними лідерами [2, c.155] 

Основною проблемою української політики є те, що не відбувається визнання 
політичної толерантності як засобу стримування своїх негативних висловлювань, 
оцінок та емоцій, які виникають під час обговорення того чи іншого законопроек-
ту. Прямі звинувачування між політичними опонентами, частіше лідерами політи-
чних партій та фракцій, часто мають характер некомпетентності і не відповідають 
дійсності. Саме вони можуть заплямувати гідність політика в очах електорату та 
значно знизити його впливовість та рейтинг. 

За допомогою політичної толерантності суб’єкти української політичної сис-
теми можуть артикулювати та втілювати в політичні програми не схожі за своїм 
характером, суперечливі групові інтереси, уникаючи при цьому деструктивних, 
руйнівних наслідків та конфліктних зіткнень і орієнтувати способи розв’язання 
політичної проблеми виключно у формат всебічного, зацікавленого обговорення з 
наступною домовленістю [2]. 

Політична толерантність повинна стати невід’ємним компонентом та принци-
пом діяльності українських партійних лідерів та партій, бо її принципи передба-
чають сприйняття і взаємне визнання один одного. 

Для того, щоб уникнути конфліктного характеру між українськими партійни-
ми лідерами, соціальна структура суспільства не повинна бути пронизана поляр-
ними протиріччями. Соціальні групи повинні орієнтуватися на єдину систему цін-
ностей та ідеалів і партійна система України та відносини між її лідерами стануть 
більш м’якими та відповідатимуть толерантним формам міжпартійних і партійно-
державних відносин.  
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ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
В КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 

 

З початку Болонського процесу, який став уособленням європейської інтегра-
ції у вищій освіті, минуло два десятиліття. Протягом цього часу у деяких країнах 
болонські реформи були успішно реалізовані, розвинуті та удосконалені, в інших 
же виникли проблеми з імплементацією, з подоланням інституційних та законода-
вчих перепон. Наразі виникла нагальна потреба розробки та впровадження нового 
механізму реформування освіти, хоча завдання різні: деяким країнам варто внести 
невеликі зміни в систему вищої освіти, а іншим – створити новий амбіційний план 
модернізації вітчизняної вищої освіти.  

Інтернаціоналізація вищої освіти як процес реалізації політики зближення уні-
верситетів та їх активної участі у освітньому, суспільному-політичному житті на 
європейському континенті, а також інструмент експорту/ імпорту національних 
освітніх стандартів по всьому світу також набуває дедалі більшої актуальності і 
популяризації. Основними напрямами, за якими розвивається сучасна міжнародна 
компонента вищої освіти – це, по-перше, об’єднання науково-педагогічних зусиль 
і ресурсів, а по-друге, академічна мобільність і програми подвійних дипломів. Такі 
програми стали поштовхом до активізації вивчення іноземних мов і культур, 
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зближення навчальних програм і дипломів, академічна мобільність студентів і ви-
кладачів. Дедалі частіше особисті академічні подорожі та контакти доповнюються 
або замінюються віртуальною мобільністю - контактами за допомогою ІКТ, які 
дозволяють зробити міжнародне співробітництво університетів більш інформати-
вним і інтенсивним.  

Проте на практиці в Україні і інтернаціоналізація в освіті, і впровадження єв-
ропейських освітніх стандартів в рамках Болонського процесу ще й досі в процесі 
становлення, хоча визнані і законодавчо закріплені на найвищому рівні. Так, на-
приклад, в Положенні про порядок реалізації права на академічну мобільність, за-
твердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 
579, йдеться, що «цілі, завдання та загальні правила забезпечення і реалізації права 
на академічну мобільність повинні відповідати основним принципам Спільної де-
кларації міністрів освіти Європи «Європейський простір у сфері вищої освіти», 
вчиненої у м. Болоньї 19 червня 1999 р. (Болонська декларація). Окрім посилання 
на Болонську декларацію цей документ містить регулювання щодо процесу 
визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти та перезарахування 
відповідних кредитів на основі Європейської кредитної трансферно-
накопичувальної системи. Зокрема, зазначається, що «заклад вищої освіти (науко-
ва установа), який направляє, повинен повністю визнати узгоджену кількість кре-
дитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС), пере-
зарахувати їх в освітню програму здобувача вищої освіти та використовувати їх 
для виконання кваліфікаційних вимог» [1]. Тим не менше, на практиці студенти, 
які скористались своїм правом на академічну мобільність, стикаються з рядом 
проблем. Так, показовим є вивчення проблем і потреб студентів під час підготовки 
та здійснення академічної мобільності, проведене Київським університетом ім. 
Бориса Грінченка (КУБГ), що є одним із найактивніших інтернаціональних ВНЗ 
України. В його базі даних інформація про понад 150 студентів, які вже скориста-
лись своїм правом долучитись до світового тренду інтернаціоналізації вищої осві-
ти з 2014р. В результаті вищезгаданого дослідження серед студентів КУБГ, яке 
проводилось співробітниками науково-дослідної лабораторії інтернаціоналізації 
вищої освіти цього ВНЗ, встановлено, що до 90 % студентів мають найбільше 
проблем саме по поверненні до навчального процесу в Україні при перезарахуван-
ні результатів навчання закордоном у ВНЗ-партнерах! На другому місці проблеми, 
що виникали під час оформлення документів і мовні труднощі (близько 10%). За-
галом, звичайно, більшість студентів позитивно сприймають такий академічний 
досвід, готові повторно брати участь в подібних програмах і активно застосовува-
ти здобуті навички на практиці (92%) [2]. 

Подібна ситуація спостерігається у багатьох країнах, що переживають транс-
формаційний період. Логіка спостереження доводить, що механізм реалізації між-
народної складової вищої освіти варто змінювати. В Європі це виражається у рі-
шенні міністрів освіти і науки модернізувати і актуалізувати Болонський процес 
на зустрічі в Парижі 23-25 травня поточного року. Окремі ж країни, і Україна в 
т.ч., повинні законодавчо нормувати, а потім постійно моніторити, щоб автономі-
зація ВНЗ відповідала пріоритетам держави в галузі вищої освіти і не порушувала 
прав студентів на академічну мобільність.  
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POLITICAL AND SOCIAL DIMENSION OF INTERNATIONALIZATION  
OF HIGHER EDUCATION 

 

Some time ago in the context of the synergetic paradigm of human development, the 
intensification of interstate relations and the dialogue of cultures took shape in the aspi-
ration of the nations to unite in solving common problems, to elaborate common ap-
proaches in developing the State strategy of reacting on the era challenges and threats 
that resulted in the comprehensive globalization movement. So, they talk about globali-
zation or integration in the field of foreign affairs and international relations, interna-
tionalization in education, adaptation in law, assimilation in culture etc. 

In the educational sphere, the interstate communication aimed at developing and 
harmonizing common criteria for the quality provision of educational services, scientific 
research, unification of the normative base, harmonization of priorities and ensuring the 
quality of education got called «internationalization of higher education» (IHE). The 
main vectors of the modern international component of higher education development 
are following: first, the unification of scientific and pedagogical efforts, database and re-
sources, and second, academic mobility and programs of double diplomas. Such pro-
grams have pushed up the study of foreign languages and cultures, the convergence of 
curricula, programs and diplomas, academic mobility of students and teachers. In addi-
tion, each state educational institution annually reserves places for foreign students stud-
ying, organizes summer language campuses, and provides accommodation for foreign 
students and teachers in hostels. Economically and statistically the existing status quo 
will certainly be profitable and beneficiary for any state. However, there exists the back 
side the IHE which has got profound political and strategic implications. 

Availability of studying at major international universities, more favorable condi-
tions for employment abroad, improved foreign languages skills, European openness for 
Ukrainian youth and the possibility to obtain European diploma have caused massive 
migration of Ukrainian students abroad. Training, internship, conducting scientific re-
search in another country expand the cultural horizons, enrich individual experience, 
scientific contacts network and foreign languages possession. Instead, in Ukraine, the 
contingent of significantly lower «grade» foreign students has significantly increased, 
but the question of the financial benefit of teaching foreigners put aside the question of 
the quality of offered to them education. 

According to the Ministry of Education and Science of Ukraine statistics by March 
23, 2018, generally 66310 foreign students from 147 countries of the world study in our 
country. The largest number of students are from India (16.4%), Azerbaijan (11.3%) and 
Morocco (8.8%), which in figures make 10884, 7522, 5865 respectively [1]. The most 
popular are universities of different proprietorship form in Kharkiv, Kyiv, Odessa, Za-
porizhzhia. There are numerous cultural centers, associations, ethnic centers. For exam-
ple, there are NGO «All-Ukrainian Association of Koreans», NGO «Union of Azerbai-
jani Youth in Ukraine», All-Ukrainian NGO «Jewish Forum of Ukraine», «The Council 
of the Germans of Ukraine», All-Ukrainian Union of NGOs «Federation of Polish Or-
ganizations in Ukraine», Association of Bulgarians of Ukraine, etc., which are not only 
the cultural ethnic centers, but also active participants of the political process in Ukraine. 
On the one hand, foreigners in Ukraine live and work in framework of the current na-
tional legislation, learn language and culture popularizing our country in the world. On 
the other hand, IHE and interuniversity «migration» cause so-called social risks, which 
include: the commercialization of education and brain drain; then the domination of un-
usual overseas epistemological approaches; next, loss of cultural identity, and, as a re-
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sult, foreign low quality manufacturers and/ or suppliers. In addition, domestic peda-
gogy, which has many authentic original and progressive scientific schools, loses its 
identity by adjusting the process of organizing and assessing the quality in accordance to 
world requirements and the trend towards total academic and scientific commercializa-
tion. And the similar situation is observed not only in Ukraine: many states are in no 
hurry to regard IHE as part of their state strategy in a globalized educational space, ei-
ther in order to preserve their own education organization strategy, or because of une-
qual opportunities for the integration and adaptation of the national education system to 
world requirements in this industry. Quite logical reasons, such as the low level of eco-
nomic development, political instability, information isolation, cultural traditions, etc. 
caused the deal when many countries remained on the periphery of the trends of a trendy 
but imperfect trend - internationalization in education and science. 

Moreover, in our opinion IHE in its present form is no longer a far-sighted and com-
prehensive strategy. We are deeply convinced that if classical education does not take 
into account the increasing demands for forms and methods of information, it will be-
come just a rudiment. Bulk open online courses in the era of frenzied development and 
dissemination of ICTs will be an effective alternative to traditional classroom education, 
especially for motivated students. Of course, this will contribute to a reduction of the 
education services costs and accessibility, but, of course, will not affect their quality in 
the best way. In addition, some professions can disappear due to the total computeriza-
tion and robotics. All this must be taken into account when formulating a new strategy 
of state policy in educational and political fields. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ МЕТАФОР  
У ПОЛІТИЧНИХ ТЕКСТАХ 

 

Методи політичної метафорологіі застосовуються для вивчення метафоричних 
конструкцій, в яких укладено вихідний сенс політичних понять, категорій, фено-
менів і практик, властивих тій чи іншій мові. 

Довгий час метафора (від грец. Metaphora (перенесення)), починаючи з антич-
ності, коли Аристотель сформулював першу теорію метафори, використовувалася 
як підсилюючий, емотивний прийом в ораторському мистецтві, поетиці і т.п. 

З розвитком публічної політики метафори все частіше використовуються для 
того, щоб «тонко впливати на настрої в суспільстві, представляти суспільству нові 
ідеї». Більш того, вважається, що посилення метафоричного початку в політичній і 
соціальній комунікації сигналізує про політичну активізації суспільної свідомості, 
що, як правило, передує серйозної трансформації соціуму. 

Прикладна цінність політичної метафорологіі, таким чином, полягає в тому, 
що за допомогою її методів можна виявити справжні ціннісні установки і інтенції 
політичного лідера, політичної організації, соціальної групи, а також виявити 
можливі (або такі, що вже трапилися, але ще не піддалися рефлексії) сфери і 
напрямки суспільно-політичних і соціальних зрушень, визначити їх характер. 

Досить довго метафора була предметом наукового інтересу лінгвістів, філо-
логів, філософів мови. Однак з другої чверті XX століття, у світі становлення 
політичних наук, що було пов'язано з бурхливим розвитком в країнах Заходу (пе-
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реважно в США) публічної політики та прикладних політичних технологій 
взаємодії з суспільством, все більше політологів, соціологів, істориків фокусува-
лися на політичному аспекті функціонування метафори. 

Політична метафорологія зосередилася не тільки і не стільки на суто 
лінгвістичних аспектах використання метафор в політичному дискурсі, скільки на 
взаємодії політичного мислення і суспільних процесів за допомогою метафоричної 
мови. 

Незважаючи на різноманітність методів, більшість з яких є похіднимт від ри-
торичного і когнітивного підходів, всі вони мають загальну методологічну струк-
туру. 

На онтологічному рівні дослідник повинен визначитися з характером до-
сліджуваної метафори і найбільш доцільним методом дослідження. Вербальний 
характер метафори вимагає риторичного методологічного підходу, а ментальний - 
когнітивного. 

На аксіологічному рівні дослідник повинен виключити особисте оціночне 
ставлення до предмету дослідження. Гносеолого-квантитативний рівень відповідає 
за роботу з джерелами: відбір і критика джерел, виявлення якісних і кількісних ха-
рактеристик, закономірностей. Міждисциплінарний рівень дозволяє розширити 
або уточнити отримані дані. 

Першим методологічним підходом, який довгий час (аж до 90-х рр. XX ст.) 
домінував в політичній метафорологіі, був риторичний підхід, розроблений Майк-
лом Осборном на початку 60-х років XX століття. Осборн досліджував передви-
борчі звернення кандидатів до електоральних груп. Він прийшов до висновку, що 
політики для впливу на людей найчастіше використовують архетипічні метафори, 
які звертаються до стародавніх універсальних образів світла, темряви, війни, хво-
роб, холоду, тепла і т.п. 

Методологічний підхід застосовується для аналізу промов, виступів, заяв 
політичних лідерів, а також медійної політичної риторики. 

Спочатку дослідження в рамках риторичного підходу будувалося через опис 
найбільш яскравих метафор в контексті інших фігур мови, що містяться в до-
сліджуваних текстах: метонімії, синекдохи, порівнянь, епітетів та ін. Як бачимо, 
фундамент риторичного підходу будувався на теорії тропів, яка йде корінням в ан-
тичність. 

Пізніше в рамках риторичного підходу був розроблений критичний аналіз 
політичних метафор. Дана методологічна варіація виходила з того, що риторичні 
фігури в політичному дискурсі, як правило, містять приховану, тобто очевидну 
для «споживача» інформацію. Це була свого роду реакція на стрімкий розвиток 
комунікаційних технологій в сфері пропаганди, реклами, маркетингу і PR, які по-
чали активно застосовуватися в публічній політиці, соціальному проектуванні і 
управлінні. 

Звідси і месіанське прагнення представників критичного напряму «зробити 
невидиме видимим»: показати механізми прихованої передачі культурних стерео-
типів, впровадження в суспільну свідомість (суспільства, окремих його груп) цін-
ностей певного типу і властивості. 

До 90-х років XX століття в політичній метафорологіі все більшою попу-
лярністю починає користуватися когнітивний методологічний підхід, розроблений 
американськими дослідниками Дж. Лакоффом і М.Джонсоном в рамках теорії 
концептуальної метафори. У роботі 1980 року «Метафори, якими ми живемо» во-
ни сформулювали основні принципи когнітивного підходу на основі вивчення 
мілітарної метафорики президента США Джиммі Картера. Метод був відпрацьо-
ваний і закріплений Лакоффом в роботі 1991 року «Метафора і війна», в якій він 
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проаналізував публічні наративи адміністрації президента США і ЗМІ, що містять 
«миротворчі» метафори для виправдання вторгнення до Іраку. 

Даний метод оперує такими когнітивними структурами, як сфера-джерело ме-
тафоричної експансії і сфера-мішень метафоричної експансії. Сфера-джерело за-
звичай містить конкретні досвід і знання людини, соціальної групи, суспільства 
про навколишній світ, які упаковуються в метафори. 

В процесі метафоризації знання і досвід у вигляді лексики, образів, асоціацій, 
моделей мислення переносяться зі сфери-джерела в область абстрактного, невідо-
мого, аморфного, тобто в сферу-мішень, структурируя її та впорядковуючи за 
зразком сфери-джерела. Завдання дослідника - виявити і розшифрувати сліди ме-
тафоричних проекцій, які виявляють себе в текстах у вигляді метафоричних 
наслідків. 

Останнім часом з'явилися дослідження, які стверджують, що і сфера-мішень 
може надавати зворотний вплив на сферу-джерело, особливо в тому, що стосуєть-
ся команд, що надходять зі сфери-джерела. 

Процес метафоризації формує нові і зміцнює / актуалізує діючі в свідомості 
носіїв мови схеми (метафоричні моделі), що зв'язують сферу-джерело і сферу-
мішень специфічним для тієї чи іншої культури чином. Наприклад, в одних куль-
турах сферах політики (сфера-мішень) може уподібнюватися війні (сфера-
джерело), в інших - діалогу. Подібні метафоричні моделі є частиною культури, во-
ни «настільки вкорінені в свідомості людей і настільки звичні, що часто не 
усвідомлюються як метафори». 

У цьому одне з ключових відмінностей риторичного і когнітивного підходів. 
Перший оперує мовними фігуральними конструкціями, метафоричними вислова-
ми, переважно вербальними, які усвідомлюються як такі і дослідником, і автором, 
і споживачем політичних метафор, а другий оперує концептуальними метафорами 
(як вербальними, так і невербальними), які часто, як вже було сказано, що не 
усвідомлюються їх авторами і споживачами в якості метафор, оскільки локалізо-
вані не тільки і не стільки в мові, скільки в способі мислення і поведінки. 

У риторичних і когнітивних дослідженнях політичних метафор не обійтися без 
кількісних і якісних методів аналізу політичних текстів. Кількісні методи (напри-
клад, контент-аналіз) дозволяють відібрати релевантні джерела: сформувати точну 
і достатню для проведення дослідження базу метафор шляхом аналізу певного 
корпусу текстів. Якісні методи дозволяють зробити детальний опис якірних мета-
фор - найбільш характерних і яскравих. 

Крім того, доцільно використовувати методи для аналізу історичного, культур-
ного, соціологічного, психологічного та інших контекстів досліджуваних метафор. 
Вивчення контекстів за допомогою культурологічних, порівняльно-історичних, 
крос-культурних, психо-, соціолінгвістичних, дискурсивно-аналітичних та інших 
методик дозволяє розширити поле знання про досліджуваний предмет і краще зро-
зуміти принципи взаємодії мови, свідомості, культури, історії. 
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ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ 
 

Становлення Української держави відбувається в умовах швидких і глибоких 
суспільних змін, які зумовлюють нові реалії та вимоги до життєдіяльності сучас-
ної людини. Наявні демократичні перетворення передбачають гармонізацію суспі-
льних відносин, у тому числі й гендерних. Інтеграція України в ЄС передбачає 
сповідування й дотримання системи європейських цінностей на рівні держави та 
окремої людини. Проблема гендерної рівності в ЄС є глобальною, отже й Україна 
повинна розвиватися та шукати методи вирішення цього питання. 

Ґендер має соціальний та правовий аспект. Основою правового статусу особи-
стості є її фактичний соціальний статус, тобто реальний стан людини в сус-
пільстві. Право вводить цей стан у законодавчі рамки. У соціальному відношенні 
статус являє собою певну систему соціальних можливостей людини. 

Відповідно до Звіту з глобального гендерного розриву за 2016 рік, представле-
ного Світовим економічним форумом, Україна займає 69 місце за індексом ген-
дерної рівності (у рейтингу серед 142 країн). Чому? [1]. 

Однією з провідних проблем у даному питанні є поняття гендерних стереоти-
пів – тобто тих внутрішніх установок відносно місця жінок і чоловіків в суспільст-
ві, що визначають їх соціальні завдання і політичні функції. Саме ці стереотипи 
масової свідомості, як зазначають науковці, є традиційним бар'єром у встановлен-
ні справжньої гендерної рівності в сучасному суспільстві, адже і нині українсько-
му суспільству все ще властиве стереотипне мислення у сприйнятті гендерних 
відмінностей. Так, гендерні стереотипи, поширені в нашому суспільстві, форму-
ють у жінок страх успіху, тому вони нерідко не мають професійного честолюб-
ства, а їхня самооцінка нижча, ніж самооцінка чоловіків. Виходячи з цього, спра-
ведливо буде припустити, що гендерні диспропорції у складі політичної і держав-
ної влади, багато в чому є не причиною, а наслідком нерівності можливостей, і, в 
першу чергу, економічних [1]. 

Якщо йдеться про Україну, то поступова зміна економічної структури суспіль-
ства та соціо-культурної парадигми в рамках прагнення побудувати демократичну, 
правову державу з розвиненими ринковою економікою і громадянським суспіль-
ством призвело до переосмислення ролі жінок в багатьох сферах суспільного жит-
тя і сферах прийняття рішень, їхньої активної самореалізації. Поступовий процес 
європейської інтеграції лише підсилює дані тенденції. 

Цікавим є досвід шведської гендерної політики. Швеція – одна з небагатьох 
країн, що максимально наблизилися до остаточного рішення гендерного питання: 
у цій країні чоловіча і жіноча стать рівномірно представлена в різних сферах нау-
ки, мистецтва, промисловості, політики, суспільної діяльності. Зокрема, у країні є: 
Міністр по питаннях інтеграції і рівноправності статей, Спеціальний експерт з пи-
тань рівноправності статей, Комітет і Парламентський Уповноважений (Омбудс-
мен) з питань рівноправності статей. У обов'язки останнього входить контроль за 
дотриманням принципів рівноправності чоловіків і жінок у школах, вузах, сфері 
послуг, контроль трудової політики і системи соціального страхування тощо [3]. 

В Українській державі досягнуто значного прогресу у вивченні й осмисленні 
жіночої і ґендерної проблематики та вирішенні ґендерних проблем. Втілення ґен-
дерних засад базується на конституційних положеннях, нормах Закону України 
«Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків» та близько 300 
нормативно-правових актів, що враховують ґендерний аспект. [1] 

Проте незважаючи на законодавче закріплення рівних прав та можливостей 
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жінок і чоловіків у громадсько-політичній та соціально-економічній сферах, в 
Україні мають місце деформації ґендерної державної політики, що зумовлюють 
викривлення збалансованого представництва працівників різної статі в органах 
державного управління. Ґендерна асиметрія потребує вдосконалення механізмів 
формування та реалізації державної ґендерної політики на всіх рівнях влади [2]. 

Отже нам потрібні певні аспекти покращання гендерної ситуації в Україні. Як 
приклад, можна виокремити такі: введення питання забезпечення гендерної рівно-
сті в українському суспільстві до програм партій; створення добровільних квот; 
створення стимулів для політичних партій для висунення кандидатів-жінок, в тому 
числі ресурсів, навчання і підвищення доступу до ефірного мовлення; надання 
консультацій з питань законодавства, виборчих систем та інших практик, які мо-
жуть сприяти участі жінок у виборчому процесі; проведення тренінгів для політи-
чних партій, журналістів тощо, щоб донести важливість політичної участі жінок і 
врахування ґендерної проблематики; забезпечення навчання та інші види підтрим-
ки жінок-кандидатів; лобіювання законодавчих змін, спрямованих на розширення 
прав і можливостей жінок; переконання міжнародних донорів для підтримки про-
ектів, спрямованих на розширення участі жінок у політичному житті; забезпечен-
ня висвітлення у ЗМІ політичного контексту гендерної проблематики при одноча-
сному уникненні негативних гендерних стереотипів; акцентування у програмах 
новин уваги на питаннях, які викликають особливу стурбованість жінок.  

Отже, розвиток політичної участі жінок Україні вимагає цілеспрямованих зу-
силь не тільки самих жінок, але і з боку всіх релевантних до гендерних питань ак-
торів, від органів влади, політичних партій до ЗМІ та різноманітних організацій 
громадського сектору [2]. 
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С. В. Базільчук  
 

ТЕРОРИЗМ: РЕЛІГІЙНИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ ВИМІРИ 
 

Тероризм з кожним роком набуває все масштабніших наслідків. Цей термін у 
кожного викликає негативні думки, та це не дивно тому, що термін «тероризм» 
трактують як загрозу, насильство та все, що з цим пов’язано. Звичайно, такі дії ви-
користовуються задля досягнення певної мети. Цей феномен своїм корінням сягає 
XIX століття. Тероризм, як і корупція, може бути паразитом кожної країни, і про-
являється в різних формах. Найбільше уражені тероризмом такі країни: Сомалі, 
Колумбія, Сирія, Ірак, Судан, Палестина, Лівія. Існують такі типи тероризму: пат-
ріотичний, економічний, релігійний, політичний, національний.  

Розглянемо релігійний та політичний тероризм більш детально. Український 
політолог Д.В. Прошин зазначає, що релігійний тероризм відрізняється від інших 
видів цього феномену тим, що «релігійний терорист діє, щоб виконати свій релігій-
ний обов'язок, змінити існуючий стан речей згідно з релігійним каноном (нехай, 
можливо, хибно зрозумілим). Втім, ми маємо справу із сукупністю мотивів, в стру-
ктурі якої релігія відіграє унікальну, але не єдину роль. Релігія подібна до призми, 
крізь яку земний конфлікт сприймається його учасниками; або до рамки, що охоп-
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лює та об'єднує розрізнені компоненти цього конфлікту, його земну конкретику».  
На сьогоднішній день релігійний тероризм завдає досить таки масштабні та 

смертоносні наслідки. Така практика повним ходом використовується у таких кра-
їнах: Лівія, Палестина, Ірак, Сирія і так далі [1]. 

Релігійний теракт у сучасному світі набирає великих масштабів. Прикладом 
слугують події у токійському метро 20 березня 1995 року. Саме того дня секта під 
назвою ««Аум-Сінріке», що означає «Вища істина» скоїла акт релігійного терори-
зму за допомогою газу зарину. Наслідком була смерть 12 та травмування понад 
5000 осіб. Секта «Аум-Сінріке», лідером якої був Сєко Асахара, для своїх цілей 
використала хімічні речовини. Практика хімічної зброї не використовувалася до 
цього випадку [2]. 

Людина, яка готова стати терористом, повинна розуміти, що вона також може 
померти, що, можливо, їй доведеться жертвувати собою, щоб досягти своєї цілі та 
успішно виконати акт тероризму, який завжди розраховано на масовість втрат. 
Можемо зробити висновок, що людина, яка йде майже на свою смерть або має 
сталеву силу волі та їй нічого втрачати, або ж вона психічно хвора. Ми вважаємо, 
що другий варіант більш вірогідний. Релігійний тероризм на відміну від інших, 
виділяється тим, що він не має жодних норм, правил, цінностей. Людське життя 
для терористів не важливе, переслідується лише одна головна ціль: знищити того, 
чиї віросповідання відрізняються, хто не згоден з твоєю точкою зору на релігію. 

Зупинимось на політичному тероризмі. Об’єктом терористичної мети виступає 
влада. Одразу зрозуміло, що мова ведеться про насильницький метод отримання 
легітимності влади.  

С.В.Канцір вважає, що немалу роль у політичному тероризмі відіграє таке по-
няття як «екстремізм», тобто: «терпимість до насильства, його присутність у всіх 
формах суспільних взаємозв’язків, особливо в політиці» [2]. 

Внаслідок політичного тероризму отримуємо неврегульовану політичну сис-
тему, яка не зможе прийти в норму за таких обставин, кризу економічної системи, 
яка буде супроводжувати занепад економіки країни та примусову бідність народо-
населення. 

Показовим прикладом політичного тероризму виступають події у Мадриді 
2004 року, а саме підрив потягів. Як відомо за офіційними даними, все це було 
зроблено за те, що Іспанія брала участь у коаліції країн, які намагалися вторгнути-
ся до Іраку.  

Також отримуємо яскравий приклад подій у Росії 1999 року - підрив двох бу-
динків. Внаслідок цього, народонаселення Російської Федерації сприймають поча-
ток другої Чеченської війни [3]. 

Ми вважаємо, що такі поняття як «політика» та «тероризм» не можна поєдну-
вати, бо наслідки будуть фатальними. 

Тероризм – негативне явище, яке показує, що деякі групи людей не готові вес-
ти переговори, вирішувати питання мирним шляхом та йти на компроміси. Цей 
феномен розрахований на смертоносні наслідки, на фізичне знищення, заляку-
вання заради отримання цілі. Тероризм - антонім до таких морально-етичних цін-
ностей як: мир, чесність, порядок. Та найважливішою цінністю було, є та буде 
людське життя. Кожен має свою думку з цього приводу, свою оцінку таких дій, 
навіть підтримують такий порядок речей. Антитерористична діяльність повинна 
бути на вищому рівні у кожній країні. Ми вважаємо, що жодна форма тероризму 
не несе за собою позитивних наслідків, з цим потрібно боротися. 
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ПОЛІТИЧНІ НАУКИ В УКРАЇНІ:  
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Становлення і розвиток сучасної української політології проходили на тлі кар-
динальних суспільних змін і фінансових криз. Аналізуючи сучасний стан і перспек-
тиви політичної науки, варто виокремити визначальні фактори її становления. По-
перше, це кардинальні суспільні зміни, що відбулися на межі 1980-1990 рр., які до-
корінно змінили політичну та ціннісну системи суспільства. По-друге, відсутність в 
останні десятиліття минулого століття національної ідеї. Спроби її концептуалізації 
й досі залишаються, здебільшого, лише у колі наукових пошуків [1,с.164-168]. По-
третє, з кінця 1980-х років, відбулося переосмислення таких понять, як держава, 
економіка, ринок, свобода. По-четверте, значна частина населення була не готова до 
зміни способу життя при переході від адміністративної до ринкової економіки. По-
п’яте, розмежування політичних еліт, створення впливових економічних угрупо-
вань, посилення процесів матеріальної поляризації стало ознакою останніх деся-
тиліть. Незбалансованість політичних і моральних орієнтацій деформували став-
лення до освіченості, професіоналізму і порядності [2,с.60-71].  

За цих умов перед політологією постало вкрай складне завдання комплексного 
дослідження трансформаційних процесів, пошуку ефективних шляхів подолання 
суперечностей. Водночас, формування нової парадигми суспільного розвитку 
стимулювало творчу активність науковців, визначало нові напрями розвитку 
науки. 

Сучасний етап розвитку політичної науки в Україні позначений щонайменше 
двома специфічними ознаками. З одного боку, – розумінням її великого суспільно-
го значення, що зумовлює підвищену увагу до цієї галузі знань не лише наукової 
спільноти, але й широкого кола громадськості. З другого, – посиленням недовіри 
до політики як суспільного явища з огляду на ототожнення її з політиками, дії 
яких, пов’язуються з демагогією, корупцією, безвідповідальністю [3, с. 90-94].  

Таке сприйняття сучасної української політичної дійсності позначається не 
лише на рівні розвитку політичної культури і політичних процесів, але й на став-
ленні суспільства до політичної науки. Зміст і сутність її категорій і понять диску-
туються не лише в наукових колах. Очевидно, що нинішня ситуація потребує зо-
середження дослідницьких зусиль на розробці більш чітких методологічних під-
ходів до аналізу політики, категорій і понять, які її розкривають і пояснюють. 
Адже в українській політиці, наприклад, немає узгодженої думки ані щодо за-
стосування політичних категорій і понять, ані щодо розробки законів, угод, поста-
нов, ані щодо методології і методик залагодження політичних конфліктів. Харак-
терною рисою цієї проблемної ситуації є онтологічні питання політики, вирішення 
яких можливе лише за умови свідомого використання знань про категоріальну по-



 128

будову політичної науки, яка змогла б пояснити політикам і суспільству змістові 
відмінності між політиканством, політичною маніпуляцією і політикою. 

Підбиваючи загальні підсумки відзначимо, що українська політологія завер-
шила період свого первинного кадрового накопичення та інституційного станов-
лення як наукова дисципліна та академічна галузь. Зусиллями її першопрохідців, 
представниками старшого та середнього покоління вітчизняних політологів сфор-
мовано її нормативний фундамент, зведені несучі інституційні конструкції. 
Визначальним завданням та найближчою перспективою є перехід до забезпечення 
якості як навчального процесу, так і наукової діяльності, в усіх їх аспектах та 
складових. Для цього необхідна безперешкодна інтеграція української політології 
у європейський науковий та навчальний простір, гармонізація вітчизняних прак-
тик і механізмів професійної діяльності з стандартами та етикою, які притаманні 
зарубіжним колегам [4, с. 29, 30]. 

Основні завдання української політології зводяться до наступного: 1) розробка 
теоретико-методологічних засад української політології; 2) фундаментальне 
обґрунтування шляхів побудови правової держави; 3) теоретичне обґрунтування 
національної демократичної доктрини; 4) вивчення трансформаційних процесів і 
модернізації суспільства; 5) формування субдисциплін політичної науки на віт-
чизняному ґрунті. 

Подолання оголошених проблем української політології та вирішення постав-
лених завдань вимагають поглибленого аналізу і врахування зарубіжного досвіду.  
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WORLD WARS CRIMES 
 

War has always been inherent in mankind. As a rule, war is a tool for imposing will. 
One subject of politics tries to change the behavior of another by force, to make him 
give up his freedom, ideology, property rights, to give up resources: territory, water area 
and other. Over the centuries of human history, the reasons for the outbreak of war, and 
the goals that the warring sides wanted to achieve have not changed very much, but the 
methods of warfare have changed dramatically. In the 19th century, the attitude of peo-
ple to war can be characterized by a word - understanding. War was considered a natural 
event, and people taking part in the battles could count on respect and recognition in so-
ciety. This can be explained by the fact that waging war at that time still involved disci-
plined cavalry and infantry formations as the main striking force, as well as by the fact 
that mankind had not yet had to face a truly total war. 

In the second half of the 19th century, the rapid industrial development of Europe 
and the United States, as well as unprecedented scientific progress, naturally affected the 
military sphere. The American Civil War (1861-1865) showed the importance of rail-
ways and the advantages that mobile military units receive. During the Austro-Italian-
French War (1859), rifled artillery was first applied. In the First Balkan War (1912-
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1913), military aviation was introduced for the first time. But the war that irrevocably 
changed the attitude of people to war, was certainly the First World War. 

The First World War (1914-1918) became a war in which all participating countries 
used all available resources and methods to defeat the enemy. German military theorists 
characterized this war as follows: «Modern war is a war not of armies, but of nations. 
Consequently, in order to win, it is necessary, on the one hand, to mobilize all the re-
sources of the «own» nation (for example, conscription for men «from 16 to 60» years), 
on the other - a comprehensive impact on the hostile nation (including such methods as 
propaganda, terror and etc.) in order to break her spirit and to achieve that it demanded 
from her government an end to resistance». 

The invention of new ways of warfare, as well as the conviction that the end justifies 
the means, led to numerous war crimes by all participants in the war: 

- In April 1915 the Germans first used poisonous gas as a weapon of mass destruc-
tion near the Belgian city of Ypres. Later, the poisonous gas would be used by Great 
Britain and Russia. In total, more than 90,000 soldiers died from the use of poisonous 
gases on the various fronts of the First World War. 

- The submarine warfare started by Germany in the Atlantic included not only oppo-
sition to the enemy fleet, but also attacks on neutral ships in order to damage supplies to 
Europe. In 1915 a German submarine sunk the passenger liner «Lusitania». 1198 of the 
1960 people on board died. The sinking of the passenger liner set the public opinion of 
many countries (and, especially, the US) against Germany. 

- The Armenian Genocide was the physical destruction of the Christian ethnic Ar-
menian population of the Ottoman Empire, which occurred from the spring of 1915 to 
the autumn of 1916. About 1.5 million Armenians lived in the Ottoman Empire. During 
the genocide, at least 664,000 people died. There are opinions that the number of deaths 
could have reached 1.2 million people. 

Among other war crimes in the First World War, it is worth noting: the violation of 
the neutrality of Belgium and Luxembourg by Germany; violation of the rights of pris-
oners of war; attack or bombardment of unprotected cities, villages, dwellings and build-
ings; treacherous killing, such as raising the flag of surrender and then shooting at offic-
ers or soldiers of the enemy as they approach without fighting. 

It is impossible to establish the exact number of human casualties in the First World 
War, but various sources give an average number of 20 million people, of which more 
than half were civilians. The First World War was the bloodiest war that the world had 
seen so far. However, it did not become a «war that will end all wars,» and in 20 years 
the world would again plunge into a new war. 

The Second World War (1939-1945) became the largest military conflict in the his-
tory of mankind. It involved as participants 62 out of the 73 states that existed at that 
time (80% of the world's population). Ideology played a very important role in the Sec-
ond World War, namely, the ideological fanaticism of aggressively-minded states, can 
explain the cruel and inhuman character that the war took. 

Second Sino-Japanese War (1937-1945) began before the official start of World 
War II, and was associated with Japan's desire to establish puppet regimes on the territo-
ry of China, and subsequently create a «block of Asian peoples led by Japan and free 
from Western powers» in eastern Eurasia. During the war in China, and later in the Pa-
cific, the Japanese army committed a great number of war crimes:  

- Massacres in 1937-1945. The Japanese military killed from 3 to 10 million people: 
Chinese, Koreans, Malaysians, Indonesians, the Philippines and Indochinese, as well as 
others, including the POWs of the Western powers in China in 1937-45. About 3.9 mil-
lion Chinese, mostly civilians, were killed directly during Japanese operations and an-
other 10.2 million fell during the entire war. The most notorious incident of this period 
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was the Nanking Massacre of 1937-38, in which, according to the conclusions of the In-
ternational Military Tribunal for the Far East, the Japanese army killed 300,000 civilians 
and prisoners of war, although disputes about the exact number continue and figures 
vary by hundreds of thousands 

- Experiments on humans and biological weapons. In China, special units of the Jap-
anese conducted experiments on people: civilians and prisoners of war. One of the most 
notorious detachments was Unit 731 under the command of Shiro Ishii. This unit was 
created by the order of Hirohito himself. A special detachment of Japanese armed forces, 
engaged in research in the field of biological weapons, experiments were carried out on 
living people (prisoners of war, abducted). This detachment also carried out inhuman 
experiments to determine the amount of time that a person can live under the influence 
of various factors (boiling, drying, starvation, water deprivation, frostbite, electric cur-
rent, vivisection, as well as other experiments, in particular, tested biological weapons). 
According to the memoirs of the employees of Unit 731, during the time of its existence 
about 3,000 people died in the walls of the laboratories. According to other sources, the 
death toll reached 10,000 people. 

- According to historians Yoshiaki Yoshimi and Kantaro Avaii, during the Second 
Sino-Japanese War, chemical weapons, such as tear gas, were used in 1937, but at the 
beginning of 1938 the Japanese Imperial Army began full-scale use of phosgene, chlo-
rine, lewisite and chloropicrin (red ), and, from the middle of 1939, mustard gas (yellow) 
against both the Kuomintang and the Chinese Communists. 

The German war crimes were not inferior to the Japanese in their cruelty: 
- In accordance with the Nazi principles of «racial hygiene», the main object of per-

secution were the Jews. On July 31, 1941 Hermann Goering signed an order appointing 
the head of the RSHA Reinhard Heydrich to start the «final solution of the Jewish ques-
tion.» The result of the policy of «final solution of the Jewish question» was the death of 
approximately 6 million Jews in Europe. However, the Jews did not become the only 
people that suffered from the racist policies of the Third Reich. Nazi war crimes also in-
clude: (1) Extermination of a quarter to a third of the Roma people; (2) Extermination of 
10% of Poles; (3) The extermination of about 3 million Soviet prisoners of war; (4) To-
tal extermination of the mentally ill and incapacitated; (5) Extermination of about 10 
thousand homosexuals; (6) Cruel and often fatal inhuman medical experiments of the 
Nazis on the victims of the Holocaust. 

Among war crimes, it is also necessary to single out those crimes committed by the 
state against their own people. 

- Order No. 227 «On measures to strengthen discipline and order in the Red Army 
and the prohibition of unauthorized retreat from combat positions» or in common speech 
«No step back!» - Order of the People's Commissar of Defense of the USSR, Stalin dat-
ed July 28, 1942. The order prohibited the withdrawal of troops without an order, intro-
duced the formation of penalties against those guilty of violating discipline through 
cowardice or panic. The total number of Red Army personnel who received the verdict 
of the court was 994,300 people, 436,600 went to places of detention after sentencing. In 
the period from September 1942 to May 1945, 427,910 people passed through penalty 
units (companies and battalions assigned suicidally dangerous combat duties). 

- Mass deportations in the Soviet Union 1943-1944 of: Kalmyks, Ingush, Chechens, 
Karachai, Balkars, Crimean Tatars, Nogai, Meskhetian Turks, Pontian Greeks, Bulgari-
ans, Crimean Roma, Kurds - mostly on charges of collaboration, extended to the whole 
nation. The autonomy of these peoples was liquidated (insofar as it had existed before). 

In the Second World War, aviation started playing one of the most important roles. 
One of the tasks of military aviation was the destruction of the enemy's industrial re-
gions. Bombing of cities were implemented by all major participants of the conflict, 
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among them, in particular: 
- The bombing of Hamburg - a campaign of «carpet bombing» of the city, conducted 

by the Royal Air Force of Great Britain and the United States. July 25 - August 3 1943 
in Operation Gomorrah. As a result of the air raids, up to 45,000 people were killed, up 
to 125,000 people were injured (estimates vary, numbers from 37 to 200 thousand are 
cited), about a million people were forced to leave the city. 

- The bombing of Tokyo - the bombing of the Japanese capital, conducted by the US 
Air Force on March 10, 1945. It involved 334 B-29 bombers, each one dropped several 
tons of incendiary bombs and napalm. As a result of continuous fires in residential areas, 
built up with wooden buildings, a fiery tornado quickly developed, which did not allow 
fire fighting and led to the mass death of people. At least 80,000 people were killed, a 
more likely figure amounting to over 100 thousand people. 

- The atomic bombing of Hiroshima and Nagasaki (6 and 9 August 1945) provided 
the only two examples of the use of nuclear weapons in the history of mankind. This was 
implemented by the US Armed Forces at the final stage of the Second World War in or-
der to speed up the surrender of Japan. The total number of deaths was from 90 to 166 
thousand people in Hiroshima and from 60 to 80 thousand people in Nagasaki. The role 
of atomic bombing in the surrender of Japan and the ethical justification of the bombing 
itself still raises controversy. 

Various sources give a figure of around 70 million people, both military and civil-
ian, killed in the Second World War, more than in any other conflict in the history of 
mankind. 

When we look at postwar conflicts, it is very difficult to say anything without quali-
fication. In 1989, the American historian John Gaddis introduced the term «Long Peace» 
to determine the absence of conflict between the nuclear powers during the Cold War. 
The Cold War ended 27 years ago, but the term «Long Peace» still exists. European 
countries did not fight each other after the Second World War, European wars before the 
World Wars happened more frequently, but were less large-scale. The 44 most economi-
cally developed states did not fight each other since the Second World War. Rich coun-
tries fought with poor countries, but not with other rich ones. There was no such period 
of peace between the «great powers» since the time of the Roman Empire. After the 
Second World War, wars happened, but in the Second World War more people died than 
in all subsequent conflicts. 
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РОЗВИТОК НАУКОВОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ 
 

У сучасному світі розвинені держави інвестуюсь значну частину капіталу у ро-
звиток науки та технологій. Нові технології та інноваційні розробки компенсують 
відсутність ресурсів, що призводить до підвищення розвитку економічних та 
соціальних сфер [1]. 
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Наразі в Україні існують нагальні проблеми, які стоять на заваді розвитку 
науки. Перша – бюрократія. Проходження митниці з закупленим за кордоном 
обладнанням, оформлення його в інституті та інші формальності перевищує по-
казники часу та фінансових вкладень, ніж подальша робота з новим обладнанням. 
Друга – грошове питання. У ставленні до свого ВВП Україна виділяє на науку в 10 
разів менший відсоток, ніж постіндустріальні країни. Як наслідок, низька заробіт-
на платня, а отже зацікавленість у спеціальності, молодими спеціалістами, наукою 
активно спадає [2].  

Існує нагальна необхідність прогресу науки в Україні, адже її вагомий розви-
ток, сприятиме встановленню декількох функцій, що сприятимуть розвитку сфери 
суспільства і політики. Економічна функція науки пов'язана з обслуговуванням 
наукоємного виробництва, експортом наукового продукту і наукової експертизою. 
Країна, здатна створити власне високотехнологічне виробництво або ініціювати 
його створення іноземним інвестором, буде отримувати високі доходи від експор-
ту товару. Більшість держав-лідерів у сфері економіки або мають високотехно-
логічним виробництвом, або прагнуть його створити. 

Розвиток науки надає можливість отримувати прибуток від продажу патентів. У 
разі неможливості створення власного виробництва, проте при наявності резуль-
татів дослідження, вони є придатними до вилучення практичної користі. Функція 
експертизи є найбільш нагальною для успішного функціонування держави, навіть у 
соціальній та інфраструктурної сферах. Так, для якісного створення стандартів і 
експертизи в області фармацевтики необхідна наявність в країні хіміків і 
мікробіологів, для успішного і безпечного функціонування ядерної енергетики по-
трібні фізики-ядерники, а якісний контроль і успішне функціонування міністерств, 
пов'язаних з гуманітарними питаннями, неможливі без професіоналів-соціологів. 

Звичайно, існує аутсорсинг фахівців такого роду, але це призведе до підви-
щення суми витрат. Проведення експертизи при наявності розвиненої науки не 
вимагає особливих засобів. Крім того, поступове невілювання власного експерт-
ного співтовариства в країні здатне привести до того, що потреба в ньому не буде, 
і держава втратить зацікавленість навіть до найму іноземних експертів. 

Необхідно, щоб в країні були представлені одночасно численні напрямки, а 
також налагоджена взаємодія між ними. Тоді, по-перше, нові покоління вчених 
зможуть отримати тільки сильно обмежені, в порівнянні зі своїми попередниками, 
освіту, і будуть мати набагато менший потенціал навіть у своїй вузькій області. А 
по-друге, багато ідей народжуються з контакту з фахівцями в суміжних областях, і 
якщо в країні їх не залишиться, дослідження в збереженої вузької області, знову-
таки, сильно втратять в якості. 

Для модернізації та підвищення рівня науки в Україні необхідно вжити заходів 
щодо вдосконалення існуючих фінансових стимулів розвитку недержавного без-
прибуткового сектора науки і підготувати пропозиції щодо спрощення дозвільної 
процедури для утворення підприємств з метою реалізації інноваційних проектів. З 
метою перетворення розробок в практику необхідно розробити спеціальний ме-
ханізм функціонування досвідчених виробництв академічної науки. Збільшити 
термін виконання контрактів мінімум. Модернізувати грантову політику, орієнтува-
ти її на підтримку середньострокових наукових досліджень і великих проектів. Ро-
зробити порядок проведення конкурсного відбору пріоритетних інноваційних про-
ектів, для реалізації яких надається державна фінансова підтримка. Науковим ор-
ганізаціям забезпечити широку інформацію про свої розробки, що мають реальні 
перспективи їх комерціалізації, створити базу даних про технологічні та ор-
ганізаційні інновації, які, з маркетингових досліджень, мають реальну перспективу 
практичного впровадження. Необхідно підвищити зацікавленість наукових ор-
ганізацій у захисті своєї інтелектуальної власності, створити такі умови, щоб і 
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бізнес вкладав гроші в ці проекти, в тому числі в патентування та підтримку про-
ектів для складних інноваційних проектів встановити. Необхідно готувати 
спеціальні кадри, які будуть доводити результати фундаментальної науки до вироб-
ництва, забезпечувати їх комерціалізацію. Забезпечити формування інноваційної 
культури шляхом доведення до широких кіл громадськості ролі і місця інноваційної 
діяльності як одного з економічно ефективних і соціально значущих видів 
підприємництва, шляхом підготовки статей, циклів передач на телебаченні, радіо. 
Проводити конференції, форуми і виставки з метою налагодження зв'язків між дер-
жавою і приватним сектором, широкого інформування суспільства про результати, 
досягнуті в рамках науково-технічних робіт, і їх значимості для суспільства [3]. 

На сучасному етапі Україна не є країною з високорозвиненою економікою, але 
ми володіємо висококваліфікованими кадрами у науковій сфері. Науковий та ін-
женерний потенціал використовується неефективно і потребує реформації та 
фінансування. За умов реалізації вищенаведених пунктів, наука України, як су-
купність інноваційних технологій та висококваліфікованих вчених значно підви-
щить рівень наукового впливу на міжнародній арені. 
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БІЛІНГВІЗМ ТА МОВНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНІ 
 

На межі ХХ–ХХІ ст. мовна ситуація в багатьох державах є доволі складною. 
Одномовних та мононаціональних країн немає, тому мовними та етнічними про-
блемами переймаються майже всі держави. Особливо актуально це для України, 
де протягом усіх періодів існування держави створювалися умови для мовної 
асиміляції українців [2, с. 87].  

Білінгвізм (двомовність) – специфічний стан суспільного життя, при якому 
спостерігається і є визнаним факт функціонування й співіснування двох мов у 
межах однієї держави. Джерелом білінгвізму є етнічна неоднорідність самого сус-
пільства, наприклад, існування в одній державі двох етносів, що користуються 
різними мовами. Через те, що в сучасному світі практично немає етнічно „чистих» 
держав, білінгвізм отримав велике поширення. Білінгвізм відображає ситуацію, 
коли відразу дві мови визнані державою, внаслідок юридично закріплених норм 
або законів, на рівні офіційних і з рівноправним статусом для кожної з цих мов. 

Двомовність буває природна та штучна. Природна двомовність характери-
зується стихійністю її засвоєння, коли дитина постійно перебуває у двомовному 
середовищі. Стимулом до засвоєння виступає потреба у спілкуванні. Таке за-
своєння без педагогічного втручання супроводжується мовними помилками, 
змішаними фразами. Штучний білінгвізм створюється організованим, цілеспрямо-
ваним навчанням дітей (чи учнів) другої мови в дошкільному закладі (чи школі) на 
спеціальних заняттях з використанням відповідних методів навчання [3,c.105-106].  

Із середини минулого століття робляться спроби зібрати й проаналізувати дані про 
мовні ситуації в слов'янських народів. Не можна знівелювати факт, що саме існування 
таких держав, як СРСР та ЧСР зі складними мовними взаємодіями, які виникали в них, 
визначає посилений інтерес з боку славістів до проблем мовної ситуації.  
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Додатковим фактором у мовній ситуації в Україні є суржик. Він не є достатньо 
дослідженим явищем ані сам по собі, ані в ширшому порівняльному 
соціолінгвістичному контексті. Базуючись на теоретичних дослідженнях з 
соціолінгвістики, спробуємо розгорнути ідею суржику як наслідку диглосії, а не 
білінгвізму між російською та українською мовами і, крім того, спробуємо дове-
сти, що сучасна мовна ситуація в Україні засвідчує диглосію між суржиком та 
літературною унормованою українською мовою. 

Залежно від способу використання мов індивідом, Р. Белл класифікує 
білінгвізм на змішаний і координований. За умови координованого білінгвізму 
існують дві мови незалежно одна від одної. На практиці це означає, що індивід во-
лодіє відповідними мовними системами на такому рівні, що мислить тією, яка су-
проводжує мовний акт. За умови змішаного, або субординованого, білінгвізму 
індивід володіє однією мовою як першою, а іншою як другою (зазвичай на 
нижчому рівні). Саме цей вид білінгвізму є передумовою появи інтерференції. 

Мовний контакт мiж російською та українською мовами в межах однієї країни 
існував уже понад три століття (1654–1990). Протягом цього часу більшість носіїв 
української мови переходили на російську. Особливо активним i політично цілес-
прямованим цей процес стає за часів СРСР. Радянські мовознавці, реалізовуючи 
політичні замовлення та вказівки влади, розглядали взаємодію російської та 
національної мови (мови країни в складі СРСР) як білінгвізм, підкреслюючи 
рiвнiсть нацiональних слов'янських мов з російською. Сучасні ж українські 
соціолінгвісти мовну ситуацію називають дещо парадоксальною, оскільки за Кон-
ституцiєю України державною мовою повинна була бути одна – українська, проте 
в країнi вiльно функцiонувало дві – російська й українська, а в деяких регіонах – 
лише російська (Крим і Донбас). До чого це призвело – зайвий раз згадувати не 
потрібно. На жаль, ця ситуація залишається актуальною і в сучасній Україні, де 
часто чиновники відмовляються відповідати державною мовою на запити. 

Деякі «прозеліти білінгвізму» із запалом переконують нас у потребі перетво-
рити Україну на двомовну, наводячи як аргумент практику розвинених демокра-
тичних країн Старого та Нового світів. Але чи насправді двомовність є ознакою 
демократії? Реальний стан речей у двомовних країнах чудово відобразив відомий 
мовознавець Юрій Шевельов, на якого у своїй книжці покликається Лариса Ма-
сенко. Фіни не хочуть розуміти шведську у країні Тисячі Озер (є навіть рух за ска-
сування обов’язкової шведської у школах). Фламандці мають складнощі з фран-
цузькою у Бельгії. Немає єдиної літературної мови Норвегії, натомість є «бук-
моль» та «нюношк», що створює певні проблеми. Франкомовний Квебек нама-
гається стати незалежною державою, провівши два референдуми. «Поширення 
двох мов в одній країні завжди є станом нестійкої рівноваги, що має тенденцію 
або до перетворення на одномовність, або до розпаду єдиної держави на частини 
за мовною ознакою» [1]. 

Таким чином, ситуація двомовності не є природною, стабільною, навіть загроз-
лива, вона характеризується не гармонійною взаємодією мов, а конфліктом і бороть-
бою, які триватимуть доти, доки на території держави не переможе одна мова. 
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FEMINISM IN SOCIAL AND POLITICAL SPACE 
 

We proceed from the premise that the importance and urgency of this topic is ex-
tremely high, since the problem of the correct understanding of the material that we 
somehow obtain, and its critical evaluation concerns also feminism. The problem is that 
many people are still learning about feminism from the media and anecdotes and believe 
that feminists are going to humiliate, destroy all men and take their place. We are all 
people and it is natural that we all believe in what we prefer. But if we just sort out the 
issue, we'll look beyond the concrete wall, and see beyond our subjective opinion. 

To begin with, it is necessary to clearly express the term feminism. 
Feminism (from the Latin femina «woman») is a spectrum of ideologies, political 

and social movements aimed at achieving equality of political, economic, personal and 
social rights for women or overcoming sexism [1]. This spectrum of ideologies did not 
arise in a single moment, did not appear out of the blue, because to grow into something 
serious, it took a lot of time and effort. 

It is also worth noting that there is no single common feminism. In each country, it 
appeared at different times, and manifested itself in different ways, because throughout 
history people have been treated in a certain way, depending on their biological gender 
and gender norms in a certain territory. Hence the fact that feminism consists of different 
currents. Therefore, if we consider its history, it is necessary to take into account the dif-
ferent types of movements of women and their allies. The currents of feminism have of-
ten intersected with each other [2]. 

The first prerequisites for the spread of feminist ideas emerged during the disintegra-
tion of feudal society in the conditions of the emergence of bourgeois relations. 

The beginning of the XVIII century was a period of deviation from the idea of gen-
der equality; special popularity at this time attached to the idea of cultivating female 
«weakness» («weak sex»). But by the middle of the eighteenth century, French educa-
tors had contributed to the revival of feminist ideas: Voltaire wrote about the injustice of 
the female share; Montesquieu - that a woman should participate in public life; Helvetius 
argued that the civil «ignorance of women is only a consequence of their incomplete and 
incorrect education.» 

Throughout the XVIII century, the female part of the population of European coun-
tries took an active part in the life of society. Many women began to enjoy economic in-
dependence; ladies tried to interfere in politics. Women asked for recognition of their 
rights to civil life: education, work, respect in the family and society. 

In the USA in the late XVIII century, the first American feminist was Abigail Smith 
Adams. She went down in history with the famous phrase from a letter to her husband: 

«We will not obey laws, in the adoption of which we did not participate, and author-
ities that do not represent our interests.» [3]. 

Sri Lanka also played an important role in the history of feminism: the world's first 
female prime minister in 1960 was Sirimavo Ratwatte Diaz Bandaranaike, a resident of 
Sri Lanka (then Ceylon) [4]. 

We can say that from the mid 1990s onwards, feminism has become a truly global 
phenomenon. Large and influential international organizations include a feminist agenda 
in their development programs and strategies. Back in the late 1970s, the United Nations 
adopted a convention on the prohibition of discrimination against women. And all the 
states that signed this convention are obliged to submit reports on the implementation of 
the provision.  

Speaking about today's feminism, we can safely say that it relies on two basic concepts: 
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People are first of all individuals with different interests, ideas and opportunities. 
They are united only by the desire to express themselves freely and be accepted by other 
people. 

Traditional social roles (depending on gender, age or other characteristics) form cer-
tain expectations about behavior, which limits freedom of expression [5]. 

Until now, it has been believed that traditionally the role of women in society is ba-
sically the upbringing of children. At the same time, the traditional role of men is to pro-
vide for the family financially, while the mother devotes her time to the offspring. 
Therefore, society expects from women that they will put career in the background, and 
men - on the contrary. If people are more suited to other options - for financial, personal 
or other reasons - they will be condemned as bad mothers and lazy fathers. Society most 
often does not want to hear a view different to the things everyone is used to, because 
that would contradict the way our grandmothers, great-grandmothers were raised , and 
must therefore be wrong. In consequence, there is a prejudiced attitude toward every-
thing which disturbs the traditional gender order. 

Stereotypes are so deeply ingrained in the thought of society that many girls and 
women simply do not recognize feminists. 

In the Social Network «Instagram», blogger Alexandra Mitroshina, with an audience 
of 442 thousand subscribers, conducted a survey consisting of two questions: 1. Are you 
a Feminist? (yes / no) 2. Are you for the equal rights and respect for women? (yes / no). 
As a result, 27% answered «yes» to the first question, they are feminists and, conse-
quently, 73% answered «no». As a result, on the second question 87% answered that 
they are for equal rights, and only 13% answered the contrary. This is very peculiar, be-
cause equal rights, respect for women and freedom of choice - this is what Feminism 
propagates. 

It is important to note that feminism asks us only to accept the fact that a woman or 
a man is primarily a person, each of us has his own opinion, goals and desires, which 
have the right to exist regardless of the framework of society. Today, feminism also af-
fects the rights of men, because socialization hinders both sexes. 

You can speak for yourself, but you have no right to condemn someone else's 
choice. Words can hurt like anything else, they can change self-esteem, negatively affect 
feelings, emotions and even the future of a person. At your own command, the unprece-
dented power of speech is capable of both evil and good. 

Thanks to the persistent work of feminists, the stock of euphemisms has begun to be 
replenished with many more healthy alternatives. Now along with such phrases as «per-
son of color» (for black people), «people with disabilities», «to face higher costs» (pay 
more than expected), «to put to sleep», «to pass away» (die) and others, are words in 
which the element «man» is replaced by the morpheme «person», as, for example, in the 
words chairman - chairperson, barman - barperson, congressman - congressperson and 
others. Euphemisms are directed mainly at combating sexism and overcoming gender 
discrimination. In the Guardian and Observer style guide, it is recommended to use the 
term «actor» for both men and women. If you need to specify the gender of the actor, the 
style guide recommends using the adjectives «male» and «female». [6,р.147-148] 

Nevertheless, the feminists have decided not to limit themselves to euphemisms, and 
have added new words to the list of feminist terms. 

The English word «triggered», for example, although it existed before, is now used 
mainly in the context of feminism and means «to be provoked into a scandal». Similarly, 
under the influence of emancipation, the word «to mansplain» has appeared- a descrip-
tion of the situation when a man explains something in a patronizing manner (usually to 
a woman ). An awkward moment for a woman, when a man unceremoniously interrupts 
her, is now described by the verb «to manterrupt». A no less interesting verb now de-
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scribes the manner in which men sit in public transport spreading their legs apart - to 
manspread. The situation when an organisation creates obstacles for the further ad-
vancement of women on the career ladder, simply because she is a woman, is now de-
scribed with just one word combination - the glass ceiling [7]. 

In the 21st century, we can’t imagine a world without human rights , though rela-
tively recently their absence was considered normal, until in 1789 the Declaration of the 
Rights of Man and the Citizen was adopted. Now feminism scares many, but also gives 
hope to many. Who knows ? Perhaps in a couple of hundred years, our descendants will 
not be able to imagine a life in which there is no room for gender equality. 
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МОЛОДІЖНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ:  
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

На даний момент Україна переживає суттєві зміни в політичній сфері та стика-
ється з багатьма викликами, серед яких становлення громадянського суспільства 
та участь молоді у суспільно-політичних процесах. Для побудови ефективного 
функціонування управлінського механізму важливу роль відіграє саме молоде по-
коління, яке задля реалізації своїх інтересів та відстоювання прав, об’єднується в 
молодіжні організації [1]. 

Попри поступове збільшення кількості організацій вони залишаються нечис-
ленними за складом, переважно маловідомими і неавторитетними серед молоді. 
Соціальна незрілість сучасних громадських молодіжних організацій проявляється 
у нераціональній, організаційній структурі, слабкості, нерозвиненості на регіона-
льному та місцевому рівнях.  

Особливо гостро ця проблема постає у невеликих містах та селах. Нечисленні 
об'єднання діють без необхідної науково-методичної допомоги і підтримки, за від-
сутності чіткої координації їхньої діяльності навіть на районному рівні. Проте за 
останні роки ситуація вкрай поліпшилась за рахунок проведення освітніх тренінгів 
з питань молодіжної роботи, навчальних візитів з метою обміну досвідом та ви-
дання спеціалізованої літератури. 

Характерною негативною тенденцією в наш час є те, що молодіжні організації 
фактично створюються та функціонують заради отримування закордонних грантів 
та їх нецільового використання на власні потреби. Оскільки, незважаючи на існу-
вання сотень молодіжних громадських організацій в кожному українському місті, 
більшість реальних проблем на містах досі є невирішеними [2]. 

З іншого боку, сучасні українські політики часто недооцінюють і навмисно зни-
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жують важливість пропозицій молодіжних громадських організацій з приводу бага-
тьох суспільно значущих проблем, забуваючи про те, що саме таким чином держава 
та її інститути можуть максимально сприяти реалізації запитів і потреб усього моло-
дого покоління. До того ж, державці не мають бажання розрізняти такі об’єднання, 
які характеризуються специфічністю та різноманітністю, зводячи усі молодіжні ор-
ганізації лише до політизованих, в той час як молодіжних організацій може бути сті-
льки, скільки є групових молодіжних інтересів в українському суспільстві. 

Розв'язання потребує і проблема кадрового забезпечення. Недостатня кількість 
фахівців для роботи із молодіжними громадськими організаціями пов'язана як з соці-
альними умовами (низький рівень оплати їхньої праці, соціальний статус у суспільс-
тві), так і відсутністю на державному рівні системи підготовки та перепідготовки фа-
хівців, лідерів-організаторів дитячих та молодіжних громадських організацій. 

Одним із шляхів розв'язання цієї проблеми є цілеспрямована підготовка соціа-
льних педагогів до роботи з громадськими молодіжними організаціями. Соціаль-
ний педагог у змозі надати професійну допомогу в створенні і функціонуванні 
громадської організації, налагодити взаємодію між різними соціальними інститу-
тами, надати соціального спрямування діяльності організації. Це може стати пер-
шим кроком для подолання існуючих проблем та перешкод для сучасного молоді-
жного руху. [3] 

Також слід звернути увагу на закордонні практики. Так, наприклад, в країнах 
Європи та США в деяких університетах навчають за спеціальністю «молодіжний 
працівник». 

В останні роки політична система України вступила в нову фазу свого розвит-
ку, а рівень політичної культури всього населення України і молоді хоча й посту-
пово, але зростає. Питання розвитку сучасних молодіжних організацій в Україні, 
проблеми та механізми їх участі у політичних процесах країни є досить актуаль-
ними в наш час. Тож, можна сподіватися, що в майбутньому молодіжні організації 
вийдуть на якісно новий рівень та займуть провідне місце на міжнародному рівні. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ «СПАДЩИНА»  
ЯК ПРОПАГАНДИСТСЬКОГО АНАЛІТИЧНОГО ЦЕНТРА 

 

Проміжок часу з другої половини XX ст.. до початку XXI ст. вирізнився дина-
мічним розвитком інституту аналітичних центрів, які перетворилися з локального 
американського феномену на загальносвітовий тренд, понад 90% аналітичних цен-
трів були створені після 1951 р. [1, c. 10]. Ця тенденція спричинена ефективністю 
американських аналітичних центрів, які справили своєю, зокрема, інформаційно-
аналітичною діяльністю значний вплив на американську і міжнародну політику. 
Аналітичні центри або «мозкові центри», «фабрики думок», think tanks – організа-
ції, що спеціалізуються на політичних дослідженнях, аналізі державної політики і 
взаємодії між політичними акторами, консультаціях з питань внутрішньої та зов-
нішньої політики, забезпечуючи політичному керівництву і суспільству можли-
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вість приймати зважені політичні рішення; вони являють собою неприбуткові, не-
залежні або пов’язані з іншими структурами організації, що діють на постійній ос-
нові і часто слугують ланкою між політичною, науковою та громадянською спіль-
нотами [2, c. 5-7]. На прикладі США можна спостерігати яку важливу багатофунк-
ціональну роль можуть відігравати аналітичні центри у політичній системі країни. 
Найбільш вдалою видається класифікація аналітичних центрів, що відображає 
етапи еволюції цього інституту: «університети без студентів», «контрактні дослід-
ницькі центри» та «пропагандистські дослідницькі центри». 

Фонд «Спадщина» (The Heritage Foundation) – американський аналітичний 
центр, який належить до категорії пропагандистських дослідницьких центрів, дія-
льність фонду полягає у створенні і просування консервативної публічної політи-
ки та її інформаційно-аналітичному супроводі. Фонд «Спадщина», створений у 
1973 р. під впливом «меморандуму Пауелла», став однією з ключових організацій 
американського консервативного руху, починаючи з часів президентства Р. Рейга-
на. Фонд зіграв значну роль у створенні ідеології неоконсервативної революції у 
США, розробивши у 1981 р. для адміністрації Р. Рейгана 20-ти томну консервати-
вну програму під назвою «Мандат на лідерство», яка містила більше 2000 пропо-
зицій для уряду з метою оживлення економіки, зміцнення національної безпеки та 
обмеження централізації влади федерального уряду [3]. Також автори «Мандату 
на лідерство» увійшли до президентської адміністрації Р. Рейгана як, наприклад, 
Б. Беннет та Дж. Ватт. Пізніше цей документ назвали «маніфестом революції Рей-
гана». Фонд активно сприяв розробкам Д. Грехемом системи протиракетної обо-
рони, що пізніше були втілені в життя у 1983 р. президентом Рейганом під назвою 
«Стратегічна Оборонна Ініціатива». Під час президентства Дж. Буша-старшого 
«Спадщина» зберігла свій вплив на Білий Дім у питаннях внутрішньої і зовніш-
ньої політики. За період діяльності адміністрацій Р. Рейгана і Дж. Буша-старшого 
фонд виконував функції президентського аналітичного центру у питаннях зовніш-
ньої політики. При адміністрації Б. Клінтона на основі рекомендацій фонду були 
здійснені реформи соціального забезпечення, у 1995 р. вперше опублікований роз-
роблений фондом Індекс економічної свободи. Також «Спадщині» належить ав-
торство багатьох політичних концептів консервативної політичної програми «Ко-
нтракт з Америкою», що вплинула на результат виборів 1994 р., в результаті яких 
вперше за багато років Республіканська партія отримала більшість в обох палатах 
Конгресу. Наслідком діяльності фонду стало регулярне визнання «Спадщини» як 
одного з найбільш впливових аналітичних центрів у світі [1, 4].  

Хоча поява «пропагандистських дослідницьких центрів» спричинила дискусію 
у політичній спільноті щодо доречності ідеологізації аналітичних центрів, але з 
1970-х років саме вони почали отримувати найбільший вплив у американському 
суспільстві, виграючи боротьбу за фінансування, увагу ЗМІ, доступ до прийняття 
рішень [5]. Фонд «Спадщина» – одна з провідних організацій американського кон-
сервативного руху, аналітичний центр, який безпосередньо впливає на американ-
ську внутрішню і зовнішню політику з метою змінити її у консервативному на-
прямку. «Мандат на лідерство» став політичною програмою неоконсервативної 
революції і витримав сім видань як керівництво по проведенню консервативної 
політики, працівники фонду займали посади в адміністраціях Р. Рейгана, Дж. Бу-
ша-старшого, Д. Трампа, проекти реформ фонду стали основою для реформ соціа-
льного та медичного забезпечення. Варто відзначити широкі можливості фонду 
для впливу на суспільну думку – власні медіа, такі як мультимедійний «Щоденний 
сигнал», «Брифінг для блогерів» , популярні сторінки у соціальних медіа, радіо 
шоу «Istook Live!»; створені фондом Індекс економічної свободи та Індекс залеж-
ності від уряду.  
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ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН СВІТУ: ДОСВІД ДЛЯ 
УКРАЇНИ 

 

На сучасному етапі молодіжна політика є важливим компонентом політики будь-
якої держави, адже саме молодь формує майбутнє своєї держави, по-новому ставить-
ся до вирішення будь-яких проблем (економічних, соціальних, політичних, культур-
них), наявних в суспільстві. Важливість ефективної молодіжної політики будь-якої 
держави обумовлюється ще й тією обставиною, що саме представники молодого по-
коління дуже часто зустрічаються з безліччю проблем, пов’язаних з працевлашту-
ванням, соціальним забезпеченням, іншими аспектами їх соціалізації. Саме проблема 
трудової міграції молоді є надзвичайною актуальною для України, адже велика кіль-
кість молодих українців стали трудовими мігрантами у пошуках кращого життя. 
Зважаючи на зазначене, доцільно проаналізувати особливості молодіжної політики 
країн Західної Європи, який може бути запозичений й нашою державою. 

Варто наголосити на тій обставині, що реалізація молодіжної політики в краї-
нах світу здійснюється різними підходами. Але спільність країн в тому, що всі 
країни розуміють важливість та необхідність налагодження співпраці з молоддю. 
Необхідно зазначити, що країни Західної Європи активно співпрацюють щодо ре-
алізації молодіжної політики в рамках міжнародних організації, усвідомлюючи ту 
обставину, що деякі проблеми молоді можна вирішити лише спільними зусилля-
ми. Координацію у вирішенні важливих молодіжних проблем здійснює Організа-
ція Об'єднаних Націй, органами якої приймаються резолюції та програми, що сто-
суються молоді. Сприяння розвитку співробітництва в молодіжній сфері здійсню-
ється і Радою Європи, при ній створено постійний Комітет міждержавного співро-
бітництва у молодіжній сфері, який організовує Європейські конференції міністрів 
у справах молоді. Також для координації молодіжних програм створено спеціаль-
ний Молодіжний директорат, а фінансовою підтримкою діяльності молоді з 1972 
року займається Європейський молодіжний фонд, щорічний бюджет якого стано-
вить приблизно 2,3 млн євро [1,с.14]. 

Для того, щоб більш детально вивчити зарубіжний досвід реалізації молодіж-
ної політики потрібно охарактеризувати основні її форми та методи реалізації в 
країнах Європи. 

Молодіжна політика в Німеччині чітко розділена за рівнями – загальнонаціо-
нальним, регіональним і місцевим. Основні напрями щодо соціалізації молоді ста-
новлять: етичне виховання, соціальне забезпечення, боротьба з безробіттям і 
бідністю. Державою розробляються програми щодо підтримки молодіжного 
підприємництва й кооперації [2]. 

У Швеції вплив держави на вирішення молодіжних проблем найбільше 
здійснюється через фінансування та створення мережі державних чи державою 
фінансованих, спеціалізованих закладів. Держава формулює загальний напрям, 
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цілі та пріоритети молодіжної політики, але в її реалізації головна роль відведена 
місцевому самоврядуванню й громадським організаціям [2]. 

Молодіжну політику у Великій Британії представлено молодіжними служба-
ми, які планують свою діяльність, виходячи із потреб молоді кожної конкретної 
громади. Ці потреби визначаються шляхом проведення індивідуальних бесід з мо-
лоддю, місцевих локальних досліджень. За підсумками цих бесід та досліджень 
розробляються програми для молоді. Також значний розвиток отримало сту-
дентське самоврядування. Студентські Ради керують деякими комерційними уста-
новами, що знаходяться на території університету (магазини, друкують студентсь-
кі газети), керують спортивними клубами тощо. Голова студентської ради оби-
рається членами студентської ради і отримує заробітну плату. Студентські ради 
вищих навчальних закладів Великої Британії мають потужне фінансування. Вони 
отримують матеріальну підтримку від університетів, державних установ, спон-
сорів, а також мають прибутки від комерційної діяльності. Найголовнішою з 
найбільших студентських організацій у Великій Британії є Національна Спілка 
Студентів Об'єднаного Королівства, яка представляє інтереси більше ніж 5 
мільйонів студентів. Студентські керівники контролюють стан справ у студентсь-
ких спілках, а також визначають їх політику. Кожний студент має змогу брати 
участь у процесі прийняття рішення щодо перспективних планів роботи спілок на 
загальних зборах [2]. Отже, треба зазначити, що в кожній країні склалася певна 
національна традиція роботи з молоддю . 

Проаналізувавши досвід реалізації державної молодіжної політики в різних 
країнах, можна запропонувати наступні кроки для підвищення рівня ефективності 
молодіжної політики в Україні. По-перше, за досвідом Німеччини розподілити 
молодіжну політику за рівнями – загальнонаціональним та місцевим, а також за-
позичити німецький досвід державної підтримки молодіжного підприємництва. 
По-друге, використовуючи досвід, Швеції ефективніше фінансувати молодіжні 
організації. По-третє, ширше використовувати британський досвід самоврядуван-
ня молоді, що сприятиме більш оперативному вирішенню існуючих проблем. 

 Отже, в Україні наразі необхідно переформатувати існуючу модель молодіж-
ної політики з врахуванням досвіду західноєвропейських держав. У свою чергу, 
молодь повинна ставитися до своєї ролі в політиці з великою відповідальністю, 
оскільки більш всього від молоді і залежить майбутнє. 
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ГІБРИДНА ВІЙНА ЯК ФЕНОМЕН ХХІ СТОЛІТТЯ 
 

Протягом всього історичного періоду війни займали головне місце в становленні 
світового порядку та формуванні держав. Що саме являє собою війна, сформовано в 
нашій свідомості освітою та вихованням. Сучасна людина представляє війну, як 
конфлікт двох чи більше сторін, що перебувають по різні сторони «барикад». Непри-
ятель засягає на нашу землю і ми змушені оборонятись, так ми бачимо збройний 
конфлікт за територію у минулому. Але з часом рівень розвитку інформаційно-
комунікативних технологій значно збільшився. Швидкий розвиток технологій при-
звів до появи нових моделей протистоянь у сучасному інформаційному суспільстві. 
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Тема гібридної війни все частіше стає предметом досліджень засобів масової 
інформації. Зокрема таким є журналіст та автор концепції нової війни Френк Хо-
ффман, науковий діяч та колишній офіцер. Хоффман дає визначення гібридній 
війні, як війні, де ворог максимально може використати дозволену йому зброю: 
тероризм, пропаганда, економічний тиск для досягнення політичних цілей. 

У різних термінологічних словникам можна зустріти визначення гібридної 
війни, як війни, яка ведеться не скільки збройними силами, скільки дезінфор-
мацією, пропагандою та терором. Саме слово «гібридна» дає зрозуміти що вико-
ристовується не тільки зброя, а декілька важелів тиску на противника [1]. Такими 
методами можуть бути: 1. Створення збройних формувань на території держави, 
обраної для агресії. 2. Підтримка сепаратизму та формування внутрішніх кон-
фліктів. 3. Збір інформації та дезінформація населення держави (супротивника). 

Специфіка гібридної війни полягає у наступному: а) війна може бути не ого-
лошена країною-агресором; б) ігнорування нормами ведення бойових дій; в) вико-
ристання інформаційних технологій для досягнення пропаганди; г) встановлення 
на країни супротивника збройних бандитських та партизанських формувань та 
приховування участі в операції. 

Історичним прикладом гібридної війни є російсько-українська війна. Експерти 
кажуть, що війна бере початок з 14 серпня 2013 р. (торгівельна війна), інші вва-
жають, що вона почалася на Сході Україні у 2014 р., коли Росія почала проводити 
свою диверсійну діяльність, домовляючись з місцевим населенням та бойовиками, 
використавши ситуацію і почавши перевозити російських спеціальних службовців 
для організації та координації озброєних бойовиків. 

Доктор Казімєж Вуйціцький з Центру студій Східної Європи Варшавського 
університету вважає: «Те, що відбувається в Україні, можна назвати «гібридною 
війною». Вона полягає в тому, що сильна держава не може напасти на слабшу, то-
му намагається розділити її. Москва робить це, висилаючи диверсантів, мобілізу-
ючи злочинців і проводячи інформаційну війну» [2]. 

Міністр внутрішніх справ Польщі Бартоломей Сєнкєвич наголосив: «Москва 
використовує все сильніші інструменти знищення. Сепаратисти збивають україн-
ські гелікоптери. Це неорганізовані групи людей, проте українська сторона ствер-
джує, що в тих групах є російські спецпризначенці, котрі несуть службу в силових 
структурах Російської Федерації», підкреслив міністр» [2]. 

Таким чином, гібридну війну можна назвати явищем сучасного ведення війни. 
Особливістю є те, що воно компонує в собі різні види тактик, які можуть бути 
направлені для досягнення цілей. В сукупності рівень розвитку інформаційно-
комунікативних технологій дозволять вести гібридну війну в різних формах та об-
ходити міжнародні норм ведення війни, навіть без оголошення війни. Але мета, 
яку для себе ставить країна-агресор, – це максимально послабити населення тери-
торії, де виникає гібридна війна, як психологічному, так і економічному сенсі. В 
майбутньому людині доведеться адаптуватися до більш складних умов ведення 
війни, адже специфіка збройних протистоянь формується поряд зі зростанням рів-
ня технологій та розвитку суспільства. 
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Г. О. Худик 
 

ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОЇ ІМІДЖЕВОЇ СТРАТЕГІЇ 
 

Діяльність будь-якого політичного актора (чи то політичної організації, чи то 
політичного діяча) потребує стратегії, що сприятиме досягненню поставленої ме-
ти. Щоб стратегія ефективно функціонувала потрібно знати її теоретичні основи 
та особливості. 

У політології відсутні змістовні підходи до визначення поняття «стратегія», 
щодо до політичних акторів (політичних діячів та організацій). Термін «стратегія» 
трапляється в політології в таких словосполученнях, як «стратегія політики» 
(«державна стратегія», «стратегія держави»), «маркетингова стратегія політики», 
«виборча стратегія» та «передвиборча стратегія».  

Вважаємо, що Д.А.Ломоносов дав усеохопне та універсальне тлумачення по-
няття «стратегія». Стратегія, трактує дослідник, – це послідовність дій, спрямова-
них на досягнення наперед визначеної довгострокової мети та виконання поточ-
них завдань, що постають під час їх здобуття під впливом зовнішнього середови-
ща, з використанням водночас наявних можливостей. Стратегія враховує зміни 
зовнішнього середовища, котрі можуть вплинути на рівень виконання поставле-
них завдань та забезпечує завчасну й адекватну реакцію на них, застосовуючи всі 
наявні ресурси [3, с. 158]. Отже, стратегія повинна відповідати умовам: 
1) перспективи (який результат отримаємо за визначений період?); 2) місії (яке її 
призначення?); 3) мети (чого можна досягти?); 4) функціонування – завдання, 
прийоми, принципи (як можна досягти поставленої мети?). 

Стратегія є мистецтвом економічного, суспільного й політичного керівництва 
масами, яке має визначити основний напрям їхніх дій, вчинків [1]. Таке тлумачен-
ня визначає стратегію як інструмент впливу на суспільство, за допомогою якого 
можна змінювати суспільно-політичні інтереси, керувати курсом країни. 
А. В. Шугаєв уважає, що в широкому розумінні стратегія – це невід’ємний для 
будь-якої комунікації процес відбору ресурсів мови та їхня адаптація до умов 
спілкування. У вузькому розумінні стратегію розглядають лише тоді, коли вини-
кають комунікативні проблеми й потреба їх вирішити. Будь-яка комунікація має 
стратегічний характер й іноді здійснюється адресантом автоматично, тобто без 
усвідомлення стратегії. Це зумовлено несвідомим засвоєнням знань людиною й 
механічним виконанням нею багатьох завдань [4, c. 108].  

Розгляд різних поглядів на поняття «стратегія» уможливлює визначення його 
політичного складника. Політична стратегія, як стверджує М. І. Горлач, це визначен-
ня довгострокової мети, широкої програми дій, повсякденних завдань, загальної дов-
гострокової лінії політичної поведінки, основних напрямів діяльності, науково 
обґрунтованого розвитку реальних політичних подій і явищ тощо [2, c. 271]. Це 
своєрідний план «на всі випадки життя», який передбачає створення будь-якої ситу-
ації й має готові рішення для виконання поставлених та передбачуваних завдань, а 
також досягнення мети. Політичну стратегію можна розглядати в контексті держави 
та її рівнів (обласний, місцевий, районний, селищний, сільський), на арені міжнарод-
них політичних відносин (міжнародні політичні організації, міждержавні відносини).  

Отже, політична іміджева стратегія – це механізм досягнення мети політични-
ми акторами, що містить упорядковану сукупність прийомів, методів і процедур, а 
також певний алгоритм їх функціонування. Основні засоби стратегії спрямовані на 
вирішення питань ситуації, що існує та/або буде існувати. Застосування цього ме-
ханізму спонукає суспільство усвідомити певний (позитивний або негативний) об-
раз політичного актора. Таке визначення політичної іміджевої стратегії є універ-
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сальним для іміджевої стратегії будь-яких політичних акторів. 
Виявлення та характеристика цього поняття уможливлює для наукової спіль-

ноти дослідження іміджу політичних акторів (політичних діячів чи організацій) 
винятково як політологічного феномену.  
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С. В. Ставченко 
 

ПОЛІТИЧНА КРИЗА  
ЯК КОНТРАВЕРЗА «СТАБІЛЬНІСТЬ / НЕСТАБІЛЬНІСТЬ» 

 

Загальним місцем у науковому дискурсі про політичні кризи є твердження про 
те, що кризові явища різного ступеня гостроти обумовлені нестабільністю полі-
тичного життя. Як чинник соціальних змін політичні кризи присутні в колективній 
пам’яті будь-якої нації, оскільки нові політичні інститути і режими в основному 
виникають саме в кризові періоди. З цього приводу французький політолог М. До-
ган пише: «Немає жодної нації, яка б не знала коротких або відносно тривалих 
криз: військових поразок і переворотів, революційних перетворень, змов, заколо-
тів, терору, економічних депресій, голоду, громадянських війн та ін.» [2, с. 151]. 

Український політолог Ю. Мацієвський, відштовхуючись від ознак політичної 
стабільності, виводить такі ознаки політичної кризи: 1) незастосування насилля; 2) 
тривале існування уряду ( інститутів влади); 3) наявність легітимного конститу-
ційного (політичного) режиму; 4) брак структурних змін; 5) регулярність потоку 
політичних взаємодій; 6) сукупність макропоказників, що свідчить про сталий ро-
звиток суспільства. Останній показник є характеристикою системної стабільності, 
що певною мірою об’єднує всі попередньо визначені ознаки [3, с. 21]. 

Виходячи з цього, політичну кризу розуміють як такий стан політичної систе-
ми, який характеризується нестабільністю, руйнуванням елементів існуючого по-
літичного порядку, параметрів політичної системи або певного політичного інсти-
туту, норм, правил, з одного боку, та невизначеністю результатів будь-якої полі-
тичної акції, з іншого боку. 

У ході протікання політичної кризи закономірності розвитку комунікативних 
процесів, властиві стабільним станам політичної системи не актуалізуються. З то-
чки зору політичного управління в умовах кризової ситуації існує необхідність 
дещо спрощеного, інструментального використання концепції політичної комуні-
кації [4, с. 50]. 

У ситуації управління спостерігається наступна закономірність: «якщо система 
є нестабільною, то вплив збурювання приводить рівномірно функціонуючу систе-
му до дуже сильних коливань у виробленні продукту, які можуть ставати ще більш 
інтенсивними, після того як причина збурювання буде усунута» [1, с. 83]. 

Індикаторами нестабільності політичної системи можуть також бути нарос-
тання соціальної нерівності, що вимірюється індексом Гіні [2, с. 155] і призводить 
до зниження вертикальної мобільності та викликає соціальну напруженість та не-
довіру до режиму як один з проявів політичної делегітимації. На фоні загального 
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наростання соціальної напруженості особливу роль факторів легітимації та делегі-
тимації політичного режиму відіграє певна соціальна категорія, якою може бути 
робочий клас, церква, інтелігенція або військові. Як правило, посилення процесів 
делегітимації відповідає визріванню та поширенню альтернативної ідеології (полі-
тичної парадигми), що керує певною соціальною групою. 

Таким чином, рівновага і стійкість, з одного боку, і кризова втрата рівноваги 
сил між основними акторами, що веде до нестійкості інститутів, з іншого боку, ут-
ворюють два потенційні «полюси», які і обумовлюють «енергетику» політичного 
процесу, вектори його змін. На цей процес впливає тип країни та її інституційна 
організація. У цілому політична криза проявляється в дисфункціях політичних ін-
ститутів, а також характеризується втратою легітимності інституційних та змісто-
вних елементів політичної системи. 
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В. C. Варавін 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ 
 

Вивченням політичного дискурсу займається порівняно нова наукова дисципліна - 
політична лінгвістика, або лінгвополітологія. Дана дисципліна є лінгвістичною галуз-
зю, що виникла на точці дотику двох самостійних наук: лінгвістики і політології, а 
також тісно пов'язаною з іншими сучасними лінгвістичними дисциплінами. 

Політичний дискурс являє собою певний вид практичної мовної діяльності, 
структурований відповідними текстами (поняттями, концептами) і обслуговуючий 
політичні процеси. Він характеризується особливим словником (запасом відно-
сяться до даної предметної області слів і виразів), смисловими зв'язками між ок-
ремими політичними концептами, базовими абстракціями і метафорами, типовими 
контекстами слововживання, побудовою суджень. У політичному дискурсі знач-
ний статус має сама фігура політика і певні поведінкові моменти.  

Фахівці розмежовують, перш за все, інституційний політичний дискурс, в рам-
ках якого використовуються тільки тексти, створені політиками (парламентські 
стенограми, політичні документи, публічні виступи, інтерв'ю політичних лідерів 
та ін.), і політичний дискурс ЗМІ, в рамках якого використовуються переважно те-
ксти, створені журналістами та поширювані за допомогою преси, телебачення, ра-
діо, Інтернету [1].  

Сучасна політична лінгвістика зароджувалася вже в античній риториці, про-
блемами політичного красномовства активно займалися вже в Стародавній Греції і 
Римі. Подальший розвиток політична лінгвістика отримала разом з розвитком де-
мократії в Західній Європі і Північній Америці. 

Для політичного дискурсу характерні наступні мовні особливості: 1) кліше і 
штампи; 2) аксіологічна (оціночна) лексика; 3) термінологічні дефініції. 

Крім того, деякими дослідниками відзначається, що для сучасного політичного 
дискурсу характерна наявність експресивних мовних елементів, що містять у своїй 
семантиці образу, злість, іронію і сарказм. 

Всі вищеназвані мовні феномени, які є в тексті, є типовими показниками текс-
тів в рамках політичного дискурсу. Тому при аналізі політичного дискурсу лінгві-
сти повинні враховувати «як екстралінгвістичні фактори (обставини, що супрово-
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джують описувані в тексті події, фон, що пояснює ці події, оцінка учасників події), 
так і власне лінгвістичні чинники (фонетичний лад тексту, граматичні, лексичні 
особливості тексту)» [3]. 

Російський дослідник М. В. Ільїн головним предметом політичного дискурс-
аналізу вважає політику як явище семіотичне, як осмисленe взаємодію заради до-
сягнення мети. У цьому випадку політика стає комунікацією, спілкуванням, і, сво-
го роду, «мовою», яка, однак не збігається з природною людською мовою [2,c.11]. 
В даному випадку мова йде про одне з основних понять сучасної політичної лінг-
вістики - «мовну картину політичного світу» (точніше «лінгвоментальну картину 
політичного світу»), яка трактується як цілісна сукупність образів дійсності, яка 
існує у свідомості (як індивідуальній, так і колективній) і знаходить відображення 
в комунікативній діяльності. Дана мовна картина є складним об'єднанням одиниць 
ментального порядку (концептів, понять, сценаріїв, метафоричних моделей і ін.), 
які відносяться до сфери політичного дискурсу [3, c.43]. 
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ЗМІ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ КРАЇНИ  
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ СПОРТИВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ) 

 

Усім відомим фактом є те, що на формування міжнародного іміджу країни 
впливає багато факторів. Сприйняття національного іміджу у тій чи іншій країні 
залежать від того, як засоби масової інформації коментують та представляють 
спортивні досягнення тієї чи іншої країни, інформацію про досягнення кращих 
команд та спортсменів країни. 

У наш час інтерес держави до спорту, усвідомлення його статусу та соціальної 
ролі сприяли виникненню спеціалізованих спортивних видань, теле- та радіопере-
дач. Також засоби масової комунікації не лише демонструють суспільству спор-
тивні події, а й формують суспільну думку, ціннісні орієнтири, популяризують 
спорт серед населення, що сприяє розвитку країни і нації [1]. 

Засоби й ресурси впливу визначають силу держави у світі. У світовій політиці за-
соби масової комунікації, як один із інструментів впливу дає можливість державі 
впливати на інші країни з метою досягнення своїх інтересів. Характер джерел впливу 
може відрізнятися один від одного. Одним із таких інструментів впливу є створення 
та розвиток позитивного іміджу країни, заснованого на привабливості культурних та 
національних цінностей та досягнень кращих спортсменів і команд країни.  

Зростання авторитету України як у світі, так і всередині країни, залежить від 
того, наскільки вдалим буде створення позитивного статусу держави, заснованого 
на її реальних успіхах у головних сферах життєдіяльності, культурної й історичної 
спадщини нації, наукового та спортивного потенціалу.  

Значною мірою зовнішньополітичний імідж держави формує спорт. Чим біль-
ше в Україні буде проходити великих спортивних подій, тим вищим буде рівень 
популярності України на світовому рівні. Імідж держави, яка приділяє велику ува-
гу спорту, і організує заходи найвищого гатунку, стане привабливим чинником 
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для іноземних туристів, інвесторів і організаторів різних спортивних турнірів, що 
сприятиме культурному збагаченню і розвитку нації. Яскравим прикладом було 
проведення Євро-2012. 

Спортивні й організаційні досягнення України дозволяють країні сформувати 
імідж держави, що приділяє значну увагу розвитку спорту. Також спортивний 
імідж України відіграє важливу роль не лише у формуванні зовнішнього іміджу 
держави, але й внутрішнього. Гордість за спортивні досягнення українських 
спортсменів поєднує громадян країни [2].  

Відзначені нижче досягнення українських спортсменів мали значний вплив на 
формування внутрішнього та звонішнього іміджу країни. Наприклад, Сергій Бубка 
встановив 35 світових рекордів, але останнє його досягнення датоване 1994 роком, 
коли він на змаганнях у італійському Сістрієре злетів на 6,14 м та став автором 
«вічного» рекорду, який нікому не вдалося здолати й досі [3].  

Також важливо відмітити досягнення Віталія Кличко, який розпочав свій шлях 
у професійному боксі у 1996 році разом з молодшим братом – Володимиром, який 
нещодавно став олімпійським чемпіоном у надважкій вазі. Кличку-старшому ви-
стачило трьох років, аби здобути титул чемпіона світу, який він відібрав у 
чемпіона світу за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації) – британця 
Хербі Хайда. У подальшому Кличко також став володарем поясу за найпрестиж-
нішою версією – WBC (Всесвітньої боксерської ради), який утримував до 2014 ро-
ку, коли завершив кар'єру. 

У 2011 році Володимир Кличко остаточно закріпився на позиції лідера 
надважкого дивізіону у професійному боксі. Відібравши титул у британця Девіда 
Хея, українець став абсолютним чемпіоном світу та об'єднав чемпіонські звання за 
версіями WBO, IBF (Міжнародної боксерської федерації), WBA (Всесвітньої бок-
серської асоціації) та IBO (Міжнародної боксерської організації). Таким чином, 
брати Клички втілили свою мрію та одночасно зібрали у сім'ї усі чемпіонські ти-
тули, адже на той час поясом WBC володів Віталій Кличко. 

Дуже відомою подією,яка назавжди закріпилася в спортивній історії України 
став «Золотий м'яч» Андрія Шевченко. У 2004 році Андрій Шевченко став пер-
шим у історії України володарем найголовнішого індивідуального трофею у фут-
болі – «Золотого м'яча», який він отримав завдяки блискучим виступам у складі 
італійського «Мілану». Загалом же, Шевченко виявився третім українцем, якому 
підкорився цей приз – у 1975 році «Золотий м'яч» діставався Олегу Блохіну, а у 
1986 році – Ігорю Бєланову.  

Також приємною новиною для українців стало те, що українські футбольні 
команди піднялися в рейтингу найкращих футбольних клубів світу. Так, за інфор-
мацією офіційного сайту ІFFHS, Дніпропетровський «Дніпро» зробив справжній 
прорив у рейтингу найкращих команд світу. 

Сам, як спортсмен, я міг впевнитися, що спортивний імідж країни є надзви-
чайно важливим, як і для шанування українських спортсменів за кордоном так і 
для досягнення нових висот та перемог. 
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СЕКЦІЯ ІІІ. 
ІСТОРИЧНІ НАУКИ НА ТЛІ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ 

 
О. О. Бабенко 

 

ВИСВІТЛЕННЯ БУДІВНИЦТВА КРЕМГЕС У ПУБЛІЦІСТИЧНІЙ  
ТА ІСТОРИКО-ТЕХНІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

 

Дослідження історії та різноманітних аспектів будівництва Кременчуцької гід-
роелектростанції розпочалося майже одразу після закінчення самого будівництва. 
Це, безумовно, не є випадковим. Створення подібного величезного промислового 
об’єкта є важливим джерелом досвіду для будівельників, управлінців різних 
рівнів, представників технічних, соціальних, а також гуманітарних наук.  

Незважаючи на це, історіографія будівництва Кременчуцької ГЕС не може по-
хвалитися великою кількістю літератури. Фактично найбільш повно побудова 
електростанції відображена у двох книжках – випуску №23 збірника «Энергетиче-
ское строительство» від 1961 року, який був повністю присвячений будівництву 
Кременчуцької гідроелектростанції, а також книга Івана Власовича Гнідаша 
«Кременчуцька ГЕС».  

Аналізуючи 23-й номер «Энергетического строительства», слід вказати на йо-
го досить утилітарне призначення, яке полягає у розповсюдженні досвіду 
будівельників станції. Загалом випуск № 23 збірки «Энергетическое строитель-
ство» містить 19 авторських статей, присвячених окремим аспектам будівництва 
гідроелектростанції або ж так званого Нового міста.  

У той же час книжка має усі риси, що характерні для подібних видань часів 
панування комуністичної ідеології. Зокрема, розпочинається книжка з вітання 
будівельникам, монтажникам та проектувальникам Кременчуцької гідроелектро-
станції, а також, безумовно, Міністерству будівництва електростанцій, Кірово-
градському обласному комітету КПУ та обласному виконавчому комітету Ради 
народних депутатів Кіровоградщини. Вітання являло собою постанову ЦК КПРС 
та Ради Міністрів СРСР, що була надрукована у газеті «Правда» – центральному 
органі партійної преси усього Радянського Союзу, – 4 листопада 1960 року.  

У вітальній постанові наголос був зроблений на тому, що збудована електро-
станція мала найбільшу потужність серед станцій відкритого типу без спеціальної 
будівлі машинного залу, регульоване водосховище, створене при ній було 
найбільшим на Україні, станція була побудована на два роки раніше встановлено-
го строку, що власне і вважалося великим внеском у втілення в життя заповітів ве-
ликого Леніна з електрифікації Радянського Союзу [5, арк.2-4]. 

Власне цей опис можна вважати своєрідним визначенням того, що у радянсь-
кій економіці являла собою трудова перемога. Головними складовими її в даному 
випадку визначаються найбільші масштаби об´єкту, унікальні для певного роду 
об´єктів показники, швидкість досягнень та відповідність заповітам комуністич-
них вождів. Якісні показники для констатації факту перемоги у даному випадку 
були несуттєвими.  

Першою до збірки увійшла стаття керівника будівництва І.Т.Новікова, який на 
момент видання книги вже перебував на посаді міністра будівництва електро-
станцій. Стаття розповідає про місце та роль Кременчуцької ГЕС у системі радян-
ської енергетичної промисловості. Стаття має узагальнюючий характер і 
розповідає не тільки про задум та проектування гідроелектростанції на середньому 
Дніпрі, але й містить короткий нарис ідеї Великого Дніпра, що мала перетворити 
річку на величезний каскад гідроелектростанцій та водосховищ, що могли б не 
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тільки дати країні величезну кількість енергії, але й покращити судноплавний ре-
жим, а також допомогти розвитку на посушливих територія степової України зро-
шувального землеробства. Також у статті коротко охарактеризоване будівництво 
станції та головні технічні досягнення будівельників [5, арк.5-15]. 

Решта статей, авторами яких є представники інженерно-технічного колективу, 
присвячені окремим сторонам будівництва станції. Вони скороченню строків 
будівництва, передовикам виробництва і новаторам, різноманітним технологічним 
новинкам, створенню захисних перемичок, особливостям скельних робіт, монтажу 
гідромеханічного устаткування головних споруд гідровузлу, особливостям монта-
жу гідроагрегатів, інженерному захисту від затоплення та підтоплення навко-
лишніх територій, методам контролю якості робіт, пуску та тимчасової експлуата-
ції станції, та окремим допоміжним роботам [5, арк.15-105]. 

Єдину статтю, присвячену комунальним проблемам будівництва, вмістив у 
збірку Головний архітектор Кременчукгесбуду В.Попов. Він дав нарис будів-
ництва так званого Нового міста на Дніпрі, яке у майбутньому отримало назву се-
лища Хрущов, а згодом – м. Світловодськ. Як не дивно, саме цей аспект будів-
ництва, який з самого початку викликав численні нарікання, у збірці поданий з 
найменшою кількістю практичних зауважень [5, арк.141-151]. 

Таким чином, випуск №23 збірника «Енергетичне будівництво» фактично зма-
льовує будівництво станції лише з одного – вузькоспеціального, - боку, а саме 
розкриває будівництво станції як технологічний процес, робить акцент саме на 
технічному боці історії будівництва станції. При цьому людський фактор зали-
шається поза увагою авторів не лише у питаннях висвітлення виконання суто тех-
нічних завдань, але й у питаннях побутових та комунальних, пов’язаних безпосе-
редньо з будівництвом Нового міста. Крім того, поза увагою авторів залишалися 
інші аспекти, пов’язані з переселенням мешканців зони затоплення, а також побу-
довою Нового села.  

Дещо інший характер мала книжка І.Гнідаша «Кременчуцька ГЕС». Книга по-
будована як послідовна розповідь про будівництво станції. Проте головним у да-
ному творі є не технології будівництва чи електротехніка, а діяльність колективу 
будівельників і партійного активу станції. Автор, при цьому, робить наголос не 
стільки на особливостях організації праці будівельників, скільки намагається 
відобразити сам «дух будівництва», яке вважається йому не просто побудовою 
цінного промислового об´єкта, але важливим кроком на безперервному шляху 
просування до комуністичної мрії.  

Відповідно і структура самого твору зовсім інша ніж у попередньої книги. 
Книжка складається з трьох глав, що відповідають етапам побудови електро-
станції. Перша глава присвячена діяльності колективу Кременчуцької ГЕС у 
період розгортання підготовчих робіт. Хронологічними рамками її є час від берез-
ня 1954 року до грудня 1955 року. Друга глава висвітлює завершення будівельних 
робіт підготовчого періоду і відповідає часу від січня 1956 року до листопаду 1957 
року. Третя глава має назву «Достроковий пуск гідроелектростанції», але охоплює 
часовий період від листопаду 1957 року до жовтня 1960 року. Таким чином, 
остання глава охоплює не тільки етап власне запуску станції, але й етапи прове-
дення бетонних робіт на станції, перекриття Дніпра, побудови греблі та будівлі 
самої станції, а також етап так званої тимчасової експлуатації станції [2]. 

Так само, як і у попередній роботі автор вже у вступі посилається на програму 
Комуністичної партії, яка однією з основ побудови матеріально-технічної бази ко-
мунізму оголосила електрифікацію країни, що відбувається у відповідності до за-
повіту В. Леніна. Також у вступі коротко анонсуються успіхи і досягнення 
будівельників станції, що, напевне, має підкреслити велич трудового подвигу ко-
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лективу станції, а разом з тим і важливість праці автора книжки [2, арк.3-5]. 
Слід зазначити, що спорудження КремГЕС дуже часто є об’єктом уваги світло-

водських краєзнавців. Це цілком зрозуміло, адже саме створення міста прямо 
пов’язане з будівництвом станції. До того ж, саме місто дуже часто позиціонувалося 
як місто енергетиків. Окрім того, вже неодноразово згадувалося, що будівництво 
станції призвело до кардинальних змін у економічному, соціальному та екологічно-
му становищі прилеглого регіону. А для новоствореного міста, що не мало давньої 
історії, станція була ще й одним із важливих туристичних об’єктів. Незважаючи на 
непоказний вигляд, будівля станції, шлюзи та різноманітні мостові конструкції 
вражали своїми масштабами, особливо мешканців тих регіонів СРСР, де таких спо-
руд не було. Тож ще одним різновидом літератури, що торкалися, бодай побіжно, 
будівництва станції, були туристичні путівники. При цьому слід нагадати, що ство-
рювалися вони по тих же радянських канонах, що і книга І.Гнідаша, а отже мали 
відобразити яскравий і парадний бік будівництва і роботи станції.  

У такому вигляді історія будівництва ГЕС увійшла у різноманітні популярні 
видання. Так, у книжці В.І.Левицького «Светловодск», що являє собою короткий 
краєзнавчий нарис історії міста та краю, КремГЕС та пов’язаним з нею транспорт-
ним вузлам присвячено загалом 25 сторінок, що становить близько 25% обсягу 
самого нарису [4, арк. 33-58]. 

Історії будівництва станції присвячена ціла глава – «Там, где рождается свет». 
Ще одна глава обсягом 26 сторінок (ще близько 25% обсягу) присвячена будів-
ництву самого міста Світловодськ, яке також прямо пов´язане з будівництвом 
станції. Вона має назву «Здравствуй, Светлый город!» [4, арк.59-88]. 

Фактично нарис історії міста повторює книгу Гнідаша. У творі Левицького ви-
ведена та ж періодизація історії будівництва станції, так само найбільше уваги бу-
ло приділено трудовому подвигу радянських будівельників, так само проігнорова-
на маса проблем, що супроводжували побудову станції та міста. З цього прикладу 
можна зробити висновок про те, що спрощена та ідеалізована історія будівництва 
станції та Нового міста довгий час навіювалася різноманітними виданнями і вре-
шті решт стала звичайним стереотипом сприйняття історії КремГЕС не тільки у 
історичній науці, але й у масовій свідомості, за винятком хіба тих, хто жив у Світ-
ловодську та щоденно стикався з численними проблемами, що породив поспіх 
партійних керманичів та будівельників. 

Як не дивно, навіть видання 2004 року під назвою «Світловодськ: місто і лю-
ди» за авторством В.Журавського, О.Верстюк, Л.Мезенцевої-Журавської фактич-
но носить подібний «парадний» характер. Безумовно, у межах одного невеличкого 
видання неможливо розповісти про усі нюанси життя станції та пов´язаного з нею 
міста. Крім того, саме видання носить характер своєрідної презентації Світло-
водська як міста з короткою, але досить жвавою історією. На перший план вису-
нуті досягнення світловодців у історичній перспективі. Історія головних місто-
утворюючих об’єктів дана стисло і максимально позитивно. Таким чином, і дане 
видання не вичерпує усього масиву інформації про станцію, водосховище та місто, 
і залишає місце для більш ретельного дослідження [3]. 

Інша краєзнавча розвідка – книга Олександра Зленка «От Крылова до Новоге-
оргиевска», також носить явно оглядовий характер і присвячена, головним чином, 
історії та культурі краю. Якщо у книзі і згадується Кременчуцька ГЕС, то тільки у 
зв’язку з затопленням тих, або інших історичних пам’яток внаслідок затоплення їх 
водами водосховища. З іншого боку з огляду на проблему втрат культурної та ар-
хеологічної спадщини, книжка може служити певним довідником саме етнокуль-
туртного аспекту цієї спадщини [4]. 

Таким чином, невелика кількість наявної спеціальної літератури, що присвя-
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чена будівництву КремГЕС, не відображає усієї складності процесу створення 
станції. Фактично автори акцентували увагу або на суто технологічному боці 
справи, або ж на боці ідеологічному. У обох випадках з поля зору дослідників 
випадає насамперед суспільний контекст, у якому відбувався процес побудови 
об’єкта. Також за межами робіт залишалися численні труднощі та недоліки, що 
супроводжували будівництво станції і особливо створення водосховища. Саме то-
му в Державному архіві Кіровоградської області було започатковано спеціальний 
проект, метою якого є спроба переглянути уставлені оцінки створення та 
функціонування КРЕМГЕС. 
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ОБРАЗИ ВОРОГІВ ТА СОЮЗНИКІВ  
У СПОГАДАХ ПОЛЬСЬКОГО УЛАНА Р. БОЛЕСЛАВСЬКОГО  

«ШЛЯХ УЛАНА. СПОГАДИ ПОЛЬСЬКОГО ОФІЦЕРА 1916-1918 рр.» 
 

У сучасному світі інформаційна війна є невід’ємним супутником військових 
дій. Однією з найваливіших задач інформаційної війни є формування образу воро-
га, прищеплення неприйняття його та іманентних йому рис, його дегуманізація. 
Попри широкий доступ до інформації, попри високий рівень освіченості населен-
ня та числені зусилля мінародних донорів, спрямовані на толерантне ставлення до 
«іншого», переважна більшість пересічних громадян вибудовують свою картину 
світу через опозицію «ми»−«вони», де «ми» − обов’язково наділені найвищими 
чеснотами і діємо з позицій справедливості, а «вони» від природи є менш гідними, 
ніж «ми», і в залежності від ступеня накалу інформаційного протистояння «вони» 
поділяються на «інших», «чужих» і «ворогів» [2-6]. 

Тож, зважаючи на подібний ментальний феномен, що визначає світогляд су-
часників, доречно звернутися до історичного досвіду формування образів «ін-
ших». Власне, у даній розвідці ми звернемося до факторів, які визначали візію ні-
мців, австро-угорців та росіян, очима польського улана, учасника Першої світової 
війни. Зазначимо, що саме Перша світова війна була своєрідним апогеєм проти-
стояння людства, що мало етнічне підгрунття. 

Рішард Болеславський був одним з тих поляків, які під впливом патріотичного 
натхнення вступили до російської армії, аби боротися за незалежність Польші. У ро-
сійській армії Рішард здобув обер-офіцерське звання, щоправда, він не уточнює, яке 
саме.У спогадах Р. Болеславського «Шлях улана» знайшла відображення участь ав-
тора у Першій світовій та громадянській війні у Росії протягом 1916-1918 рр. [1]. 

З точки зору вивчення образів «інших» спогади автора є надзвичайно цікави-
ми, адже, будучи формально офіцером російської армії, польський улан не відчу-
вав себе у її лавах, як у колі «своїх». Традиційно, ще з наполеонівських часів, у 
Російській імперії поляки вважалися внутрішнім ворогом, п’ятою колоною потен-
ційних окупантів. Власне, й самі поляки сприймали росіян як гнобителів, тож 
очима поляків Перша світова війна не була протистоянням «ми-вони», це була бо-
ротьба «вони-вони», де «ми» намагалися здобути якомога більше преференцій, 
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зайнявши правильну сторону. 
Виходячи з усього вищезазначеного, найбільш часто вживаним у мемуарах обра-

зом росіян є образ «ситуативного союзника». Зокрема, пояснюючи свої мотиви всту-
пу на російську військову службу, автор зазначає, що вступив після маніфесту Мико-
ли Миколайовича Романова про надання Польщі незалежності у разі перемоги. Та-
кож з подібними заявами виступили і Центральні Держави, а тому для поляків Перша 
світова війна дуже швидко перетворилася на братовбивчу. «Поляки боролися проти 
поляків, однак, всі вони керувалися почуттям патріотизму та любові до Польщі, од-
ними й тими самими ідеалами». Промовистий приклад автор наводить стосовно ро-
дини своєї тітки: «У моєї тітки було шестеро синів. У 1906 р. троє з них емігрували – 
один до Німеччини, двоє - до Австрії. Троє молодших залишилися в Росії. Під час 
війни всі щестеро служили в різних арміях. Тітчина родина не була виключенням, у 
багатьох польських родинах складалася подібна ситуація». 

Наведу декілька цитат, які підтверджують той факт, що в очах 
Р. Болеславського росіяни є лише «ситуативним союзником». «Нам були ближче 
поляки, які воювали в німецькій армії, ніж росіяни, в армії яких ми воювали». «Ми 
відчували до росіян більшу ворожість, ніж, наприклад, до австрійців. Росіяни ні-
коли не вбачали в нас братів, вони ставилися до нас як до народу, що зазнав пора-
зки. Вони не те щоб ненавиділи нас, вони просто нас не помічали». 

Дуже яскраво прихована нелюбов росіян та поляків, які воювали у складі одні-
єї армії, прослідковується під час візиту польських улан до Чугуївського кадетсь-
кого корпусу. «Наші офіцери по мірі власних сил намагалися встановити дружні 
відносини з кадетами та російськими офіцерами, але у росіян з поляками завжди 
були напружені стосунки. А які можуть бути відносини між пригнічуваними та 
пригнічувачами? Всі присутні на вечірці це чудово розуміли, однак, одні вдавали з 
себе надзвичайно гостинних гсоподарів, а інші – шанобливих гостей.» 

З точки зору автора, найповніше конкуренція між росіянами та поляками про-
слідковувалася у плані просування по службі. Наприклад, командир полку уланів 
все життя служив у царській армії і був лише полковником. Якби він не був поля-
ком, а тим паче католиком, він, на думку Р. Болеславського, однозначно давно 
став би генералом. Сам автор у воєнному училищі мав найвищі бали з теорії та 
практики, у зв’язку з цим він розраховував обійняти місце командира ескадрона. 
Однак, це місце зайняв російський хлопець, який мав гірші оцінки після завер-
шення училища. 

Будучи «ситуативними союзниками» росіян, польські улани все ж дуже чутли-
во сприймали будь-які прояви національного визнання поляків з боку імперського 
етносу. Наведемо декілька цитат на підтвердження цієї тези. «Під час атаки уланів 
полковник віддав наказ горністам виконати гімн Польщі. «Польща наша не заги-
не». Гімн був забороненим, як Марсельєза чи Інтернаціонал, дітей йому навчали 
потайки... Полякам, які почули звуки рідного гімну, ніби вприснули кокаїну». На 
думку автора, це було єдине офіційне виконання польського гімну за весь час іс-
нування Російської імперії.. Згадуючи блискучу атаку уланів на завершальному 
періоді війни, автор пише: «Через декілька місяців мені до рук потрапила стара га-
зета, і я прочитав офіційне повідомлення російського штабу. В кінці повідомлення 
йшлося наступне: «Польські улани відзначилися тим, що 7 разів наступали через 
дротові загородження супротивника» На протязі війни я бачив лише двічі в офі-
ційних повідомленнях слово «польський». Вперше, коли Росія пообіцяла Польщі 
незалежність в разі перемоги».  

З цих цитат чітко стає зрозумілим, що поляки сприймали свою участь у війні 
не більше, ніж виконання контракту, за яким у разі перемоги вони матимуть шанс 
на відновлення державності. Тому, коли стало абсолютно зрозумілим, що в рево-
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люційному вирі фронт рушиться, і перемога Росії у Великій війні стає неможли-
вою, польські улани зайняли у російській революції абсолютно нейтральну пози-
цію. Революцію у Російській імперії польські вояки сприйняли однозначно: це не 
наша справа, ми у неї не будемо втручатися, адже вона не наблизить Польщу до 
незалежності. Така позиція інколи межувала з жорстокістю. Так, наприклад, спо-
стерігаючи, як бандитське стихійне формування російських солдат масово гвалтує 
жінок, улани цьому абсолютно не перешкодили, хоча й могли (але навіщо, адже це 
не наблизить їх до Польщі?). 

Апогеєм польсько-російського прихованого протистояня, виходом на верх на-
копиченого за декілька століть негативу став випадок, пов’язаний із вбивством 
полковника уланів в одному з російських сіл. За це вбивство улани стратили 20 
селян, більшість яких була абсолютно непричетною до злочину. 

Отже, ми бачимо, що поступово по відношенню до росіян поляки переходять 
від їх сприйняття як «ситуативного союзника» до дотримання позиції революцій-
ного невтручання, а згодом – і до відвертого месництва. 

І якщо росіяни були «ситуативним союзником» для польських уланів у цій 
війні, то відповідно, німці та айстро-угорці були для них «ситуативним ворогом». 
Попри всі намагання російської офіційної пропаганди сформувати ненависть до 
вояків Центральних Держав, ці спроби зазнали невдачі.  

Розповідь Р. Болеславського починається 1916 р., про своє ставлення до німців 
він пише наступне: «Ми знали про німців, а вони про нас, практично стільки ж, 
скільки знають одне про одного дві сім’ї, що живуть по сусідству у маленькому 
провінційному містечку». Автор зазначає, що між вояками по обидві сторони іс-
нував неписаний договір не чіпати один одного у святкові дні. Промовистим є епі-
зод, коли польські улани відправляють повітряного змія в окопи німців з карика-
турою на одного німецького капрала, який мав невдалу любовну пригоду. Офіцер 
забороняє їм це робити, але чітко розуміє, що коли він піде, вони відправлять змія 
адресату. Тобто, по відношенню до ворога з іншої сторони лінії фронту у польсь-
ких уланів ми спостерігаємо прояви доброзичливої іронії.  

Ще один приклад неворожої поведінки уланів щодо вояків Центральних Дер-
жав ми можемо спостерігати під час взяття уланами в полон німецького форму-
вання: «Солдати навіть ділилися з військовополоненими не лише їжею, але й ми-
лом, станками для гоління та тим, що наші оптимісти називали рушниками». Вла-
сне, подібною була і поведінка німців. Якось улани наскоком взяли висоту, яка 
контролювалася німецьким артилерійським розрахунком. Але взяття висоти су-
проводжувалося тим, що улани відірвалися від постачання провізії. За цих умов 
полонені німці-артилеристи дістали консерви та галети та розділили їжу з тим, хто 
їх, власне, взяв у полон. При чому, такі стосунки з ворогом без проявів ненависті 
не були братаннями солдатів, які згодом у 1917 р. призвели до розкладання фрон-
ту вздовж російського західного кордону. Весь означений час польські улани від-
значалися дисциплінованістю та ентузіазмом у бою. І це якраз той випадок, який 
можна проілюструвати старим солдатським прислів’ям: «війна – війною, а обід за 
розкладом». Доблесть у бою була частиною контракту, після виконання якого 
Польща мала отримати незалежність. Але стосунки з військовими супротивника-
ми поза боєм неписана російсько-польська угода не регламентувала. 

При чому, німці як «ситуативний ворог» викликають повагу у польських улан. 
Ось що згадує про них лейтенант Шміль, який на думку автора, був справжнісінь-
ким «солдафоном»: «Німці – наші вороги. Я саме так їх і сприймаю. Але я дивлю-
ся на них як на солдат,і вбачаю в них лише солдат. Як не дивно, німці мені подо-
баються. Вони – чудові вороги. Солдат не може самовіддано воювати, якщо не по-
важає ворога». 
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Таким чином, ключовими образами росіян та Центральних Держав у спогадах 
польського улана Р. Болеславського були образи «ситуативного союзника» та «ситу-
ативного ворога» відповідно. Ключовою задачею себе та своїх підопічних на війні 
автор вважав відновлення польської державності, відповідно «інші» народи та їх пра-
гнення розглядалися автором виключно як інструменти для реалізації цієї задачі. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ КАБІНЕТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ШЕВЧЕНКІАНИ  
У 20-х рр. ХХ ст. НА ЧЕРКАЩИНІ 

 

У 1920-х рр. спостерігається піднесення та популяризація краєзнавчого руху в 
Україні, що надало підстави дослідникам сучасності називати цей період «зоряною 
добою», «золотим часом» українського краєзнавства. На дані роки припадає ство-
рення на І Всеукраїнській конференції в Харкові в травні 1925 р. Українського комі-
тету краєзнавства, розпочалося формування окружних, районних та міських краєзна-
вчих структур – комітетів, бюро, гуртків у селах, на підприємствах, ВНЗ і школах.  

Так на території Черкащини був утворений Кабінет виучування Шевченкіани 
при Черкаському окружному музеї. При створенні даного осередку черкаські крає-
знавці опиралися на досвід Кабінету виучування Поділля створеного у 1924 р. у 
Вінниці. Положення про формування Кабінету було ухвалено УКК 15 жовтня 
1927 р. [5,с.32]. Той факт, що саме УКК започаткував цей черкаський краєзнавчий 
осередок, засвідчує авторитет Д. Бочкова – директора Черкаського окружного му-
зею та засновника Кабінету [5, с.33]. Даний підрозділ був допоміжною установою 
при окружному музеї, підпорядковувався правилам внутрішнього розпорядку му-
зею та мав право на користування приміщенням, канцелярією [5,с.34]. Кабінет ви-
учування Шевченкіани було створено для об’єднання всієї краєзнавчої роботи та 
краєзнавців на батьківщині Шевченка при Черкаському окружному музеї [5,с.33].  

Метою його діяльності було надання консультацій з питань краєзнавства, кон-
солідація краєзнавчої роботи у Шевченківському окрузі, скликання нарад та комі-
сій краєзнавців, організація краєзнавчих експедицій в межах округи, проведення 
співпраці з центральними науковими установами в справі з покращення організа-
ції дослідження Шевченкіани, видання друкованих праць, організація лекцій та 
доповідей, організація щорічної звітної виставки краєзнавчої роботи на території 
округу [5,с.33-34]. 

Також при Кабінеті діяла бібліотека, яка вміщувала видання про Шевченкіану, 
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картографічний та ілюстративний відділи [5, с. 34]. Завідування покладалося на 
одного з працівників музею, а краєзнавці з районів округу зараховувалися до чле-
нів-кореспондентів [5, с. 34]. У разі необхідності Кабінет мав право на власне фі-
нансування досліджень, присвячених Шевченкіані [5, с. 34]. 

У 1928 р. у журналі «Краєзнавство» Д. Бочков зазначає, що Кабінет виучуван-
ня Шевченкіани за участю культвідділу Робос розпочав облік краєзнавчих сил, ро-
зподіливши облікові карти між освітянами. Відбувся семінар учителів округу з пи-
тань краєзнавства під час якого К. Онищук виступив із доповіддю «Краєзнавство і 
вчитель». Учасники відвідали музей, оглянули виставку краєзнавчої літератури. 
Рішенням семінару було посилити пропаганду краєзнавчої роботи, розробити ре-
комендації з організації краєзнавчих гуртків у школі, а при Кабінеті створити шкі-
льну краєзнавчу нараду, яка мала б керувати краєзнавчою роботою в школі 
[1,с.30]. Було розпочато Кабінетом створення інших секцій. Однією з перших 
з’явилася секція єврейської культури, оскільки єврейське населення становило ве-
лику частку населення округи [1,с.30]. Згадується Кабінет і в звіті УКК станом на 
1 січня 1929 р. [2, с.91]. 

Ще одним осередком краєзнавства став створений у 1928 р. на території Черка-
щини Кабінет виучування Уманщини при краєзнавчому музеї на прикладі кабінетів 
при Вінницькій філії Всенародної бібліотеки і Черкаському музеї [4, с. 155]. До уча-
сті в його роботі залучалися всі, хто цікавився краєзнавством. У створенні та орга-
нізації осередку взяли участь члени місцевого агітпрому, викладачі аграрного та пе-
дагогічного технікумів, учителі шкіл. Діяльність Кабінету полягала в дослідженні 
історії Уманщини [3, с. 58]. Але вже наприкінці 20-х на початку 30-х рр. ХХ ст. в 
зв’язку із наступом на політику «українізації» спостерігається згортання краєзнав-
чих досліджень, початок репресій проти інтелектуальної еліти, тому вже в середині 
30-х рр. ХХ ст. Кабінет майже повністю припинив свою діяльність. 

Таким чином, Кабінет було створено за ініціативою Д. Бочкова, даний осере-
док займався краєзнавчими дослідженнями на території Шевченківського округу, 
за його ініціативою було проведено семінар серед учителів стосовно краєзнавчої 
роботи в школі.  
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С. А. Брижицька 
 

ОСМИСЛЕННЯ ДОЛІ ПРАЦІВНИКІВ МУЗЕЮ Т. Г. ШЕВЧЕНКА 
В ДОБУ ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ (1937-1938 рр.) 

 

Доба Великого терору (1937–1938 рр.), яка стала символом кривавого безза-
коння, не оминула долі працівників музею Т. Г. Шевченка в Каневі. В атмосфері 
залякування підозрілості, ненависті до «інакомислячих» проходило життя відда-
них своїй справі музейників. Скрізь вбачали контрреволюційні заколоти, зрадниц-
тво, наміри інтервенції. Місцеві чекісти ревно виконували спущені згори «ліміти», 
за якими кожен район області повинен заарештувати 150, 200, 300 і більше осіб. 
Невиконання цих директив загрожувало їм самим неприємностями і могло кошту-
вати життя. Водночас, це створювало прекрасні умови для тих, хто хотів вислужи-
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тися або зробити кар’єру.  
У машину репресій доби Великого терору потрапили директор заповідника 

«Могила Т. Г. Шевченка» М.С.Стретович, інженер на будівництві музею К. К. Ду-
кальський, екскурсовод С.М.Дерева, науковий працівник Піонтковський, бухгал-
тер Д.Д.Стремецький [2, с.392-405]. 

Прес терору був жахливий. Мало кому з в’язнів вдавалося повернутися додо-
му. Пощастило у цьому директору Михайлу Стретовичу. Бухгалтеру заповідника 
Данилу Стремецькому це не вдалося, він помер у таборі. «Слідча справа №14821 
Стремецького Данила Дмитровича» зберігається у Державному архіві Черкаської 
області [1]. Це кримінальна справа з 30-ти документів, що пролежала мало не пів-
століття і лише нині вона ретельно вивчена і оприлюднена. Переважна більшість 
документів датовані 1937 р. (10 од.), 1938 р. (1 од.). 1939 р. (7 од.), 1940 р. (3 од.). 
Разом із тим до Справи залучено документи за період 1958 р. (3 од.), 1959 р. (6 
од.). Формально вони виходять за хронологічні межі «Великого терору», але за 
своїм змістом безпосередньо стосуються тих подій. 

Данило Дмитрович був репресований трійкою Київського НКВС і засланий на 
10 років до таборів Гулагу в 1937 році. Він звертався у своїх скаргах до можновла-
дців з проханням переглянути його справу: «Справедливості у Вас – і більше нічо-
го не прошу» [1, арк.12-13 зв.]. Його біографія типова для тих часів. Усі автобіог-
рафічні дані відомі нам із документа «Показания обвиняемого. Стремецкий Данил 
Дмитрович. 20 октября 1937 г.» [1, арк. 12-13 зв.]. Народився Данило Стремецький 
11 грудня 1889 року в с. Росава Миронівського району на Київщині. Його батько – 
селянин-маляр помер в 1903 р. Мати померла 1933 року. У 1905 році Данило за-
кінчив Канівське двокласне училище. Відразу пішов працювати конторником на 
Миронівський цукровий завод. У 1907 р. вчителював у с. Росава Миронівського 
району в церковно-приходській школі. У 1909 р. поступив матросом на морський 
пароплав чорноморського флоту «Амур» (м. Одеса), де прослужив до 1911 р.  

1911 року Стремецький прибув на призов, був прийнятий в солдати і зарахо-
ваний в 132 Бендерський полк. Служив там до 1913 р., а потім через хворобу був 
«звільнений». Працював писарем в економії в с. Яблунів в маєтку Янковського. У 
лютому 1914 р. одружився з Федорою Тимофіївною Підгайною. Цього ж року був 
мобілізований до царської армії. Служив у 16 піхотному маршовому батальйоні, 
який знаходився в Києві, а восени 1914 р. його «звільнено» через хворобу. Прибув 
додому 1915 р. З січня 1915 р. по червень 1917 р. працював секретарем мирового 
судді в Богуславі. 1917 року переведений на посаду діловода податкового інспек-
тора до Звенигородки, де працював до червня 1920 року. За період роботи в Зве-
нигородці, ні до яких партій не примикав, а також ніде не служив в партіях. З 1919 
по 1920 роки працював податковим інспектором, після того як втік з денікінцями 
його попередник. У 1920 р. прибув додому, де був мобілізований в «уездвоенкомі-
саріат» Канева на роботу секретаря в мобвідділ. У 1922 р демобілізувався. До 1924 
р. працював фінагентом в Козинській волості. Потім перейшов працювати контор-
ником на Мартинівський цукровий завод. З 1925 по 1932 роки працював бухгалте-
ром в різних установах: в Степанецькому радгоспі, на Миронівському цукровому 
заводі, у Канівському споживчому товаристві, на кухні Дніпродзержинської фаб-
рики. У грудні 1932 р. був арештований Київським обласним ДПУ у справі Канів-
ської організації Спілки Визволення України. Його допитували у справі Підгайних 
із с. Яблунів у зв’язку із розслідуванням їх участі в СВУ. Відсидів чотири місяці і 
був виправданий. З травня 1933 р. до вересня 1936 р. знову працював бухгалтером 
на Корсунській міжрайбазі, на Миронівській обласній базі Цукрового тресту, в 
радгоспі «Ентузіазм» на Дніпропетровщині, в Райсоюзі в Каневі, ОРСі Желдору. З 
вересня 1936 р. по серпень 1937 р. – бухгалтер на заповіднику «Могила Т. Г. Шев-
ченка». Далі – конфлікт з директором М. Стретовичем. З часом був звільнений з 
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посади. Це був єдиний випадок у біографії Данила Дмитровича, коли він був зві-
льнений не за власним бажанням, не через переведення і не через ліквідацію уста-
нови. Якийсь час Стремецький був удома, вимагав відновлення на посаді бухгал-
тера в заповіднику, як «неправильно» звільненого з роботи.  Цілком в дусі на-
працьованих за попередні роки стереотипів Начальник Канівського райвідділу 
НКВС Кучеренко та слідчий Рибалко приписали бухгалтеру Стремецькому участь 
у контрреволюційній діяльності. Так у документах 1937 року читаємо, що Стре-
мецький начебто сказав, що «за Гітлера краще було б жити як за радянської вла-
ди». (У 1959 році, при проведенні передопиту свідка К. С. Буряка було з’ясовано, 
що Стремецький при свідках співав націоналістичний гімн «Ще не вмерла Украї-
на»). Саме тому в 1937 р. допитували Стремецького у розрізі його контрреволю-
ційної діяльності. Він отримав звичайний за тих часів набір звинувачень: зрада Ба-
тьківщині, підготовка «скинення радянської влади». Такі дії були ознакою злочи-
нів, передбачених ст. ст. 54-2 та 54-10 КК УРСР. Данило Дмитрович Стремецький 
з залізною логікою доводив у своїх скаргах, проханнях, заявах «суддям» у 1937-
му, 1938-му, 1939-му роках, що його арешт і заслання у табори – звичайнісінька 
провокація Начальника Канівського районного НКВС Кучеренка, що всі «свідчен-
ня» – брехня і що він себе ніколи, і ні в якій мірі винним не визнає. Утім, після цих 
скарг йому відмовили у перегляді справи і залишили у таборах, де він й помер 
1952 року від нервового розладу, отримавши повідомлення про те, що він ні в чо-
му не винний і що його звільнили. Загалом Стремецький відбув у таборах Гулагу 
15 років. Реабілітований 1959 року. 

На сьогодні вже доведено, що процес «єжовщини» був регульованим, а не слі-
пим терором. Отже, Кучеренко виконував те, що йому наказували «згори». Голов-
ним у службовій кар’єрі чекіста була лише особиста відданість керівництву. Та 
попри все, Кучеренко сам був заарештований у січні 1938 року.  

Справа Стремецького (як і інші справи репресованих працівників музею 
Т.Г.Шевченка) підтверджує, що ініціюючи арешти «ворогів народу», влада, наразі 
в особі Начальника районного НКВС Кучеренка, здійснювала лінію на усунення 
як реальних, так і евентуальних противників влади, на знищення усіх, кого режим 
вважав неблагонадійними або соціально небезпечними. Для цього фальсифікували 
справи, «розквітав» прояв локальних ініціатив, мотивованих страхом невиконання 
вказівок начальства або кар’єристськими прагненнями та інші чинники.  
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МІСЦЕ АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ  
У РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКО-БОЛГАРСЬКИХ ВІДНОСИН 

 

У тривалих українсько-болгарських відносинах спільна історична, культурна 
спадщина має вагомий доробок. Особливе місце у ній посідає археологічна скла-
дова: українські землі стали частиною важливих подій доби раннього середньо-
віччя, коли у VI–VII ст. н. е. протоболгарська спільнота залишила внаслідок пере-
бування значну кількість археологічних пам’яток. Два найвідоміші кочівницькі 
комплекси частина вчених пов’язує з протоболгарами: «Перещепинський скарб», 
відкритий у 1912 р. (смт. Мала Перещепина Новосанжарського району Полтавсь-
кої області), та «Вознесенський скарб», віднайдений під час експедиції на чолі з Д. 
Яворницьким у 1928–1932 рр. на території сучасного Запоріжжя. В обох випадках 
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було знайдено значну кількість цінних, унікальних предметів, які сьогодні збері-
гаються у музейних колекціях Дніпра, Запоріжжя та Санкт-Петербурга. Попри 
дискусію, яка триває у колі сучасних фахівців-номадистів щодо атрибуції знахідок 
та їх персоніфікації, болгарська спільнота України та значна частина болгар безза-
перечно пов’язують їх з іменами дійсно видатними не тільки в історії Болгарії, а й 
Європи у цілому, – ханів Кубрата та Аспаруха. Перший вважається творцем Вели-
кої Болгарії – об’єднання племен на теренах Надчорномор’я на чолі з болгарами, 
яке розпалось із смертю хана під тиском хозар у другій половині VII ст., другий – 
Аспарух, син Кубрата, – є засновником Дунайської Болгарії або Першого Болгар-
ського царства у 681 р., фактично першого державного утворення болгар.  

Маємо на меті визначити місце відомих археологічних комплексів у розвитку 
українсько-болгарських відносин – як міжнародних так і «внутрішніх». Адже по-
силена увага до вказаних пам’яток зумовлена стрімким розвитком в Україні най-
численнішої у світі болгарської діаспори, яка налічує понад 204 тис. осіб. Україн-
ські болгари демонструють високий рівень консолідації та активності у розвитку 
найширшого діалогу з Болгарією, сприяючи політичним, гуманітарним, економіч-
ним зв’язкам. Разом з тим, відродження національного життя з середини 1980-х 
рр., зумовило відродження інтересу до історії, культурної спадщини, спонукало до 
їх осмислення представниками спільноти. Місця Перещепинської та Вознесенсь-
кої знахідок вважаються болгарами місцями поховання відповідно ханів Кубрата 
та Аспаруха. Вони стали центром тяжіння, консолідації, підтримки історичної 
пам’яті, поєднувальною ланкою з історичною батьківщиною. Поряд з Одесою, яка 
є «столицею» українських болгар майже 200 років, Мала Перещепина стала симво-
лом єднання усіх болгар. 

Так, зусиллями болгарської діаспори у селищі на Полтавщині у 2001 р. було від-
крито пам’ятний знак хану Кубрату. У події взяла участь значна делегація з Болгарії 
разом з болгарськими вченими [3, с.265]. З того часу тут проводяться Собори болгар 
України «Хан Кубрат збирає нащадків» (крім Всеукраїнського собору болгар Украї-
ни, започаткованого з 1998 р Асоціацією болгар України [2]), які стають форумами, 
полем спілкування для громади, збираючи до тисячі учасників з України і Болгарії. 
Співорганізатором заходу є посольство Болгарії в Україні, яке сприяє залученню ши-
рокого кола організацій Болгарії. Кожного разу збільшується представництво країни 
- від болгарських туристів, творчих колективів до офіційних осіб.  

Активізація міжнародних контактів болгар зумовлюється ювілейними датами. 
Наприклад, з ініціативи одного з центральних видань українських болгар – вісника 
«Роден край», 2011 рік був оголошений роком Великої Болгарії на честь 10-річчя 
проведення на Полтавщині першого Собору болгар України. Того року у соборі взя-
ли участь консул Республіки Болгарії в Україні з Одеси, голова парламенту болгар 
усього світу, представники болгарських туристичних, громадських організацій [1]. 
У 2017 р. приїздила парламентська делегація Болгарії на чолі з главою комісії На-
родних Зборів у справах болгар за кордоном (2017 р.). Святкування сторіччя з часу 
відкриття Перещепинського комплексу у 2012 р. привернуло до участі ще більшу кі-
лькість болгарських гостей, представників українських громадських і державних 
структур, в першу чергу Полтавщини, що отримала можливість відродити регіональ-
ні зв'язки з Болгарією. Ще у 1965 р. було встановлено побратимські відносини Пол-
тавської області та Великотирновського округу Болгарії, які в умовах радянсько-
болгарських зв’язків були доволі активними та насиченими, та отримали новий зміст 
в роки української незалежності. Сьогодні існує проект створення меморіального 
комплексу на місці поховання, навколо якого має формуватися відповідна інфра-
структура за участі місцевої влади [5]. Хвиля інтересу до пам’яток була пов'язана із 
святкуванням 1130-річчя заснування Першого Болгарського царства.  

У грудні 2010 р. на кошти болгар було встановлено пам’ятний знак хану Аспа-
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руху у Запоріжжі. У міському історико-краєзнавчому музеї зберігається найвідо-
міший артефакт скарбу – срібний орел з ймовірною монограмою імені «Еспор» – 
Аспарух, решта предметів – у фондах історичного музею Дніпра. У 2013 та 2017 
рр. зусиллями музейників була організована виставка знахідок у Запоріжжі та 
Дніпрі, яка стала подією не тільки для болгарського населення, а й усіх зацікавле-
них громадян країни.  

Крім названих комплексів, пам’ятки протоболгарского періоду і змісту присутні 
в історичному ландшафті України, наприклад в Криму. Наслідком такої взаємної за-
цікавленості в розвитку досліджень з проблем ранньосередньовічної історії України, 
стала міжнародна наукова конференція, проведена в 2012 р., в с. Криничне 
Болградського району, де обговорювались питання кочівницької, протоболгарскої 
спадщини нашої країни [4, с.3]. 

Отже, відомі знахідки стали важливою умовою розвитку болгарської громади, 
зацікавленої до зміцнення зв’язків з Болгарією. Водночас, вони стали підгрунтям 
розвитку наукових, освітянських, туристичних контактів України та Болгарії. Пе-
рещепинський і Вознесенський комплекси вже вписані в болгарську історію усіма, 
хто сприйняв версію їх протоболгарского походження. Відзначаючи важливість по-
дальшого професійного дослідження пам’яток (а значна кількість археологічних зна-
хідок у вітчизняних музейних сховищах, що датуються часом перебування протобол-
гар, ще не вписана у широку програму досліджень), існує необхідність збереження 
культурної спадщини України, реалізації її туристичного потенціалу, залучення для 
цього регіональних структур різного рівня.  
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ПОЛІТИКА ЯПОНІЇ В ЦЕНТРАЛЬНИЙ АЗІЇ (1991-2017 РР.) 
 

Після краху СРСР в Центральній Азії утворилося 5 незалежних країн: Казах-
стан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан. Цей регіон став стратегічним 
об’єктом інтересів провідних країн світу: США, РФ, КНР, Індії, а також Ірану, Ту-
реччини, Японії. Політика Японії в перші роки незалежності країн центральноа-
зійського регіону була не досить активною.  

У відносинах Японії з країнами Центральної Азії можна умовно виділити кіль-
ка етапів, зміна яких супроводжувалась як становищем у самих країнах регіону, 
так і суттєвою зміною пріоритетів зовнішньої політики, яку проводили керівницт-
во та ділові кола Японії. Так, на першому етапі (1991-1992рр.) політика Японії бу-
ла скерована на збереження миру і стабільності в цьому потенційно конфліктному 
регіоні. Між Японією та центральноазійськими країнам були встановлені дипло-
матичні відносини, підписані консульські угоди та була вибудована стандартна 
модель двосторонніх відносин. Японські фірми, добре відомі своєю обережністю, 
не поспішали вкладати інвестиції в цей неспокійний регіон. Але вже у жовтні 
1992р. на Токійській конференції, присвяченій питанням надання допомоги краї-
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нам колишнього Радянського Союзу, японський представник заявив, що, як азіат-
ська держава, Японія хотіла б надавати більшу підтримку колишнім радянським 
республікам Азії [2]. 

Необхідність розвивати відносини з молодими республіками регіону поясню-
вались їх важливим геополітичним значенням, сусідством з Китаєм, Росією, Іра-
ном, Близьким Сходом, наявністю корисних копалин, родовищ нафти та газу. З 
моменту встановлення відносин Японія поставила за ціль швидко закріпитися в 
регіоні, завоювати довіру і симпатії як населення, так керівництва цих країн. При 
цьому всіляко підкреслювалась спільна азійська ідентичність, культурна і расова 
схожість, культурно-історичне значення Центральної Азії як шляху, по якому 
прийшов буддизм до Японії.  

З 1 січня 1993р. Японія розповсюдила на країн Центральної Азії «офіційну до-
помогу на потреби розвитку» (ОПР). Тільки у 1993-2006рр. країни регіону отри-
мали від Японії пільгових кредитів на 1,5 млрд. дол. США. Навесні 1995р. Японія 
встановила пільговий фінансовий режим для Казахстану і Туркменістан, що спри-
яло збільшенню обсягів видобутку корисних копалин та їх транспортування до 
Японії і активізувало розвиток японської промисловості [6].  

Пріоритетним напрямком кредитування по Лінії ОПР було створення мережі 
транспортних шляхів для розвитку торгово-економічної діяльності. Так, Японія 
брала участь у модернізації аеропортів в Бішкеці, Астані та в Узбекистані. У Кир-
гизстані на сучасному рівні була реконструйована автомагістраль Бішкек – Ош, 
збудовано міст через р. Іртиш в Казахстані та реалізовані інші вагомі інфраструк-
турні проекти. В цілому в 1993-2017рр. країни Центральної Азії отримали по лінії 
ОПР близько 2 млрд. дол., що реально сприяло розвитку регіону [1; 5]. 

Другий етап взаємовідносин Японії та країн ЦА розпочався 1997р. з проголо-
шення концепції «Євроазійської дипломатії». В ній були сформовані основні на-
прямки політики Японії в Центральній Азії: політичний діалог для поглиблення 
довіри і взаєморозуміння, екологічне співробітництво, укріплення миру, нерозпов-
сюдження ядерної зброї, демократизації і стабілізації. У 1997р. відбулися обмін 
офіційними делегаціями Японії і центральноазійських країн, за результатами яких 
був підготовлений спеціальний документ, в якому підкреслювалась необхідність 
взаємовигідного співробітництва усіх країн [4]. 

У серпні 1998р. японський уряд прийняв «Програму дій по дипломатії Велико-
го Шовкового шляху», яка передбачала підтримку ринкової економіки, розвиток 
інфраструктури і комунікацій, співробітництво в спеціальній сфері, діяльність з 
охорони природи. Реалізація частин цього проекту дали можливість країнам Цент-
ральної Азії інтенсифікувати модернізацію власного економічного та ресурсного 
потенціалу, залучення іноземних інвестицій тощо [5].  

Третій етап розвитку взаємовідносин Японії і країн Центральної Азії пов’язано 
з започаткуванням у 2004р. діалогу «Центральна Азія + Японія», ініціативи «Тран-
сформація Центральної Азії в коридор миру та стабільності» (2006р.) та інші про-
екти. В рамках діалогу йшов пошук спільного вирішення проблем у політичній, 
соціально-економічній, культурній сферах, забезпечення безпеки в регіоні тощо. 
Це сприяло активізації залучення японських фірм до розробки мінеральних ресур-
сі регіону. Японія зацікавлена в транспортуванні нафти, газу, уранової руди для 
своїх атомних електростанцій з метою забезпечення своєї енергетичної безпеки. 
Так, в кінці 2011р. японська сторона заявила про виділення 700 млн. дол. країнам 
регіону на розробку родовищ природного газу та рідкоземельних елементів.  

В Туркменістані японські фірми протягом кількох років беруть участь в будів-
ництві нафтопереробного заводу. У березні 2010р. Японський банк прийняв рі-
шення про виділення кредиту на 45 млрд. доларів для будівництва заводу з вироб-
ництва хімічних добрив в м. Мари (Туркменістан) [6]. 
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Японія поступово займає лідируючі позиції у економічному і політичному 
співробітництві з країнами Центральної Азії. На думку спеціалістів, Японія має 
пріоритети в регіоні з таких напрямків: 1) Казахстан: м. Астана, м. Алмата аеропо-
рти, райони сільського господарства, райони важкої гірничовидобування промис-
ловості - постачання устаткування і техніки. Інші великі міста – постачання про-
дукції автомобільної промисловості і складної техніки; 2) Киргизія: м. Бішкек і 
Ош, райони, які виробляють продовольчі товари; 3) Таджикистан: столиця і великі 
міста, аеропорти для транзиту, райони текстильної сировини; 4) Туркменістан: 
столиця м. Ашхабад і аеропорти; 5) Узбекистан: столиця, великі міста, райони 
сільського господарства, де вирощують бавовну і сільськогосподарські культури 
на експорт, аеропорти для своїх авіаліній, райони текстильної сировини [3]. 

Значення Японії як одного з лідерів у галузі передових технологій визначають 
зацікавленість центральноазійських раїн в японських передових технологіях, залу-
чення японських фірм до розробки мінеральних ресурсів за взаємовигідною схе-
мою «високі технології в обмін на природні ресурси». 

Таким чином, політика Японії в Центральній Азії в 1991-2017рр. пройшла кі-
лька етапів. Основними елементами цієї політики є використання «м’якої сили», 
яка здійснюється через систему двосторонніх зв’язків, в реалізації програм в енер-
гетичному секторі, розвитку інфраструктури, торгівлі. 
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ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВЗАЄМИНИ В УКРАЇНІ  
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  

(НА ПРИКЛАДІ РКЦ) 
 

Держава і християнська Церква співіснують вже більше двох тисяч років і це 
співіснування залежно від часу і території мало різні форми і зміст. Так, релігійна 
політика СРСР була спрямована на знищення релігії, зокрема католицизму, костьо-
ли зачиняли і передавали їх на інші потреби, духівництво піддавалося репресіям. 

Ситуація почала змінюватися наприкінці 80-их років ХХ століття. На тлі цього 
особливої актуальності набувають питання, пов’язані з формуванням відносин між 
державою та Церквою, які б відповідали новому статусу Церкви. На хвилі відро-
дження релігійного життя в Україні у квітні 1991 р. було прийнято закон «Про сво-
боду совісті та релігійні організації». Попри це процес формування моделі державно 
– церковних відносин ще не є завершеним. Важливо підтримувати традиційні для 
України церкви, які постраждали в часи радянської влади, контролювати діяльність 
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тоталітарних сект. Варто скористатися досвідом європейських держав і підписати 
конкордат зі Святим Престолом. Цей конкордат, безперечно, буде суттєво відрізня-
тися від аналогічних документів, підписаних з державами, де більшість населення 
складають католики, але питання щодо призначення єпископів, майнові проблеми, 
можливість не працювати в дні, які встановлені Католицькою Церквою як святкові і 
т. ін. можуть бути узгоджені в конкордаті між Україною та Ватиканом. 

Наша держава має шанс не тільки скористатися досвідом європейських дер-
жав, а і спробувати запобігти кризи християнства, яка там існує. Коріння цієї кри-
зи – зневажливе ставлення до християнських цінностей, абсолютизація прав лю-
дини, толерантне ставлення до одностатевих шлюбів, абортів, евтаназії і т. п. І це є 
особливо небезпечно в умовах потужного наступу мусульманської культури в ба-
гатьох країнах Європи. 

Реформування релігійного законодавства, формування внутрішньої політики – це 
ті сфери життєдіяльності, в яких держава і Церква можуть і повинні співпрацювати. 

Десятиріччя панування комуністичної влади «отруїли» душі людей атеїстич-
ною ідеологією, спотворили уявлення про істину, щастя, призначення людини, 
християнські цінності не прищеплювалися, пропагувався негативний образ Церк-
ви і духівництва взагалі, а католицького особливо. В Україні і на сучасному етапі 
існує проблема «воцерковлення» значної частини навіть тих людей, які вважають 
себе віруючими. Вихід із означеної ситуації автор вбачає в євангелізації, важли-
вою складовою якої є налагодження якісного викладання в школах усіх рівнів ре-
лігієзнавчих дисциплін. І зробити це повинна держава. 

Держава не повинна стояти осторонь ситуацій, коли з тієї чи іншої причини не 
виконується закон про повернення Церкві релігійних споруд. Так, з 1992 року 
Дніпропетровська обласна влада «не помічала» існування римо-католицької гро-
мади і її боротьбу за неповернутий храм. Після активізації боротьби вірян за кос-
тьол вона зробила спробу втрутитися в конфлікт і лише у 2009 році влада області 
заявила про свою підтримку католиків в цій справі. Проблема повернення Церкві 
культових споруд, які раніше їй належали, актуальна в Україні і зараз. 

Церква співпрацює з державою у наданні соціальної допомоги тим, хто її пот-
ребує. Так, під час війни на сході України від імені Папи Римського Франциска 
Україні було виділено гуманітарну допомогу, РКЦ займається проектами з надан-
ня підтримки постраждалим, її душпастирі та віряни виїжджають у зону АТО, 
стають волонтерами. 

Таким чином, держава і Церква мають багато напрямків для співпраці. Їх взаємо-
дія корисна і для держави, і для Церкви, але в першу чергу вона потрібна державі, бо 
Церква створена Богом і, як сказано у Святому Письмі «й пекельні ворота її не подо-
лають» [1, Мт. 16, 18]. Держави ж створюються людьми і саме вони повинні бути за-
цікавленими в тому, щоб їх політика не протирічила Заповідям Божим. 
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НАЧЕРКИ З ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ  
РОМЕНСЬКОЇ АРХЕОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ (М.О. МАКАРЕНКО) 

 

Серед питань, які завжди цікавили людство – який спадок ми залишимо по со-
бі? Відповідь на нього дають історики, зокрема – археологи. Вони піднімають на 
поверхню матеріали, що засвідчують не лише наявність проживання людей на тій 
чи іншій території, а й дають змогу реконструювати їхній спосіб життя, відтвори-
ти особливості матеріальної і духовної культури. 
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Серед видатних дослідників стародавніх пам’яток особливе місце належить 
вченому-енциклопедисту М.О.Макаренку (1877-1938). У наш час важко знайти 
поважні видання з археології, історії козацтва, мистецтво- і пам’яткознавства, іс-
торії стародруків, музейництва тощо, де б не згадувалося його ім’я.  

Проте, серед розмаїття наукових пошуків і звершень окремо виділяється ви-
вчення території сучасної Сумщини, а саме – археологічних пам’яток. Це мала ба-
тьківщина М.О. Макаренка. Він народився у с. Москалівка Роменського пов. Пол-
тавської губ. Змалку захоплювався дивними краєвидами Роменщини, рештками 
глиняного посуду під ногами, місцевими легендами про давні скарби краю. Це на-
дихнуло майбутнього вченого на пошуки фактів.  

У період навчання в С.-Петербурзі, спочатку – в Центральному училищі техні-
чного малювання ім. барона О.Л.Штігліца, згодом – Археологічному інституті 
М.О.Макаренко отримав необхідні знання і перший досвід археологічних дослі-
джень. Починаючи з 1902 р. за дорученням Імператорської Археологічної комісії 
він вже проводив самостійні розкопки і майже кожного року приїздив на Ромен-
щину, обстежував городища і кургани.  

У 1902 р. вчений вперше зробив припущення щодо виявлених зразків матеріа-
льної культури. На його думку, городище, розкопане поблизу Ромен, належало 
слов’янам і датувалося VIII ст. [1]. Це були лише попередні висновки і потребува-
ли уточнення шляхом подальших досліджень. Починаючи з 1907 р. М.О. Макаре-
нко неодноразово звітував про результати розкопок у Полтавській губ. на сторін-
ках видання «Известия Императорской Археологической комиссии».  

Однак, найбільш плідним для вивчення роменських старожитностей виявився 
другий період життя вченого – після повернення в Україну у 1919 р. Цьому сприя-
ло і створення у 1920 р. при безпосередній участі М.О. Макаренка Роменського 
народного музею мистецтва, науки і промисловості (нині – Роменський краєзнав-
чий музей) [5]. У фондах цього музею, а також Державного архіву Сумської обл. 
зберігаються документи, в яких зафіксовано основні результати розкопок, зокрема 
у 20-х роках ХХ ст. [4]. 

Найбільш повно результати багаторічних досліджень М.О. Макаренком 
пам’яток роменської археологічної культури були представлені у фундаменталь-
ній монографії «Городище «Монастирище» [2], а також роботі «Орнаментація ке-
рамічних виробів в культурі городищ Роменського типу» [3]. Найціннішими для 
досліджень виявилися городища Монастирище, Глинське, Ведвеже, на хуторі Ва-
шкевича. Вчений детально описав характерні риси городищ, землянок, а також ке-
рамічних виробів (форму, матеріал, техніку виготовлення, орнаментацію). Більше 
того, М.О. Макаренко розробив типологію орнаментів роменської культури і до-
вів, що її особливість свідчить про місцевий характер. На підтвердження наводив 
креслення, фото, малюнки, зроблені власноруч. Порівнюючи результати своїх до-
сліджень з розкопками інших вчених, він простежив випадки розповсюдження цієї 
культури далеко за межі Роменщини.  

Вчений був дуже обережний у висновках щодо часу існування городищ. Розумі-
ючи, що підняв на поверхню раніше не відомі зразки стародавньої життєдіяльності і 
необхідність проведення подальших широкомасштабних розкопок, він припустив, 
що роменська археологічна культура була притаманна сіверянам у VI-VIII ст.  

Розкопки другої половини ХХ – початку ХІХ ст. пам’яток роменської культу-
ри підтвердили усі висновки видатного вченого, значно розширивши межі прожи-
вання її носіїв. 

М.О.Макаренко відкрив не лише нову археологічну культуру, а й невідому сторі-
нку історії країни. Вчений продемонстрував інтуїцію, багатогранний талант дослід-
ника, обережність науковця, чітку позицію громадянина. Він сподівався, що нащад-
ки, вивчаючи нашу епоху, так само зауважать, що тут жив народ, який «… захоплю-
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вався красою, бажав її і дбав про те, аби краса була навкруги його, навіть на тих зви-
чайних речах, на які в сучасний момент не звертає увагу людність» [2,с.15].  
 

Список використаних джерел 
1.Макаренко Н. Письмо в редакцию // Киевская старина. - 1902. - № 3. Март. - С.42. 
2.Макаренко Микола. Городище «Монастирище»: [окремий відбиток]. - К.: Трест «Київ-друк», 
8-ма друкарня, 1925. - 23 с. 3.Макаренко Микола. Орнаментація керамічних виробів в культурі 
городищ Роменського типу // Niederluv sbornik (Usporada) J. Schranil. - Praha, 1925. - P. 323-338. 
4.Німенко Н.А. Археологічні дослідження на Сумщині у контексті становлення та розвитку 
Роменського краєзнавчого музею у 20-х роках ХХ ст. // Археологія і давня історія України. - 
2012. - Вип. 9. Історія археології: дослідники та наукові центри. - С. 195-199. 5.Німенко Н.А. 
Становлення музейної справи в Україні у 20-х роках ХХ ст. (на прикладі Роменського краєзнав-
чого музею) // Сумська старовина. - 2014. - № XLV. - С. 65-76.  

 
Н. М. Світлик 

 

ЕПІСТОЛЯРНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЇХ РОЛЬ  
ДЛЯ СУЧАСНОЇ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ 

 

Одним із різновидів історичних джерел, які часто використовуються дослідника-
ми є джерела особистого походження т.зв. - его-тексти (мемуари, щоденники та при-
ватні листи). Ці джерела - це текст про себе, тобто його об’єктом виступають обста-
вини життя самого автора, а також це текст, написаний із суб’єктивної авторської 
точки зору. Для історика робота з такими джерелами є надзвичайно важливою як для 
наукової так і для педагогічної сфери. Використання джерел особистого походження 
під час викладання історії формує в студентів інтерес до вивчення предмета. За до-
помогою мемуарів, щоденників і листів можна відчути себе в ролі людей, безпосе-
редньо пов’язаних із подіями, що вивчаються. А вдало підібрані уривки зі спогадів 
зможуть оживити історію. Як влучно зазначила історик Н. Яковенко, у спогадах 
«особистість проступає найвиразніше». Крім історичних подій там міститься й ін-
формація про особисте життя автора, побутові подробиці тощо.  

Приватне листування - найпоширеніше джерело особистого походження, бере 
свій початок із античності. Український епістолярій своїми коренями сягає часів 
Київської Русі. У XIX ст. листування стає традиційним, зокрема завдяки культур-
ним діячам. Цінною є спадщина педагога Бориса Грінченка, історика Михайла 
Грушевського, політичного діяча Михайла Драгоманова, історика Михайла Ко-
стомарова, письменника Пантелеймона Куліша, поетеси Лесі Українки, письмен-
ника Івана Франка, поета Тараса Шевченка. 

Листи грали величезну роль у системі міжособистісного спілкування людей, 
коли не існувало телефону, радіо, комп'ютерів, інтернету, непросто було подолати 
простір для особистих зустрічей. Епістолярні джерела - одні з небагатьох, що пе-
редають живі розмовні інтонації, що дозволяють відтворити емоційну атмосферу 
часу. Загальновизнаним є значення листів при відтворенні науково-історичної 
біографії особистості, написанні праць з історії суспільно-політичної думки, куль-
тури, повсякденності. 

Даний корпус джерел досліджений недостатньо Головна причина цього – це 
складність і багатогранність цієї проблематики, що унеможливлює її вичерпність. 
До того ж вимоги часу висувають потребу нового переосмислення вже відомих 
джерел і залучення нових. Особливо це стосується вивчення епістолярної спадщи-
ни. Деякі листи, які зберігаються в фондах архівів та рукописних відділах бібліо-
тек, ще й досі не є дослідженими і потребують опрацювання.  

В даній публікації, як приклад, звернемо увагу на листування саме в ХІХ 
столітті, а саме аналізі епістолярних джерел середини ХІХ – поч. ХХ століття як 
джерела вивчення особистих взаємин інтелігенції Закарпаття і Галичини. При 
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вивченні культурних контактів будь-яких регіонів на перший план завжди висту-
пають особисті контакти між окремими діячами конкретно взятої епохи. Тому в 
даному випадку лист, як джерело приватного характеру, є для дослідника дуже 
корисним і необхідним. Листи завжди несли в собі ґрунтовну інформацію про 
особисте: симпатію чи антипатію до кореспондента, характер відносин між ними, 
а отже і глибину чи поверхневість культурних взаємин між суспільствами, пред-
ставниками яких є автори листів. 

За період 1848-1918 років спільна епістолярна спадщина галицьких і закарпатсь-
ких діячів є доволі значною. Значна її частина в тій чи іншій мірі сьогодні вже вивче-
на, проте багато листів ще потребують свого дослідження. До цього масиву епісто-
лярних джерел відносимо кореспонденцію Я.Головацького [9], Б.Дідицького [2], 
В.Гнатюка [1] А.Кралицького [5], О.Духновича [4], І.Раковського [7], 
Ю.Ставровського [1], Г.Стрипського [8]. А також листи між товариствами, редак-
ціями газет і журналів та інших офіційних установ Закарпаття і Галичини [3].  

Слід одразу звернути увагу на те, що вся ця кореспонденція доволі різна за 
своїм змістом і характером. Серед листів є і великі, з масою інформації, і коро-
тенькі повідомлення. Основні теми, притаманні для більшої частини тогочасної 
епістолярії, це: книгообмін і пов’язані з ним проблеми; суперечки навколо літера-
турної мови русинів; аналіз основних аспектів культурного життя населення За-
карпаття; обговорення необхідності співпраці та можливостей обміну культурним 
і науковим досвідом тощо [8, с.199].  

Варто зауважити про складнощі, пов’язані з вивченням епістолярної спадщи-
ни. Мова йде про погану збереженість оригіналів листів. Зокрема, дуже багато ко-
респонденції є втраченою для дослідників, інша частина зберігається у вкрай 
несприятливих умовах, що унеможливлює її опрацювання. Особливо це стосуєть-
ся листів, адресованих на Закарпаття, де вони не могли зберігатися через протидію 
угорської влади. 

Працювати з таким видом джерел досить важко. Адже, у ході джерелознавчого 
вивчення важливо усвідомити справжній сенс листа з розкриттям сенсу незро-
зумілих виразів, скорочень, псевдонімів, перекладу. Необхідно враховувати відно-
сини кореспондентів в реальному житті тощо. Але в той же час опрацювання тако-
го джерела дає досліднику приватну інформацію, яку не знайдеш в офіційних 
джерелах чи наукових працях. Саме тому вивчення епістолярної спадщини є 
настільки важливим для сучасної історичної науки. 

У наші дні одним з найпопулярніших засобів зв'язку є електронна по-
шта. Посланий через інтернет лист вже через кілька хвилин приходить до адресата, 
і витрати на його пересилання мінімальні. Якщо раніше таким чином пересилався 
тільки текст, зараз можна відправляти листи з вбудованими відеороликами або му-
зичним твором. Та попри всі очевидні переваги такого листування, маємо нажаль і 
недоліки. Не відомо чи буде збережене таке листування для майбутніх істориків-
дослідників, що зацікавляться епістолярною спадщиною. Саме тому мусимо зберег-
ти і опрацювати вже існуючий історичний масив паперових епістоляріїв. 

 

Список використаних джерел 
1.Гнатюк В.М. Одинь изь деятелей Угорской Руси: Юлій Ставровскій // Відділ рукописів ЛНБ ім. 
В.Стефаника. – Ф. 34 (Гнат). – (о/н). Спр. 2641. – 30 аркушів. 2.Дідицький Богдан. Кореспонден-
ція // Відділ рукописів ЛНБ ім. В.Стефаника. – Ф. 318 (Н.Д.). – Спр. 72. – 125 аркушів. 3.Договір 
та листування з ужгородським східно-католицьким літературним товариством св. Василія про 
розповсюдження книжок в Угорщині (1899-1900) // ЦДіА у Львові. – Ф. 129. – Оп. 2. – Спр. 1115. – 
31 аркуш. 4.Духнович Олександр. Листи до Головацького Я.Ф. (1853-1861) // Відділ рукописів ЛНБ 
ім. В.Стефаника. – Ф. 148 (Гол.). – Спр. 7. – 68 аркушів. 5.Кралицький А. Листи до Головацького 
Я.Ф. (1860, 1866) // Відділ рукописів ЛНБ ім. В.Стефаника. – Ф. 205 (Гол.). – Спр. 10. – 3 аркуші. 
6.Листування з замовниками в Угорщині про пересилання книжок // ЦДіА у Львові. – Ф. 129. – Оп. 



 166

2. – Спр. 1164. – 20 аркушів. 7.Раковський Іван. Листи до Головацького Я.Ф. (1854-1861, 1874) // 
Відділ рукописів ЛНБ ім. В.Стефаника. – Ф. 304 (Гол.). – Спр. 15. – 49 аркушів. 8.Світлик Н. 
Епістолярна спадщина як джерело вивчення культурних контактів Закарпаття і Галичини 
(1848-1918) / Неля Світлик // Науковий вісник УжНУ. Серія історія. – Вип. 24. – Ужгород, 2010. – 
С. 198 – 207. 9.Студинський К. Кореспонденція Я.Головацького в літах 1850-1862 // Збірник філо-
логічної секції НТШ. – Т. 8-9. – Львів, 1905. – 592 с. 

 
М. М. Ткаченко 

 

ПОНЯТТЯ ПРО «М’ЯКУ АМЕРИКАНСЬКУ СИЛУ»  
ТА ЇЇ ПРОЯВИ У КІНЕМАТОГРАФІ 

 

На сьогоднішній день зростає вплив культури на соціально-економічні проце-
си та міжнародні відносини. Основним інструментом сучасної американської ку-
льтурної політики є Голлівуд. Тож, головний культурний продукт, який ніколи не 
втратить своєї популярності, - це кінематограф. 

Тому, актуальність теми зумовлена підвищенням значущості «м'яких» інстру-
ментів сили, її впливу у світовій політиці та на суспільство. Але, перш ніж говори-
ти про прояв «м’якої сили» варто, зрозуміти що таке «м’яка сила».  

Як відомо, ввів термін, розробив та вдосконалював концепцію «м’якої сили» 
американський політолог Джозеф Най. Під цим терміном він розглядав вплив 
держави на суспільні відносини за рахунок привабливості власної культури та су-
спільно-політичних цінностей [3]. 

Дж. Най зазначає, що «м'яка сила» держави залежить, перш за все, від трьох 
ресурсів: культури, яка у свою чергу, визначається як набір значущих для суспіль-
ства цінностей, що не зводиться до масової культури − продукції Голлівуду або 
того ж фаст-фуду, політичних цінностей, а також зовнішньої політики [1, с.11]. 

Таким чином, важливою особливістю наявності «м'якої сили» у тієї чи іншої 
країни є бажання прийняти її модель політичного і економічного розвитку без 
будь-яких додаткових стимулів.  

Одним із прикладів використання «сили» є продукція Голівуду – фільми. Кіне-
матограф – один з видів засобів масової комунікації, який є невід’ємною частиною 
життя практично кожної людини, яка живе в сучасному суспільстві. Тож, говорячи 
про привабливість Сполучених Штатів, треба звернути увагу на те, що вона, пев-
ною мірою, вибудована за допомогою фільмів. Наприклад, типова мрія дівчинки-
підлітка – це американська кімната. Звичайно, цей образ з’явився через сучасний 
кінематограф. Так само, як американські двоповерхові будинки, зелені газони на 
подвір’ї, школи з басейнами та шафками для особистих речей, тощо. Це основні ри-
си американського повсякденного життя, які і приваблюють громадян інших країн. 

Крім того, люди прислуховуються до думок тих, хто є популярним та мають 
можливість донести глядачам якусь конкретну інформацію щодо американської 
політики та конкретних дій адміністрації (так звані opinion makers) [2]. Наприклад, 
всім відомий актор Леонарда ді Капріо, який зіграв головну роль у фільмі «Дж. 
Едгар», що безпосередньо відноситься до політики. Тож, його можна вважати саме 
тією людиною, яка певним чином може вплинути на думки громадян. До таких 
фільмів, перш за все, відносяться ті, у яких явно виражена сюжетна політична лі-
нія. Наприклад, «Західне крило», «Державний секретар», «Картковий будинок» та 
ін. Проте, я б хотіла зосередити увагу не на спеціально знятих політичних фільмах 
та серіалах. Наприклад, нещодавно вийшов на екрани американський фантастич-
ний серіал «Поза часом». Сюжет цього серіалу – подорож у часі. Тут варто виділи-
ти серію з першого сезону, присвячену вбивству А. Лінкольна, після перегляду 
якої постало питання: «А що б було, якби він вижив?».  

Ще один серіал, який набув певної популярності – «Новини». Вже з назви зро-
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зуміло, про що він. Особливість цього серіалу у тому, що всі світові події, які ви-
світлені в сюжеті, були справжніми. Хоча у другому сезоні був сюжет про події в 
Афганістані в 2009 р., який не відображав дійсність. Таким чином, ми бачимо ва-
жливість та відповідальність мас-медіа у світі у контексті концепції «м’якої сили».  

В фільмах і серіалах видимо і невидимо присутня політична лінія. Так, напри-
клад, політика щодо тварин, над якою почали ще більше замислюватися після пе-
регляду другої частини фільму «Білявка в законі», чи важливість демократії, а са-
ме свободи слова, яка, до речі, присутня майже у всіх американських серіалах. 
Одним з найяскравіших прикладів відображення боротьби за свободу слова є кі-
нофільм «Кохання з повідомленням» з Г'ю Грантом та Сандрою Баллок в головних 
ролях. Головна героїня – адвокат – присвятила своє життя боротьбі з будівельни-
ми корпораціями, що руйнують пам'ятники нью-йоркської архітектури. Вона вла-
штовувала мітинги та намагалась добитися справедливості за допомогою закону, а 
саме апелювавши до Конституції США, що є однією з найпопулярніших рис аме-
риканської політики. 

Але не слід забувати про такий факт, як те, що й громадяни країни впливають 
на її політику (говорячи, звичайно, про демократичні країни). Тож, вибудовується 
такий собі ланцюжок: культура країни впливає на думки громадян, а вони, певним 
чином, – на уряд. І тут, звичайно, має місце привабливість культури країни. Напри-
клад, США зробили величезний вплив на розвиток світової культури за допомогою 
таких найвідоміших фільмів як «Віднесені вітром», «Титанік», «Зелена миля», 
«Один удома», «Володар перстнів», «Аватар», «Сутінки» та «Гра престолів». Крім 
того, треба згадати про такі популярні фільми як «Хрещений батько», «Красуня» з 
Джулією Робертс та Річардом Гіром у головних ролях, «Привид» з Патриком Свейзі 
та Демі Мур, «Індіана Джонс: в пошуках втраченого ковчегу», «Іствікські відьми», 
в якому грала доволі популярна тоді співачка Шер та всім нам відомий фільм «На-
зад у майбутнє». І не так важлива політична складова, як культурний вплив на лю-
дей, адже кожен з цих фільмів викликав величезний інтерес до США.  

Отже, кінематограф впливає незалежно від рівня зацікавленості людей в полі-
тиці. Не всі люди цікавляться політикою країни, однак, кіно дивляться практично 
всі. І головна перевага кінематографа в тому, що воно може, не проявляючи своєї 
політичної спрямованості, через закладені деякі політичні повідомлення або через 
образ життя головних героїв, впливати на глядача. Формування кінематографом пе-
вних ідеологічних установок, уявлень про життя певної країни, робить його однією 
з найважливіших складових у формуванні політичної свідомості та самосвідомості. 

Як бачимо, політика «м'якої сили» − це один з найважливіших факторів сучас-
ної зовнішньої політики держави і реалізації її національних інтересів. Саме «м'яка 
сила» робить будь-яку державу більш привабливим партнером для співпраці. 

«М'яка сила» дає можливість приховано впливати на міжнародні процеси на-
віть у тих країнах, які мають обмежений набір традиційних ресурсів впливу. Тоб-
то, будь-яка країна за умови грамотного використання інструментів «м'якої сили» 
може здійснювати вплив на політичні процеси. 
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ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ПРИЗОВНИКІВ  
У 1944 РОЦІ 

 

Проблема радянських військових мобілізацій на території України в роки ра-
дянсько-німецької війни є достатньо розробленою в сучасній українській історіог-
рафії. Її вивчення було започатковане українськими вченими в 90-х рр. ХХ ст. [6; 
8] Перше комплексне дослідження цієї проблематики, присвячене радянським 
мобілізаціям на Лівобережній Україні в 1943 р., здійснила Л. Рибченко [13]. У своїх 
наукових працях дослідниця також звернула увагу на проблему призову в армію в 
західноукраїнському регіоні [14]. Дана тема висвітлювалась і в ряді фахових статей 
В.Гриневича [2; 3]. Однак, доводиться констатувати, що окремі аспекти призову, 
зокрема і військової підготовки мобілізованих, не є достатньо вивченими.  

З офіційних документів радянської сторони відомо, що 11 вересня 1944 р. ко-
мандувач 1-го Українського фронту видав вказівку про обов’язкову військову 
підготовку поповнення призваного із Західної України – не менше восьми днів у 
запасному полку та не менше десяти днів у стрілецьких дивізіях і полках [10, арк. 
12]. Наступного дня в 2-гу стрілецьку батарею 96-го стрілецького полку 140-ї 
стрілецької дивізії 38-ї армії прибуло 32 бійці нового поповнення зі Львівської та 
Волинської областей. У запасному полку вони знаходились лише три дні, а в ба-
тальйоні – добу. 14 вересня вони разом із вісьмома військовослужбовцями взяли 
участь у бою, під час якого 14 осіб здалися в полон [10, арк. 12]. 

Інформацію про військовий вишкіл та використання мобілізованих у боях по-
дають і підпільні звіти. Так, «Інформативний звіт» із Рогатинщини, складений 21 
вересня 1944 р., повідомляв, що останніми днями з фронту почали повертатись 
нещодавно мобілізовані чоловіки, які отримали поранення. Вони розповіли, що 
впродовж трьох–семи днів без зброї проходили військовий вишкіл, а отримавши її 
та однострій, їх відправили на першу лінію, де «галичани кладуть гори власних 
трупів» [5, арк. 220]. Схожу інформацію подає й «Огляд суспільно-політичних 
подій за вересень 1944 р.» з повіту Станіслав. У документі зазначалось, що 28 ве-
ресня в село Добрівляни повернувся недавно мобілізований поранений боєць, який 
розповів, що військовий вишкіл він проходив «по дорозі» та те, що галичан 
відправляють у першу лінію. Також додав, що з його села вже всі отримали пора-
нення, а п’ятеро осіб зникли безвісти [9, арк. 261]. Часопис «Стрілецькі вісті» у № 
27 від 25 жовтня 1944 р., подав розповідь трьох утікачів, що були мобілізовані в 
серпні на Волині та брали участь у боях у районі Перемишля. Вказані особи 
розповіли, що їх військовий вишкіл зводився до видачі їм дерев’яних тичок, з 
якими вони «вчилися наступати одні на одних та голосно верещати «ура»«. Опісля 
чоловіки отримали уніформу та вирушили на фронт. Там їм видали зброю, показа-
ли як заряджати і стріляти. Кому не вистачило, говорили забирати у вбитих. Під 
час бою, оповідачі, для того щоб вціліти, прикинулись мертвими біля купи трупів. 
Це зберегло їм життя, на відміну від 47 односельчан [7,с.539–540].  

Короткотерміновий та формальний вишкіл привів до втечі мобілізованих із 
фронту та переходу на бік ворога. Так, із 1-ї гвардійської армії 4-го Українського 
фронту у вересні дезертирувало 85 українців (восьмеро із зброєю) із села Радо-
хинці Крукеницького району Дрогобицької області [11, арк.79зв]. А у зоні армій 1-
го Українського фронту з 4 по 25 вересня на бік ворога перейшло 172 особи із 
призваних із Західної України [10, арк.10].  

Окремо слід зупинитися на питанні військової підготовки та використанні в боях 
17-річної молоді. Згідно з постановою Державного комітету оборони від 25 жовтня 
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1944 р., перед відправкою на фронт особи 1927 р. н. мали пройти піврічне навчання в 
запасних частинах [12, арк. 176-177.]. Замість цього, 10 052 допризовників, напри-
кінці 1944 р., одразу ж відправили у діючу армію [3,с.372]. Щодо запасних частин, то 
юнаків із Західної України спрямовували у військові округи тилових районів. Так, із 
Волинської області наприкінці вересня у Приволзький військовий округ відправили 5 
847 допризовників [4, арк. 60]. Про військовий вишкіл та умови, в яких він проходив, 
розповідав учасник тих подій, житель міста Луцьк, Андрій Федчук: «… У середині 
вересня наш ешелон приблизно опівночі прибув на роз’їзд Нікольське. Там нас чека-
ли представники 57-го ЗСП. Вишикували в колону і повели. Куди – ніхто не знав. 
Навкруги темрява, під ногами потріскує замерзле листя. А слід багатьох залишився 
від босої ноги. Дорога довга. А ми, недосвідчені, що було у нас краще з дому прода-
ли. Кілометрів за два-три розпочався ліс. А там – величезні землянки з триповерхо-
вими нарами без грубок для обігріву. Ті землянки нас і проковтнули. Ранок розпо-
чався з перевдягання у військову форму, якщо нею можна було назвати справжнє 
лахміття. На вулиці, перед лазнею, на холоді роздяглись, свій одяг вкидали в загаль-
ну купу. Дехто залишав при собі, аби переслати додому. Потім ці речі ставали ласим 
шматком для молодших командирів, які забирали собі все цивільне, навіть шкарпет-
ки і рукавиці. Випорожняли і торби від харчів. Наївні, ми ще не знали їм справжньої 
ціни і з легким серцем розпрощались з останніми шматками домашнього сала, хліба. 
Наші шлунки з першого ж дня перевели на гірку, (в котячій дозі) пшоняну кашу, 
пом’яту, з лушпинням картоплю, ріденький супчик, хліб, мов мило. Вже перший 
тиждень ми відчули справжній голод. <…> Триповерхові нари для сну виглядали 
так: на криві дошки <…> стелили ганчірки, які до ранку від тепла тіла висихали. Їх 
застеляли шинеллю, спали по двох, під головами замість подушок ставили черевики, 
які вкривали гімнастеркою. Замість ковдри вкривались благенькою шинеллю. Штани 
опускали так, щоб вони закривали ступні ніг. <…> Землянки не були пристосовані до 
умов зими, оскільки в цьому не було потреби бо, крім нас, там нікого довго не три-
мали: місяць-півтора – і в маршову роту, а далі – на фронт. А для нас вони «згоди-
лись», але були гірше тюрми. Ми просились на фронт, хоч знали, що нас чекає. Од-
нак наші заяви навіть не розглядались. Голод, холод, муштра сприяли поширенню 
різних хвороб. На виході із землянок змушені були поставити бочки для хворих на 
нетримання сечі. Але й сюди не всі добігали. Розпочався справжній людомор. Майже 
щодня когось хоронили. Робили це тихесенько, без усяких почестей і ритуалів. Мо-
лодих хлопців – надію батьків – ховали без трун, мов худобу, в неглибокі ямки. Адже 
у живих не було навіть сил, щоб викопати для товариша чи друга справжню моги-
лу…» [1,с.33-34]. Не лише жахливі природно-побутові умови та харчування стали 
причиною смерті тих, хто згодом мав воювати на фронтах. Волинських юнаків поруч 
з військовим навчанням змушували копати траншеї для будівництва газопроводу Са-
ратов–Москва [1,с. 51].  

Таким чином, західноукраїнські призовники перед відправкою на фронт мали 
проходити обов’язковий військовий вишкіл, який на практиці мав формальний ха-
рактер. Одним із наслідків цього стали випадки дезертирства та переходу на бік 
ворога. Щодо 17-річних юнаків, то частину з них замість відправки на піврічне 
навчання одразу спрямували у діючу армію. Ті ж, хто потрапив у запасні полки, 
військове навчання проходили у вкрай несприятливих умовах, що привело до за-
гибелі значної частини молоді ще до відправки на фронт.  
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СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ТРИПАРТИЗМУ  
В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ (1990-ті роки) 

 

В останні роки теоретичний аналіз питань соціального партнерства привертає 
значну увагу дослідників історичних процесів. Як невід’ємна частина процесів 
розбудови громадянського суспільства у Російській Федерації, соціальне партнер-
ство становить базову ідею досягнення порозуміння між працівниками та робото-
давцями у Російській Федерації, одну з основних форм соціального захисту інте-
ресів трудящих та їх сімей. 

У документах МОП трипартизм існує як ідеологічна концепція та як модель 
поведінки учасників колективних трудових відносин, що діють на основі за-
кріплених міжнародних стандартів. Правова база включає норми співробітництва 
між підприємцями і трудящими на рівні підприємств (Рекомендації МОП № 94 і 
№ 129), норми про консультації та співпрацю між державною владою й ор-
ганізаціями підприємців і трудящих у галузевому і національному масштабах (Ре-
комендація МОП № 113) та норми про тристоронні консультації для сприяння за-
стосуванню міжнародних трудових норм (Конвенція МОП № 144, Рекомендація 
МОП № 152) [6,с.487]. Слід відмітити, що загальновизнані міжнародно-правові 
норми МОП стали основоположними при розробці законодавчих актів Російської 
Федерації з питань соціального партнерства та трудового права. 

В основу трипартизму покладена добровільна участь трьох сторін – ор-
ганізацій трудящих, підприємців і державної влади, що ґрунтується на їх незалеж-
ності та рівноправності, взаємодії профспілок і підприємців під час підписання 
трудових договорів, застосуванні норм трудового права під час виробничого про-
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цесу та вирішення трудових спорів. Модель соціального партнерства, яку назива-
ють трипартизмом, отримала поширення в таких країнах як Росія, Голландія, Нор-
вегія, Данія, Фінляндія, Швеція. Визначення трипартизму передбачає участь трьох 
суб’єктів соціальної політики: «Трипартизм – інституціоналізована взаємодія 
представників трудящих, бізнесу, органів державної влади і місцевого самовряду-
вання з питань регулювання суспільно-трудових відносин, орієнтована на узгод-
ження індивідуальних інтересів для досягнення максимальної соціальної корис-
ності» [1,с.222]. Основна мета інституту трипартизму – це зменшення конфлікт-
ності у соціально-трудовій сфері та досягнення соціальної стабільності за рахунок 
соціального діалогу та консультацій всіх трьох сторін – представників профспілок, 
роботодавців та оргнів влади. 

Українські дослідники соціальних питань А.Крупник та В.Брудний виділяють 
два варіанти застосування терміну трипартизм: 1) трейд-юніоністський, що 
«…характеризує взаємодію роботодавців, найманих працівників у особі проф-
спілок, які захищають їх права, та органів державної влади і місцевого самовряду-
вання з метою обговорення, вироблення і прийняття рішень з соціально-трудових і 
пов’язаних з ними економічних питань, недопущення конфліктів і забезпечення 
суспільної злагоди» [7,с.6]; 2) міжсекторний, що характеризується об’єднанням 
зусиль та кооперацією взаємодії державних структур, комерційних підприємств і 
некомерційних організацій для вирішення соціальних проблем у суспільстві. У 
рамках наукового дослідження історичні витоки функціонування соціального 
партнерства у Російській Федерації розглядаються через систему тристороннього 
представництва – держави, профспілок і об’єднань роботодавців та діяльності 
тристоронніх комісій. 

Становлення системи соціального партнерства у Росії історично пов’язане з 
початком реформування російської економіки та появою нових форм власності 
(приватна, корпоративна тощо), коли відбудовувалися нові ланки взаємозв’язків 
на рівні держава – бізнес – громадянське суспільство. На 1990-ті роки припадає 
період становлення та формування основних засад системи соціального діалогу 
між профспілковими об’єднаннями, організаціями роботодавців та державою, реа-
лізований в рамках діяльності Російської тристоронньої комісії. Дослідниця проф-
спілкового руху І. Тюріна писала: «Поштовхом, що змусив виконавчу владу і 
профспілки Росії почати створення механізмів соціального партнерства, послугу-
вало піднесення страйкової активності у 1989-1991 рр. Наприкінці 1991 – на поча-
тку 1992 рр. пройшли консультації представників профспілкових об’єднань 
(ФНПР, Соцпроф та інші), об’єднань роботодавців (Російський союз промисловців 
та підприємців, Конгрес російських ділових кіл та інші), Уряду РФ з питань регу-
лювання соціально-трудових відносин в умовах розпочатих реформ» [8,с.206]. 
Практика функціонування інституту трипартизму в країнах Західної Європи була 
використана при напрацюванні нормативно-правової бази для забезпечення діяль-
ності тристоронніх консультацій через відсутність певного досвіду у Росії в період 
переходу до ринкової економіки. 

15 листопада 1991 року Президент РФ Б.Єльцин підписав указ «Про соціальне 
партнерство і вирішення трудових спорів (конфліктів)» [10], яким офіційно затве-
рдив систему соціально-трудових відносин на тристоронньому рівні в Росії та ви-
значив механізми її функціонування. Президент РФ Б. Єльцин і команда реформа-
торів на чолі з Є.Гайдаром закладали механізми з вирішення соціально-трудових 
конфліктів в умовах кардинальних суспільних змін. До появи органів соціального 
партнерства загальної компетенції, до яких відносяться трьохсторонні та двосто-
ронні комісії з врегулювання соціально-трудових відносин, у Росії в 1991 році вже 
діяли координаційні комітети сприяння зайнятості населення, що були утворені 
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відповідно до ст. 20 Закону РФ «Про зайнятість населення у Російській Феде-
рації» [3] та мали право залучати до роботи громадські об’єднання соціального 
спрямування для вирішення питань працевлаштування. У подальшому координа-
ційні комітети, як і спільні комітети (комісії) з охорони праці, були віднесені до 
спеціалізованих органів соціального партнерства. 

Даний період характеризується розробкою і формуванням нормативно-
правової бази соціального партнерства у Російській Федерації, основу якої склав 
пакет законів, указів та постанов, прийнятих протягом 1991-1992 років, а саме: За-
кон СРСР «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 
20 травня 1991 року [5], Закон РФ «Про колективні договори та угоди» від 11 бе-
резня 1992 року [4], указ Президента РФ «Про створення Російської тристоронньої 
комісії з врегулювання соціально-трудових відносин» від 24 січня 1991 року [38]. 
Російська тристороння комісія (далі – РТК) розпочала свою роботу в 1992 році на 
постійній основі, її першим координатором було призначено Державного секрета-
ря РФ Г. Бурбуліса, а до персонального складу увійшли по 14 представників від 
Уряду РФ, російських об’єднань профспілок та російських об’єднань підприємців. 
У квітні 1992 року відбудося підписання Генеральної угоди між Урядом РФ, за-
гальноросійськими об’єднаннями професспілок і загальноросійськими 
об’єднанями підприємців (роботодавців) на 1992 рік. Слід зазначити, що перша 
Генеральна двостороння угода між Урядом РФ і профспілками була укладена у 
1991 році на республіканському рівні. Особливістю розбудови трипартизму в Росії 
стало створення системи соціального партнерства в Російській Федерації, що 
відбувалося згори вниз, тобто спочатку була утворена тристороння комісія та 
підписана генеральна угода, а потім визначено рівень формування галузевої 
комісії і підписання галузевої угоди. 

Федерація незалежних профспілок Росії (далі – ФНПР) підтримала ідею 
соціального партнерства як ефективного механізму регулювання трудових відно-
син. У грудні 1992 році на ХІV Пленумі ради ФНПР представники трудових ко-
лективів обговорили напрямки формування системного підходу до розвитку 
соціального партнерства. У суспільстві почала формуватися позиція, що соціаль-
ний діалог створює реальні передумови для розв’язання конфліктних ситуацій. 
Підписана у березні 1993 року Генеральна угода узгоджувала питання участі тру-
дових колективів у приватизації, ратифікацію Верховною Радою РФ конвенцій 
МОП, підготовку законопроектів з регулювання діяльності РТК, регіональних та 
галузевих комісій.  

Значних зусиль ФНПР докладала до створення ефективних умов інститу-
ціалізації соціального партнерства у сфері трудових відносин. Спеціалісти Міністер-
ства праці РФ та експерти Академії праці та соціальних відносин ФНПР у 1996 році 
розробили Концепцію становлення та розвитку системи соціального партнерства у 
Російській Федерації [2], затверджену Російською тристоронньою комісією з регу-
лювання соціально-трудових відносин. Відповідно до документу соціальне партнер-
ство базувалось на узгодженні позицій всіх учасників діалогу, зокрема працівників та 
їх представників, що могли брати участь в управлінні організаціями.  

З 1999 року діяльність РТК з узгодження соціально-економічних інтересів сто-
рін здійснювалася відповідно до закону РФ «Про Російську тристоронню комісію 
з врегулювання соціально-трудових відносин» [11]. Сторони Комісії приймали рі-
шення самостійно більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. Комі-
сія ухвалювала рішення, якщо всі три сторони проголосували за нього. Координа-
тор РТК від Уряду РФ призначався указом Президентом РФ, він не входив до чис-
ла членів Комісії, але головував під час засідань. 

Аналіз російської моделі соціально-трудових відносин показав нерівномір-



 173

ність формування інститутів представництва у системі соціального партнерства. 
Якщо традиційні профспілки, в особі Федерації незалежних профспілок Росії, ма-
ли в Росії історичне коріння і були правонаступниками ВЦРПС, то альтернативні 
профспілки (Всеросійська конфедерація профспілок і Конфедерація праці Росії) 
змогли об’єднатися і брати участь у роботі Російської тристоронньої комісії тільки 
у другій половині 1990-х років. В 2000-х роках стали функціонувати галузеві 
об’єднання роботодавців та Загальноросійське об’єднання роботодавців «Російсь-
кого союзу промисловців та підприємців». Розширення нормативно-правової бази 
Росії у сфері соціально-трудових відносин сприяло формуванню системи соціаль-
ного партнерства. За період діяльності РТК з регулювання соціально-трдових від-
носин розширився спектр вирішуваних нею проблем. 
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ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ ВЛАДИ В УЗБЕКИСТАНІ 
ТА ТАДЖИКИСТАНІ В ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД (1991 – 2016 рр.) 

 

Інститут президентства в сучасному світі є надзвичайно актуальним, оскільки 
президент як державний інститут займає особливе становище, охоплюючи своєю 
діяльністю широке коло питань державного значення. У конституційному праві 
поняття глави держави точно і однозначно не визначено. Конституції багатьох за-
рубіжних держав взагалі не використовують цей термін, а повноваження глави 
держави можуть визначатися конституційною практикою. Але зазвичай глава 
держави є особою, що втілює собою уявлення про дану державу, як у внутрішніх 
справах держави, так і в міжнародних відносинах.  

Особливої уваги заслуговує визначення місця Президента в системі державно-
го управління. Так, у розділі V Конституції Республіки Узбекистан визначено гла-
вою держави - президента, вищим державним представницьким органом, що здій-
снює законодавчу владу - Олій Мажліс Республіки Узбекистан, складається з двох 
палат - законодавча палата і Сенат. Повнота виконавчої влади належить Кабінету 
Міністрів Узбекистан. Судова влада розмежована між Конституційним Судом та 
Верховним судом Республіки Узбекистан, якому підпорядковують місцеві суди 
загальної юрисдикції [10]. 

Наявний чіткий поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову гілки влади, 
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але при цьому президент - глава держави та виконавчої влади, в руках якого зосе-
реджена більшість повноважень, які в інших державах притаманні абсолютно різ-
ним гілкам влади, наприклад, президент Узбекистану за конституцією призначає 
та звільняє з посади членів Кабінету Міністрів Узбекистану без погодження з Олій 
Мажліс Республіки Узбекистан [4].  

Принцип парламентської більшості при формуванні уряду не діє, президент в 
Узбекистані погоджує кандидатури Генерального прокурора, Голови Центрально-
го виборчого комітету з Сенатом Олій Мажліс Республіки Узбекистан, і формує їх 
склад за мінімальної участі парламенту. Конституція Узбекистану не передбачає 
поняття імпічменту по відношенню до глави держави, а навпаки, у випадку, якщо 
президент йде з посади він може стати депутатом Сенату Олій Мажлісу Республі-
ки Узбекистан [4].  

У главі ІV Конституції Республіки Таджикистан визначається, що президент - 
глава держави та виконавчої влади, який обирається строком на 7 років, а право-
вий статус і повноваження Засновника світу і національної єдності - Лідера нації 
визначаються конституційним законом. Президент Таджикистану має досить ши-
роке коло компетенцій, наприклад визначає грошову систему та інформує про це 
Маджлиси мілі і Меджліс намояндагон, ліквідує міністерства і державні комітети 
або призначає і звільняє Прем’єр-міністра та інших членів Уряду [3].  

Юридично, відповідно до Конституції, в руках Президента Таджикистану пов-
нота виконавчої та дипломатичної влади, а насправді в руках Президента Таджи-
кистану зосереджена вся повнота влади, тому що він призначає депутатів Ма-
джлиси мілі, погоджує керівні кандидатами в парламенті, призначає більшу час-
тину суддів тощо.  

Перші президентські вибори в Узбекистані та Таджикистані були проведення у 
1991 р. після оголошення незалежності республік, що стало важливим елементом 
демократії та формування президентських республік. В Узбекистані президентські 
вибори відбувалися 29 грудня 1991 р. за участі радянської партійної номенклату-
ри, що була представлена Ісламом Карімовим та дисидентства, яке представляв 
Мухаммад Салих. Перемогу у виборах здобув Іслам Карімов за якого проголосу-
вало 87,1% виборців [7]. В 1995 р. повноваження Іслама Карімова, були подовжені 
на п’ять років на всенародному референдумі, який, за визначенням уряду США і 
ряду інших європейських держав не був справедливим [1, с. 15]. Вибори 2000 р. та 
2007 р. аналогічно можна охарактеризувати відсутністю альтернативних кандида-
тів, посиленням центральної влади та влади президента, обмеження у діяльності 
політичних партій. У 2016 р. відбулися позачергові президентські вибори в Узбе-
кистані через смерть тоді чинного президента - Іслама Карімова. Перемогу на ви-
борах отримав Шавкат Миронович Мірзійоєв кандидат від Ліберально-
демократичної партії Узбекистану. Особливістю виборів президента Узбекистану 
1991-2016 рр. є те, що перемогу отримує на виборчих перегонах за президентське 
крісло не лідер партії і дуже часто навіть не член центрального комітету партії, а 
діючий впливовий державний діяч, що є представником знатного роду, або клану. 

В Таджикистані в 1991 р. на президентських виборах переміг кандидат партій-
но-державницької бюрократії Рахмон Набієв. Новим президентам новоутворених 
республік в Центральній Азії після розпаду СРСР не довелося завойовувати владу, 
в тому числі і президенту Таджикистану. Поступово, спираючись на адміністрати-
вний ресурс, номенклатуру, отримавши контроль над силовими структурами, апе-
люючи безпосередньо до громадян та через внесення змін до Конституції та прий-
няття парламентом відповідних рішень і законів розширились повноваження і мо-
жливості президента, майже не обмежений час перебування на вищій державній 
посаді [2,с.101].  
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На президентських виборах, що відбувалися 1994 р. перемогу отримав Емома-
лі Рахмонов, який отримав у спадок від бюрократичної системи сформований 
державницько-управлінський апарат, з перевіреною часом партійною номенклату-
рою і тому в подальшому президент акцентував свою увагу на розширені та втри-
манні влади, а не її модернізації. На виборах 1999 р., 2006 р. та 2013 р. перемогу 
отримував Емомалі Рахмонов і жодних змін не відбувалося, за виключенням зміни 
кількості кандидатів.  

У Таджикистані останніми роками сталися серйозні зміни: регіонально-
клановій системі управління прийшла на зміну системи управління типу «сім’я», 
що відбувалося дещо пізніше, на відмінну від інших пострадянських держав. Ево-
люцію режиму в постконфліктний період в Таджикистані можна бачити на прик-
ладі останніх президентських виборів, які показали, що правляча еліта цілком зда-
тна зберегти політичне панування за допомогою тотального контролю ЗМІ і адмі-
ністративного ресурсу. Цьому сприяє політична культура суспільства, яке потре-
бує «вождя» [5, с. 272]. 

В результаті дослідження ми дійшли наступних висновків, що на даний 
момент концепція авторитаризму стала універсальною та об’єднувальною 
характеристикою для всіх держав з недемократичним політичним режимом. 
Досліджуючи державний устрій, політичну систему чи окремі інститути влади в 
Центрально-азійському регіоні необхідно аналізувати їх в контексті процесів. 
Повернення до історико-культурних традицій, залучення до світового розподілу 
праці та глобалізація - основні процеси, що розпочалися в країнах Центральної 
Азії на початку 90 рр. ХХ ст. і відбуваються там до сьогодення. Для розуміння 
особливостей політичних процесів після розпаду СРСР у Таджикистані та 
Узбекистані необхідно розгладати комплексно часові виміри.  

Таджкикстан і Узбекстан відносяться до другої групи держав, які визначаються 
як президентські республіки з демократичними елементами демократії. Ці держави 
характеризуються надзвичайно широкими повноваженням глави держави та 
фактично прямим президентським правлінням у поєднанні з конституційно 
закріпленими, але абсолютно формальним розподілом гілок влади. В обох країнах 
спестерігається гіперболізоване збільшення влади виконавчих структур, 
надзвичайне зростання силового апарату та одночасне згортання демократичних 
інституцій, принципів, норм, процесів. Фактично вся державна влада зосереджена в 
руках президента і його наближчого отчення, що представлене вищим урядовим 
керівництвом та дипломатичними представниками. Опозиція до влади відсутня, 
оскільки маючи всю повноту влади президенти законодавчо або через інші, 
підконтрольні, гілки влади заборонили діяльність опозиційнихх партій та рухів, 
пояснюючи таки заходи необхідністю боротьби із радикальними проявами в 
державі та близкістю до Афганістану - зони військового конфлікту.  
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Г. М. Виноградов 
 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРИЧИН ГЛОБАЛЬНИХ ІСТОРИЧНИХ ПРОЦЕСІВ: 
ПОДОЛАННЯ ТРАДИЦІЙ ДИЛЕТАНТИЗМУ ТА НЕПЕРЕКОНЛИВОСТІ 

 

Будь-хто без особливих труднощів може переконатися у тому, що в історичній 
науці протягом як мінімум двох століть, починаючи з доби Романтизму, коли, влас-
не, почали формуватися стандарти по-справжньому наукових підходів до минулого 
та його концептуального осмислення, склалася в цілому незадовільна картина сто-
совно визначення глибинних причин тих чи інших глобальних історичних процесів. 
Йдеться, зокрема, про Велику грецьку колонізацію IX – IV ст. до Р. Х. (фінікійсько-
середиземноморська, чорноморська складові), Велике переселення народів II – IX 
ст. (в цілому чи його германський, тюркський, слов’янський, фінно-угорський та 
інші сегменти), завоювання вікінгів VIII – X ст., нашестя арабів і їх союзників на 
Північну Африку, Південну й Південно-Східну Європу у VII – X ст., монголів (не 
зовсім точний за етнічним змістом варіант – татаро-монголів) також з союзниками y 
XII – XV ст., Великі географічні відкриття XV – XVIІ ст. тощо; варто звернути ува-
гу на те, що список прикладів, поза сумнівом, можна суттєво збільшити й, крім то-
го, на небезпідставно традиційно вживану метафору «великий». Зрозуміло, що ко-
жен із зазначених феноменів, з огляду на їх неабияку роль у світовому історичному 
поступу в цілому й знакових регіональних подіях, має досить багату дослідницьку 
традицію, яку складають розвідки, переважно присвячені тим чи іншим локальним 
проблемам і тільки невелика їх частка носить узагальнюючий характер, в тій чи ін-
шій мірі торкаючись, крім іншого, причин і передумов глобальних процесів. 

Слід визнати, що визначення й аналіз передумов і причин є чи не найуразливі-
шим місцем історіографії як з точки зору переконливості для прискіпливого заціка-
вленого читача, так і хронічного дилетантизму, якщо під останнім мати на увазі 
укоріненість часто нефахових суджень істориків про геополітичні, військові, демо-
графічні, ментальні, богословські та інші складові історичних процесів. Традицій-
ним все ще залишаються або свідоме уникання поглибленого аналізу причин подій, 
які поступово набували великих масштабів, послуговуючись банально-
стандартними зворотами на кшталт «в силу (як варіант – «як наслідок», «як резуль-
тат» тощо) об’єктивних соціально-економічних, суспільно-політичних, етнокульту-
рних причин (варіант – «передумов») розпочався процес», або апелювання до май-
же нічним не підтверджених положень про можливе «перенаселення», «неврожай», 
«зовнішню загрозу», «внутрішню кризу», «нестачу вільної землі» й тому подібне. 
Поширеним є також сумнівний метод перенесення на далеке минуле характеристик 
причин, які з’ясовані на прикладах порівняно недавніх історичних подій і які краще 
забезпечені інформацією джерел, тоді як більш віддалені процеси або взагалі не 
знайшли відображення в пам’ятках чи вкрай фрагментарно, або вимагають винят-
кової обережності у використанні й додаткової фахової підготовки. 

Наведемо кілька прикладів щодо способів подолання дилетантизму й непере-
конливості, звернувшись до хрестоматійних історичних процесів. По-перше, коли 
йдеться про масштабні військово-політичні операції (гунів, арабів, вікінгів, монго-
лів тощо), історик має обов’язково, перш ніж робити узагальнення, враховувати ту 
об’єктивну обставину, що кожна військова операція вимагала ретельної підготов-
ки з точки зору розвідки, ресурсного забезпечення (зброя, регулярне калорійне ха-
рчування для людей і коней, медичне обслуговування, тилова інфраструктура, пе-
рекладачі, обслуга), професійної рекогносцировки, дипломатичної підтримки, під-
розділів для переговорів щодо обміну чи викупу полонених, поховання загиблих 
тощо; втім у більшості історичних праць наводяться карти зі стрілками походів на 
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сотні чи тисячі кілометрів без врахування наведених факторів. По-друге, кочови-
ки, перш ніж почати здійснювати масштабні наступи на осілі цивілізації, десятка-
ми (нерідко – сотнями) років накопичували цінну інформацію про останні (дороги, 
природні перешкоди, військові традиції, організація влади й суспільних відносин, 
системні кризи тощо), надаючи послуги в якості різного типу найманців чи охоро-
нців, ескорту дипломатичних і купецьких місій тощо, і тільки потім, дочекавшись 
сприятливого часу й знайшовши переконливий привід, попередньо створивши на-
дійну інфраструктуру інформаторів і майбутніх колаборантів і забезпечивши сою-
зницьку підтримку, починали масштабні військові операції. По-третє, обов’язково 
істориками має враховуватися релігійна мотивація як у формулюванні причин пе-
реселень чи походів, так і у визначенні напрямків і цілей. Наприклад, початковий 
германський етап Великого переселення народів, насамперед його готський вектор 
від Південної Прибалтики до Північного Причорномор’я, значною мірою був об-
ґрунтований, поряд, зрозуміло, з циклічно-кліматичними чинниками, низкою ха-
рактерних особливостей германської язичеської релігії, зокрема свідомого праг-
нення спокути гріхи на території Ойуму – міфологічної прабатьківщини герман-
ців, де боги створили людей, а саме – на теренах Південно-Східної Європи (сучас-
на історична наука саме тут, згідно з однією з версій, розташовує індоєвропейську 
прабатьківщину). Релігійні мотиви значною мірою визначили й спрямування іс-
ламських завоювань, зокрема арабів, пізніше – ісламізованих тюрків, а саме одне з 
авторитетних положень Старого Заповіту, вшановуване, як відомо, іудеями, хрис-
тиянами й, зрештою, мусульманами, про символічно-містичне походження мусу-
льман від нащадка Авраама Ісмаїла, що виправдовувало претензії останніх на пог-
линання частини (в ідеалі – всієї) християнської цивілізації. 

Таким чином, запропоновані приклади дозволяють сформулювати свого роду 
один з можливих алгоритмів для перспективного подолання укорінених в історич-
ній науці дилетантизму й елементів непереконливості у визначення й характерис-
тиці причин тих чи інших глобальних процесів.  

 
І. М. Власюк 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ СЕЛЯНСЬКИХ ТОВАРИСТВ ВЗАЄМОДОПОМОГИ  
НА ВОЛИНІ В РОКИ НЕПУ (1921-1928 РР.) 

 

Дослідження діяльності селянських товариств взаємодопомоги в Україні у пе-
ріод нової економічної політики (НЕП) 1920-х рр. є актуальною проблемою в істо-
ричній науці, враховуючи сучасні проблеми розвитку селянських господарств та 
потребу у вивченні історичного досвіду діяльності таких організацій. Діяльність їх 
потребує комплексного дослідження, звільнення від заідеологізованості. Тема 
цього дослідження знайшла своє часткове відображення у працях сучасних дослі-
дників: О.І.Ганжі [2], С.В.Маркової [9], О.М.Абразумової, С. В. Корновенка [1], 
М. Журби [7], С.В.Костенка [8], С. Свистовича [10] та ін. 

Метою дослідження є аналіз діяльності селянських товариств взаємодопомоги 
на Волині в роки НЕПу (1921–1928 рр.), з урахуванням новітніх досліджень про-
блеми та архівних джерел. 

Комітети взаємодопомоги (КВД) організовувалися згідно постанови РНК УСРР 
від 23 грудня 1921 року і мали своєю метою надання матеріальної та трудової взає-
модопомоги своїм членам, допомоги їм на випадок стихійних лих, забезпечення со-
ціального захисту бідних селян. Однак, як зазначає С.В.Костенко, реально вони ви-
користовувались радянською владою як інструмент посилення економічної ваги кла-
сово близьких більшовицькому режиму верств села [8,с.70]. З 1924 р. КВД діяли на 
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основі колективно-добровільного членства. У 1925 р. їх було реорганізовано у селян-
ські товариства взаємодопомоги (СТВ). Вони звільнялися від державних і місцевих 
податків та оплат, від гербової оплати і судових податків [9,с.181]. 

Створюючи КВД, влада розраховувала на підтримку бідних прошарків села. На 
1924 р. на Волині КВД на 54% складались з незаможних селян, а фонди їх нарахову-
вали до 130 тис. пуд. збіжжя [3, арк. 18]. Членами СТВ була значна кількість незамо-
жних селян, які входили паралельно і до складу комітетів незаможних селян (КНС). 
Станом на липень 1926 р. в КНС Волинської округи перебували 23864 члени, з яких 
7423 віддавали перевагу участі в роботі СТВ [6, арк. 260-260 зв.].  

У протоколі засідання Президії Волинського губернського виконавчого комітету 
від 16-17.09.1924 р. зазначалося, що сільські КВД організаційно не оформлені, пра-
цюють кволо, місцями їхня праця навіть не помічалася; пропонувалося оживити ор-
ганізаційну діяльність цих товариств [5, арк. 13]. Обставинами, що гальмували робо-
ту КВД на місцях були: 1) відсутність популяризації ідей КВД; 2) суміщення апарату 
КНС та КВД, що обезличувало та дискредитувало останні (через оплату апарату 
КНС з фондів КВД); 3) бюрократична постановка роботи та ін. [4, арк.30]. 

«Положення про Селянські Товариства Взаємодопомоги» (1925) значно розши-
рило соціальні функції їх, серед яких необхідно виділити такі: ведення боротьби з 
безпритульністю, жебрацтвом, проституцією та пияцтвом; опіка; сприяння розвитку 
кооперації, трудових об’єднань інвалідів, сприяння державним органам в обладнані 
та утриманні в районах своєї дії лікарень, шкіл, дитячих будинків, безкоштовних їда-
лень тощо [4, арк.5]. 

У рішеннях першого розширеного пленуму працівників СТВ з трьох округ Во-
лині від 26-28.05.1925 р. зазначалося, що ці товариства мають своєю метою полі-
тичне завдання радянської влади та компартії – змичка незаможника із середняком 
[4, арк. 28]. Також приділялася серйозна увага і боротьбі із заможним селянством. 

Станом на 1925 р. КВД на Волині мали у своєму розпорядженні 5832 дес. зем-
лі (у т. ч. від розкуркулення 1023 дес.); орендували для своїх потреб 36 підпри-
ємств ( у. т. ч. млинів, олійниць та ін.) [4, арк. 32]. 

Пізніше СТВ на Волині, як і в усій УСРР, поступово втягувалися у процеси 
колективізації селянських господарств, мали сприяти цьому через залучення неза-
можних селян до кооперації [7, с. 121]. 

Отже, діяльність селянських товариств взаємодопомоги на Волині в роки НЕ-
Пу пройшла певні етапи від організації та слабкої діяльності до 1925 р., з подаль-
шими змінами та використанням їх не лише для вирішення соціально-економічних 
потреб села, а й для виконання класових, ідеологічних завдань радянської влади. 
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О. О. Бабенко 
 

КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ ТА ГОЛОДОМОР НА ЗІНОВ’ЄВЩИНІ 
 

Питання колективізації сільського господарства завжди було для більшовиць-
кого керівництва СРСР своєрідною «нав’язливою ідеєю». Перший напад «колек-
тивізаторства», який стався з ним у 1919 році, викликав численні селянські по-
встання. На території Єлисаветградського повіту Херсонської губернії, зокрема, 
вибухнуло постання отамана Григор’єва, наслідки якого відбилися на усій стра-
тегічній ситуації на фронтах громадянської війни. Більшовицьке керівництво 
надовго відмовилося від ідеї об’єднання селянства колишньої Російської імперії у 
комуни, артілі та інші форми колективного господарства. 

У часи так званої «Нової економічної політики» спроби колективізації сільсь-
кого господарства на території Зінов’євської округи (так тепер називалася колиш-
ня Єлисаветградщина) були дуже обережними і мали характер поступового умов-
ляння найбідніших верств селянства об’єднуватися з метою спільного господа-
рювання на землі. Найбільш поширеною формою господарства були артілі. Ста-
ном на жовтень 1925 р. у окрузі налічувалося 384 колективних господарства, у то-
му числі 271 сільськогосподарська артіль, 21 комуна, та 92 товариства зі спільної 
обробки землі [1, арк. 41].  

Ефективність колгоспів надзвичайно залежала від керівників господарства, а 
також від того контингенту селян, який погодився на об’єднання. При цьому мо-
тивація була абсолютно різна. У артіль могли об’єднатися селяни, яким для нор-
мального господарювання просто не вистачало індивідуального сільськогоспо-
дарського інвентарю, робочої худоби і землі. Також до колгоспу вступали і 
маргінальні елементи, що могли при цьому розраховувати на податкові пільги, от-
римання матеріальної, а іноді й продовольчої допомоги з боку держави. Результа-
ти діяльності колгоспів одночасно давали більшовикам і певні надії, і викликали 
деякі розчарування. Частка повністю самостійних рентабельних (так званих «здо-
рових») колгоспів складала лише 5%. [1, арк. 42-43].  

У той же час завдяки наявності тракторів, правильній сівозміні колгоспи вва-
жалися ефективнішими на 25-40% товаровиробниками за одноосібників. Важли-
вим критерієм була інтенсивність використання робочої худоби. Навантаження на 
одного коня у середньому складала 11,9 десятин у артілі, 7,7 десятин – у ТСОЗ, у 
той час як у середняцькому господарстві не перевищувала 5-6 десятин. «Здорові» 
колгоспи у голодному 1925 р. мали можливість продати 3-4 тис. пудів хліба ко-
жен, а також засіяти сортового насіння на площі до 600 десятин [1, арк. 44].  

Однією з основних проблем сільськогосподарської кооперації називали велику 
заборгованість перед кредитними товариствами «Сільгосподаря», яка складала до 
400000 крб. [4, арк. 48].  

У той же час Сільгоспбанк у 1924 р. видав 375559 крб. кредитів, 1925 р. – 
1396559 крб. Головний кредит припав на 79 сільськогосподарських товариств, 112 
колективів округи. Окрім грошових сум, Сільгоспбанк поставив до округи 173 
трактори, які сприяли піднесенню ефективності колгоспів [1, арк. 49-52].  

Відштовхуючись від подібних міркувань, керівництво СРСР, республіки та 
округи за будь-якої можливості намагалося доводити селянам, що колективне гос-
подарювання є серйозною альтернативою одноосібному селянському господар-
ству і має перед останнім значні переваги. Проте, попри певний матеріальний 
стимул до об’єднання, селяни не квапилися змінювати свій звичний робочий ритм 
на більш напружений колгоспний, нехай би він і давав можливість заробити і жи-
ти хоч трохи ситніше. Окрім того, традиційний індивідуалізм українських селян 
також стояв на заваді об’єднанню у колгосп. 



 180

Відповідно традиційним ворогом колгоспів були заможні селяни – т.зв. «кур-
кулі», що не без підстав звикли вважати себе господарями села. Саме вони і мали 
найбільшу вигоду від НЕПу. Незважаючи на серйозний податковий тиск, тільки 
заможні селяни могли дозволити собі викинути на ринок достатню кількість про-
дукції, аби багатіти і вкладати кошти у розширення посівної площі, придбання 
сільськогосподарських машин, наймати своєрідну клієнтелу з числа менш за-
можних сільських мешканців. Окрім того, куркуль міг впливати на ринкові ціни, 
притримуючи зерно, або навпаки, демпінгуючи за рахунок його кількості.  

З огляду на це більшовикам постійно доводилося шукати все нові аргументи 
для селян, особливо середнього статку, аби залучити їх у колгоспи.  

У 1928-1929 рр. на півдні УРСР стався новий недорід, що викликав черговий 
випадок масового голодування більш ніж 3 млн. селян. Серед різноманітних за-
ходів його подолання партійне керівництво республіки передбачило і черговий 
етап залучення селянства до колгоспів. Зокрема було поставлене завдання посили-
ти допомогу сільськогосподарськими машинами на пільгових умовах насамперед 
маломіцним середняцьким та бідняцьким господарствам, а також «Скерувати всі 
міроприємства в такий спосіб, щоб посилити соціалістичний сектор на селі й, зо-
крема, посилити нові колгоспи». Через це із загальної кількості зерна, призначено-
го для осінньої посівної, що складала 112,1 тис. т, левова частка була виділена у 
кредит маломіцним, бідняцьким господарствам та колгоспам. Як наслідок площа 
усуспільненої землі на листопада-грудня 1929 р. виросла з 17% до 37%. Зростання 
темпів колективізації під час голодування не могло не бути поміченим радянським 
керівництвом [8, арк. 126]. 

Прихованою формую залучення сільського населення до колективної праці 
можна вважати розповсюдження громадських робіт[8, арк. 119].  

Темпи колективізації вважалися недостатніми. Тим більше, що затвердження 
першого п’ятирічного плану передбачало значне зростання чисельності армії про-
мислових робітників, яких потрібно було забезпечити продовольством. 5 січня 
1930 р. ЦК ВКП(б) ухвалив постанову «Про темпи колективізації та заходи допо-
моги колгоспному будівництву». У постанові передбачалося закінчення суцільної 
колективізації в Україні восени 1931 р., принаймні навесні 1932 р. [13, с. 85-86]. 

Одночасно у 1930 р. розпочалася кампанія розкуркулення.  
VIII пленум Зінов’євського окружного комітету КП(б)У, керуючись постано-

вою про суцільну колективізацію, ухвалив рішення про ліквідацію господарств, 
що вважалися куркульськими.  

Станом на березень 1930 р. 75% селян Зінов’євської округи опинилися у кол-
госпах, у більшості випадків всупереч власній волі. Влада здебільшого намагалася 
усуспільнити все селянське майно, хоч постанова і передбачала створення колгос-
пів у формі артілей зі збереженням за селянами присадибного господарства та ча-
стини худоби. Подібна політика викликала значну кількість селянських завору-
шень. У 1929 р. на території округи було зафіксовано 1547 випадків «куркульсько-
го реагування», у 1930 р. – 1427 актів. Окрім того, Державне політичне управління 
доповідало про 237 випадків прямої агітації проти здачі хліба [2, арк. 4]. 

У березні 1930 р. у газеті «Правда» надруковано статтю Й. Сталіна «Голово-
кружение от успехов». Генеральний секретар звинуватив місцеву владу у застосу-
ванні репресивного тиску на колгоспників, вимагав повернутися до добровільного 
принципу колективізації, а також нагадував про дотримання статут сільськогоспо-
дарської артілі. Тож значна кількість селян отримала змогу вийти з колгоспів. По-
ступку влади селяни сприйняли як шанс зберегти своє господарство. Вони вважали, 
що, виконавши план хлібоздачі, зможуть переконати владу припинити усуспіль-
нення землі. Так, по Зінов’євській окрузі було заплановано заготовити у 1930 р. 
10 млн. 785 тис. пудів зерна, у тому числі на одноосібників припадало 6 млн. 
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645 тис. пудів. Реально було заготовлено 13 млн. 453 тис. пудів зерна (тобто план 
був виконаний на 123%), у тому числі 9 млн. 900 тис. пудів – по одноосібному сек-
тору. У той же час колгоспи та радгоспи виконали план лише на 75 % [2, арк. 7-8]. 

Продовження колективізації у 1931 р. розчарувало селян. Вони неохоче 
працювали і почали приховувати хліб від держави, небезпідставно побоюючись, 
що його просто відберуть. Обсяги заготовленого хліба невблаганно зменшувалися 
з року в рік. Вже на початку 1932 р. органи партійної влади констатували, що 
більшість селян недоїдають, у тому числі сім’ї червоноармійців. Також констату-
валося, що місцеві керівники ігнорують випадки голодування, роблячи вигляд, на-
че нічого страшного не відбувається. 

Також наслідком примусової колективізації став масовий забій худоби, яка 
підлягала усуспільненню, та падіж тварин в громадському стаді через поганий до-
гляд та нестачу кормів. У Знам’янському районі станом на 1.01.1932 р. налічува-
лося 13428 голів великої рогатої худоби, а на 15.12.1932 р.- лише 12188 голів. 
Падіж серед телят сягав 40% [9, арк. 23-24].  

Наслідком посилення тиску на селян стало те, що продовольства було заготов-
лено набагато менше ніж у попередньому році. На село були направлені 
сумнозвісні «25-тисячники»; створювалися «буксирні бригади». Вони мали зава-
дити селянам приховати хлібні запаси, та безумовно конфіскувати те, що прихо-
вували селяни, аби хоч якось пережити зиму. У «боротьбі за хліб» проти селянства 
взяли особисту участь навіть вищі партійні функціонери. Так візит до до с. Рівного 
Новоукраїнського району Л. Кагановича моментально призвів до виявлення 737 
ям з прихованим зерном, а візит В. Затонського до с. Піщаний Брід – 18 схованок. 
У результаті 88% колгоспників Одеської області, до якої належали станом на 
1931-1933 рр. райони майбутньої Кіровоградщини, на кінець 1932 р. залишилися 
без хліба взагалі [10, с. 430].  

Пік голодування припав на кінець 1932-поч. 1933 рр. Внаслідок повної дезор-
ганізації сільського господарства, численних зловживань колгоспного правління 
та членів сільрад, репресивних заходів проти селян, останні почали саботувати 
хлібозаготівлі, приховувати та розкрадати зерно, боячись залишитись без про-
дуктів харчування взагалі, для чого мали усі підстави.  

Відповідальність за провал хлібозаготівель було традиційно перекладено на 
низову ланку радянського керівництва. Тільки у вересні 1932 р. зі своїх посад були 
позбавлені 56 голів колгоспів та 52 члени правління, відповідно до суду було при-
тягнуто 64 особи [2, арк. 9]. Серед них були як ті члени колгоспного правління, що 
обманювали селян, розкрадаючи чесно зароблене ними зерно, так і ті, хто захищав 
селян, відмовляючись відбирати у них те, що вже було роздано на трудодні. 

Необґрунтоване списання трудоднів суттєво зменшувало натуральну оплату 
селянської праці. Так, в артілі «Нове життя» Олександрівського району у листо-
паді 1932 р. кількість нарахованих колгоспникам трудоднів було зменшено майже 
наполовину – з 52690 до 29000 [10, арк. 431]. Це у свою чергу призвело до змен-
шення стимулу селян до праці і, одночасно, заохочувало до крадіжок та прихо-
вування наявних продовольчих запасів.  

7 листопада 1932 р. до УРСР для з’ясування ситуації прибула комісія на чолі з 
В. Молотовим, яка дозволила республіканській владі вжити заходів щодо приму-
сового збору зерна. Найстрашнішими серед таких заходів були занесення колгос-
пів на «чорну дошку». 

Тож по населених пунктах Зінов’ївщини поїхали активісти, які намагалися 
умовити селян здавати зерно, а разом з тим розвідували ситуацію на селі, аби 
потім вдатися до найжорстокіших заходів впливу. 

У свою чергу районне начальство намагалося будь-що врятувати власну 
кар’єру, бодай і за рахунок вимираючого селянства. Один з епізодів подібного по-
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трапив навіть у доповідь Г. Петровського і був зафіксований у протоколі ХVII 
з’їзду партії: «…в январе 1933 г. в Новоукраинский район Одесской области за-
ехал товарищ Затонский. Дела с хлебозаготовками обстояли плохо. Товарищ За-
тонский предложил выбрать какой-либо один объект, развернуть там массово-
разъяснительную работу, провести широкую операцию по изъятию затаенного 
хлеба и тем добиться перелома в хлебозаготовках в районе. Решили остановиться 
на колхозе «Первое мая», где надо было таким путем взять 360 ц хлеба. Стоило 
однако только товарищу Затонскому выехать из района, как начальник райГПУ, 
по заданию районного руководства, поехал в совхоз «Червона поляна», «выжал» 
из директора совхоза 360 ц хлеба, сдал на элеватор, после чего районное руковод-
ство рапортовало товарищу Затонскому и обкому о том, что «на основании боль-
шевистского применения рекомендуемых товарищем Затонским методов достиг-
нут перелом в хлебозаготовках» [12, с. 141].  

Хлібозаготівлі тривали до весни 1933 р. Тим часом невиконання плану за-
готівель призвело до зриву постачання хліба до міст. Узимку 1932/33 р. у 
м. Зінов’євськ припинилася видача заробітної платні. У лютому були введені 
хлібні картки і централізоване постачання робітників. Лише навесні 1933 р., коли 
стало зрозуміло, що більше зерна у селян немає, влада вирішила трохи послабити 
тиск на селянство і заохотити його до роботи, надавши невелику продовольчу до-
помогу насамперед колгоспникам.  

Відповідно до березневого розпорядженню Одеського обкому на колгоспи 
виділялася продовольча позика. У першу чергу позику отримували голова сільра-
ди, секретарі партосередку та комсомольської організації. Також голова сільради 
отримував позику для колгоспників і окремо для бригадирів сільськогосподарсь-
ких бригад та інших категорій сільського активу. [6, арк. 22-23].  

Протягом року були вжиті заходи щодо припинення голодування, яке було 
причиною масової смертності селян. За станом колгоспників постійно слідкували 
партійні органи. Посилилася боротьба зі зловживаннями. Як результат – були 
звільнені з роботи найбільш одіозні районні начальники, а деякі з них віддані під 
суд [4, арк. 27].  

Останніми жертвами голоду на Зінов’євщині стали переселенці з Білорусії та 
Полісся. Користуючись тим, що люди ще не адаптувалися на новому місці, голови 
колгоспів та сільрад ще й наприкінці 1933 р. прагнули не виплачувати їм трудодні. 
У результаті в с. Суботці ще й на початок 1934 р. голодувало 7 сімей переселенців. 
У одній з них померли батько та мати, залишивши кількох опухлих від голоду 
дітей [7, арк. 2-2 зв.].  

Лише протягом 1934 р. смертність від голоду припинилася. До того моменту 
на теренах майбутньої Кіровоградської області встигло померти не менше, ніж 
22370 селян та 2215 мешканців міста [11, арк. 13-14]. 

Таким чином можна впевнено стверджувати, що голод, який супроводжував 
«великий перелом» радянської внутрішньої політики на рубежі 1920-1930-х рр. 
власне і виник як наслідок цього «перелому». Саме нав’язливе бажання радянсь-
кого керівництва будь-що загнати селян у колгоспи призвело до низки заходів, що 
спершу повністю дезорганізували сільськогосподарське виробництво в країні, 
потім спричинило масове голодування, що у кінцевому підсумку зумовило масову 
смертність жахливих масштабів, людожерства та трупожерства. Окрім людських 
жертв, руйнування усталеного життєвого укладу усіх українських селян позначи-
лося на стані сільського господарства на багато років у майбутньому, спричинило 
тривалу деморалізацію суспільства і травмувало історичну пам’ять народу.  
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О. О. Гетманов 

 

РОЛЬ МЕНТАЛЬНОСТІ ТА МЕНТАЛІТЕТУ В РОЗВИТКУ ЕТНОСІВ 
 

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю розуміння ролі мен-
талітету та ментальності в процесах державотворення, утвердження національних 
держав, як самостійних, незалежних. На особливу увагу заслуговує українська ме-
нтальність, яка є парадоксальним синтезом західного та східного варіанту побудо-
ви етнічної держави. Суть цієї парадоксальності досить широко визначила дослід-
ниця В. Храмова, а саме, незважаючи на високий фундаментально-науковий та на-
уково-технічний потенціал, а також на схильність українців до демократії і прива-
тної власності, Україна на зламі століть терпить поразку в спробах трансформації 
соціуму за західним зразком. На думку вченої, пояснення цьому слід шукати в ме-
нтальності народу [7, с. 46]. 

Український вчений-етнолог М. Тиводар, робить висновок, що етнічна мента-
льність формується під впливом спадкових психологічних, культуро-
міфологічних, політичних та інших чинників. На основі цього, він дає визначення: 
етнічна ментальність – це сформовані в процесі етногенезу особливості психічно-
го складу, традиційного світогляду, світовідчуття і світосприйняття членів етніч-
ної спільноти [6, с. 151-152]. 

Етнічна історія засвідчує, що в процесі розвитку етносів, в кожного формуєть-
ся психологічний тип з усталеними рисами, звичками, побутом, традиціями тощо. 
Як жива історична пам’ять, вони передаються із покоління в покоління, засвоюю-
чись в процесах виховання та життєвої практики. Ментальність як поняття, увійш-
ло у науковий обіг у 50-х роках минулого століття. Закріпили його науковість 
французькі вчені Р. Мандру та Ж. Люб’є. Українські дослідники збагатили своїми 
доробками і наповнили новим змістом це поняття. Дослідження вітчизняного ет-
нолога Л. Костюк, допомагає збагнути, що саме впливає на становлення менталь-
ності. На її думку, упродовж століть відбуваються зміни ментальності, однак збе-
рігається деяка непохитна константа – менталітет, яка окреслює образ етнічної 
спільноти [5, с. 7].  

Поняття «ментальність» та «менталітет» відрізняються між собою. Роль мента-
льності в розвитку етносу визначається її світоглядно-практичною спрямованістю, і, 
на відміну від неї, менталітет – це сприйняття тим чи іншим народом оточуючого 
світу і самого себе в певну епоху [4, с. 121]. Лінгвіст Ф. Бацевич виводить менталі-
тет як категорію, яка віддзеркалює внутрішню організацію і диференціацію мента-
льності, особливості розуму, душі, мислення тощо [2]. Вчений П. Балтаджи визна-
чає менталітет як сукупність ідей, поглядів, стереотипів, форм і засобів поведінки, 
що склалися історично, були засвоєні суспільством [1, с. 26]. Таким чином, етніч-
ний менталітет є системою світовідчуття та ставлення етнічної спільноти до оточу-
ючого світу, що закріпилася та проявляється у сукупності певних стереотипів мис-
лення, які, в свою чергу, сформувалися під впливом природно-географічних та со-
ціоісторичних факторів, на підґрунті основних господарських занять, традиційного 
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життєвого устрою, набутих попередниками знань та навичок і т. д.  
Порівняємо менталітет деяких етносів з українським та визначимо роль цих 

понять у їхньому розвитку. Так, самобутність психологічного образу англійців 
значною мірою визначається такими факторами, як острівне розташування держа-
ви, що протягом багатьох століть стримувало зовнішні культурні впливи. Головну 
властивість їх етносу можна визначити відомою формулою: «англійська холодно-
кровність та консервативність». Протилежністю англійцям з їх флегматичністю та 
стриманістю вважається менталітет французів. Багато спільних рис національного 
характеру мають скандинавські народи. Передусім це щирість, відповідальність, 
сумлінність, почуття особистої гідності тощо. Специфіка німецької ментальності 
зумовлюється тим, що вони сформувалися на ширшій поліетнічній основі, а також 
тривалим пануванням тоталітарного режиму. До головних стереотипів поведінки 
відносять німецьку педантичність та пунктуальність. Риси ментальності америка-
нців визначаються їхнім етноісторичним розвитком, а особливо зі сучасним стату-
сом супердержави, що вкорінило прагнення до повсюдного панування, ігноруючи 
інтереси деяких народів. 

Культура та ментальність Заходу, до якої прагне Україна, достатньо відрізня-
ється від ментальності Сходу, що для неї притаманна. Беручи за приклад менталітет 
Японії, як типової східної держави, ми можемо побачити, що українцям притаманні 
і такі якості: відданість традиціям, патерналізм, колективізм, тобто азійський спосіб 
мислення [8]. Парадоксальність національного менталітету українців, про який ми 
говорили на початку, є синтезом, поєднанням, буфером західного та східного світо-
бачення, побудови держави, способом життя. Можливо саме в цьому криється важ-
кість побудови в Україні демократичної та правової країни? Бо невизначеність, пос-
тійна зміна векторів розвитку є характерним явищем для держави Україна. 

Український менталітет вирізняється з-поміж інших домінуванням емоцій і 
почуттів над волею та інтелектом. Багатство українських земель сприяло форму-
ванню в українців почуття закоханості у природу, ліризму, спокійного, але непо-
стійного характеру. Хоча В. Храмова вважає чи не найстійкішим компонентом 
українського «Я» поєднання індивідуалізму з ідеєю рівності та неприпустимості 
насилля влади. Порив до традиційних Свободи, Волі, спалахує, і його неможливо 
загасити, так як українець не пристосований до якої б то не було форми тоталіта-
ризму [7, с. 51-52]. Р. Додонов зазначає, що все-таки примат індивідуалізму над 
колективізмом більш характерний для українського суспільства, як для європейсь-
кого. В той же час віра в «автоматичність» історичного процесу, уникання соціа-
льної активності, що є принциповим для азійської моделі [3, с. 28-29]. 

Таким чином, роль ментальності та менталітету в розвитку етносів – ключова, 
у формуванні та стійкому функціонуванні національної ідентичності. Порівнявши 
«східну» та «західну» ментальності, ми дійшли висновку, що вони хоч і різні, але 
мета єдина для всіх – побудова та збереження власної державності. Україна є уні-
кальним синтезом Заходу і Сходу, але тільки нам вирішувати, що обрати, і що є 
для нас пріоритетним? 
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О. С. Бабічева 

 

ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ  
У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ 
 

Навчаючись у технічному ВНЗ студенти першочергово приділяють увагу про-
філюючим дисциплінам. Проте всебічно розвинена особистість має більший успіх 
у житті. Крім того, сучасна українська реальність вимагає від студентів обізнанос-
ті, коректності, толерантності та компетентності. Важливе значення у формуванні 
цих цінностей належить гуманітарному циклу наук, зокрема історії України. 

Сьогодні історична наука переживає складний період свого розвитку. Цей час 
можна назвати кризовим. Адже криза виявляється в падінні престижу фаху істо-
рика, скороченні числа професіоналів, зростанні безробіття в середовищі істори-
ків, браку фінансування на проведення історичних досліджень. Але головне, що 
історична наука виявилася неспроможною належним чином виконати свої функ-
ції: збереження і передачу наступним поколінням соціальних традицій й досвіду 
людства. Варто звернути увагу на те, що інтерес студентської аудиторії до історії в 
останні роки не зменшився. Тому першочергове завдання викладача полягає в то-
му, щоб якісно задовольнити цей інтерес. 

Відомо, що викладачі непрофілюючих дисциплін в вищому технічному закладі 
освіти поставлені в умови «вічного» пошуку і урізноманітнення форм і напрямків 
пізнавального інтересу студентів. Розуміння того, що викладання історії сьогодні 
потребує якісного поліпшення, оновлення, модернізації ні в кого не викликає сум-
нівів або заперечення. При цьому мається на увазі глибинна структурна і концеп-
туальна перебудова самого процесу викладання, а не тільки ліквідація так званих 
«білих плям» та відвертих перекручень. 

На жаль, сьогодні в Україні зустрічаються випадки викладання історії, позбав-
леної від «небажаних» фактів, порівнянь, суджень. Така історія має моралізатор-
ський характер і спрямована на механічне засвоєння емпіричного матеріалу. З іс-
торії вилучені аналітичний і критичний елементи, а при поясненні історичних по-
дій та фактів панує ідеологічний підхід. Тож процес пристосування минулого до 
потреб сучасності «успішно» триває. 

В сучасній політизованій атмосфері викладачу-історику важливо утримуватися 
від непотрібних крайнощів, необґрунтованих висновків, гіпертрофованих оцінок. 

Варто сказати, що тривалий час в середніх та вищих навчальних закладах Ук-
раїни викладали описову історію, тобто історію подій. На перший план в процесі 
викладання, навчальних підручниках та посібниках, як правило, виходили політи-
чні, в менший степені, економічні проблеми. Питання історії культури, релігії, ме-
нталітету, стану різних соціальних верств і груп, їх внесок у розвиток суспільства 
та багато інших аспектів, що належать до сфери, яку можна назвати історією лю-
дини і яка займає помітне місце в сучасній світовій історіографії, майже не розг-
лядались, а якщо і згадувалися, то тільки побіжно, виконуючи роль своєрідного 
придатку, що не відігравав самостійної ролі в історичному процесі. 

Усвідомлення кризового стану історичної науки зумовило і прагнення його 
подолати. Науковцями здійснюється відмова від застарілих уявлень, пошук нових 
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методів дослідження історичних явищ і фактів, переглядаються певні концепції та 
стереотипи. В наш час відчувається проблема в оновленні історичної науки, за-
провадженні міждисциплінарних дослідницьких методик, які акумулюють досяг-
нення психології, соціології, антропології, географії тощо, що значно збагачує сві-
тову наукову практику. 

На наш погляд, при викладанні історії України належну увагу варто надати 
повсякденному, приватному життю людини, її свідомості й менталітету, щоб у по-
лі зору була не лише систематизована думка державних та громадських діячів, пи-
сьменників, філософів, але й суспільна свідомість «пересічної людини». Саме цей 
– соціально-психологічний ракурс викладання дозволить студентам краще зрозу-
міти, як прості люди сприймали відомі історичні події, усвідомлювали механізми 
людських вчинків, мотиви їх соціальної діяльності. Ми вважаємо, що викладання 
політичної та економічної історії обов’язково треба доповнювати соціальною істо-
рією, що охоплює всю сукупність соціальних відносин.  

Наступний елемент, також необхідний при вивченні студентами історії – це 
наочність. Студенти повинні уявляти історичні події, людей, про яких розповідає 
викладач. Бажано щоб елемент наочності в усіх формах був присутній в процесі 
викладання. Тим більш, що активно задіяна зорова пам'ять студентів сприяє кра-
щому, більш глибокому засвоєнню матеріалу. 

Кожен викладач пам’ятає, що викладання історії ґрунтується на принципах іс-
торизму і наукової об’єктивності. Не можлива ситуація, коли об’єктивна істина 
корегується, пристосовується до вимог сучасності. В основі викладання історії 
України повинні бути не політичні уподобання, а неупереджена, науково відпові-
дальна позиція історика-викладача. 

Викладач історії повинен пробуджувати думки студентів, допомагати молодим 
людям знайти своє місце в суспільстві та усвідомити своє призначення у майбут-
ньому житті. Важливо, щоб розуміння історії України студентами було сформу-
льовано їх власними зусиллями, а не нав’язано ззовні. 

 
С. В. Алексєєв 

 

ПОЯВА ТА РОЗВИТОК ТОВАРНИХ БІРЖ В УКРАЇНІ  
В ПЕРЕХІДНИЙ ДО РИНКУ ПЕРІОД (1991–2004 рр.) 

 

В інфраструктурі ринкової економіки особливе місце займають біржі, серед 
яких товарні біржі виконують власні важливі функції. Отже, в перехідний до рин-
ку період організація торгово-біржової діяльності в Україні стала об’єктивно обу-
мовленою необхідністю. Але, на цьому етапі, економічні, політичні та інші умови 
для нормального розвитку біржової торгівлі в цілому були несприятливі, через що 
він мав певну специфіку. 

Починаючи з 1991 р., розпочався процес становлення нових форм та інститутів 
оптової торгівлі, серед яких найбільш помітними стали товарні біржі. Отже, перехід 
до ринку обумовив появу в Україні великої кількості товарних бірж. У 1991 р. вже 
була зареєстрована 61 товарна біржа, що майже у 4 рази перевищувало їх кількість 
через рік після проголошення непу. У 1992 р. було зареєстровано вже 66 товарних 
бірж [10,с.357]. Але зауважимо, що більшість бірж лише епізодично здійснювали 
свою діяльність, а 19 взагалі були тільки зареєстровані. Але значення цих нових ін-
ститутів визначалось не масштабами, а ринковим характером їх роботи. 

У грудні 1991 р. було прийнято Закон «Про товарну біржу», який став основ-
ним нормативно-правовим актом, що регламентував діяльність бірж. У 1995 р. 
уряд України здійснює ряд заходів економічного й правового характеру, спрямо-
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ваних на розвиток біржового ринку. Перш за все, уряд бере активну участь у ста-
новленні біржових сировинних ринків. 

Як наслідок, в Україні починається стрімке зростання кількості бірж. Так, як-
що у 1996 р. було зареєстровано 88 бірж, то у 1997 р. – вже 191. У 1997 р. діяло бі-
рж універсальних, товарних і товарно-сировинних – 100, товарно-фондових і фон-
дових – 24, агропромислових – 23, інших – 44. [10, с. 357; 14, с. 347]. Уставний 
фонд бірж становив 10,6 млн. грн., з яких 6,3 млн. (60%) приходилося на біржі Ки-
єва. Але практичну діяльність здійснювали лише 115 бірж, або 60% зареєстрова-
них, 76 бірж взагалі не діяли. В середньому на одну біржу приходилося 36 брокер-
ських контор і незалежних брокерів [15, с. 203–204]. 

У 1996 р. біржова діяльність здійснювалась в усіх регіонах України, розвива-
лися регіональні біржові ринки. Основна частина біржового обороту (54%) прихо-
дилася на сім найбільших бірж України: Українську аграрну, Київську універ-
сальну товарну, біржу «Десятинну» (м. Київ), Одеську товарну, Донецьку біржу 
«Південь» та ін. Найбільша кількість укладених угод приходилася на операції з 
нерухомістю – 53%, на продаж сільгосппродукції – 27% і продаж транспортних 
засобів – 10,9%. Найбільший об’єм угод був укладений на товарно-сировинних і 
товарних біржах – 43%, а також на агропромислових – 26%. [15, с. 204]. 

Залежно від сфери діяльності формувалися центральні, міжрегіональні й регі-
ональні товарні біржі. До центральних відносилися біржі Києва та Харкова. Між-
регіональні біржі, як правило, поєднували райони виробництва й споживання то-
варів. До таких бірж можна віднести – Товарну біржу АПК центральних областей 
України (м. Черкаси), Одеську та Львівську товарні біржі. Регіональні біржі – це 
були здебільшого обласні біржі. 

Зауважимо, що товарні біржі історично були самокерованими організаціями. 
Самоврядування, як основний принцип управління, знайшов своє вираження й у 
створенні об’єднань товарних бірж. Так, в Україні виникли Національна асоціація 
бірж України (НАБУ) та Союз аграрних бірж України (САБУ), які стали недержа-
вними громадськими об’єднаннями. 

Позитивною тенденцією динаміки структури біржових угод було постійне і 
значне зростання долі сільгосппродукції, починаючи з 2000 р. У 2002 р. біржова 
торгівля України не була дуже активною і ще не відповідала загальноприйнятим 
біржовим критеріям, але структура біржового товарообігу значно наблизилась до 
світових стандартів. 

На початку ХХІ ст. загальна кількість товарних бірж продовжувала зростати. На 
1 січня 2002 р. кількість бірж становила 429, а на 1 січня 2004 р. в Україні було за-
реєстровано вже 493 біржі [10, с.357; 14, с.347]. Розміщені такі біржі були майже в 
усіх обласних центрах, окремі з них навіть мали філії. За станом на липень 2004 р. в 
Україні здійснювали практичну діяльність 274 товарні біржі, що становило 56% від 
загальної кількості зареєстрованих. Із цього випливає, що великий кількісний пока-
зник бірж скоріше свідчив не про ефективність торгово-біржової діяльності, а про 
наявність цілого ряду проблем економічного й правого характеру. 

Таким чином, в перехідний до ринку період, в Україні місце товарної біржі за-
лишалося досить невизначеним. Розвиток біржової торгівлі залишався слабким. 
Товарні біржі не виконували свої регуляторні функції. В Україні в цей час біржова 
торгівля реальним товаром носила домінуючий характер, що було характерним 
для країн, що розвиваються. 

Отже, на початку ХХІ ст. в Україні спостерігалася криза універсальної товарної 
біржі, як інституту ринку. Визначаючи напрями розвитку біржового ринку в Украї-
ні, необхідно створити належні політичні, економічні, правові та інші умови стано-
влення товарної біржі, яка в свою чергу допоможе структурувати і сам ринок. 
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НЕДОРІД 1928-29 рр. У ЗІНОВ’ЄВСЬКІЙ ОКРУЗІ 
 

Влітку 1928 р. у південній смузі степової Україні сталася посуха, яка знищила 
повністю або частково урожай злакових рослин. Посуха ускладнила і без того 
важке становище селянських господарств Одеської, Миколаївської, Херсонської, 
Першотравенської, Зінов’євської, Запорізької, Мелитопольскої, Криворізької, 
Дніпропетровської, Кременчуцької округ та Автономної Молдавської СРР. 

Історія цього стихійного лиха достеменно вивчалася лише по гарячих слідах – 
урядовими комісіями, органами державної статистики та окремими дослідниками 
історії України сталінської доби. Згодом даний випадок голодування випав з поля 
зору дослідників аж до 2000 рр. Першим згадку про голод 1928-29 рр. витягнув з 
небуття американський дослідник Марк Таугер, згодом цю тему підхопила україн-
ська дослідниця Л. Гриневич, намагаючись при цьому вписати голодування у схе-
му голодомору, тепер вже «1928-33», очевидно не знаючи про такий самий голод 
1921-22 рр та 1924-25 рр. Також про забутий голод писали миколаївські дослідни-
ки О.Акунін та М.Шитюк.  

Документи Державного архіву Кіровоградської області свідчать про те, що го-
лодування 1928-29 рр. виникло за традиційною для степової України схемою, 
подібною до голоду 1891-92 рр., 1905-06 рр., 1921-22 рр. та 1924-25 рр.  

На початку весни 1928 р. у південних степових районах, майже повністю заги-
нула озимина. Селяни з великою напругою пересіяли ярові культури, сподіваю-
чись на хороший врожай, але влітку сталася посуха, яка знищила і ярові культури. 
Це поставило південний степовий регіон тогочасної республіки на межу гу-
манітарної катастрофи. Для визначення розміру допомоги було використано попе-
редні розрахунки Центрального статистичного управління, на їхній основі було 
складено план надання допомоги, який і було представлено Раднаркому СРСР. 
Коли ж з’ясувалися розміри неврожаю ярових, до більшості постраждалих районів 
виїхали урядові комісії, які провели оцінку збитків і на підставі їхніх доповідей 
були складені плани допомоги. УЕНом 4.10.1928 ці плани були затверджені, але 
не як остаточні. У жовтні 1828 р. урядові комісії знову виїхали до потерпілих 
округів з метою повторно перевірити стан та розмір недороду та виявити необ-
хідний розмір допомоги. План допомоги від 4.10.1928 р. був відповідно скорего-
ваний і поданий на затвердження [1, арк. 117].  

Загалом було визнано недорідними спочатку 76 районів, після повторної пе-
ревірки - 161 район по 10 округах та 1 автономній республіці в Україні. Загальний 
зернофуражний дефіцит визначався у 38163,4 тис. пудів. По недорідних районах 
було зібрано селянськими господарствами 48,2 млн. пудів, що складало 6 % за-
гальноукраїнського врожаю, у той час як у 1927 р. - 162 млн. пудів (14,7 %). Зага-
лом же по республіці було зібрано селянськими господарствами по відповідних 
округах та АМСРР 152 млн. пудів проти 337 млн. у 1927 р.  

Комісії констатували, що порівняно з недородом 1924-го року у 1928 р. голо-
дувало населення на 33 % менше, проте площа, охоплена неврожаєм була на 16 % 
більша. А саме: у 1924 р. постраждало 933111 господарств у 145 районах з 
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3215642 га посівної площі та 4,8 млн. селян. У 1928 р. - 651298 господарств, 
3688953 га посівної площі, 3,1 млн. селян [1, арк. 117зв.]. 

Серед районів України, що голодували, чотири (Бобринецький, Братський, 
Устимівський. Компаніївський район, пізніше зняли з обліку районів, що потребу-
вали допомоги [1, арк. 119]) належали Зінов’євській окрузі (складалася з сім-
надцяти районів), яка не належала до найбільш постарждалих. На її території було 
зібрано 20641 пуд зернових, порівняно з 40800 у 1926 р. та 46900 пудів у 1927 р. - 
50% та 43% відповідно. Державні хлібозаготівлі склали 1111 пудів у 1928 р., що 
становило лише 13,3 % від попереднього року (8030 пудів). Райони постраждали 
неоднаково. Загалом у постраждалих округах валові збори коливалися у межах 
28,5-52% від урожаю 1927 р. та 15,2-71,5 % урожаю 1926 р. [1, арк. 118].  

Першим наслідком посухи стало зростання ціни на хліб. Реальні ціни у другій 
половині 1928 р. піднялися до 1,70-3 крб. Ціна пшеничного борошна сягнула 5 
крб. 60 коп. у Мелітопольсьскій окрузі, яка постраждала дещо менше, і 12 крб. у 
окремих районах Одеської області. Подорожчання кормів призвело до падіння цін 
на худобу. Так, нормальна ціна на корову складала у середньому 84 крб., на робо-
чого коня – до 180 крб. У неврожайному 1928 р. на Одещині корова коштувала 35-
60 крб., робочий кінь – 40-60 крб. [1, арк. 118 зв.]. Побічним ефектом став забій 
худоби, внаслідок чого значно зросли обсяги заготівлі худоби та шкур. Очевидно, 
що селяни традиційно намагалися позбутися худоби, яку нічим було годувати, і 
одночасно заробити на продажу державі шкур та м’яса, аби отримати хоч якісь 
кошти на посівне зерно для осінньої сівби. 

Керівництво республіки констатувало зменшення загального товарообігу у 
сільський споживчій кооперації у середньому на 30-50 % загалом по Україні. Без-
посередньо по Зінов’євській окрузі пересічне падіння товарообігу склало 5,6 %, 
проте по недорідних районах складало 64 %. Традиційно селяни переходили на 
самозабезпечення, скорочуючи споживання промислових товарів [1, арк. 119]. 

Для подолання наслідків недороду вважалося необхідним зберегти посівні 
площі недорідної смуги в розмірах, які б забезпечили валовий збір зерна на рівні 
5 % вище за середній-довгорічний; зберегти тяглову силу та продуктивне скотар-
ство на рівні початку року; допомогти харчами біднякам та середнякам у розмірах, 
які б забезпечили збитковим господарствам витрат на засоби виробництва та про-
ведення польових робіт. З цією метою планувалося також: постачання насіння, 
надання кредитів задля найму тяглової сили та постачання тракторів, постачання 
кормів для худоби, постачання харчів дорослим та дітям, надання пільг по сільсь-
когосподарському податку, державному страхуванню, відтермінування погашення 
зернових позик шляхом пролонгації їхніх виплат, посилення ветеринарної та 
медичної допомоги [1, арк. 119 зв.]. 

Після осінньої перевірки плани допомоги було уточнено. На дитяче харчуван-
ня Центральна комісія допомоги дітям виділила додатково 1 млн. крб., через це 
кількість дитячих пайків вдалося збільшити зі 170 тис. до 224 тис. Загальноукраїн-
ська сума допомоги за всіма статтями склала 77 млн. 594 тис. 400 крб. Проте не 
слід думати, що держава просто так витрачала на селян астрономічну суму. Значну 
частину допомоги складали кредити та позики, які селяни повинні були повернути 
за рахунок наступного врожаю. У середньому допомога була у 1,5-3 рази більша 
ніж у 1924-25 рр. [1, арк. 120]. 

Окрім того, держава намагалася традиційно використати важке становище 
населення, що голодувало, для виконання певних господарських планів. Найпер-
ше, що потрібно було здійснити на думку партійних органів – це відновити посіви 
озимини принаймні до розмірів посівної площі 1926, а краще – 1927 р., що була 
найбільшим досягненням сільського господарства України часів НЕПу. При цьому 
планувалося збільшити урожайність озимини. Також ставилося завдання зберегти 
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поголів’я робочої худоби на рівні 1927 р. Найбільше влада турбувалася про допо-
могу маломіцним середняцьким та бідняцьким господарствам, а також намагалася 
заохотити створення колгоспів. Із загальної кількості зерна, призначеного для 
осінньої посівної, що складала 112,1 тис. тон, левова частка була виділена у кре-
дит маломіцним, бідняцьким господарствам та колгоспам. Більш заможні госпо-
дарства зерновий кредит отримали як виняток [1, арк. 126]. 

У якості допомоги працездатному населенню, було заплановано надати йому 
можливість здійснити значну кількість громадських робіт. Щоб отримати засоби 
для існування селяни повинні були виконати меліоративні роботи на суму 2 млн. 
990 тис. 310 крб., а також шляхові роботи вартістю 761 тис 690 крб. При виборі 
місця та видів робіт рекомендувалося враховувати інтереси колективів, переселен-
ців та розселенців, а також можливість використання тракторів. [1,арк. 130-130 зв.] 

На будівництві шляхів передбачалося залучати нужденне селянство до найбільш 
простих видів робіт районного та сільського значення, а також до робіт з поліпшення 
під’їздів до зсипних пунктів та залізниць. Загалом планувалося поліпшити 522,7 км 
шляхів та побудувати 17,5 км глинобитних шляхів [1,арк. 131].  

Проте у Зінов’євській окрузі планувалося лише посадити 500 га лісосмуг та 
закласти 10 га розсадників. Загальна вартість робіт не перевищувала 129 тис. крб. 
Інші меліоративні, а також шляхові, роботи не планувалися [1,арк. 135-135 
зв.,137зв.]. 

Усією роботою з допомоги населенню Зінов’євщини керував окружний вико-
навчий комітет, по районах – районні виконавчі комітети, при яких було створено 
районні комісії допомоги тим, хто постраждав від недороду. Загальне керівництво 
здійснювала Українська урядова комісія допомоги недорідним округам. Створено 
і Окружну комісію допомоги недорідним районам.  

На райони Зінов’євщини, що постраждали, передбачалося 42000 пайків, призна-
чених для 24781 особи, до яких були зараховані діти, матері з немовлятами та вагітні 
жінки. Після повторної перевірки кількість пайків була збільшена до 48700. Ця кате-
горія населення або харчувалася гарячою їжею на спеціальних харчових пунктах, або 
отримувала пайки у сухому вигляді, тобто сирими продуктами [2, арк.1]. 

Виконання планів допомоги супроводжувалося певними труднощами. У 
недорідних районах налічувалося 37202 господарства, з яких 65 % вважалися 
бідняцькими. Загальна кількість населення складала 195598 осіб, у тому числі 
74630 дітей до 14 років. У той же час на жовтень у розпорядженні комісії було 
лише 3910 пайків, у той час як реальна потреба складала 14119. До того ж, тери-
торія голодування охоплювала не тільки райони визнані недорідними, але й тери-
торії суміжних з ними районів, які вважалися благополучними, у зв’язку з чим бу-
ла необхідність отримання значно більшої кількості пайків [2, арк. 1-1зв.].  

У недорідних районах Зінов’євського округу населення тримало більше 44 тис. 
коней, 32,2 тис. голів великої рогатої худоби, та близько 7,5 тис. свиней. А допо-
мога могла бути надана лише 50 % господарств, у той час як постачання кормів 
потребували 74%. Враховуючи, що окружком мав у своєму розпорядженні 3,2 
млн. пудів кормів, дефіцит складав 10 млн. пудів. Тому допомога була надана у 
першу чергу найбіднішим соціальним верствам із розрахунку на термін з листопа-
да 1928 до травня 1929 рр. Решта районів округи також отримали допомогу, якої 
мало вистачити до січня 1929 р. При цьому норми годування були збільшені до 61 
пуда [2, арк. 1зв.].  

Також селянам усієї Зінов’євщини було надано кредит у розмірі 454 тис. крб. 
на рік, проте окружна комісія вважала, що цього кредиту не вистачить не тільки 
селянам округи, але й селянам недорідних районів [2, арк. 2].  

На громадських роботах восени 1928 р. передбачалося задіяти 263,9 тис. піших 
робітників та 53,26 тис. возів. Участь у меліоративних роботах та ремонті й побу-
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дові шляхів дали їм можливість загалом отримати 344234 крб. заробітної платні [2, 
арк. 2]. 

Надання допомоги розпочалось у жовтні 1928 р. Проте вже навесні 1929 р. при 
перевірці роботи райвиконкомів «округовою комісією» допомоги недорідним рай-
онам були озвучені негативні факти, які свідчили про численні зловживання го-
ловним чином на рівні районів та сільрад.  

Доповідач – представник Державного фінансового контролю Шадурський, - 
назвав роботу комісій ганебною та «недбайливою», а також навів приклади типових 
зловживань під час розподілу допомоги. За даними Шадурського дитячі пайки вида-
ються дітям заможного селянства, яке не має в них потреби, у той час коли діти 
бідноти навіть не внесені до списків. Оголошено про факти, коли фураж для году-
вання худоби також видавався заможному селянству, яке мало достатню забезпе-
ченість землею та худобою. Виявлено випадки видачі фуражу службовцям, що було 
прямо заборонено, у той час як бідняцькі господарства навіть не були внесені у спис-
ки на отримання допомоги. Також у районах був відсутній облік населення, яке по-
требує допомоги, а також облік продуктів, які отримують райони і перебувають на 
зберіганні у районах, що сприяє зловживанням та шахрайству [3, арк. 96]. Доповідач 
вважав, що виявлені зловживання повністю порушували план допомоги постражда-
лим і просив вжити до установ, організацій та окремих осіб, які винні у зловживан-
нях та недбальстві, заходи адміністративного покарання, а також притягти до судової 
відповідальності голів Бобринецької, Братської та Устимівської районних комісій та 
установи і окремих осіб, що сприяли зловживанням [3, арк. 97]. 

Комплекс заходів з подолання наслідків недороду тривав на Зінов’євщині до 
липня 1929 р. У липні був складений звіт районних та окружної комісій для Уря-
дової комісії у справі боротьби з недородом. У звіті зазначалося, що по трьох по-
страждалих районах округи тільки за два квартали 1929 р. було видано 31205 
пайків, у тому числі 18792 дитячих та близько 900 жіночих; виконано громадських 
робіт загальною вартістю 74484 крб.78 коп., у тому числі робітникам біло випла-
чено 51831 крб. 44 коп.; на годування худоби було видано корму та готівки на за-
гальну суму 261 тис. крб. У результаті комісія констатувала припинення на поча-
ток липня голодування та відсутність голодних смертей. Винятком були поодинокі 
випадки висипного тифу та цинги [4, арк. 23-27]. Таким чином, можна говорити 
про успішність кампанії боротьби з неврожаєм та голодом, проведеної у 
Зінов’євській окрузі. Головними факторами цього успіху можна вважати прискіп-
ливий контроль за виконанням планів подолання наслідків стихійного лиха з боку 
окружної комісії допомоги недорідним районам та досвід подолання попередніх 
випадків неврожаю. 
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ГОЛОД 1921-1922 РР. НА ЄЛИСАВЕТГРАДЩИНІ 
 

У 1921 на Єлисаветградщині розпочався до того часу небачений за розмахом 
та наслідками голод. Його спричинили головним чином дії більшовицької влади, 
що вже утвердилася в краї. Тож закономірно, що спроби в упокореній країні, яка 
не змогла захистити свою незалежність, будь-що запровадити «комунізм» насиль-
ством, репресіями, адмініструванням, а саме до таких методів керівництва вдава-
лися більшовики, обернулися порушеннями фундаментальних економічних зако-
нів, до яких додалися несприятливі погодні умови, і призвели до катастрофи – го-
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лоду, що забрав десятки тисяч життів практично на всій території нинішньої Кіро-
воградщини, але не тільки її. 

Голоду на Єлисаветградщині сприяли перш за все дії т.зв. «продзагонів», що 
втілювали політику «продрозкладки» – складової частини «воєнного комунізму». 
Саме «продзагони», сформовані з робітників та іншого люмпенізованого елементу 
переважно центральних та північних губерній радянської Росії, з маргінальних 
представників місцевого населення, примусово відбирали у селян не тільки увесь 
вирощений хліб, а й худобу, реманент, одяг, інші речі вжитку, часто позбавляючи 
при цьому життя їхніх власників. 

Уродженець с.Бурти Новомиргородського району Федір Буртянський, очеви-
дець подій, суть «продрозкладки» пояснив так: «Як мав три корови, то дай корову 
і бика, а як мав одну корову, то дай одне теля, як мав дві корови, то дай корову, 
або корову й теля, а як мав тільки корову, а не мав телятко, то мав з сусідом купи-
ти бика й дати пополам. Оце була така «продразвьорстка». Це, скажемо, на 
м’ясозаготівлю. Крім того, треба було здавати курячі яйця й молоко, й треба було 
зерно, пшеницю для харчування там війська, а зерно, таке як ячмінь і овес – для 
коней. Це все розкладалося і все забиралося, а за це нічого не платилося, ніякої 
платні не було. Все це під «продразвьорстку» бралося, та нічого не оплачувалося» 
[1]. За три тижні весни 1919 року Єлисаветградський продзагін в такий спосіб «за-
готував», а насправді під страхом застосування зброї насильно конфіскував для 
«робітників Донбасу, Петрограда та Москви 331 тисячу пудів хліба» [2]. Така дія-
льність «продзагонів» тривала і в наступні роки. Спроба себе боронити оберталася 
для селян звинуваченнями в бандитизмі.  

Закономірно, що через таку політику більшовиків голод охопив повітове місто 
Єлисаветград (нині Кропивницький) та 26 волостей повіту. До 1 квітня 1922 року, 
за офіційною більшовицькою статистикою, на Єлисаветградщині голодували 
35,6% всього населення. Голодувало і повітове місто: тільки протягом одного мі-
сяця – червня 1922 року, померли від голоду 480 жителів Єлисаветграда. В липні 
1922 року, як про це досить відверто писала тогочасна повітова газета «Красный 
путь», кількість смертей становила вже 720. За трохи більше як півроку смертей 
зафіксували 5060 випадків, що свідчило про трагедію голодного міста [3]. 27 тис. 
городян, з яких 12500 дітей – голодували вже майже рік [4]. Нагадаємо, що по пе-
репису 1920 року в м.Єлисаветграді проживало 77 138 жителів [5]. Голод охопив 
всі прошарки тогочасного міста, всі вікові, професійні та національні групи. Так, 
понад два тижні на Єврейському кладовищі лежали 40 трупів, що вже почали роз-
кладатися – сил від голоду в живих, щоб поховати мертвих, не було. 

У Семенастівській волості щоденно помирали голодною смертю по 50 осіб, а 
за кілька останніх днів червня 1922 року від голоду померли 251 душа. Голодува-
ли у волості 8251 житель, з яких 3785 – діти [6]. По Новоукраїнському району го-
лодували 58 тис. жителів [7]. Загалом у Єлисаветградському повіті голод охопив 
177 647 осіб.  

Причини голоду в Хмелівській волості повітова газета «Красный путь» пояс-
нила досить відверто кількома причинами: 1.Неврожай. 2.Оплата продподатку по 
найвищому класу (тобто, увесь хліб відбирався продзагонами, надісланими з-за 
меж України, головним чином з Росії. – Авт.) 3.Перебування на постої у волості 
піхотного, а потім кавалерійського полків, що примусило жителів розбирати со-
лом’яні дахи, аби підтримати голодну худобу. 4.Недосів 50% посівної площі. 5.З 
2300 десятин зійшло 600 десятин озимої пшениці[8].  

Розмах голоду був таким великим, що повітове керівництво називало, зокрема, 
Федварський район «другим Поволжжям». А причина в тому, що влада відібрала в 
населення увесь хліб. Під страхом репресій жителі району продрозкладку викона-
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ли на 100% не власним, а купленим зерном, яке районна влада повністю вивезла 
до Єлисаветграда. З метою нагнітання страху серед безправних селян та максима-
льного вилучення продуктів харчування більшовицька влада показово розстрілю-
вала заручників. Так, для «успішного виконання» планів по продрозкладці «чер-
воні загони з хлібозаготівлі» в 1921 році розстріляли 7-х жителів с. Федваря (нині 
с. Підлісне Олександрівського району) як «винуватців» за те, що селяни не здали 
до вказаного строку тієї кількості хліба, обсяг якого визначався в кабінетах біль-
шовицьких чиновників без врахування дійсного стану справ та потреб у харчуван-
ні самих землеробів. Серед розстріляних – два рідні брати Григорій та Аврам Ме-
льниченки [9]. Тому не дивно, що жителі Федваря та району вибили вороння, со-
рок, горобців, собак, їли падаль, старші пиляли дерева і тирсу вживали як їжу. 
Всім навіть цього не вистачало. Нарешті в середині березня 1922 року в с.Федвар 
організували громадське харчування – «питательный пункт»: зварили 35 відер во-
ди, куди всипали один пуд рижійної макухи і цієї їжею намагалися нагодувати го-
лодних, яких зійшлося до котла близько 3 тис. душ. В колотнечі, що виникла біля 
«варева», затоптали до смерті кількох голодних дітей [10].  

Голод спричинив хвороби – холеру, тиф, божевілля, дистрофію… . Холера 
поширилися по с.Федвар влітку 1922 року та нещадно косила голодних і виснаже-
них людей: тільки 26 липня від неї померло 67 жителів села, а щодня хвороба на-
падала на нових 100 жертв, повідомляла повітова газета «Красный путь» в номері 
за 27 липня 1922 року. 7 625 жителів Федварського району в березні хворіли на 
черевний тиф через споживання в їжу сурогатів, а 6843 – на дистрофію [11]. Тож 
не дивно, що від голоду в районі щодня гинули від 10 до 12 осіб. Голодували там 
18 238 дорослих і 10270 дітей, тільки в квітні померли з голоду 244 чол.[12]. Фед-
варський ревком організував спільну нараду з усіма священиками району, на якій 
вирішили провести мітинги в кожному населеному пункті району на теми голоду 
й церковних цінностей та розпочати збір коштів на допомогу голодуючим. Вже 
незабаром до районного комітету допомоги голодуючим священики передали 200 
тис. крб. готівкою. А за місяць, у квітні, комісія вилучила цінності в усіх храмах 
Федварського району нібито на боротьбу з голодом – серебра відібрали 1 пуд 6 
фунтів 36 золотників[13]. 

На відміну від «невідомого» довгий час голоду 1932-1933 рр., голод 1921-
1922 рр. повітова преса показувала в усіх його жахливих деталях й страхіттях. Так, 
7 травня 1922 р. в газеті «Красный путь» з’явилася шокуючи своєю відвертістю 
стаття «Становище жителів Н.Олексіївки». Автор, який заховав своє прізвище за 
ініціалами Л.Б., відвідав це село і ось що він там побачив: «Становище жителів 
Новоолексіївки жахливе. Голодують більшість дітей. В кожній хаті знаходяться 
голодні діти в середньому по 5 душ. В одному будинку перебуває 10 дітей: брудні, 
повністю роздягнені, лежать вони в якійсь кучі сміття. Мати сидить в кутку і ледь 
дихає. Виявляється – 7 її дітей, а трьох залишив брат. Ті діти, які ще здатні ходити, 
бродять вулицями і жебракують, інші вмирають голодною смертю вдома. В іншо-
му будинку лежать 2 трупи – мати і дівчинка. Вияснили, що трупи лежать третій 
тиждень. …Картина тяжка».  

Звичайно, не намаганню об’єктивно розібратися в причинах голоду на Єлиса-
ветградщині, не звинуваченню більшовицької влади, що довела багатий край до 
такого жахливого становища слугували ці газетні повідомлення та статті, а цілком 
корисливій меті: справити психологічний тиск на населення змальовуванням 
страшних картин голоду та змусити громадян віддати мирно і без спротиву всі 
цінності, чим громади спільно володіли – т.зв. церковні цінності, що накопичува-
лися впродовж сотень років – нібито на порятунок голодуючих. Масована більшо-
вицька пропаганда в більшості випадків свого досягла.  
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Нині відомо, скільки вилучених з церков Єлисаветградщини цінностей біль-
шовицька влада вилучила і привласнила, однак абсолютно невідомо, скільки з них 
використали на закупівлю хліба для голодного населення. Проте добре відомо, хто 
надав реальну допомогу в порятунку від голодної смерті дітей і дорослих нашого 
краю. В першу чергу це були міжнародні організації «АРА» та місія Нансена, які з 
травня 1922 року розгорнули свою активну роботу в Україні. Завдяки їхнім ста-
ранням в кожному районі Єлисаветградського повіту створили районні комітети 
«АРА», співробітники яких та члени місії Нансена з середини літа 1922 року нала-
годили доставку продуктів харчування на місця голодним та злиденним, створив-
ши для них громадські їдальні, в яких годувалися в першу чергу діти, а дорослим 
видавали продуктові набори. «АРА» взяла на себе обов’язок годувати на Єлисаве-
тградщині 26 тисяч дітей і 20 тис. дорослих. Вже 30 червня 1922 р. до Єлисаветг-
рада прибули три вагони з продовольством. Це був тільки початок. На 1 серпня 
1922 р. тільки в Федварському районі Єлисаветградського повіту вже діяли 16 їда-
лень для 5 тисяч голодних дітей та видавалися пайки для 3800 дорослих [14]. У 
Сентовській волості завдяки «АРА» діяли три їдальні для дітей. Безпосередньо у 
с. Сентовому одночасно годували 806 дітей та майже тисячу дорослих [15]. Їдаль-
ні «АРА» та місії Нанесена безперебійно функціонували також в Новоукраїнсько-
му, Новомиргородському, Бобринецькому та ін. районах. Завдяки їхнім зусиллям 
тисячі жителів Єлисаветградського повіту врятувалися від голодної смерті. До 
осені 1922 р. діяльність цих організацій в краї припинилася. 

Потрібно зауважити, що більшовицька влада, зокрема і та, що запанувала в 
межиріччі Дніпра і Південного Бугу, спричинивши своїми діями страшний голод, 
його перебіг в 1921 – 1923 рр. та трагічні наслідки всіляко приховувала, тож відо-
мості про цю суспільну катастрофу, що зачепила сотні тисяч жителів сучасної Кі-
ровоградщини, надзвичайно скупі й обмежені. 

 

Список використаних джерел 
1. Великий голод в Україні. – Київ, 2008 . – Т.3. – C. 345. 2. Нариси історії Кіровоградської обла-
сної партійної організації. – Дніпропетровськ, 1981. – С. 57. 3. Газ. «Красный путь», 1922. 8.07, 
3.08. 4. Газ. «Красный путь», 1922. 8.07. 5. ДАОО. - Ф.Р.7022.– Оп.1. – Спр. 60. – Арк.9 -12. 6. 
Газ. «Красный путь», 1922. 5.07. 7. Газ. «Красный путь», 1922. 6.07. 8. Газ. «Красный путь», 
1922. 8.07. 9. ДАКО. – Ф.П.5907. – Оп.2р. – Спр. 8050. – Арк. 128. 10. Газ. «Красный путь», 1922. 
29.03. 11.Газ. «Красный путь», 1922. 29.03. 12. Газ. «Красный путь», 1922.3.05. 13 Газ. «Крас-
ный путь», 1922. 4.05. 14.Газ. «Красный путь», 1922. 4.05. 15. Газ. «Красный путь», 1922. 1.08. 

 
І. А. Шахрайчук, М. С. Шманатов 

 

УКРАЇНСЬКІ ДОПОМІЖНІ ФОРМУВАННЯ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ  
У 1941-1943 РР.: СТРУКТУРА, ЧИСЕЛЬНІСТЬ, ФУНКЦІЇ 

 

Тривалий час вивчення проблем періоду нацистської окупації України не зна-
ходилось в центрі уваги дослідників, і епізодично зустрічалось в контексті вивчен-
ня історії Великої Вітчизняної війни. Лише після розпаду СРСР, історики вивчають 
раніше закриті архіви та діаспорну літературу, що призводить до перегляду та змі-
ни поглядів на проблему життя на окупованих територіях України в роки Другої 
світової війни. Проривом у висвітленні подій воєнного та окупаційного минуло 
стали напрацювання середини 90 – х рр. ХХ ст., які належать М. В. Ковалю: украї-
ноцентричний підхід, деміфологізація та відмова від заполітизованості історичних 
знань. Великої популярності серед дослідників цього питання дістали праці 
П.Рекотова, який розглядає правові й інституційні елементи функціонування орга-
нів управління РКУ. Проблема функціонування цивільної адміністрації РКУ виді-
лена також О. Лисенком, Т. Першиною та О. Гончаренком, які здійснюють деталь-
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ну характеристику не лише системи адміністративно – територіального устрою 
РКУ , а й службової компетенції органів управління усіх рівнів, механізмів їхнього 
впливу на місцеве українське суспільство [6]. 

Дослідження нацистського окупаційного режиму на території південно-східних 
областей України переважно здійснюється на регіональному рівні істориками місце-
вих ВНЗ. При цьому можливо говорити про певну «регіональну» спеціалізацію у ви-
вченні нацистської окупації [10]. Адміністративно-політичним аспектам німецького 
окупаційного режиму присвячені наукові розробки Ф.Г.Турченко, В.М.Мороко, 
О.Ф.Штейнле, Н.В.Сугацької, В.С.Орлянського і О.С.Тедеєва, О.О.Захарченко [4,5]. 

Cучасними українськими істориками було здійснене дослідження більшості 
аспектів функціонування нацистського окупаційного режиму на території півден-
но-східних областей України, з посеред яких найбільш повно висвітлена адмініст-
ративно-політична, економічна та культурна проблематика. На сьогодні недостат-
ньо вивчені й потребують подальшої розробки такі питання, як історія повсякден-
ня, матеріально – побутових умов періоду окупації, соціальної політики окупантів 
й медичного забезпечення, перспективним питанням залишається застосування 
джерел з усної історії [10]. Також не так багато праць можна знайти які б комплек-
сно характеризували діяльність адміністративних структур на території усього 
Райхкомісаріату Україна, а в руслі регіонального вивчення проблеми, не так багато 
праць, що були б присвяченні окупаційному режиму Дніпропетровщини. Дослі-
дження створення місцевих владних структур в регіоні зустрічається в роботі Сло-
бодянюка М.А. та Шахрайчука І.А. «Рух Опору на Дніпропетровщині в роки Ве-
ликої Вітчизняної війни». 

Тому, зважаючи на популярність даної проблеми, в контексті вивчення історії 
окупації України, доречно висвітлити деякі аспекти існування та діяльності місце-
вих структур на території Дніпропетровська. 

На початку вересня 1941 року, в період окупації м. Дніпропетровська, нацист-
ською владою було створено спеціальний орган правопорядку «Перша Українська 
Міліція», для координації дій між німецьким військовим командуванням та циві-
льним населенням, яке в силу певних обставин залишилося на окупованих терито-
ріях. За даними історика В. Шайкан, на початку гітлерівської окупації міліцейські 
структури на 100% складалися з членів ОУН (б) [11]. Міліцейські структури 
підпорядковувались органам місцевої влади, а також представникам німецьких 
військ, які давали дозвіл на їх створення. З встановленням цивільної адміністрації 
у місті відбувається процес зміни та вдосконалення роботи органів місцевої влади. 
З кінця листопада 1941 р., відповідно до наказу рейхсфюрера СС Г.Гіммлера, укра-
їнська допоміжна поліція реорганізовувалась у допоміжні підрозділи німецької по-
ліції. Під час реорганізації деякий час працювали одночасно міліцейські підрозді-
ли та команди шуцманів [8]. З квітня 1942 року, українську міліцію перейменовано 
на «Українську допоміжну кримінально – політичну поліцію безпеки при СД», по 
розпорядженню «поліції безпеки райхсфюрера СС-СД» і підпорядковано цій стру-
ктурі. В Україні територіальні органи гестапо, СД та кримінальна поліція були 
об’єднані в єдину структуру поліції безпеки та СД, що перебувала під контролем 
Головного управління імперської безпеки, а також вищого керівника СС і поліції. 
Штат органів СД поділявся на три категорії працівників: до І належали – кадрові 
розвідники, які представляли гестапо; II – штатні працівники, які набиралися з мі-
сцевого населення, а також за рахунок особового складу шуцбатальйонів, до III – 
неофіційні резиденти й агенти з місцевого населення, що співпрацювали з СД не-
легально. За службу в структурах СД співробітники отримували заробітну плату в 
розмірі 120 рейхсмарок у місяць та надавали продуктовий пайок. 

Місце розташування допоміжної поліції знаходилось за адресою пр. Карла 
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Маркса, в будинках №25, 27, де також знаходилась внутрішня тюрма. Чисельний 
склад міського управління поліції станом на 1 січня 1943 року складав 280 робіт-
ників [1]. На посаду керівників поліції Е. Кох пропонував призначати осіб, які 
«пройшли певний випробний термін і підходять по своїй зовнішності та поведінці 
на ці посади». За роботу в поліції начальник отримував 1200 крб, слідчі та діль-
ничі інспектори – 800 крб, рядові поліцаї – 280 крб [8]. 

Управління Міської допоміжної поліції безпеки при «СД» складалось з 4 
відділів – кадрів, господарського, кримінального, політичного: 

1. Відділ кадрів займався питаннями прийому і звільнення працівників. 
Начальником відділу був Приказчик Іван Семенович, приблизно 35-ти років. 

2. У господарському, начальником відділу був Чернета І. М. , приблизно 50-ти 
років, українець, в минулому був репресований органами НКВД за контрреволю-
ційну діяльність. 

3. Кримінальний відділ займався карним розшуком, боротьбою з кримінальни-
ми злочинами, проявами спекуляції та порушенням порядків, встановлених оку-
паційною владою. Усі штатні агенти кримінального відділу не носили поліцейську 
форму, але кожен мав при собі пісолет «наган». 

4. Політичний відділ перебував під безпосереднім керівництвом «СД». Керував 
ним Корнієнко Семен Самуілович, українець, на вигляд 37 років, який приблизно в 
1929 році був арештований органами НКВД за контрреволюційну націоналістичну 
роботу. В квітні 1942 р. був переведений на посаду начальника 4-го відділу до-
поміжної поліції безпеки при «СД» в м. Дніпро, де і працював до 23 жовтня 1943 
року. За виявлену відданість «СД» в роботі по ліквідації підпільних партійно – ра-
дянських організацій, партизанських груп, боротьбі з комуністами нагороджений 
залізним хрестом. Політичний відділ здійснював заходи по боротьбі проти ко-
муністів, партизан, та інших ворогів нацистського окупаційного режиму, проводив 
слідство по арештованим особам, виносив вироки про міру покарання, після чого 
вони передавались в «СД» для приведення в виконання. В архівних матеріалах 
вказано, що більшість осіб, арештованих 4-м відділом були розстріляні.  

Основними функціями та напрямками діяльності 4-го відділу були: 
1) виявлення, розробка і арешт радянських розвідників і парашутистів, комуністів, 
партизан і осіб, що мали з ними зв’язок, керівників радянських органів; 
2) виявлення, розробка і ліквідація радянсько – партійних підпільних організацій; 
3) виявлення і арешт осіб єврейської національності та передача їх в «СД» для 
фізичного знищення; 4) боротьба з диверсійною та шкідницькою діяльністю, зо-
крема на промислових об’єктах; 5) виявлення політичних настроїв міського насе-
лення по відношенню до окупаційної влади і реагування на проведенні нею міри 
та інформування про це «СД»; 6) ведення слідства та встановлення міри покарання 
всім особам арештованих 4-м відділом та передача їх «СД» для виконання вироків. 

Відповідно до встановлених 4-му відділу задач, його структура складалась із 
10-ти секторів. 

1. Секретно-оперативний сектор ввів агентурну роботу по виявленню радянсь-
ких підпільних організацій, шпіонів, комуністів, інших противників окупаційної 
влади. Склад сектору складався з 8 – 9 осіб. Для проведення роботи сектор мав 
штатних таємних агентів та провокаторів в усіх прошарках суспільства. 

2. Слідчий сектор проводив слідство по викритих підпільних партійних ор-
ганізаціях і інших арештованих 4-м відділом осіб, а також по найбільш серйозним 
справам. Виносив вироки про міри покарання. Штат сектора складався з 9-ти осіб. 

3. Інформаційний сектор займався виявленням комуністів, євреїв, противників 
окупаційної влади через мережу інформаторів з числа населення, головним чином, 
через управдомів та дворів. На виявлених осіб матеріал передавався в секретно-
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оперативний сектор для подальшої розробки і проведення репресій щодо них. Сек-
тор налічував 7-8 чоловік. Керував сектором Пунтус Олексій Філіпович , українець 
25-27 років. 

4. Сектор реєстрації комуністів проводив облік комуністів і осіб виключених з 
ВКП (б), що були виявленні іншими секторами, відділами районів поліції. За-
реєстровані відділом особи систематично мали з’являтися в поліцію. Сектор пере-
давав інформацію про комуністів в «СД». Склад сектору – 3-4 особи. Керувала 
сектором Верва Людмила Михайлівна, українка 50-51 року. 

5. Сектор розшуку по завданню «СД» і інших секторів 4-го відділу проводив 
встановлення місця проживання, сімейного стану, політичних настроїв, поводжен-
ня в биту, зв’язків та інших даних на вказаних осіб , а також проводив арешти. Цей 
сектор агентів не мав, складався з 12 – 14 осіб. Керував ним Катко Василій Петро-
вич, циган за національністю, громадян СРСР 48 – 50 років. 

6. Сектор перевірки встановлював політичну благонадійність по відношенню 
до окупаційної влади. По завданню «СД», проводилася перевірка осіб, які посту-
пали на роботу в німецькі заклади, які направлялися в Німеччину або добровільно 
хотіли поїхати працювати туди, а також робітників оборонних об’єктів. За завдан-
ням міської управи перевірялися люди, які подавали заяву про виїзд за межі міста. 
Штат складав 4-5 чоловік,а керував ним Муштенко Микита Іванович, українець 
46-48 років. 

7. Архівний сектор виконував розшук комуністів за справами обласного 
партійного архіву та зберігав слідчі справи. В ньому працювало 4-5 чоловік. 

8. В серпні 1943 року був створений Обліко – статистичний сектор. Планува-
лося, що буде створено картотеку на всіх осіб, що проходили через 4-й відділ: 
арештованих, затриманих, свідків, і тих, що знаходились в розробці. Сектор не 
встиг повноцінно налагодити роботу. Складався з 4 чоловік, а керував ним Шата-
лов Михайло Дмитрович , росіянин 60 – ти років. 

9. Охороною приміщень поліції безпеки займався сектор охорони, який міг бу-
ти задіяний також для арештів і обшуків. Керував ним Пашко Георгій Іванович, 
українець 33-35 років. 

10. Питаннями обслуговування 4-го відділу займався Господарський сектор, 
що складався з 4 чоловік. 

Основними функціями поліції безпеки при «СД» були: 1) боротьба з радянсь-
кими розвідувальними органами, парашутистами, партизанами, підпільними біль-
шовицькими організаціями, комуністами, та іншими прихильниками радянської 
влади; 2) боротьба з кримінальними злочинами; 3) боротьба з порушеннями вста-
новленого окупаційною владою порядку. 

З структури апарата «допоміжної поліції при «СД» видно, що основним 
відділом контррозвідки і боротьби з комуністами був 4 відділ. Допоміжна поліція 
мала широку агентурну мережу та провокаторів з різних прошарків населення, що 
охоплювали всі місця життєдіяльності. До співпраці з поліцією було залучено 
майже всіх управляючих домами, старост. Одним з способів вербування агентів 4-го 
відділу було залучення до співпраці арештованих осіб. Таких людей на допитах би-
ли, залякували, шантажували і змушували до співпраці, після чого останні звільня-
лись і направлялися на розробку підозрюваних. В архівному джерелі вказано, що 
відомі факти, коли після виконання завдання, агентів знову арештовували і переда-
вали в поліцію безпеки, як учасників тих організацій, які вони допомогли викрити. 

Так, наприклад, в березні 1943 року був арештований 1 з керівників Дніпро-
петровської підпільної більшовицької організації – громадянин Слуцький. На до-
питах він дав свідчення про цю організацію, видав її учасників, а також видав 
поліції інформацію про існування підпільних організацій в Синельниково і Ново-
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московську. Слуцький був завербований начальником Політичного відділу до-
поміжної поліції – Корнієнко і використовувався для виявлення учасників цих 
підпільних організацій та їх ліквідації. Після цього він був знову арештований і 
відданий «СД», як керівник підпільної організації. 

Окрім агентури Політичний відділ мав апарат штатних агентів, які використо-
вувались для виявлення підпільних більшовицьких організацій, партизанських 
груп і інших завдань. 

Так, для встановлення підпільної партійної організації в Амур-
Нижньодніпровську були задіяні 4 агенти допоміжної поліції. По прибуттю в місце 
призначення, група влаштувалась там і стала організовувати в себе на квартирі 
вечірки, на які запрошували заводську молодь. На таких вечірках вели ан-
тинімецькі обговорення, чим і входили в довіру. Їм вдалося познайомитись з учас-
никами підпільної організації та за їх допомоги вступити до неї, відвідувати збори 
та встановити членів підпілля. Після розробки цієї групи, була здійсненна 
ліквідація організації та арештовано більше 40 осіб. 

За березень – липень 1943 року були викриті і ліквідовані 4 підпільних 
партійно-радянських організації, які існували на території Дніпропетровська, 
Нижньодніпровська, Синельниково, Новомосковська, арештовано більше 200 чо-
ловік – учасників. За липень 1943 року було арештовано більше 700 осіб ко-
муністів, що проживали в Дніпропетровську. В різний час було арештовано більше 
1500 осіб за антинацистську діяльність. Більшість арештованих була розстріляна, 
інші – вивезені до Німеччини. Характерною особливістю було те, що багато 
працівників поліції безпеки одночасно були агентами німецьких контррозвіду-
вальних органів. В Політичному відділі 3 – є були агентами «поліції безпеки СД» і 
воєнної контррозвідки «ГД» 1 особа. 

Для посилення порядку на окупованій території, боротьби з антинацистським 
рухом в місті Дніпропетровськ було створено 7 районів поліції, які підпорядкову-
вались допоміжній поліції безпеки : 

1-й район поліції розташовувався за адресою вул.Ширшова №1, 2-й район 
поліції – вул.Артемівська, будинок №15, 3-й район поліції – вул.Красна, 4-й район 
поліції – вул.Пушкінська, 5-й район поліції – 1-ша Чечелівка, 6-й район поліції – 
проспект Карла Маркса (Д.І.Яворницького), 7-й район поліції – місто Нижнь-
одніпровськ, вул.Червоноармійська, буд.№ 48 [2]. 

Поліцейські райони почали функціонувати з вересня 1941 року. Особистий 
склад обирався , головним чином, з осіб , що зазнавали утисків в минулому по 
соціальним і політичним мотивам в Радянській системі та тих добровольців, що 
були перевірені нацистами і не викликали підозри. Проводилася ретельна пе-
ревірка , щоб не допустити радянських агентів в число працівників. 

Структура районної поліції складалася з начальника району, заступника 
начальника, начальника слідчого відділу та його заступника, молодшого слідчого, 
начальника карного розшуку та 2 старших агентів карного розшуку, начальника 
господарської частини і обслуговуючого персоналу – 4 особи, начальника стройо-
вої частини, 4 старших поліцейських, до 10 – ти осіб рядового складу, перекладача, 
начальника канцелярії, бухгалтера, паспортиста, машиніста, діловода. Всі відділи 
підпорядковувались начальнику районої поліції. 

У зв’язку з відсутністю агентурної мережі в перший період війни координація 
роботи здійснювалася лише через штатних агентів поліції. Інформацію отримува-
ли від заявників і донощиків. Штатні агенти перевіряли факти, уточнювали їх, 
збирали особисто матеріали і всю здобуту інформацію відправляли начальнику 
району поліції. Начальник проводив допити або сам, або це робив слідчий. Усі ма-
теріали направлялися до керівництва «допоміжної поліції безпеки при СД». Керів-
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ному складу районної поліції не дозволялося проводити вербування таємної аген-
тури, цим займався виключно Політичний відділ допоміжної поліції безпеки. 

За свідченнями затриманого органами КДБ заступника начальника політичного 
відділу ДПБ при «СД», перед евакуацією німців з Дніпропетровська в вересні – 
жовтні 1943 року, поліцією «безпеки райхсфюрера СС» планувалося організувати у 
м. Нікополь школу розвідників, для чого зі складу працівників допоміжної поліції 
було відібрано близько 50 чоловік але через відступ ці плани не були здійсненні. 

Таким чином, як зазначає в своїй роботі І. Дерейко, система поліційного уп-
равління в РКУ була спрощеною (порівняно з Рейхом) структурою, що складалась 
із німецьких поліційних підрозділів, зведених у СД та поліцію порядку, і повністю 
підпорядковану керівництву СС. Її вродженою вадою була нестача кадрів уже на 
першому етапі становлення окупаційної влади [3]. Нестача німецьких кадрів і не-
обхідність комунікації з місцевим населенням були причиною створення в роки 
окупації м. Дніпропетровська поліцейської організації з числа місцевого населення 
, що мала чітку структуру, повноцінний штат, широку агентурну мережу, свої фун-
кції, завдання, була в підпорядкуванні «поліції безпеки – СД» та тісно співпрацю-
вала з нею, іншими силовими відомствами. Залучаючи місцеве населення до спів-
праці, не тільки в силових структурах, а й загалом в адміністративному апараті, 
нацисти розраховували отримати підтримку якоїсь його частини, створити уявлен-
ня серед жителів цих територій, що вони приймають участь в управлінні, організа-
ції порядку на своїй землі, відновленні її життєдіяльності, вже в рамках нового ре-
жиму, який звільнив ці землі від комуністів. Важливою причиною співпраці з ре-
жимом з боку місцевого населення було те, що працівники цих органів отримували 
зарплатню, пільги, продуктові пайки, які у порівнянні з іншими видами заробітку 
для місцевого населення, в середньому приносили більші статки – це була можли-
вість реалізувати, забезпечити себе та свої сім’ї в нових умовах, а для тих, чия ре-
путація була «заплямована» при радянському режимі це була надія на «нове жит-
тя» та одночасно можливість помститися ненависному для них комуністичному 
режиму. Ще однією обставиною, котра певною мірою стимулювала вступ до полі-
ції з середини 1942 р., було те, що служба в її рядах охороняла від вивезення на 
роботу до Німеччини, яка загрожувала передусім молодим юнакам [7]. Не треба 
також відкидати той факт, що до співпраці з окупантами, останні часто змушували 
силою і відмова від колаборації могла бути небезпечною для життя. Поряд з ідей-
ними і соціальними чинниками, важливе місце у мотивації поліцистів посідала 
можливість отримання, нехай обмеженої, але влади над оточуючими [7]. 

Розглянувши поліцейську структуру на конкретному прикладі одного окупова-
ного міста, можна побачити підхід, як німців, так і деякої категорії місцевих жите-
лів до проблеми спільного існування, і подивитись з іншого боку на проблему ви-
живання на окупованих територіях. Такий короткий огляд де – яких з багатьох 
створених нацистами структур, де працювали колаборанти, наштовхує на думку, 
що не всі і не всюди активно боролися проти нацистів, вважали їх загарбниками, 
та були засмучені відступом комуністів. Де – хто сприйняв прихід нацистів, як 
зміну одного режиму на інший, і шукав можливість реалізувати себе в нових реа-
ліях. Подальший, більш поглиблений і детальний аналіз співробітництва з окупан-
тами як в поліцейських, силових, так і в інших адміністративних структурах та ді-
яльності цих структур, дасть можливість встановити частку такого населення, 
комплексно розглянути причини колаборації, оцінити наслідки їх діяльності, зло-
чинів та відновити більш об’єктивну картину «життя в окупації». 
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Я. Я. Кузьміч 
 

ПОСТАТЬ НЕСТОРА МАЛЕЧІ У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ 
 

Нестор Михайлович Малеча (1887-1979 рр., псевдоніми Нестор Літописець, 
Нест. Літ.) – український радянський вчений, педагог та громадський діяч. Протя-
гом майже 70-літньої наукової кар’єри Н.Малеча залишив по собі значний науко-
вий доробок, який належить до різних гуманітарних наук як мовознавство, фольк-
лористика, етнографія та краєзнавство [8].  

Проте, не дивлячись на значний науковий доробок, для широкого наукового 
загалу ім’я Нестора Малечі залишається маловідомим. Перш за все, це пов’язано з 
особливостями біографії вченого. Н.Малеча прожив довге та насичене життя: ре-
волюційна юність початку XX ст., Перша світова війна та події Української рево-
люції 1917-1921 років, сталінські репресії 1930-х. Ймовірно, саме участь Н.Малечі 
в подіях Української революції призвела до його арешту у 1934 році та заслання 
на три роки до Казахстану. Заслання наклало негативний відбиток на розвиток по-
дальшої наукової кар’єри вченого [8, c. 206 – 207].  

Починаючи з 1910-х років, коли Н. Малеча дебютує як науковець, його інтере-
сами стають український фольклор та етнографія, а також шевченкознавство. 
Пізніше, у 1920-х роках у зв’язку з роботою в комісіях з ліквідації неписьменності 
у штабі Київського військового округу та Київському губернському відділі народ-
ної освіти Н. Малеча стає автором та співавтором серії букварів, читанок для дітей 
та посібників для неписьменних і малописьменних дорослих які видавалися до се-
редини 30-х років[8, с. 208-218]. 

Як вже зазначалося, після арешту та заслання у 1934 році до м. Уральськ, (нині 
м. Орал, Казахстан) Н.Малеча перебуває на периферії радянського наукового жит-
тя. Н.Малеча змінює предмет досліджень з політично небезпечної україністики на 
більш нейтральне краєзнавство та русистику. Тепер вчений починає вивчати 
російські діалекти та фольклор уральського козацтва нижньої та середньої течії 
р. Урал [2].  

Н.Малечі разом з учнями веде роботу над укладанням словника мови уральсь-
ких козаків. Протягом 25 років була проведена колосальна робота зі укладання 
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словника мови уральських козаків. Ще за життя Н.Малечі корифеї радянської 
філології позитивно оцінювали рукопис. Однак, не дивлячись на всі зусилля 
Н.Малечі та його дружини після смерті автора, праця на довгі десятиліття так і не 
вийшла в світ [12, с.16].  

«Magnum opus» Н.Малечі «Словарь говоров уральських (яицких) казаков» був 
виданий у м. Оренбург (Російська федерація) лише у 2002-2003 роках. Цьому пе-
редувала складна робота над пошуком останнього примірника словника, який 
зберігся у дочки Н.Малечі Ганни, та його видавництвом [11, с. 5-6]. 

Першим автором, який спробував познайомити широку громадськість з жит-
тям Н.Малечі, порушив питання про видання його словника у пресі став російсь-
кий письменник Ігор Пьянков. У №4 журналу «Литературная учеба» за 1989 рік 
І.Пьянков опублікував статтю «Советский Даль» или Записки дилетанта», де гар-
ною літературною мовою описав життя та творчість Н.Малечі [12].  

Публікація російського письменника показувала Н.Малечу як серйозного інте-
лектуала, поліглота та людину з великої літери. Крім відкриття для широкої гро-
мадськості пізнього СРСР ім’я Нестора Малечі, робота цікава для українських до-
слідників наявністю багатьох подробиць із раннього періоду життя Н.Малечі. 

Першим, хто провів комплексне наукове дослідження життя та творчості 
Н.Малечі став відомий український філолог Йосип Дзендзелівський. У 1992 році 
виходить стаття Й.Дзендзелівського «Нестор Малеча – етнограф, фольклорист, 
філолог» [8].  

Автор, ґрунтуючись на архівних документах та свідченнях людей, які особисто 
знали Н.Малечу, показав цікаве та непросте життя вченого. Були окреслені всі 
напрямки наукової творчості Н.Малечі. Науковою новизною дослідження стало 
укладанням автором переліку праць Н.Малечі та їх короткий аналіз. Більшість з яких 
до сих пір не опубліковано та зберігаються у архівах України, Росії та Казахстану.  

Загалом для сучасних україністів, Н.Малеча передусім один із шевченкознав-
ців. Вважається, що Н.Малеча вперше у 1916 році уклав перший словник мови 
творів Шевченка. Також паралельно з цим словником, вчений видає перший тлу-
мачний словник мови Шевченка [5, с.39-42]. 

Виданням двох словників мови Шевченка зробило Н.Малечу одним із заснов-
ників наукового шевченкознавства. Нині, будь-яке ґрунтовне дослідження у галузі 
шевченкознавства спирається на роботи Н.Малечі [9].  

Крім інтересу до наукової спадщини Малечі зростає цікавість до участі вчено-
го у громадському житті України часів революції 1917-1921. У 1917 році 
Н.Малеча був одним із співзасновників та активним діячем організації «Українсь-
ка хата» – першого легального українського суспільно-політичного товариства на 
Херсонщині. Херсонські краєзнавці постійно згадують Н.Малечу у своїх до-
слідженнях [1].  

У м. Миколаїв, яке також пов'язано із життям Н.Малеча (саме там у 1916 році 
був виданий перший словник мови Шевченка), зростає інтерес до персони 
Н.Малечі. Миколаївські дослідники Валерій Бойченко та Ігор Марцінковський до-
слідили миколаївський та херсонський період у житті Н.Малечі. У своїй роботі 
«Автор перших словників мови Тараса Шевченка у Миколаєві та Херсоні», яка 
вийшла у 2010 році вчені, крім огляду біографії, приділили більше уваги перебу-
ванню Н.Малечі на Півдні України та видавництві словників мови Шевченка [2].  

У російському науковому просторі дуже високо оцінюється творчий доробок 
Н.Малечі, вважаючи його одним із визначних російських мовознавців [10, с. 217] 
та дослідником фольклору уральського козацтва. Практично жодне із серйозних 
досліджень з мовознавства [7] або уральського козацтва [6] не обходиться без по-
силань на «Словарь говоров».  
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Високо цінують Н.Малечу інтелектуали Уральська, де вчений прожив біль-
шість свого життя – 45 років. Постать Н.Малечі постійно згадується у краєзнавчих 
дослідженнях Уральського регіону [4].  

Заклади освіти і науки м. Уральськ постійно проводять заходи присвячені 
пам’яті Н.Малечі. Особливо увага приділяється Н.Малечі у Західно-
Казахстанському державному університеті імені Махамбета Утемісова (колишній 
Уральський педагогічний інститут), де постійно виходять публікації пов’язані з 
персоною вченого [3]. 

Отже, можна зробити такі висновки. Персона Н.Малеча доволі високо цінуєть-
ся у науковому середовищі Україні, Росії та Казахстану. Цінуються переважно мо-
вознавчі дослідження вченого у галузі шевченкознавства та вивчені уральського 
козацтва.  
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В. П. Колєчкін 

 

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ  
ПАРТИЗАНСЬКОГО ЗАГОНУ ІМЕНІ ЧАПАЄВА У 1941-1943 РР. 

 

Тема партизанського руху на Кіровоградщині у роки Великої Вітчизняної вій-
ни в останні роки набула нового звучання. В результат аналізу джерел з історії 
цього руху з’ясувалося, що у багатьох випадках результати дій партизанських за-
гонів та підпільних груп значно перебільшувалися, а у окремих випадках сам факт 
існування окремих груп та партизанських загонів відверто фальсифікувався осо-
бами, які прагнули уникнути відповідальності за бездіяльність під час ворожої 
окупації області або, навіть, за співпрацю з окупаційною владою та її місцевими 
посіпаками.  

У той же час серед багатьох документів, що зберігаються у Державному архіві 
Кіровоградської області є такі, які досить реально змальовують стан партизансько-
го руху на території області. Одним з таких документів є стенограма бесіди з ко-
мандиром партизанського загону ім. Чапаєва Юхимом Андрійовичем Фрединсь-
ким, що дає досить повне уявлення про стан боротьби проти німецьких окупантів 
на території району.  
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Юхим Фрединський не належав до героїв громадянської війни, червоних пар-
тизан, визначних партійних та радянських керівників області. Народився він у 
1901 році у с. Бузникувате (зараз у межах Вільшанського району Кіровоградської 
області). З 10 років працював у місцевого попа. Згодом – санітаром у лікарні 
с. Благодатне. Після революції мати Фрединського отримала власну землю і юнак 
займався господарством до 1922 р, коли був призваний до Червоної Армії. Під час 
служби став дійсним членом КП(б)У, очолював комуністичний осередок госпо-
дарської команди 67-го стрілецького полку. У 1924 р., після демобілізації 
працював головою сільради на малій батьківщині. [3, арк. 13]  

У 1926 р. навчався на 8-місячних курсах у м. Зінов’євськ, після чого працював 
завклубом у Новоархангельському районі. Під час колективізації працював голо-
вою сільради у с. Кальниболото того ж району. У 1930 р. організував колгосп, але 
на початку 1931 року був звільнений з посади за провал хлібозаготівель. Наступні 
5 місяців Фрединський провів на Дніпробуді, де через 5 місяців був поновлений у 
партії і повернувся до Новоархангельського району. Потім був обраний на посаду 
голови колгоспу імені Чкалова у Тишківському районі і був нагороджений 
премією за хорошу роботу, а також висунутий на посаду директора Кальнибо-
лотської МТС. У 1936 р. прослухав курси інструкторів райкомів у Одесі. У 1937-
38 рр. виріс з посади інструктора до другого секретаря Новоархангельского рай-
кому партії. Брав участь у польській та фінській війнах, був поранений і нагород-
жений медаллю «За відвагу». У 1940-41 рр. знову займав посаду другого секретаря 
райкому на Новоархангельщині [1, арк. 18-18 зв.].  

Тут Фрединський зустрів початок війни. Він організовував роботи з будів-
ництва оборонної лінії вздовж річки Синюха, формував винищувальний ба-
тальйон, потім полк народного ополчення. Наприкінці липня, очевидно у зв’язку з 
наближенням лінії фронту, надійшла вказівка перетворити полк на партизанський 
загін. 30 липня 1941 р. представники Південного фронту зібрали партійний актив і 
стали читати лекцію з організації підпільно-партизанської роботи. Проте у цей же 
день до села увірвалися німці і почали обстрілювати будівлю райкому. Всі, хто 
був у будівлі мусили втікати. Вивезення партійних документів було зірване. Фре-
динський, щоправда, хотів відправити машини з документами раніше, але коман-
дир прикордонників, які здійснювали охорону тилу Південного фронту заборонив 
це робити [1, арк. 19]. 

Тепер Фрединський пішов за першим секретарем райкому та головою райви-
конкому. У селищі Кагарлик незабаром зібралося майже все районне начальство. 
Було вирішено створювати партизанський загін у Тишківському лісі. Проте, про-
сидівши декілька днів у лісі, не маючи ні зброї, ні харчів, ні боєприпасів, ні будь-
якого плану дій, «партизани» почали розбігатися. Після провалу спроби створення 
загону Фрединський думав перейти лінію фронту, але його відмовили червоноар-
мійці-оточенці. Він осів у селі Трояни, де зробив другу спробу створити підпільну 
групу з колишніх військовополонених. Фрединський планував саботувати роботу 
на німців силами цих військовополонених, але окупаційна влада швидко викрила 
групу, 10 полонених було розстріляно, а Фрединському довелося втікати з села [1, 
арк. 20-20 зв.].  

У с. Добрянка Вільшанського району він намагався створити іншу групу сабо-
тажників, проте і ця спроба провалилася через те, що радянські військовополонені 
зневірилися у можливості боротьби проти окупантів. До травня 1942 р. Юхим 
Фрединський переховувався у рідному селі Бузникувате у сестри, періодично 
навідуючись до Тишківського району. Одного разу з відчаю він навіть підпалив 
велику скирду сіна, прагнучи зробити хоч щось, що нагадувало б про боротьбу 
проти окупантів [1, арк. 21-22 зв.].  
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Лише у 1942 році Фрединський зміг зібрати навколо себе декілька мешканців 
Новоархангельска, які підтримали його прагнення провадити підпільні дії проти 
окупантів. Діяльність групи полягала начебто у виготовленні та розповсюдженні 
листівок, проведення агітації серед населення, псуванні телефонного та телеграф-
ного зв’язку. Так само начебто Фрединському вдалося організувати підпільні гру-
пи у кількох селах Новоархангельского району. У той же час беззаперечних свід-
чень про ефективну діяльність таких груп, так само як і тексту листівок, не зберег-
лося. І сам Фрединський визнавав, що шкоди німцям було завдано невеликої, а те-
лефонний та телеграфний зв’язок окупанти лагодили дуже швидко [1, арк. 23-25]. 

На початку 1943 р. у Новоархангельскому районі сталася надзвичайна подія – 
через територію району пройшов великий партизанський загін, що спричинило 
паніку серед німців та колаборантів. Єдиним партизанським з’єднанням, яке діяло 
на території Кіровоградської області у цей період, було з’єднання Михайла 
Наумова, яке здійснило небезпечний рейд на край степу, де майже не було лісів, з 
метою встановити зв’язок з підпіллям, яке начебто очолював Михайло Скирда. 
Проте жодних партизанських загонів наумівці не зустріли, були перехоплені 
німцями, зазнали втрати і змушені були піти з території області. У той же час рейд 
Наумова нагадав населенню про можливе повернення радянської влади. Налякана 
допоміжна адміністрація та німецькі чиновники три дні ховалася по закутках та 
горищах [2, c. 118-132].  

Фрединський розцінив це як хороший знак і, зібравши 9 осіб, вирушив шукати 
місце у лісі для партизанської бази. Базу було створено на місці колишньої 
поміщицької садиби у покинутому льоху. Там партизани почали збирати зброю, 
звідти розпочали діяльність щодо формування сприятливих умов для своєї діяль-
ності. Насамперед загін, який був названий загоном імені Чапаєва, потурбувався 
про харчову базу. Практично невідомі випадки щодо конфіскації продуктів у 
населення. Фрединський почав залякувати старост громадських дворів (так німці 
називали колгоспи), примушуючи їх постачати партизанам продовольство. Тих, 
хто відмовлявся, спершу били, а потім могли і розстріляти. Оскільки загін був не-
великим, то для старост виявилося більш обтяжливим відмовляти партизанам, ніж 
приставати на їх пропозицію [1, арк. 23-24 зв.]. 

Так само продовжувалися акти саботажу щодо ворожого майна. 
Іншим напрямком діяльності загону стала боротьба проти найбільш затятих 

колабораціоністів, а також окремих німецьких чиновників та військовослуж-
бовців. Так, серед ліквідованих групою Фрединського був поліцай на прізвище 
Стеценко, який вважався невиправним, декількох поліцаїв було вбито у Голо-
ванівському районі. Також був начебто вбитий начальник поліції з Макіївки, що 
приїхав з Донбасу на відпочинок [1, арк. 30-31 зв.]. 

У липні 1943 року на хуторах біля Скелеватої висадилася група парашутистів-
розвідників, очолюваних капітаном Девятовим. Загін Фрединського надав допомогу 
харчами розвідникам, за що отримав невелику кількість боєприпасів. У розвід. гру-
пи була рація і партизани отримали змогу розповсюджувати серед населення ін-
формацію про перемоги радянської армії. Окрім того, розвідники повідомили про 
необхідність зривати вивезення худоби з району та необхідність боротися з воро-
жими перевезеннями взагалі. Загін Фрединського пробував виконувати ці завдання, 
але згідно свідчень самого командира ефект був невеликий [1, арк.32-32 зв.].  

Діяльність загону тривала практично до самого визволення району у березні 
1944 р. За цей час загін виріс з 27 до 50 осіб. Лише на початку 1944 р. діяльність 
загону суттєво ускладнилася у зв’язку з тим, що через відступ ворожих військ їхня 
чисельність у Новоархангельському районі значно збільшилася. 3-го (можливо 13-
го) лютого 1944 загін ім. Чапаєва розташувався на денний перепочинок на Ган-
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нівських хуторах. Загін був розподілений на дві групи під командуванням Фре-
динського та Гутинцева. Очевидно, загін був зраджений кимось із місцевих меш-
канців. Незабаром село було оточено німцями. Після двогодинного бою партизани 
були розсіяні. При виході з оточення німецькими окупантами було вбито 7 (згідно 
інших даних – 8) партизанів [1, арк. 42-45]. 

Загалом за час діяльності «чапаєвці» знищили 115 німців та колаборантів, роз-
зброїли 52 поліцейських вивели з ладу або ж знищили 14 машин, 8 мотоциклів. 
Також, начебто, було збережено 5 млинів, 2 МТС, 15 т зерна. Ці дані можна 
сприймати або заперечувати, але факт залишається фактом – невиразний другий 
секретар райкому спромігся зробити набагато більше, ніж те керівництво місцево-
го підпілля, що було залишене обкомом. «Червоні гайдамаки» може і не змогли 
суттєво ускладнити діяльність окупаційної та допоміжної адміністрації, проте 
постійно нагадували радянським громадянам про те, що Червона Армія та радян-
ська влада неодмінно повернеться, а ті, хто довірився окупантам неодмінно будуть 
покарані [1, арк. 6-7]. 
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ЧОРНОМОРСЬКИЙ РЕГІОН  
У ПРАЦЯХ ОДЕСЬКОГО ІСТОРИКА Є.ЗАГОРОВСЬКОГО 

 

Чорноморський регіон не отримав надто прискіпливої дослідницької уваги у 
порівнянні із Галичиною чи Слобожанщиною. Причому варто відмітити, що відпо-
відні території потрапили в орбіту наукового вивчення достатньо пізно, лише у 
XVІІІ столітті (навіть ближче до кінця). Втім, за цей відрізок часу процес інтелекту-
ального «освоєння» посприяв появі низки дослідників, зацікавлених у чорноморсь-
кому регіоні. Одним із таких вчених і був одеський історик Євген Загоровський.  

Наукова діяльність Є.Загоровського багато в чому пов’язана із вивченням саме 
чорноморського регіону, причому як в дореволюційний період, так і наступні де-
сятиліття. Найбільш відомі його праці першого етапу присвячені проблемам коло-
нізації регіону та особі й діяльності Г.Потьомкіна наприкінці XVIII століття. Саме 
тут яскраво втілилася апологетика праць А.Скальковського, в яких формулювала-
ся теза про цивілізаторську роль Російської імперії у степових територіях та прив-
несення «процвітання та зародків європейської культури» [2, с. 3]. Важливою 
складовою уявлення Є.Загоровського про чорноморський регіон було відношення 
до запорізького козацтва, яке хоча й розглядалося «оплотом Росії на Півдні», втім, 
наголошувалося на своєчасності ліквідації Січі у 1775 році [2, с.7; 1, с.5]. 

«Новоросія», «Новоросійський край», «Північне Причорномор’я», «Степова 
Україна» – всі ці терміни використовувалися Є. Загоровським на різних етапах йо-
го наукової роботи для позначення чорноморського регіону. Зазначений перелік 
дефініцій засвідчує досить тривалий та складний процес формулювання власної, 
дослідницької позиції автора. Втім, сталою для Є. Загоровського залишалася геог-
рафічна локалізація регіону – він складається з трьох губерній – Катеринославсь-
кої, Херсонської, Таврійської та степової частини Криму, окрім гірської [3, с. 49; 
4, с. VI; 5, с. 152].  

Найбільш відома його праця 1920-х років мала назву «Очерк истории Север-
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ного Причерноморья» (1922) [4], на жаль, була опублікована лише її перша части-
на. Зазначена праця планувалася як посібник для навчального процесу. Це спону-
кало автора вдаватися до певної схематизації у викладі матеріалу, що посприяло 
відчутному спрощенню. Вже назва праці історика засвідчувала деякі зміни у за-
стосуванні термінології. Замість традиційного для попереднього періоду наукових 
дослідів автора терміну «Новоросія» або «Новоросійський край», використовува-
лася набагато більш нейтральна дефініція «Північне Причорномор’я». Втім, 
Є. Загоровський у своєму приватному листуванні підкреслював той факт, що за-
значений термін було обрано вимушено, у відповідності із впливом змін суспіль-
но-політичної кон’юнктури [5]. 

Згодом учений під упливом ідей М.С.Грушевського починає застосовувати тер-
мін «Степова Україна». У цьому сучасні дослідники вбачають еволюцію ідей оде-
ського історика в напрямку більш україноцентричних теорій щодо Півдня України 
[6,с.152]. Найяскравіше це проявилося на початку 1930-х років у низці статей, одна 
з яких була написана для збірника «Полуднева Україна» – «Людність Степової 
Україн колись і тепер» [3]. Зазначена праця вже формулює бачення регіону як Сте-
пової України, із підкресленням самобутнього характеру відповідних територій. 
Зміна у підходах так само проявляється у відході від глорифікації державної колоні-
зації чорноморського регіону, характерної для попередніх праць історика, та підк-
ресленні вирішальної ролі народної колонізації. Нові підходи посприяли і змінам в 
оцінках діяльності та ролі російського уряду в регіоні – від цивілізаторської в ран-
ніх працях до реалізації процесів денаціоналізації в останній [5, с.152]. 

В цілому, наукова діяльність Є. Загоровського актуалізувала вивчення чорно-
морської проблематики та підкреслила тривалий процес формування уявлення 
щодо зазначеного простору. Варто наголосити, що історик посприяв більше попу-
ляризації та узагальненню існуючої інформації, ніж пошуку нових підходів до ви-
вчення чорноморського регіону.  
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ОСОБЛИВОСТІ ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВОЇ СФЕРИ  
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ГЕТЬМАНА П.СКОРОПАДСЬКОГО 

 

Проблематика торгівельно-промислової політики уряду П. Скоропадського є 
одним з найменш висвітлених на сьогодні в українській історичній науці. Цьому 
сприяло багато як об’єктивних, так і суб’єктивних причин різного характеру. Се-
ред них, зокрема, є і табуізація історичного аналізу періоду Української держави з 
боку офіційної влади за часів СРСР, і обмеженість вкрай необхідної для до-
слідження даної теми статистичної інформації. Проте, дослідження П. Гай-
Нижника дозволили встановити, що за часів гетьманування П. Скоропадського 
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було зроблено дійові кроки в напрямку відродження торгівельно-промислового 
потенціалу України, з’явилися перші після революційних подій ознаки промисло-
вого виробництва в зруйнованій війною та соціальними катаклізмами економічної 
системи країни [2, с. 354]. 

В цілому відтік іноземного капіталу після революції, початок військових дій у 
внутрішній Росії, як і соціально-політична нестабільність на теренах України, 
сприяли занепаду галузей економіки [5]. Тому вже з першого дня свого гетьману-
вання Скоропадський вказав у своїй «Грамоті…» на власне бачення основного пі-
дґрунтя відродження країни, яке полягало в наведені державного правопорядку 
при міцній центральній владі та в урядовому курсі, коли «відбудовується повна 
свобода торга і відчиняється широкий простір приватного підприємства і інціяти-
ви» [3]. Для керівництва цими процесами у складі Ради Міністрів було утворено 
Міністерство Торгу і Промисловості [4, с. 142]. Адже до Першої світової війни в 
Україні оберталося бл. 400 млн. рубл. закордонного капіталу, а в українській важ-
кій промисловості закордонного походження було 95% капіталу [6]. За умов від-
сутності іноземних вливань уряд Скоропадського вимушений був обпертися на 
державне фінансування промислових об’єктів, залучаючи до співпраці і стимулю-
ючи вітчизняних підприємців та капіталовкладчиків. Саме тому на посаду 
Міністра Торгу і Промисловості було призначено С. Гутника, як людину розумну і 
знаючу у цій сфері. Скоропадський покладав на свого міністра великі надії і 
сподівався, що в ньому, «як в євреєві, знайде саме широку комерційну людину з 
ініціативою», який зможе демократизувати промисловість, що була однією «з 
найбільш важливих питань» тогочасного державного розвитку [8, с. 46]. Від-
сутність сталих даних про кількість населення, зайнятого у торгівельно-
промисловій сфері на 1918 рік, примушує дослідників використовувати існуючу 
статистичну інформацію з цього приводу за рік 1917. Можна загалом окреслити 
ймовірну, за умов створення відповідного ґрунту, соціальну базу на яку міг би об-
пертися гетьманський уряд в цьому напрямку. Отже, на 1917-й рік в Україні було 
коло 17 % міщан, які були зайняті у торгівельно-промисловій сфері. Крім того, у 
1918 році в Україну хлинула додаткова маса промисловців з усієї Росії, які прагли 
розвинути свої приватно-комерційні справи у відносно стабільній гетьманській 
державі [1, с. 330]. Перші кроки уряду Української держави щодо відродження 
промисловості П. Гай-Нижник вбачає в заходах по встановленню контролю над 
процесом розвитку цієї галузі господарства, її фінансуванню, оновленню та в на-
лагодженні співпраці з приватними підприємцями.  

Успіх політики гетьмана - зосередження ним на 2 основних напрямках проми-
словості – цукроварінні та винокурінні [6]. Так, законодавчі акти, які стосувалися 
цукровиробничої промисловості, було систематизовано, а деякі з них доповнено і 
видозмінено. Також урядом було приділено велику увагу захисту внутрішнього 
горілчаного ринку, стосовно чого вже в травні 1918 р. українською владою було 
заявлено протест урядові Австро-Угорщини і введено заборону на ввезення з цієї 
країни 40-градусної горілки для обміну на хліб в селян. Продаж же вітчизняних 
горілчаних виробів регулювався Законом про дозвіл винокуріння з кормової пато-
ки від 9 травня 1918 р. Основним кроком у промисловій політиці гетьманського 
уряду було встановлення державної монополії на цукор та виокуріння. Набагато 
важче йшов процес налагодження мукомельного виробництва, що особливо було 
поширене на Поділлі та Одещині [2, с. 359]. Деякі промислові галузі, як, напри-
клад, хімічна, електрична, текстильна, тютюнова, машинобудівна тощо вимагали, 
швидше, не відродження, а продовження процесу зародження. Під тютюнові куль-
тури було зайнято, як згадує гетьман, 50.000 десятин. Однак кількість тютюнових 
та цигаркових фабрик була мізерною, до того ж виробництво їх було невисоким. 
Тож влітку 1918 р. відповідними постановами Ради Міністрів було збільшено ак-
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цизні збірні патентні податки з фабрик, пов’язаних з виготовленням тютюнової 
продукції і виробників запалок, що мало допомогти в процесі становлення вітчиз-
няного бюджету  

Таким чином, при вивченні даної проблематики вдалось встановивти, що го-
ловними торгівельними партнерами лишалися країни Четверного блоку – Німеч-
чина та Австро-Угорщина. Економічні зносини з ними розвивалися на базі загаль-
ного «Господарського договору» між УНР, Німеччиною та Австро-Угорщиною від 
23 квітня 1918 р. Зовнішньоекономічними зв’язками займався Департамент Закор-
донної Торгівлі на чолі з директором Корольовим. Подальші торгівельні взаємини 
між Україною й Німеччиною та Австро-Угорщиною мали розвиватися згідно під-
писаної 10 вересня економічної угоди між цими країнами. Гетьманський уряд тоді 
ж мав 8,16 млн. тон лишку збіжжя. Крім того, одночасно з підписанням економіч-
ної угоди, між Українською державою та Центральними країнами було досягнуто 
також «Угоди про митні пошлини», згідно якої митні тарифи для полегшення то-
варообміну між країнами було зменшено [7, с. 145].  
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ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ БОЯРСЬКОЇ САДИБИ  
У СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ РОЗВИТКУ  

КИЇВСЬКОЇ РУСІ ПЕРІОДУ ХІ–XIV СТ. 
 

Вивчення історії Київської держави залишається об’єктом досліджень сучас-
них вітчизняних та зарубіжних істориків. Розширення фактичного матеріалу та 
сучасних інтерпретацій усталених поглядів на середньовічний період нашої історії 
стало можливим завдяки завзятій праці цілої плеяди видатних вітчизняних та за-
рубіжних вчених. Одним із аспектів пошукової роботи з даного періоду, поряд з 
династичними зв’язками руських правителів, зовнішньою та внутрішньою політи-
кою окремих князівств, залишається дискусійним питання рушійної сили тогочас-
ного суспільства – боярства. 

Боярство є прошарком, сформованим на межі Х–ХІ ст., коли воно остаточно 
закріпилося на сторінках літописів. Основою стану стала князівська дружина, яка 
умістила в себе людей різного етнічного походження: варягів, місцеве слов’янське 
населення, степових кочовиків, а з XIII–XIV ст. і литовців [2, с.166–167; 10, с.290–
293]. Також відомі поодинокі окремі випадки входження до дружини і, внаслідок 
чого перехід до боярства, представників низьких прошарків суспільства або духо-
венства через особисті заслуги перед князем. Таким прикладом є випадок з отро-
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ком з Переяславля, який у 992 р. (993 р.) переміг печенізького богатиря: «и Пе-
ченѣзи побѣгоша, и Русь поганаша на нихъ сѣкуща и проиграша я. Володимеръ же 
радъ бывъ, заложи городъ на бродѣ томъ и нарече и Переяславль, зане перея славу 
отрокъ отъ. Володимеръ же великимъ мужемъ створи его и отца его» [4,с.16]. 

Провадження економічної діяльності середньовічним боярством до XIV ст. за-
снована на функціонуванні боярських садиб як цілого господарсько-військового 
комплексу. Існування садиб було засновано на економічній моделі самозабезпе-
чення, побудованого на веденні власного ремісничого та сільськогосподарського 
виробничого комплексу. Вироблена продукція садиби спрямовувалася на задово-
лення власних потреб обійстя з можливим продажем надлишків продовольчих то-
варів [9, с.82–84]. 

Розміщення садиб на перехресті торгових та міграційних шляхів обумовило 
військово-гарнізонну функцію боярського житла. Обійстя мало укріплений харак-
тер. Археологічно це підтверджується реконструкцією Любецького городища, де 
бояри мешкали в башті-донжоні, оточеному валами, захисними стінами та розмі-
щеннями гарнізону. Дерев’яний палац являв собою високий триповерховий буди-
нок з трьома високими теремами. Нижній поверх служив для челяді та зберігання 
припасів. На другому парадному поверсі відбувалися князівські бенкети та наради. 
У замку були знайдені ремісничі майстерні: кузня з виробництва скляних брас-
летів та полив’яного посуду, шиферних пряслиць. Були знайдені зброя, знаряддя 
землеробської праці, побутові речі, срібні прикраси. У Любечі роль дитинця вико-
нував феодальний двір, обнесений валами [5, с.80; 8, с.23–24; 11, с.23;].Саме наяв-
ність знахідок зброї та ювелірних прикрас виступає однією з характерних ознак 
проживання боярина в садибі. Переважаючи матеріалом для забудови садиб від-
значено дерево та земля, що відрізняло їх подібних споруд Західної Європи. Пло-
щі замків не були більше кількох тисяч квадратних метрів і рідко були більшими 
за 0,5–1 га [3, с.97; 13, с.37]. 

Окрім боярських дворів у сільській місцевості, археологічно досліджені сади-
би на території стольних міст князівств. Знаємо про двори князів біля Києва у 
Всеволода Ярославича у Видубичах, Юрія Долгорукого за Дніпром, та боярські 
Гордятин двір, Бориславль двір, Косняков двір, двір Брячислава (недалеко від Со-
фійських воріт), тисяцького Гліба (двори ХІІ ст.). Ці двори були комплексом спо-
руд з високими теремами та самостійними украпленнями. У 30-ті рр. ХІІ ст. бо-
ярський двір стає схожим на рицарський замок всередині міста, здатний витрима-
ти облогу [1, с.45, 117; 7, с.31]. 

Господарство боярських садиб було досить різноплановим. Зокрема, досить 
дохідним було скотарство та розведення коней, що отримало певне відображення 
в правових актах. Характер розведення домашньої худоби залежав від географіч-
ного розташування досліджуваного господарства. Слід зазначити, що на півдні 
(Київщина, Волинь) археологами знайдено набагато менше кісток свиней, ніж за-
лишків овець 6, с. 77. Челядь обробляла пашню, присадибні ділянки, випасала 
худобу. На її праці тримались «бортни ухожаи», «бобровые гоны». «ловища» и 
«перевесища». Челядь обслуговувала боярське господарство, їхній двір, тобто 
«садибу, дім, сім’ю, різних «воїв», скоморохів, волхвів і інших осіб», що злива-
лись з сімє’ю бояр» Були у бояр і »милостники», які отримували від них «коней, 
зброю, а можливо, і землю 12, с. 378–380.  

Таким чином, боярство, як провідна верства населення, яке у своєму складі рі-
зні за етнічним походженням елемент, характеризувалося наявністю великих ма-
теріальних ресурсів, основи їх політичного та соціального положення. Існування 
боярських садиб повинно було забезпечити виконаннями боярином своїх 
обов’язків у військовій, адміністративній та торгівельній діяльності. 
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ТРАДИЦІЇ САМОВРЯДУВАННЯ У МЕНТАЛІТЕТІ УКРАЇНЦІВ 
 

Успішність оптимізації національної моделі місцевого самоврядування у 
значній мірі залежить від урахування в процесі проведення реформ історичної 
спадщини та особливостей національного менталітету, що характеризуються істо-
рично обумовленими глибокими самоврядними традиціями українців. Механічне 
перенесення на національний ґрунт західних зразків на дасть очікуваних резуль-
татів. 

Першою спробою наукового осмислення особливостей українського мен-
талітету загалом та самоврядних традицій зокрема стали праці М. Костомарова 
«Думки про федеративні «Засновини на стародавній Русі», «Нариси народної 
українсько-руської історії», «Книга буття українського народу», «Дві руські 
народності» [1]. Остання праця має ключове значення для осягнення обставин 
формування стійких самоврядних традицій в українському менталітеті. 

На думку вченого насамперед слід звернути увагу на особливості географічно-
го розташування країни, на формування українського етносу в умовах кордонної 
цивілізації з постійним протистоянням із степовими ордами, великими людськими 
втратами, необхідністю освоєння нових земель, відсутністю розвинутої інфра-
структури при величезній території. Як наслідок – феодальна роздробленість та 
життя у локальних спільнотах. У поєднанні із зовнішніми обставинами це призве-
ло до втрати державності та пошуку нових форм самозбереження в умовах без-
державного існування. Таким чином базовою причиною стійких традицій са-
моврядування в менталітеті українців є особливе геополітичне розташування 
українського народу та його розвиток в умовах кордонної цивілізації. 

У своїх працях М. Костомаров формулює й другу причину формування са-
моврядних традицій – нерозвиненість державно-правових інститутів як наслідок 
тривалого, протягом століть, бездержавного розвитку українського народу. Від-
сутність власної держави спонукала українців до пошуків нових форм самозбере-
ження на локальному рівні, формуючи відповідний психотип. Цю думку М. Ко-
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стомарова більш глибоко розвинув історик Г. Коваленко у свої й праці «Людина і 
громада. Думки про добро і правду», який вбачав саме у відсутності державно-
правової традиції причину втрати українським народом державності. 

Значний вплив на формування самоврядних традицій мало запровадження у 
другій половині ХІХ ст. органів самоврядування на українських землях у складі 
Російської та Австро-Угорської імперій. Проте проведені реформи лише закріпили 
ті історично обумовлені тенденції, які склались у попередній період. Обмежене 
залучення українського населення до вирішення місцевих справ на рівні земств у 
Наддніпрянській Україні та громад в Галичині носило локальний характер. 

Загалом, на думку більшості дослідників стійкі самоврядні традиції в українсь-
кому менталітеті обумовлені особливостями історичного розвитку українського 
народу й характеризуються здатністю за несприятливих умов знаходити різно-
манітні індивідуальні й громадські форми раціонального господарювання; прагнен-
ням до суспільної свободи, демократизмом, що спонукають до утворення локальних 
форм самоорганізації; народна правосвідомість; несприйняття деспотизму цен-
тральної влади; прагнення до соціального порядку на рівні локальних спільнот [2]. 
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ОБРАЗ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ У ТИЛУ ТА НА ФРОНТАХ  
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Перша світова війна 1914-1918 рр. одна з найбільших, переломних подій сві-
тової історії. Цей грандіозний за масштабами катаклізм призвів до втрати мільйо-
нів людських життів, падіння декількох могутніх імперій, становленню нових на-
ціональних держав, корінних змін в системі міжнародних відносин. Тема участі 
російських жінок у подіях Першої світової війни викликає значний інтерес, так як 
вперше в історії Російської імперії жінки в масовому порядку брали участь у вій-
ськових діях, що послужило поштовхом до подвигів під час Другої Світової війни. 

У роботі розкривається проблема антагонізму між тиловим та фронтовим се-
редовищами, через призму спогадів воєнної медсестри Л. В. Лінки (Геппенер). 
Спогади охоплюють період мирного часу, воєнних дій та революції 1917 року, і 
локально зображують життя регіонів Німеччини, Фінляндії, Швеції, Росії, України 
та Туреччини. Дані спогади розповідають долю дівчини з аристократичної росій-
ської сім’ї, яка на момент 1914 року є повнолітньою і подорожує з родиною по 
Німеччині . Початок війни сім’я застає на німецькій території у місті Франкфурт-
на-Майні. Саме тут проявляються перші й головні соціальні загострення, відтепер 
Росія сприймається німцями як ворог, з яким потрібно боротися, тому залишатися 
на території вороже налаштованої країни стає вкрай небезпечно, але виїзд за її 
межі становить ще більшу небезпеку. Подібний розклад речей ставив у скрутне 
становище всі національності, які перебували у недружніх стосунках з Німеччи-
ною з початком війни.  

У спогадах ми можемо розгледіти як трансформується відношення дівчини до 
повсякдення, як на зміну розміреним екскурсіям приходить думка про те як вижи-
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ти, дістати гроші, не конфліктувати з емоційним місцевим населенням. Фокус ося-
гнення направлений на сприймання німецьким середовищем Росії і війни загалом. 

«…Жизнь была очень сытная, самодовольная и бездумная. Разговоры велись 
самые безобидные: о погоде, о качестве обеда, о трудностях пешеходного путе-
шествия. Бросалась в глаза размеренность, благоустройство и внешнее благооб-
разие немецкого быта и всего распорядка общественной жизни, устойчивость 
правил поведения, строгое соблюдение законности…»[1]. «…Пришла горничная. 
Узнав, что мы русские, спросила, не боимся ли мы оставаться во Франкфурте: 
каждый вечер здесь происходят антирусские демонстрации, поднимается крик, 
ругань, проклятия…»[1]. 

Швидкий перебіг подій перших днів війни наскрізь просяк населення Росії 
«патріотичним гіпнозом» . Народ був мотивований на боротьбу з німецьким 
недругом. Всюди лунали заклики про допомогу батьківщині, пожертвування на 
потреби армії, обов'язок жінок працювати на фронті в якості сестер милосердя. До 
захопленого тилового люду ще не дійшли вісті про поразки в районі Мазурських 
боліт. Рішуче налаштована авторка також намагалась вступити на курси сестер 
милосердя. То була загальна тенденція для дітей інтелігенції, працювати на фронті 
переважно в якості фахівців - лікарів, інженерів, кореспондентів, займатися гро-
мадською діяльністю, і звичайно, сестринською справою. Не маючи рекомендацій 
або впливових покровителів, Лінка влаштовується у лазарет для ««нижніх чинів» 
на Дівочому полі.  

«…Появилось множество молодых людей, которые по различным причинам 
никак не могли отправиться на фронт и рисковать своей жизнью. Зато в тылу 
они готовы служить отечеству день и ночь, не щадя своих сил и здоровья. У всех 
у них были папы, мамы, тетки и дяди, которые всецело их поддерживали 
и способствовали устройству их на какую-нибудь работу, имевшую, 
по возможности, хотя бы видимость военной…»[1]. 

Оскільки невеликий відсоток контингенту «дітей інтелігенції» розумів справ-
жнє призначення своєї професії, реальну роботу виконували одиниці.  

«… Наслушавшись патриотических речей, я отправилась в Земский союз, где 
тогда набирали очередную партию медсестер для отправки на Северный фронт, 
в район предполагавшегося наступления. Я получила назначение во Псков и в июне 
1917 г. отправилась в Действующую армию в сестринской косынке с красным 
крестом на груди, с чувством выполненного долга и служения Родине …»[1]. 

Слід сказати, що авторка неодноразово змінювала місце своєї «служби», кож-
ного разу віддаляючись від дому. Контрасти життя на лінії вогню та у тилу відчу-
вались відразу. Псковський шпиталь знемагав від панянок, які приїхали зовсім не 
працювати за покликом серця та заради держави. Багато хто мав намір вийти за-
між, знайти кавалера, або пригод. Абсолютна безцільність медичного закладу про-
являлась у тому, що розпущені армійські чини, які до 1917 року активно деморалі-
зувались і всіляко віддавалися гедонізму, підживлювалися за рахунок легкодосту-
пності сестер милосердя. Не дивно, що в період Першої світової війни через випа-
дкові статеві зв'язків широко поширювалися венеричні захворювання, основним 
розповсюджувачами яких, вважалися, як раз, медсестри. Невтішність буття, спад 
патріотичних настроїв та революційні заворушення, спонукали авторку виїздити 
до Туреччини у Ерзерум, а потім у Фам. Ерзерум був відвойований російською 
армією під час зимового наступу на Кавказькому фронті у 1915 році, адже відігра-
вав стратегічну роль, дозволяв маніпулювати силами і ресурсами. Тому він мав 
статус головної тилової бази і центра управління 3-й армії. Фам, в свою чергу, був 
повною протилежністю та окраїною тилової бази [2]. 

«…Только в конце декабря 1917 года до Фама дошло известие о Великой Ок-



 213

тябрьской социалистической революции, о прекращении империалистической 
войны, о первых декретах Советской власти. Наши казаки-пластуны тотчас 
снялись со своих позиций, погрузили орудия, захватили своих больных и немедленно 
двинулись на север, на родную Кубань …» [1]. 

Можна зауважити головне - на фронті ніколи не може бути тихо. Там лінія зітк-
нення протиборчих сторін. Солдати повинні бути нагодовані, одягнені, взуті. Крім 
можливості бути убитим в будь-який момент, буремність життя не зупиняється. На-
справді постачання було просто огидним, реальні ресурси бачили лише офіцерські 
чини. Окопна війна вимотувала і офіцерство, і солдат, у суспільстві назрівали рево-
люційні настрої. Багато дезертирували. В тилу було спокійніше та емоційно стабі-
льніше. Але, що далі до перемоги, тим більші збитки несла Росія. Назрівали і відбу-
валися бунти. Це стало основною передумовою для майбутньої революції. 

Як не парадоксально, але Л. Лінці набагато комфортніше було знаходитись в 
незручних юртах або брудних бараках, ніж в знайомому їй місті, в умовах рево-
люційних сутичок і післявоєнної виснаженості. Тому можна прийти висновку, що 
війна відчувається у всіх її осередках, впливає на кожного учасника подій, та за-
лишає по собі відчутний слід розорення та зруйнувань. 
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ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ВАСИЛЯ ГНИЛОСИРОВА (1836-1900) 
 

Соціально-економічні перетворення в сучасній Україні обумовлюють вихо-
вання активної, творчої особистості, необхідність удосконалення і перебудови си-
стеми освіти. Розв’язання цих проблем, обґрунтування сучасних освітніх концеп-
цій передбачає ретроспективний аналіз історико-педагогічних явищ, діяльності 
видатних представників освітньої галузі. Особливий інтерес в історії української 
освіти й педагогічної думки становить ХІХ ст. В українській інтелігенції цього пе-
ріоду знайшли відображення такі риси національного характеру як прагнення до 
свободи, гуманістичних взаємовідносин між людьми, осудження соціальної не-
справедливості. Її прогресивні представники вивчали українознавство, поширюва-
ли українську культуру, створювали школи для українського населення. Актуаль-
ним є дослідження діяльності видатних представників громадівського руху, що з 
1860-х рр. охопив усю Україну під впливом європейських національно-визвольних 
і культурницьких процесів і вилився в потужну просвітницьку діяльність україн-
ської інтелігенції. Громади були нелегальними товариствами, члени яких прагнули 
пробуджувати національну свідомість, поширювати освіту серед народу. Одним із 
активних організаторів громади в Харкові був публіцист, просвітник, педагог Ва-
силь Степанович Гнилосиров (1836-1900 рр.). 

Василь Гнилосиров навчався на історико-філологічному факультеті Харківсь-
кого університету, де склав іспит на звання вчителя, вчителював у Охтирці, Хар-
кові, Звенигородці, а з 1873 р. в Каневі, де отримав місце штатного наглядача мі-
ського училища і залишився до кінця життя. За спогадами сучасників, зокрема ві-
домого історика і громадського діяча В. П. Науменка, Василь Степанович намага-
вся пробуджувати у молоді почуття національної і соціальної свідомості, пропагу-
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вати досягнення науки і педагогічної думки, виявляв неабияке вміння спілкувати-
ся [8, с. 304]. Пріоритетами в організації навчання і стосунків з учнями вважав гу-
манність, демократію, повагу до думки і поглядів іншої людини. Особливий вне-
сок у справу просвіти народу В. С. Гнилосиров зробив перш за все як активний 
учасник громадівського руху. Свою належність до представників прогресивної пе-
дагогічної думки він довів і в літературній спадщині, що представлена поемою, 
оповіданнями, казками, публікаціями в журналах «Київська старовина», «Основа». 
Його професійна майстерність і педагогічний хист були оцінені і державними на-
городами і відомими сучасниками. Серед останніх фольклорист, етнограф М. Ф. 
Сумцов, історик, громадський діяч Д. І. Багалій, мовознавець, фольклорист, О. О. 
Потебня, історик, письменник М. І. Костомаров, історик, етнограф, педагог О. Я. 
Єфименко, письменник, літературний критик, публіцист П. О. Куліш, публіцист, 
історик, державний діяч В. П. Науменко. В їх працях ми знаходимо звернення до 
творчої і педагогічної спадщини Василя Гнилосирова. Його громадівську діяль-
ність представлено його сучасником О. Супрунюком на сторінках журналу «Київ-
ська старовина», а за радянських часів такими відомими вченим як Г. П. Житець-
кий, В. П. Науменко, М. Гніп. Серед дослідників сучасного періоду, що вивчали 
спадщину Василя Гнилосирова, необхідно відзначити Н. С. Побірченко, З. П. Та-
рахан-Березу, В. Ю. Франчук. Однак цілісного дослідження освітньої діяльності В. 
С. Гнилосирова не проведено. 

З огляду на це, ми поставили за мету дослідити суспільно-педагогічні ідеї та 
зміст освітньої діяльності Василя Степановича Гнилосирова. 

Формування поглядів Василя Гнилосирова відбувалося під впливом видатних 
особистостей того часу. В Полтавській гімназії це були поет і вчитель літератури 
Л. І. Боровиковський, вчитель історії О. І. Стронін, в Харківському університеті – 
відомі вчені професори Д. І. Багалій, О. О. Потебня, М. Ф. Сумцов та ін. Особливо 
дружні стосунки були з Олександром Потебнею, який був активним членом Хар-
ківської громади. Вони обоє входили до педагогічної ради, створеної громадою 
[14, с.16]. В. С. Гнилосиров активно залучався до створення недільних шкіл, ви-
кладав у них, неодноразово порушував питання про викладання української мо-
вою [4, с. 9]. Не вистачало україномовних підручників і навіть букварів. Василь 
Степанович звернувся з цього приводу до Т. Г. Шевченка і той надіслав у харків-
ські недільні школи 3000 примірників свого «Букваря» [7, с. 144]. В. С. Гнилоси-
ров і сам намагався писати підручники українською мовою, активно залучався до 
розповсюдження українських «метеликів» - маленьких науково-популярних кни-
жечок про різні природні, фізичні, явища, які містили короткі оповідання україн-
ською мовою [2, с. 66]. Друкувалися вони П. О. Кулішем. Разом з громадівцями В. 
С. Гнилостров їздив у етнографічні експедиції, крамарем з книжками на ярмарки, 
у села Богодухівського, Лебединського, Охтирського, Сумського та інших повітів 
[11, с. 180]. Про це він досить детально описував у своєму щоденнику. Щоденник 
В. С. Гнилосирова – це 12 зошитів цікавої інформації, спостережень, написаних 
прекрасною мовою. Він є безцінним джерелом для дослідників національного ру-
ху України, але, на жаль, не вийшов друком [6, с. 74]. 

Переїхавши до Канева, В. С. Гнилосиров вивчав історію педагогіки [3], актив-
но залучився до діяльності Київської громади [10]. Його основним обов’язком бу-
ло догляд і збереження могили Т. Г. Шевченка, викуп землі під могилою, засну-
вання в Каневі «Тарасової школи» [12; 13]. В. С. Гнилоиров у 80-ті роки створив 
рукописну книжку «До історії могили Т, Г. Шевченка» [5], заснував «Книгу для 
відвідувачів» Тарасової світлиці на Чернечій горі [1, с. 547]. До збереження 
пам’яті про Т. Г. Шевченка він залучав і своїх учнів. Через це, а також «україно-
фільську» діяльність, постійно перебував під підозрою. Активному українському 
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діячеві нелегко було в провінційному містечку. Але талановитого педагога шану-
вали і любили учні, серед яких були відомі українські поети Григорій Варава 
(Стеблик) та Яким Самотній (Єрмолаєв). Останній відзначав доброзичливе став-
лення Василя Степановича до учнів, бездоганне володіння українською мовою: «У 
нього вона розкривала всю чаруючу свою силу, весь скарб своєї співучої краси. 
Дякуючи цьому, більшість учнів його ще з школи зацікавлювалися долею рідного 
краю і його мовою» [9]. Багато його учнів стали послідовниками ідей просвітниц-
тва, не поривали зв’язків зі своїм вчителем. Друг Василя Степановича громадівець 
В. П. Науменко писав: «Ще більше позначалася сердечність його натури в тих від-
носинах, які збереглися у нього з колишніми його вихованцями: виховуючи з ди-
тинства ту любов до рідного, яка протягом усього життя була нерозлучна з ним 
самим…» [8, с. 305]. 

Василь Степанович Гнилосиров був непересічною і обдарованою особистістю, 
усе життя присвятив культурно-просвітницькому розвиткові українського народу, 
поширенню ідей української самосвідомості. Він був талановитим педагогом, кот-
рий вирізняється незаперечним внеском у розвиток освітньої галузі. Проблеми ви-
ховання молоді на засадах гуманізму та демократії, переконання у необхідні мора-
льної підтримки учнів, сердечності, щирості і доброзичливості у ставленні до них 
посідають чільне місце в педагогічній спадщині Василя Гнилосирова і потребують 
більш докладного вивчення. 
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Н. І. Хазова 

 

КОЛОНІАЛЬНА ПОЛІТИКА АНГЛІЙСЬКОГО УРЯДУ  
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. 

 

Однією з найбільших колоніальних країн світу за всю історію людства вва-
жається Британська імперія. Перші її колоніальні здобутки пов’язують із захо-
пленням Ірландії, яке почалося ще при Генріху ІІ у ХІІ ст. Але фактично перша 
переселенська колонія Англії була заснована на території сучасної США та була 
названа, 120-ма переселенцями, на честь англійського короля - Джеймс, а посе-
лення звідси дістало назву Джеймстаун. І вже до середини ХІХ ст. з невеликої 
острівної держави вона перетворюється на одну із наймогутніших та сильних 
країн світу, яка займає лідируюче місце на геополітичній карті. 

Її площа на 1865 р. складає 14,3 млн. кв. км [2,с.90]. Але це не було її межею – 
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колоніальна політика продовжувалася й полегшувалася розстановкою політичних 
сил у світі: Італія та Німеччина були зайняті процесами творення національних 
держав, у США назрівала громадянська війна. 

Можна виділити декілька напрямків колоніальної політики другої половини 
ХІХ ст.: по – перше, це активна діяльність на африканському континенті де стика-
лися її інтереси з Францією та Німеччиною, остання після свого об’єднання у 1871 
р. почала активно про себе заявляти на міжнародній арені. По – друге, це тери-
торія Південної Азії де знаходилася перлина Британської колоніальної імперії – 
Індія та територія Близького Сходу через яку можна було значно скоротити шлях 
до Індії. Майже всі завоювання англійського уряду були направлені саме на про-
кладання різних напрямків до Індії аби полегшити торгівельні експортно – ім-
портні відносини метрополії із її колоніями. 

Важливим здобутком на африканському континенті став Суецький канал, що 
поєднує Середземне та Червоне море і «умовно виступав кордоном між Африкою 
та Азією» [5]. Канал скорочував морський шлях з Європи до Індії на 10 тис. км. В 
1869 р. він був запущений в експлуатацію, а вже у 1875 р. англійський уряд вику-
пає пакет акцій на володіння каналом у Ісмаіла-паші, який переживав скрутне 
економічне становище тим самим створюючи собі умови для панівного становища 
у цій акваторії. Також у Східній Африці англійський уряд цікавив Єгипет, який і 
був захоплений ним у 1882 р., через бавовну яка мала стати сировиною для тек-
стильної промисловості країни, що займала одне з провідних місць в економіці 
країни. Разом з тим Великобританія отримала один із найбільших єгипетських 
портів – Олескандрію, через який на початку ХХ ст. велася активна зовнішня 
торгівля: на експортні операції припадало – 95,5 %, на імпортні – 86,6 % [4, с.35]. 

Крім цього Великобританія тримала у своїй сфері впливу такі території як Су-
дан, Уганду, Британську Східну Африку (сучасна Кенія), Сомалі. У Західній Аф-
риці здобутками англійського уряду були Гамбія, Сьєрра – Леоне, Золотий берег, 
Нігерія. А у Південній Африці – Родезія (1893 р.), Бечуаналенд (1888 р.), Басуто-
ленд (1884 р.), Свазіленд (1902 р.), Ньясаленд (1907 р.). 

На території Близького Сходу основними здобутками були – Оман (1891 р.), 
Бахрейн (з 1861р. британський протекторат), Гадрамаут (сучасний Ємен, 1882 р.), 
Кувейт (1899 р.) [1]. 

Найбільшим здобутком у Південній Азії була Індія, фактичне завоювання якої 
почалося ще у 1613 р. із заснуванням у Сураті Ост – Індською компанією торгової 
факторії. Безпосередньо Індія стала частиною Великої Британії після повстання 
сипаїв і, як наслідок, ліквідації Ост – Індської кампанії. В подальшому королеву 
Вікторію проголошено імператрицею Індії, а у діловодство введено термін «Бри-
танська імперія» [3, с.331]. Окрім цього англійський уряд мав у сфері свого впливу 
такі території як Бенгалія, Бірма (1886 р.), частина Афганістану (1893 р.), Бутан 
(1910 р.), Нікобарські острови, Мальдівські острови, острів Цейлон, Лаккадівські 
острови, до 1909 р. захоплена сучасна Малайзія (Північне Борнего 1881 р., Сара-
вак 1888 р., Малайя 1909 р.). Якщо подивитися на карту можна побачити, що 
майже всі ці території охоплюють в коло Індію, а острови в Індійському океані на 
шляху від Кейптауну (Південно – африканський союз) до Мадрасу майже всі 
належать Британії.  

Отже, можна сказати що на другу половину ХІХ ст.. Велика Британія була од-
нією із найбільших країн світу при цьому вона проводила активну зовнішню 
політику намагаючись відкрити нові шляхи до Індії та укріпити своє становище на 
міжнародній арені. ЇЇ інтереси стикалися з іншими великими країнами світу, особ-
ливо Францією, з якою вона вела боротьбу за території на африканському конти-
ненті, та Німеччиною яка як молода об’єднана держава також хтіла приймати 
участь у розподілі світу.  
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КОЗАЦЬКЕ ПИТАННЯ В ОФІЦІЙНОМУ ЛИСТУВАННІ  
ГРАФА П.О.РУМ’ЯНЦЕВА У 1768-1774 РР. 

 

Проблема інтеграції українських земель до системи Російської імперії доволі 
багато обговорюється істориками та має значну увагу з боку суспільства відносно 
теперішніх непростих відносин з сусідами. Однак, незважаючи на таку увагу, багато 
питань залишається відкритими. Зокрема, більш детального розгляду потребують 
проблеми входження козацтва до військової системи Російської імперії. Значних 
зусиль до цього доклав Президент ІІ Малоросійської колегії, генерал-фельдмаршал, 
граф П.О.Рум’янцев. Саме тому важливо розглянути його плани і роздуми відносно 
даного питання, а також простежити, які з них були втілені в життя. Таким чином, 
метою роботи є дослідження питання реорганізації козацтва в офіційному листу-
ванні П.О.Рум’янцева під час російсько-турецької війни 1768-1774 рр.  

Російсько-турецькі війни займали значне місце в історії Російської імперії від 
часів Петра І і до кінця ХІХ ст. Основною їх метою було отримати контроль над 
чорноморським узбережжям, а тому українські землі часто ставали ареною бойо-
вих дій. Це відбувалося й під час війни 1768-1774 рр. яка точилася між Російською 
та Османською імперіями, але основні театри бойових дій велися на території су-
часної України або на її прикордонні. Існувало два напрямки основних військових 
дій: Дністровський та Дніпровський.  

В цій війні брали участь і українські козаки. Найбільш вдалою для них була 
кампанія 1771 р., коли козаки змогли засвідчити російському командуванню свою 
майстерність у виконанні штурмів укріплених позицій [6, с.163]. Однак ця ж війна 
показала і багато проблем, які існували в козацькому війську. Дослідники, зокре-
ма, звертають увагу на не розуміння козаками оперативної доцільності багатьох 
розпоряджень російського командування та їх нездатність власними силами захи-
стити російсько-татарський кордон [6, с. 149, 153]. 

Таким чином, П. О. Рум’янцев, що знаходився на українських землях як пред-
ставник російської центральної влади та керував військами у якості фельдмарша-
ла, саме під час війни почав розробляти плани щодо реорганізації козацького вій-
ська. Вони повністю співпадали з планами Катерини ІІ, яка прагнула уніфікувати 
всі національні окраїни своєї імперії і, перш за все, хотіла ліквідувати власне укра-
їнське військо. Однак, проект П. О. Рум’янцева був м’якішим ніж плани імперат-
риці відносно козаків [3]. 

У листах до Сенату та Катерини ІІ П.О.Рум’янцева чітко визначив, необхідність 
реорганізації козацького війська. Так в Доповіді Сенату від 17 жовтня 1768 р. він 
зазначав необхідність реорганізації козацького війська у зв’язку із загрозою війни. 
Автор доповіді звертав увагу, що серед козацтва немає рівномірного розподілу на 
сотні і полки, а також військової дисципліни і порядку, а тому воно потребує негай-
ної реорганізації. Пізніше того ж року П.О.Рум’янцев звертався до Катерини ІІ з 
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пропозицією поширити на козаків Військовий Статут, який мав би сприяти форму-
вання дисципліни і порядку в їх рядах. Фельдмаршал також звернув увагу на немо-
жливість співвіднесення козацьких і російських військових чинів й відсутність се-
ред старшини необхідної кількості військових командирів [4, с.13, 26, 34]. 

Тобто, в період російсько-турецької війни 1768-1774 рр. П.О.Рум’янцев сфор-
мував певний проект реформування козацького війська, який у результаті зводився 
до таких заходів. По-перше, для того, щоб зрівняти кількісно всі військові підрозді-
ли замість 9 малоросійських полків було створено 10 регулярних, куди набирали 
козаків за вибором, а вже потім розподіляли їх по всій території колишньої Гетьма-
нщини. А самі полки П.О.Рум’янцев запропонував ділити за загальними для Росій-
ської імперії стандартами на ескадри та роти. По-друге, він запропонував співвідне-
сти військові чини козацтва і російських військових, щоб не було плутанини й мо-
жливою була дисципліна і субординація [5,с.5]. По-третє, як видно з листування, 
П.О.Рум’янцев змусив козацтво підпорядковуватися загальноросійському Військо-
вому Статуту. При цьому, в рамках судової реформи, було відокремлено військові 
суди від цивільних, що теж свідчило про наведення порядку у війську [1,с.2]. Од-
нак, всі ці нововведення почали впроваджуватися в життя тільки з кінця жовтня 
1775 р., коли був зафіксований перший указ Катерини ІІ з цього приводу [5,с.6]. А 
про первинні результати П.О.Рум’янцев доповів в 1781 р. Катерині ІІ [2,с.699].  

Отже, питання реформування козацького війська займало значну роль в діяль-
ності П.О.Рум’янцева хоча б тому, щ він сам був військовим і його не влаштову-
вала відсутність порядку й дисципліни серед козацтва, що спонукало його розро-
бити проект перетворення його на регулярні війська в складі російської армії. Та-
кий проект був майже без змін прийнятий Катериною ІІ і вже після війни впрова-
джений у життя.  
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ПОШИРЕННЯ АМАТОРСЬКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО РУХУ 
В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ ПРОТЯГОМ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХIХ СТ. 
 

В другій половині XIX ст. в Наддніпрянській Україні виникла мережа аматор-
ських театральних колективів, надзвичайно популярних серед різних верств насе-
лення. Дослідження діяльності цих колективів дозволяє з’ясувати деякі аспекти іс-
торії національно-культурного відродженням, що є безперечно актуальним на су-
часному етапі розвитку Української держави.  

З історії українського аматорського сценічного мистецтва існує обмежена кі-
лькість літератури, в якій розглянуто лише деякі аспекти розвитку цього мистець-
кого явища.  

Метою статті є дослідження соціального складу українських самодіяльних те-
атральних гуртків Наддніпрянської України. 

У 50-60-ті рр. XIX ст. основою українського театрального життя був домашній 
театр. Родинні вистави улаштовували перш за все представники демократичної 
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дворянської інтелігенції [3, с.13]. Наприклад, часто відбувались українські вистави 
в родинах театрального діяча М. Старицького, композитора М. Лисенка. Домаш-
ній театр відіграв важливу роль у культурно-національному відродженні, але був 
розрахований на обмежене коло глядачів і виконавців.  

Провідною тенденцією розвитку аматорського театру, починаючи з 60-х рр. 
XIX ст. є розширення соціальної бази його учасників. Любительські гуртки з'яв-
ляються серед представників різних верств суспільства. Цей процес відбувався під 
впливом нових соціально-політичних, економічних явищ після падіння кріпацтва і 
цілої низки інших буржуазних реформ. 

З ініціативи передових демократичних кіл української інтелігенції почали 
утворюватися у 1859 р. недільні школи для дорослих, при більшості з яких утво-
рювались драматичні гуртки [2, с.51]. Тут ставились близькі і зрозумілі народові 
п'єси І.Котляревського, Г.Квітки-Основ’яненка, Л.Глібова, М. Гоголя. 

Популярними були українські аматорські вистави у студентському середови-
щі. Наприклад, ставили їх студенти Ришельєвського ліцею в Одесі [1, арк.18]. Во-
сени 1859 р. було створено драматичний гурток при Київському університеті, фу-
ндаторами якого була група студентів, очолювана М.Старицьким, М. Лисенком М. 
та П. Чубинським [2, с.54]. Цей колектив досяг високого творчого рівня. 

Ставились українські вистави і в учнівському середовищі. Наприклад, органі-
зовували їх учні земської реальної школи міста Єлисаветграда. В них приймали 
участь відомі в майбутньому театральні діячі Микола й Панас Тобілевичі [5, с. 
325]. Не байдужими до театрального мистецтва виявились учні реальної школи у 
місті Кременчук. У цьому гуртку почав свою творчу діяльність відомий українсь-
кий театральний діяч О. Суслов. Режисерські обов'язки в колективі виконував 
М.Кропивницький [5,с.300]. Організовували вистави під час канікул сімферополь-
ські гімназисти. Серед постановок були і українські [4, с. 2].  

У 80 – 90-х рр. ХIХ ст. аматорський сценічний рух поширюється у військово-
му середовищі. Виник самодіяльний гурток у Миколаєві серед військових Резерв-
ного батальйону [5, с.211]. Часто відбувались аматорські солдатські вистави в час-
тинах військ Одеського гарнізону [5, с. 212]. В 90-х рр. XIX ст. виник аматорський 
гурток у 51 піхотному Литовському полку, який розташовувався поблизу Сімфе-
рополя. Колектив ставив як російські, так і українські драми. Головні ролі викону-
вали рядові солдати [4, с. 2]. 

В останні 20 років XIX ст. в Наддніпрянській Україні спостерігається популя-
рність театрального мистецтва в робітничому середовищі [2, с.71]. На фабриках, 
заводах, мануфактурах і рудниках з'являються драматичні гуртки. Наприкінці XIX 
ст. виникає робітничий самодіяльний колектив в одному з районів Херсона – Вій-
ськовому форштаті. Проіснував гурток до 1917 р. [5, с. 254]. Існував драматичний 
колектив в Єлисаветграді при заводі Ельворті. За розпорядженням хазяїна заводу 
для вистав спеціально збудували окремий будинок [5, с. 255].  

Поширеними були аматорські вистави і у селянському середовищі. Селянські 
аматорські гуртки існували в багатьох губерніях України. Наприклад, організато-
ром селянського гуртка в селі Деркачі поблизу Харкова був відомий громадський 
та театральний діяч Г. Хоткевич [2, с.51].  

Таким чином, організаторами більшості самодіяльних гуртків Наддніпрянської 
України в досліджуваний період були представники національної інтелігенції. До 
аматорської театральної діяльності залучаються представники різних соціальних 
верств населення. Склад учасників був різноманітним за віком, матеріальним ста-
тусом, рівнем освіти, етнічним походженням. Розширення соціальної бази театра-
льного руху було пов'язане з економічними, політичними, етносоціальними про-
цесами в Російській імперії.  
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РОЗРОБЛЕННЯ ОСНОВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СЕЛЕКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 
У ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ  

ШТУЧНОГО ОСІМЕНІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН 
 

Запровадження великомасштабної селекції у скотарстві УРСР 1960–1970-х ро-
ків, реалізація програми якісного вдосконалення порід худоби на основі викорис-
тання кращого світового генофонду, створення нових порід, типів і ліній ґрунту-
валися на зборі, обробці та накопиченні численних даних щодо паратипових, біо-
логічних, морфологічних, селекційних, генетичних, технологічних, статистичних 
та інших характеристик тварин. Оперувати такими об’ємами інформації у межах 
країни, регіону чи окремої породи і отримувати реальну віддачу у вигляді приско-
рення генетичного прогресу популяцій тварин практично неможливо без запро-
вадження автоматизованої системи управління селекційним процесом.  

У розроблення наукових основ інформатизації селекційного процесу у ско-
тарстві УРСР досліджуваного періоду вагомий внесок зробили співробітники 
створеної відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР №205 від 4 квітня 
1973 р. і Головного управління Міністерства сільського господарства УРСР №8-
Ф-99 від 3 травня 1973 р. лабораторії по застосуванню обчислювальної техніки і 
математичних методів у селекції великої рогатої худоби Центральної дослідної 
станції штучного осіменіння (ЦДСШО). Керівництво лабораторією здійснював 
кандидат сільськогосподарських наук В.М. Сірокуров. Значних зусиль до розроб-
лення даного напряму доклали кандидат сільськогосподарських наук 
С.Т. Єфіменко, старші інженери Н.В. Розум, В.П. Куликовський, І.С. Євтух, 
А.С. Левітський, З.А. Левітська [2]. 

Для зростання ефективності селекції молочної худоби співробітниками лабо-
раторії на основі запровадження в зоотехнічну практику перфораційних і елек-
тронних машин типу «Мінськ-22» та «Мінськ-32» удосконалено форми племінно-
го обліку в молочному скотарстві: форму №1 Мол. – карточка племінного бугая, 
форму №2 Мол. – карточка племінної телиці, корови, форму №12 Мол. – зведена 
відомість результатів бонітування худоби, форму №3 – ордер на відправлення 
глибокозаморожених гамет бугаїв-плідників в господарство, форму №4 – місячний 
звіт про відтворення стада в господарстві [1].  

Згідно з вимогами нової інструкції з бонітування молочної худоби та правила-
ми машинної обробки інформації розроблено проект і рекомендації з використан-
ня 80 і 45 колонних, перфораційних обчислювальних машин з обробки даних 
бонітування тварин і оцінки за якістю потомства на різних регіональних рівнях; 
проект і рекомендації з обробки матеріалів зі штучного осіменіння і відтворної 
здатності маточного поголів’я у господарствах. Удосконалено оцінку бугаїв-
плідників за якістю потомства методами «дочки-матері» та «дочки-ровесниці», зо-
крема оптимізовано введення інформації в ЕОМ з перфокарт на перфострічку, ро-
зроблено новий макет перфорації; запроваджено у програму оцінки бугаїв за ме-
тодом «дочка-мати» два нових фрагменти (оцінка бугаїв за якістю потомства при 
паруванні з коровами різних ліній і оцінка поєднуваності ліній) [3, арк. 75–77]. 
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Використання ЕОМ типу «Мінськ» при обробці матеріалів племінного обліку 
в скотарстві дало змогу збільшити продуктивність праці зоотехніків-селекціонерів 
у 20 разів, своєчасно отримувати всі необхідні дані та на цій основі розробляти 
науково обґрунтовані перспективні плани селекційно-племінної роботи, 
здійснювати з їхньою допомогою прогнозування росту продуктивності тварин. 
Автоматизована обробка матеріалів оцінки плідників за якістю потомства за до-
помогою ЕОМ дала змогу зменшити вартість обробки результатів бонітування ве-
ликої рогатої худоби в 2-3 рази [4, арк. 82–84]. 

Таким чином, у розроблення наукових основ інформатизації селекційного 
процесу в скотарстві УРСР 1960–1970 рр. вагомий внесок зробили співробітники 
лабораторії по застосуванню обчислювальної техніки і математичних методів у 
селекції великої рогатої худоби ЦДСШО: В.М. Сірокуров, С.Т. Єфіменко, 
Н.В. Розум, В.П. Куликовський, І.С. Євтух, А.С. Левітський, З.А. Левітська. Удос-
коналено форми племінного обліку в молочному скотарстві, розроблено проект і 
рекомендації з використання колонних, перфораційних обчислювальних машин з 
обробки даних бонітування тварин і оцінки за якістю потомства на різних регіо-
нальних рівнях, а також рекомендації зі штучного осіменіння і відтворної здат-
ності маточного поголів’я у господарствах, що сприяло зростанню результатив-
ності праці зоотехнічного персоналу.  
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РЕПРЕСІЇ БІЛОРУСІВ У 30-40- Х РОКАХ ХХ СТ.  
НА ТЕРИТОРІЇ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Хоча все далі й далі віддаляються від нас події минулого, але інтерес до його 
вивчення не згасає, а навпаки стає цікавіше досліджувати історію нашої країни. Як 
і в Україні зростає інтерес до вивчення свого минулого, так і в інших країнах. 
Особливо це стосується теми, яка була довгий час заборонена для дослідження – 
це репресії 30 –х р. ХХ ст.  

Однією з проблем, котра не повинна розчинитися у небутті та вимагає глибоко-
го, наукового дослідження, є проблема вивчення аналізу суті тоталітарного режиму. 

У цій доповіді хочеться розповісти про репресії білорусів у 30-40- х роках ХХ 
ст. на території Донецької області. 

Донеччина була і є регіоном з багатонаціональним складом населення. Так на 
цій території проживали росіяни, греки, німці, поляки, татари, білоруси, болгари 
та ін.. І над усіма ними відбувалися політичні репресії, не виключенням були і бі-
лоруси. 

У різні періоди динаміка політичних репресій білорусів була не стійкою. З 
опрацьованих матеріалів можна зробити такі висновки, що загальна кількість ареш-
тів 1930 р., 1932 р. та 1936 р. майже однакова. Падіння кількості арештів припадає 
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на 1931 р. та 1934 р. Активно починалися репресії з 1931 р. по 1933 р., з 1934 р. по 
1936 р. та з 1937 р. по 1938 р.. Тобто, цей процес мав «хвилеподібний» характер. 

За допомогою книг «Реабілітовані історією» були виявлені білоруси, яких 
арештували у 30-40 рр. ХХ ст., проведені статистичні підрахунки кількості репре-
сованих, їх освіта, приналежність до партії, походження, де працювали, ким ареш-
товані, коли був приведений вирок до виконання та дата реабілітації. 

Тому можна зробити такі висновки. Кількість репресованих білорусів на тери-
торії Донеччини складає 300 осіб. 90 % арештованих це чоловіки, 10 % жінки. 
Освіта, у більшості населення була початковою- у 72 %, 14 % середньою й серед-
ньою спеціальною, 12 % мали вищу освіту та у 2 % білорусів немає даних. За да-
ними найбільше вироків припадало на вікову категорію 27-35 років. 

77 % білорусів були безпартійними, 10 % членами ВКП(б), лише 2 % у лавах 
ВЛКСМ, 8 % кандидати у партію ВКП(б) та 2 % немає даних. 

Значна частина білоруського населення прямувала до України у пошуках за-
робітку у сільському господарстві та на промислових підприємствах. Білоруси 
працювали на вугільних шахтах, будівництві ДРЕС, машинобудівних та металур-
гійних заводів, у сільському господарстві (хоча саме тут їх було у Донбасі об-
маль). Це призвело до зростання чисельності білорусів у складі населення. Так, за 
переписом 1926 р., білоруси складали 0,7% населення України. Серед міського на-
селення частка білорусів, за довідкою Центральної комісії у справах нацменшин 
при ВУЦВК, була вищою - 6,3% . 

Тому можна зробити такі висновки, що 90 % білорусів проживало у містах і 
лише 10 % у селах. Найбільш численними містами за кількістю білорусів можна 
назвати Донецьк, Єнакієве, Маріуполь, Костянтинівка, Артемівськ, Сніжне, 
Слов’янськ та ін. 

Вироки найчастіше виносили Особлива нарада при НКВС СРСР і Трійки 
УНКВС. Значну кількість білорусів , а саме 50 % було засуджено до розстрілу та 
до розстрілу з позбавленням майна, про10 % взагалі даних не має і 40 засуджені на 
виправні роботи або до місць позбавлення волі. 

Отже, проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки. У процесі роз-
гортання репресій складалися певні тенденції, що були обумовлені процесами, які 
відбувалися в країні. Тому політичні процеси над білорусами на Донеччині були 
відлунням загальнополітичних тенденцій у державі. 
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ІМАМ ШАМІЛЬ – ПОЛКОВОДЕЦЬ ТА ПОЛОНЕНИЙ 
 

«Малі народи повинні мати великі кинджали…» 
Імам Шаміль 

 

Імам Шаміль – полководець та почесний полонений. Але постає питання: чому 
до нього було таке шанобливе ставлення в російському «полоні»? Можливо, він 
був необхідним для імперії?  

Метою написання статті є: ознайомитися з постаттю імама Шаміля та 
з’ясувати його роль в історії; з’ясувати чому полководець був необхідним для ім-
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ператора Олександра ІІ. 
Дослідженнями постаті імама Шаміля займалися такі історики: В. Романов, Ш. 

Казієв, М. Гаммер, І. Карпієв, А. Руновський та інші. 
У червні 1797 р. в селищі (аул) Гімри – Дагестан, з’явився на світ хлопчик Алі, 

ім’я якого пізніше батьки змінять на Шаміль. [5]. 
У 1834 р. Шаміль був проголошений імамом (головою мусульманської грома-

ди). На протязі 25 років він був керівником боротьби горян Дагестану та Чечні 
проти Російською імперією за їх незалежність.  

Володіючи військовою майстерністю, Шаміль вмів вдало розташувати армію 
та обрати найкращий час і місце для військових боїв. 

Проте, після закінчення Кримської війни (1853-1856 рр.) Шаміль був змуше-
ний здатися в полон до командувача російських військ [1]. 

Військо противника зустрічало полоненого з почестями: «Попереду, на білому 
коні їхав сам Шаміль… Генерали зустрічали його з радістю» [5]. 

Надзвичайно дивує й той факт, що Шамілеві ніхто навіть не запропонував зда-
ти зброю. Весь час, від самого початку полону, він тримався спокійно й гідно. 

Пізніше відбулася зустріч Шаміля із Олександром І в містечку Чугуєве, непо-
далік від Харкова: «Я дуже задоволений тим, що ти нарешті в Росії. Жалію, що це 
не сталося раніше» [3]. 

Під час полону Шаміль відвідав: Моздок, Ставрополь, Харків, Курськ, Тула, 
Москва, Петербург та інші міста. Цікаво те, що під час подорожей містами імперії 
він ознайомився з таким тогочасним технічним прогресом, як фотоапарат, який 
нагадував Шамілю маленьку гармату [5]. 

Під час перебування Шаміля в полоні, біля нього постійно перебував пристав 
(наглядач) – Руновський, якого призначав імператор Олександр ІІ. Для нього була 
створена та затверджена «Інструкція для пристава, який перебував при військово-
полоненому Шамілеві» [6].  

На утримання імама було виділено з царської скарбниці спочатку 10 тисяч ру-
блів сріблом, а згодом – 15 тисяч рублів сріблом. У м. Калуга, за наказом імпера-
тора був збудований будинок для «полоненого» та його родини. Покидати місто 
далі ніж на 30 верст навколо міста не можна [6]. 

Цікавим фактом було й те, що під час перебування у російському полоні, син 
Шаміля – Магомед-Шапі, – у квітні 1861 р. був прийнятий на службу корнетом 
лейб-гвардії Кавказького ескадрону імператора Олександра ІІ [2]. 

Час в російському полоні йшов швидко. Його єдиною втіхою були молитви, 
діти та книги. 

Шаміль був задоволений своїм життям у «полоні», але, залишалася в нього ще 
одна мрія, яку він хотів здійснити, – паломництво до святинь в Мекку та Медину. 
Імператор дозволив здійснити паломництво. [3]. 

На початку грудня Шаміль разом з родиною прибув до Києва, звідти до Одеси, 
а далі (морем) до Стамбула. Там його зустрічали з повагою. Шаміль проводив час 
за молитвами в мечетях [7]. Далі – Єгипет. Там Шаміль зустрівся з героєм повс-
тання в Алжирі – Абд аль-Кадиром [4]. Потім була Мекка. І вже в кінці березня 
1870 р. він прибув в Медину, побував в Мечеті Пророка (Аль-Масджид ан-
Набави) [2]. 

Так завершився життєвий шлях імама Шаміля. При житті він часто дякував 
Всевишнього за те, що він подарував йому життя, хоча й у «полоні», а також – ні-
коли не забував про свій рідний народ [3]. 

Отже, імам Шаміль – це одна з найвизначніших постатей в історії народів Пів-
нічного Кавказу. Найбільшої слави Шамілю принесла вдача військового полково-
дця. Саме завдяки цьому імам зумів завоювати прихильність не лише власного на-
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роду, а й імператора Російської імперії. І навіть той факт, що Шаміль був взятий 
до російського полону, не знизив його популярність. 
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ХРЕЩЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ ТА ЙОГО ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 
 

Актуальність даної теми зумовлюється тим, що запровадження християнства 
на території Русі-України - це епохальний поворот в нашій історії. В становленні 
нас як нації. Ідентифікації самих себе, ідентифікації себе як українців. Зміна релі-
гії вплинула на всі сфери тогочасного суспільного життя, і окреслила характерні 
особливості вітчизняної моделі історичного розвитку. 

Мета - дослідити та проаналізувати хрещення Русі-України та його історичне 
значення. 

Християнство – як і ряд інших сучасних світових релігій – є одним із напрям-
ків духовного повороту в історії людства. 

На початку IV століття християнство отримало визнання в Римській державі. 
Потім до Христа прийшли варварські народи Західної Європи: 800 р. папа корону-
вав Карла Великого, і була утворена Священна Римська імперія. На основі христи-
янського світогляду почала формуватися нова європейська цивілізація. 

Завдяки місії солунських братів Костянтина і Мефодія в другій половині IX 
століття нова віра поширилася серед слов’ян. Спершу брати проповідували в Мо-
равії. Їхні учні разом з князями Борисом та Симеоном привели до нового Бога 
Болгарію. Далі дороги проповідників вели на Русь. 

Та за легендами, уперше благу вість на береги Дніпра приніс апостол Андрій, 
якому випав жереб проповідувати в Скіфській землі. У літописах повідомляється, 
що він приплив до київських круч і мовив до учнів: «На сих горах возсіяє благо-
дать Божа». Потім апостол зійшов на гори, благословив їх і поставив хреста. 

Охрестити Русь-Україну випало Володимиру Великому який прийшовши до 
влади спочатку спробував провести релігійну реформу. В 986 р. резиденцію Воло-
димира в Києві почали відвідувати представники різних релігій і вірувань, вмов-
ляючи його прийняти те чи інше віросповідання. І послухав князь Володимир сво-
їх мудрих бояр і старців, які заздалегідь побували в інших країнах, і вирішив зу-
пинитися на виборі грецької релігії, тобто християнства візантійського зразка. Та-
кому виборові сприяла і політична обстановка того часу. Передусім у цій обстано-
вці головну роль відігравали давні й міцні зв’язки Русі –України з Візантією i пев-
ні позиції, зайняті її церквою на Русі, починаючи з IX сторіччя [1, c. 7-8]. 

Хрестився ж Володимир у церкві святого Василя, що стояла в Корсуні посеред 
міста, де мешканці збиралися на торг Володимир хрестив усіх своїх синів, а весь 
київський пантеон дерев’яних язичницьких богів велів порубати. Страшного ідола 
Перуна прив’язали до кінського хвоста і скинули до води. А народу князь велів 
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сказати: «Нехай всі приходять до ріки (Дніпра) хреститися. Хто ж не прийде – той 
буде мені ворогом». 

Як зазначає український історик М Грушевський, не всі люди охоче і радісно 
ішли до хреста як це описує літопис, для того потрібно було чудо, яке і описує Не-
стор. Іларіон натомість описує вплив страху. Також історик зазначає, що на Україні 
по всякій мірі християнство на своєму початку було релігією вищих верств населен-
ня – бояр, дружини, більших міст і дуже повільно переходило у народні маси [2,c.5]. 

Для унормування церковного життя у своїй державі Володимир Великий ви-
дав Устав, призначивши десятину на утримання церкви, та визначив права духо-
венства. Таким чином Володимир Великий намагався дати структурне оформлен-
ня нової релігії, подібне до візантійського. На чолі церкви стояв київський митро-
полит. У великих містах перебували єпископи, які вирішували всі церковні справи 
своїх єпархій. Митрополити та єпископи володіли землями, селами й містами. Це-
рква мала власні військо, суд і законодавство. З прийняттям християнства на Русі 
поширилася писемність. Володимир Великий закладав школи, будував церкви 
спершу в Києві, а згодом і в інших містах. 

Оскільки тривалий час християнство існувало на українських теренах поряд з 
язичеством, прибічники якого, еволюціонуючи до нової віри, нелегко розлучалися 
зі своїми богами, це породило своєрідний релігійний феномен - двовір'я. Воно ви-
ражалося у перенесенні особливостей, функцій язичеських богів на Ісуса Христа, 
святих мучеників, у наданні язичеській побутовій звичаєвості християнської сим-
воліки, у паралельному виконанні християнських і язичеських обрядів, поєднанні 
свят. Двовір'я відоме багатьом народам - єгиптянам, германцям, римлянам. Цей 
термін в Україні вперше застосував Феодосій Печерський. 

Хрещення сприяло об'єднанню Русі в єдину феодальну державу, дало поштовх 
розвитку економіки, освіти, духовності й культури, Русь зрівнялася з монотеїстич-
ними державами в цивілізованому світі, зріс її міжнародний авторитет. Про це сві-
дчать, зокрема, династичні шлюби: Ярослав Мудрий був одружений з дочкою 
шведського короля, сестра Ярослава стала королевою Польщі, три його дочки – 
королевами Угорщини, Норвегії та Франції. А київський митрополичий престол 
обіймали в ІХ-Х ст. ієрархи то греко, то латинофіли. Тоді ще християнський схід і 
захід співіснували відносно гармонійно. Та в другій половині XI ст. між ними роз-
почалася боротьба за вплив на Русь [3, c. 96]. 

Але не слід забувати й того, що християнська релігія прийшла на Русь у «гото-
вому» вигляді з Візантії. Вона насаджувалася згори, зустрічаючи тривалий опір 
широких мас населення, яке дотримувалося віри батьків і дідів. Та й сама центра-
лізована княжа влада, відстоюючи державну самобутність Русі, часто підтримува-
ла давні слов’янські традиції. Звідси активна взаємодія християнства і язичництва, 
характерна для давньоруської традиції майже протягом усього її існування. Пос-
тупово складався світоглядний синкретизм (поєднання), відбулося злиття народної 
релігії та церковного християнства при визначальній ролі першої.  

Цікаво те, що не зважаючи на тисячолітнє панування християнства на етнічних 
територіях України християнства, по сьогоднішній день в нашій культурі та святах 
збережені елементи язичництва. Це означає, що віра наших пращурів, досі жива і 
серед нас. Адже не так просто забути своє коріння своє первоначало.  

Християнізація поступово входила в усі галузі суспільного життя. Безпосеред-
нім наслідком хрещення Русі – України є утворення Православної Церкви. За кня-
зя Володимира Великого були засновані руські єпархії, крім Києва, у Володимирі-
Волинському, Чернігові, Турові, Полоцьку, Білгороді, Новгороді й Ростові. Церк-
ви та собори ставали головними осередками громадського й освітнього життя. При 
церквах та монастирях засновувалися школи, переписувалися й зберігалися книги, 
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творилися літописи. Духівництво впливало на все суспільне життя: єпископи бра-
ли участь у радах князів, а князі шанували їх за великий розум і кмітливість; мит-
рополити часто керували київським віче і мали більший вплив на їх рішення, ніж 
слабосильні київські князі другої половини ХІІ ст. [4, c. 28]. 

Християнізація Русі – України, відіграла прогресивну роль в історичному роз-
виткові українського народу, сприяла зміцненню єдності держави, всебічному зба-
гаченню культури, встановленню та зміцненню державно-політичних і культурних 
зв’язків Русі – України з країнами Близького Сходу й Західної Європи. Органічно 
ввійшовши в давню українську культуру, християнство посутньо визначило зміст і 
особливості становлення й утвердження українського національного духу, найха-
рактерніших рис нашої національної ментальності. 

Отже, ми прийшли до висновків, що хрещення Русі – України дуже тривалий і 
складний процес. Під впливом християнства відбулася докорінна зміна світобачення 
та світосприйняття в населення давньоруської держави. Поступово відбувається змі-
на акцентів у релігійній вірі: він переноситься із зовнішнього на внутрішній світ лю-
дини, унаслідок чого вона отримує повну свободу вибору та поведінки, справедлива 
розплата за які чекає в потойбічному світі. Такі якісні зміни помітно вплинули на 
звичаї та мораль ранньофеодального суспільства: певною мірою пом’якшилися сто-
сунки між людьми, засуджено звичаї родової помсти, чаклунство та всілякі забобони, 
припинено багатоженство, піднесено значення жінки в родині. Оцінюючи видатну 
роль нової віри в розвитку Русі – України навряд чи було б правильно вважати пра-
вославну церкву винятковим фактором її всесвітньовідомих досягнень, однак саме 
вона взяла на себе роль головного стимулятора та організатора цього процесу. 
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О.Я.РИНДОВСЬКА І РОЗВИТОК СЕРЕДНЬОЇ ЖІНОЧОЇ ОСВІТИ 
В КАТЕРИНОСЛАВІ 60-х – 90-х рр. ХIХ ст. 

 

Загальновідомо , що пореформена доба дала міцний поштовх розвитку серед-
ньої освіти в Катеринославі. Особливий інтерес, викликає стан жіночої освіти, у 
витоків якої стояла Олександра Якимівна Риндовська (1829-1905). Походила з ро-
дини педагогів. Батько Яким Якович Ковалевський – директор Катеринославської 
чоловічої класичної гімназії. 

Дівчина отримала добру освіту, навчалась в Одеському інституті благородних 
дівиць. Набуті знання, розуміння освітянської справи, проблем жіночої освіти 60-
х-90-х рр.. XIX ст.., обумовили роль О.Я. Риндовської – видатного організатора 
середньої освіти в Катеринославі. Майже сорок років (з 1865 до 1904) вона очолю-
вала Маріїнську жіночу гімназію. Керувала педагогічною радою, опікувалася ви-
кладацьким складом, визначала програми начальних дисциплін, розробляла наста-
нови щодо прийому учениць. Крім цього викладала французьку мову, була наста-
вницею дівчат випускного класу. 

Доброю традицією для Маріїнської жіночої гімназії, стали суботні вечори, які 
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започаткувала Олександра Якимівна. Вона запрошувала на них не тільки старшок-
ласниць , але й представників інтелігенції тогочасного Катеринослава. Прикметно, 
що директор нерідко виступала на цих вечорах. За свою звитяжну працю 
О.Я.Риндовська була нагороджена золотою медаллю на Аннінській стрічці з напи-
сом «за усердие», яка була вручена у грудні 1898 р. 

Навчання було платним. Коливалось від 30 до 60 рублів на рік. Джерелом ут-
римання стала допомога від казни, дворян та губернського земства. При гімназії 
існував добре обладнаний фізичний кабінет, який нараховував наприкінці XIX ст. 
понад 400 різних прикладів і пристроїв і бібліотека, що налічувала 2183 томів. 

Перший гімназичний випуск відбувся у 1863 році. За 12 років після відкриття 
її закінчили 218 дівчат, за 7 наступних – 312, що свідчило про швидке зростання 
популярності гімназії. Випускниці отримували кваліфікацію домашніх наставниць 
або домашніх вчительок. 

Земний шлях О.Я. Риндовської обірвався у 1905 році. Вона була похована на 
міському цвинтарі, її поховання не зберіглося . За радянську добу на цьому місці 
було побудовано стадіон «Металург» (зараз «Дніпро-Арена»). 

Найкращий пам'ятник видатному педагогу Катеринослава – сучасний НВК 
«Маріїнська гімназія» з меморіальною дошкою на честь Олександри Якимівни 
Риндовської, яка була встановлена у 2008 р. 

 
І. В. Барабан 

 

РЕЛІГІЯ ТАТАР ЗА ЧАСІВ КРИМСЬКОГО ХАНСТВА 
 

Історія кримських татар відноситься до тем, які довгий час не були в центрі 
уваги істориків, що певною мірою пояснює сьогоднішню складну геополітичну 
ситуацію Криму. У відродженні кримськотатарського народу в останні десятиліття 
значну роль відіграє релігія, через яку відновлюються традиції та звичаї. Тому до-
слідження історичних коренів зародження, особливостей розвитку релігійних ві-
рувань кримських татар є необхідним.  

Є декілька версій щодо появи ісламу на теренах Криму: перша пов’язує з 
впливом турків-османів, а відтак датує XV ст. Її висловлює Ф. Хартахай у статті 
«Историческая судьба крымских татар» [7, с. 140]. На думку сучасного дослідника 
В. Возгріна іслам зароджується в Золотій Орді у XIV ст. за хана Узбека, з ім’ям 
якого традиція пов’язує запровадження мусульманства [1, с. 48]. Відпочатку нова 
релігія мала співіснувати із давнім шаманством. Про це можна знайти свідчення у 
західноєвропейського мандрівника Плано Карпіні, незадовго перед переселенням 
татар до Криму [5]. 

На формування ісламу в Кримському ханстві впливали сусідні із ним мусуль-
манські держави, такі як Османська імперія, Іран і народи Закавказзя. В результаті 
склалися такі звичаї, закони і приписи, яких дотримуються і зараз. Перш за все, це 
був намаз – канонічна молитва, один із п’яти стовпів ісламу, яка проводилася 
п’ять разів у день. По-друге,кримські татари мали своїх святих і свої святі місця 
(азізи). Але головним основним законом залишається Коран і шаріат. А тому най-
тяжчим кримінальним злочином, за який винуватець піддавався смертній карі, був 
відступ від своєї віри. Одним із важливих законів ісламу є такий, що гарантував 
право на землю, а саме: «Обработавший землю ею и владеет» [1, с.58]. Іслам був і 
є релігією, в якій більшість законів є обов’язковими для виконання, і можуть кара-
тися вони не лише верховним Божим судом, але й державою. Народ Кримського 
ханства почитає онуків Мухаммеда Хасана и Хусейна. Кримські татари могли на-
зивати бога не тільки «Аллах», а й «Тенгрі».  
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Татари майже з самого початку прийняття ісламу були смиренними віруючи-
ми, про що й пише Густав Радде у своїй праці «Крымские татары» [6,с.5]. Оскіль-
ки вони є дуже набожними, то вони дотримуються деяких звичаїв під час молитви: 
«Во-первых, они молятся не иначе, как сняв с себя всякие украшения и драгоцен-
ности и соблюдая крайнюю простоту в одежде; во-вторых, женщины никогда не 
встречаются в мечети с мужчинами» [6,с.6]. Переважно майже всі татари мали од-
ну дружину, і навіть такі хани, як Мурад І Герай мав лише одну дружину. Але за 
законом: «Каждый татарин имел право жениться на четырех женах, от которых 
иногда имел по нескольку детей» [7, с.141].  

У трактаті Михалона Литвина «О нравах татар, литовцев и москвитян», можна 
побачити зв’язок звичайного життя татар із релігією: « А образ жизни татар, […] 
патриархальный, пастушеский, какой некогда в золотой век, вели святые отцы, и 
из них же избирались народом короли, вожди и пророки» [4, с.68]. Ця простота 
виявляється і у звичаях щодо прийому гостей, але як пише М. Литвин, існував ряд 
законів, яких мав дотримуватися й подорожній [4, с.70].  

Важливим аспектом залишається питання віротерпимості. Адже татари були 
досить толерантними із іновірцями. Так, наприклад, Менглі Герай, який правив до 
1515р., вісім років виховувався у генуезців. У XV ст. Хаджі-Давлет Герай намага-
вся шукати дружби та підтримки від християн та примирити їх зі своїм кочовим 
народом. Яскраві приклади віротерпимості наводяться у статті О. Гайворонського 
«К вопросу о христианских подразделениях в армии» [2]. 

На релігію Кримського ханства впливала не тільки Османська імперія, а й 
сельджукська Анатолія, мамелюкський Єгипет і Хорезм. А тому можна припусти-
ти, що релігія Кримського ханства мала свої особливості, що виникли внаслідок 
поєднання саме власних традицій з класичним мусульманством. Підтвердження 
цьому ми можемо побачити і в праці М. Якубовича «Філософська думка Кримсь-
кого ханства», де підкреслюється, що саме модель ісламу, яка була сформована 
під впливом суфізму і заклала основи для постосманської релігійності зі значним 
ліберальним компонентом [8, с.3]. 
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ВЗАЄМОВПЛИВ ІСТОРИЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ  
У ТЕОРІЇ «ПАМ’ЯТІ-ЗВИЧКИ» ПОЛА КОННЕРТОНА 

 

Актуальність вивчення взаємовпливу історичної і соціальної пам’яті обумов-
лена сучасним кризовим станом українського суспільства, в якому спостерігають-
ся розрив споконвічних зв’язків, перегляд історичних подій, відрив від духовних 
коренів, забуття традиційних цінностей і нехтування моралі. Оригінальну позицію 
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щодо взаємовпливу історичної і соціальної пам’яті репрезентовано у розвідках 
британського антрополога і соціолога Пола Коннертона. 

На думку вченого, історична пам’ять виникає на перетині колективної пам’яті 
та дискурсу історії. Він наголошує на обопільному характері їх взаємовпливу, за-
значаючи, що «практика історичної реконструкції може… отримувати подальший 
направляючий поштовх від пам’яті соціальних груп. Своєю чергою, і пам’ять со-
ціальних груп може набирати певної форми в залежності від практики історичної 
реконструкції» [1, с. 34]. 

Ключовими у проблематиці взаємовпливу історичної і соціальної пам’яті є фе-
номен політики пам’яті і комеморативні практики, які здатні як посилити розкол 
суспільства, так і сприяти його консолідації навколо загальнозначущих подій і дат, 
навколо спільної історії. Сама політика пам’яті піддається неминучій ідеологізова-
ності, проте кращого інструменту для управління настроями суспільства немає. 
П.Коннертон пов’язує обидва ці аспекти, говорячи таке: «Щодо власне соціальної 
пам’яті, то можемо сказати, що образи з минулого зазвичай «виправдовують» / легі-
тимізують соціальний лад сьогодення. Це діє як неписане правило – все «учасники» 
(і суб’єкти, і об’єкти) будь-якого ладу повинні мати загальну пам’ять» [1,с.17]. 

П.Коннертон розглядає соціальну пам’ять як спільну пам’ять багатьох людей, 
що виникає на стику власне-особистісної, когнітивної пам’яті та пам’яті-звички. 
Ця пам’ять нерідко слугує елементом політичної ідеології, що контрольована вла-
дою, а втілюється вона у церемоніях / ритуалах вшанування, тілесних практиках 
(див.: [1]). Учений окремо звертає увагу на взаємозумовленості між сприйманням 
нинішнього й минулого, зафіксованого в індивідуальній та спільній пам’яті: «Те-
перішнє намагається в певний спосіб впливати на наші спогади про минуле..., ми-
нуле намагається впливати чи спотворювати наше сприйняття теперішнього» [1, 
с.16]. Водночас соціальна / колективна пам’ять у такому трактуванні постає спіль-
ною матрицею минулого у свідомості одного чи кількох поколінь [1, с. 17]. 

Для сучасних студій пам’яті принципової важливості набуває концепт «коме-
морація». Ще класик західної соціології Еміль Дюркгейм велику увагу приділяв ви-
вченню комеморативних ритуалів примітивних суспільств – церемоній, що мали на 
меті репрезентацію міфічної історії спільних предків. Для П.Коннертона меморіа-
льні церемонії є формою соціальної передачі досвіду. Його теорія «пам’яті-звички» 
зосереджена на перфомативних та тілесних практиках. З цього приводу він зазна-
чає: «Усі ритуали й обряди є повторюваними, а повторення автоматично передбачає 
постійний зв’язок з минулим. Проте існує окремий клас ритуалів і обрядів, які ма-
ють відверто спрямований до минулого і календарний характер» [1,c.75]. 

Розрізняючи соціальну пам’ять та історичну реконструкцію, П. Коннертон на-
голошує, що знання про всі види людської діяльності у минулому можливе лише 
через знання «слідів», які вони по собі залишають [1,с.32]. Саме з останнім має 
справу історик, праця якого, на думку П.Коннертона, полягає в «робленні виснов-
ків». «Історики здатні заперечувати будь-що з того, що явно постає перед ними як 
свідчення, і заміняти його власним тлумаченням подій. І навіть у тому разі, якщо 
вони приймають те, про що промовляє їм попереднє твердження, вони це роблять 
не тому, що це твердження взагалі існує та має певний авторитет, а тому, що воно 
приймається і розглядається як таке, що задовольняє критерії та вимоги істориків 
до історичної істини» [1,с.32]. 

Виходячи з цього, П. Коннертон доходить висновку, що історична реконстру-
кція не залежить від соціальної пам’яті [1, с. 33]. Особливість поглядів П. Коннер-
тона полягає в тому, що під час передання пам’яті про минуле він робить наголос 
на невербальній тілесній комунікації, адже у меморіальних церемоніях («церемо-
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ніях вшанування пам’яті») головним є перформативний акт – спільна участь у пе-
вному ритуалі, а не наративи, що його супроводжують чи до яких він відсилає. 
Тобто оскільки пам’ять про минуле передається невербально, то й зберігається во-
на теж без допомоги репрезентації через слова та образи. 

Розглядаючи соціальну пам’ять у контексті концепції соціально структурова-
ної пам’яті-звички, П. Коннертон окремо виділяє церемонії вшанування пам’яті і 
перформативну пам’ять, яка безпосередньо пов’язана з різноманітними тілесними 
практиками [1, с.17-21]. У П.Коннертона соціальна пам’ять набуває кластерного 
характеру, оскільки вона залежить від історії індивіда, чи певної соціальної спіль-
ноти, а отже, соціальна пам’ять локальних груп може відрізнятись від домінуючо-
го у суспільстві наративу. Британський учений робить наголос на передачі інфор-
мації, виокремлюючи два типи тілесних практик, а саме практики інкорпорування 
(обумовлені культурою жести, пози тіла, диспозиції людських тіл) і записування 
(письмо, позначки, знаки) [1, с.115, 116, 118]. Тобто основну увагу П.Коннертон 
фокусує на механізмах передачі пам’яті про минуле та окремих структурно-
функціональних складових соціальної пам’яті. 

Список використаних джерел 
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ФІЛОСОФСЬКІ ПОШУКИ НА ТЛІ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ 
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ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  
В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

 

Современный этап развития научного знания неординарен, уникален и ин-
теллектуален по своему содержанию, что отражается в большом спектре револю-
ционных преобразований в науке опирающихся на методологические новации по-
стнеклассической рациональности. 

С одной стороны, продолжается развитие научно-технической революции, но 
оформляется содержание таких её рефлексий как информационно-компьютерная, 
нанотехнологическая, сетевая, а сегодня уже и гуманитарно-технологическая ре-
волюция. С другой стороны, поснеклассическая рациональность формирует новый 
понятийный категариальный аппарат научного знания на основе новых стратегий 
научного поиска и методологических новаций. 

О гуманитарно-технологической революции стали говорить в связи с форми-
рованием «общества знаний» и переходом к «смарт-обществу», под которым по-
нимается общество, активно формирующееся и функционирующее на совокупном 
общественном интеллекте. Если под общественным интеллектом понимается, по 
утверждению А.И. Субетто, «единство науки, культуры и образования, реализую-
щееся как механизм управления будущим со стороны общества, через функции 
управления будущим…, то когда речь идёт о совокупном общественном интелле-
кте человечества, то в этом случае речь идёт о планетаризации механизмов функ-
ционирования науки, культуры, образования, причём с выходом этих механизмов 
на уровень управления развитием всего человечества» [1, с. 7], то именно это 
единство и есть фундамент гуманитарно-технологической революции. 

Основной ценностью и смысло-соразмерным фактором гуманитарно-
технологической революции, как и любой научной, выступает человек-
интеллектуал, реализующий стратегию этой революции через формирование ин-
новационной среды, прокладывающую путь к обществу инноваций. Такое обще-
ство строит сегодня Китай, который в его созедании опирается на образование, 
призванное вооружить специалиста и гуманитарными (развивать его ценностные 
мировоззренческие устои) и технико-технологическими знаниями, что позволит 
будущему интеллектуалу, активно заниматся разработкой и внедрением иннова-
ций во все сферы деятельности социума. 

Теоретический анализ инновации в пространстве гуманитарно-
технологической революции рассматривается как концепт, имеющий конкретную 
смысловую и системную нагрузку. Инновация по своему содержанию и природе, 
как многомерный феномен, включает множество смыслов. На общенаучном 
уровне она сохраняет свои детерминирующие признаки – нововведение, внедре-
ние, высокую эффективность, результат интеллектуального решения. В то же вре-
мя инновации – это процесс коренной ломки старого, отжившего себя и в теории и 
на практике, и в знаниях, и в технологиях, и в артефактах, но с последующей ма-
териализацией нового. Это процесс целенаправленного использования нового зна-
ния и новых инструментальных моделей его опредмечивания во всех сферах мате-
риального и духовного производства, имеющий высокую ценность и экономиче-
ский эффект. Развитие инноваций – это не дань моде, а жизненная необходимость, 
это одно из направлений сохранения самостоятельности страны в условиях глоба-
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лизации, что и заставляет её определять и контролировать свою инновационную 
деятельность.  

Как выше отмечалось, основной ценностью новой революции выступает ин-
теллектуальная личность, а её сформировать вне образования нельзя. Образование 
– тот самый ключ, который отпирает двери социуму к обществу инноваций, «об-
ществу знаний», это не просто один из активов общества, это императив гумани-
тарно-технологической революции. Он требует превращения социума в общество 
непрерывного обучения, фундаментальный элемент повседневной жизни, которая 
сегодня меняется калейдоскопически и надо быстро осознавать и осваивать новое. 

Что же требует от науки и образования гуманитарно-технологическая револю-
ция?  

Во-первых, перехода к новой парадигме образования. Такой парадигмой, на 
наш взгляд, должна стать ноосферно-информационная. Сегодня моделей образо-
вания в мировом сообществе функционирует много, но ни одна из них не может 
не отражать процесса его ноосферизации, с одной стороны. А с другой, не учиты-
вать смыслообразующий стержень новой информационной цивилизации – инфор-
мацию, её сущность и значимость, процессы информатизации, формирование ин-
формационных интеллектуальных ресурсов – нельзя. Ноосферно-информационная 
парадигма – это качественно новый уровень формирования инновационного типа 
мышления освобождённого от старых стереотипов, базирующихся на информаци-
онных ресурсах общества и способствующий на основе креативной методологии и 
достижений современной науки, становлению нового уровня индивидуального и 
общественного интеллекта. Такое понимание новой парадигмы образования экс-
плицитно выражает то, что в ней заложено имплицитно.  

Во-вторых, выстроить новую систему образования, соответствующую целям 
гуманитарно-технологической революции, фрактально описать образование как 
систему обладающую не только свойствами самоподобия, но и масштабной инва-
риативности. Такую систему, обладающую масштабной инвариативностью репре-
зентируют сегодня как «stem – образование». Однако, в этой системе не выделя-
ются social sciences (общественные науки), которые призваны решать гуманитар-
ную составляющую этой революции 

Несомненно, идея реализации гуманитарно-технологической революции очень 
важна вне её невозможно постороение новой цивилизации. Но эта идея требует 
научной разработки концептуальных и инструментальных моделей обоснования 
своей ценности, сущности и необходимости. 

 

Список использованных источников 
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ДИФУЗІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
У СУСПІЛЬСТВІ ТОТАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Соціальна відповідальність (англ. «social responsibility») є характеристикою 
розвинутого громадянського суспільства, тим механізмом, який дозволяє ефекти-
вно функціонувати, корегуючи дії державної влади та потреби суспільного органі-
зму. Розпочинаючись із індивідуальної соціальної дії та самовідповідальної пове-
дінки особистості, вона трансформується на різних рівнях соціальності у таких 
формах як юридична, політична, громадянська, професійна, моральна відповіда-
льність, які регулюють поведінку людини та груп людей у різних сферах життя. 
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Але, на наш погляд, ретрансльована ще Т. Гоббсом, а потім переосмислена І. Кан-
том, Г. Гегелем і К. Марксом модель соціальної відповідальності як своєрідної 
«усвідомленої необхідності», створених і прийнятих правил співжиття (навіть, як 
мріяли Ю.Габермас і К.-О.Апель – на засадах гіпотетичного комунікативного 
співтовариства) – не працює в умовах суспільства тотальної комунікації. 

З появою соціальних мереж, веб-камер, мобільних телефонів, комунікативні 
можливості людини у рази зросли. Відбулось також зростання соціального контро-
лю: кожний може виступити із критикою дій влади, «запустити» певну суспільну 
думку, вплинути та ті чи інші рішення. Тотальна комунікація робить більш прозо-
рим публічний простір, відкриваючи нові можливості для презентації соціальної ак-
тивності різних груп людей. Одночасно вона нівелює приватну сферу життя люди-
ни, розриває межи приватного і публічного, громадського й особистого.  

Саме тому реакцією на цю тенденцію стало створення подвійної або додатко-
вої віртуальності – багатошарової «соціальної історії», що продукується індивіда-
ми в процесі нанизування тих чи інших соціальних ролей у віртуальній сфері. 
Звідси – розрив між тим, чим «ділиться» людина у Фейсбуці і тим, якою є вона на-
справді, тим, які у ході комунікативного контролю виникають реакції («пости»), і 
тим, як та чи інша комунікативна дія відтворюється у просторі реальних соціаль-
них дій. Як наслідок, відбувається дифузія соціальної відповідальності, коли ті чи 
інші норми, виражені у віртуальних комунікативних діях, виявляються лише де-
монстрацією прийнятної моделі поведінки і не призводять до реальних соціальних 
дій. Тим самим руйнується така важлива складова взаємодії соціальних суб’єктів, 
яку Ю.Габермас свого часу назвав «солідарною відповідальністю» [1,с.43]. В ато-
мізованому комунікативному співтоваристві віртуального середовища солідарна 
відповідальність трансформується у солідарну ритуальність, яка проявляється, на-
приклад, у відгуках на повідомлення лише тих, хто, в свою чергу, відгукується на 
твої повідомлення (принцип «лайкаю тих, хто лайкає мене») або – у демонстрації 
схожих думок чи дій, які маркують особу як приналежну до якоїсь віртуальної 
групи (але це не означає, що в іншій віртуальній групі ця ж особа буде дотримува-
тися цих самих ідей та стратегій). 

Дифузія соціальної відповідальності є результатом панування у сучасному су-
спільстві постправди – «гнучкої» і плинної моделі комунікації. Все, що немає від-
творення у віртуальності – не має історії, тобто не набуває атрибуту закріпленої 
реальності – не стає «правдою» - такий пануючий принцип постправди. Маніпу-
лювання фактами, апеляція до емоцій - це лише одна із складових постправди. Як-
би цей феномен будувався лише на маніпуляції – він не отримав би таке розпов-
сюдження у суспільстві тотальної комунікації. Скоріше слід говорити про власти-
ву природі людини міфологізацію дійсності, «прикриття» вигаданою «історією» 
надмірність відкритості сучасних комунікативних практик.  

Комунікація між людьми є результативною тоді, коли вона побудована на вза-
єморозумінні та спільності інтересів, ідей, цінностей. Віртуалізована свобода ко-
мунікації створює ілюзію розуміння. Віртуалізована соціальна відповідальність 
створює ілюзію суспільного єднання, а також ілюзію свободи вибору особистості. 
Замість цього посилюється маніпуляція вибором індивідів – політичним, спожив-
чим, культурним. Замість прозорості і відкритості в суспільстві тотальної комуні-
кації на виході ми маємо ще більший контроль. Викривання корупції, брудних ви-
борчих технологій, кримінальних порушень, дезінформації в умовах дифузії соці-
альної відповідальності може відігравати у кращому випадку роль «цікавинки» у 
потоці різноманітної інформації, а у гіршому – бути витонченою формою маніпу-
ляції, метою якої є створення спрямованої та контрольованої громадської думки. 
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Таким чином, сучасні віртуальні спільноти, з одного боку, можуть виступати в 
якості форми соціального контролю за діями її членів, віддзеркалюючи відповідні 
стандарти взаємодії. З іншого боку, дифузія соціальної відповідальності стає нас-
лідком перенесення соціального контролю з віртуального на реальні соціальні сто-
сунки. У цілому, відповідальність напряму пов’язана зі свободою волі індивіда, а 
також його здатністю передбачати наслідки власних дій. Соціальна відповідаль-
ність розкриває здатність як окремих індивідів, так і цілих соціальних груп вихо-
дити за межи власних інтересів і будувати свої стосунки на засадах спільних цін-
ностей та ідеалів. Дифузія соціальної відповідальності означає розмивання ідеї 
спільності, множинність стратегій вибору або демонстрацію вибору та цілісності. 
Все це відкриває шлях до трансформації «прозорого суспільства» тотальної кому-
нікації у «суспільство тотального контролю». Позбутися цієї тенденції можливо 
лише завдяки визнанню соціальної відповідальності як базового механізму побу-
дови будь-яких соціальних процесів.  

 

Список використаних джерел 
1. Хабермас Ю. Вовлечение Другого. Очерки политической теории [Текст] / Ю.Хабермас; пер. с нем. 
Ю. С. Медведева под ред. Д. В. Скляднева. – СПб : Наука, 2001. – 415 с. 

 
В. Н. Шаповал 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ И РОЛЬ ФИЛОСОФИИ  
В ИХ ОСМЫСЛЕНИИ 

 

1.Современная цивилизация переполнена противоречиями и конфликтами. 
Количество противоречий нарастает более стремительно, чем возможности их 
разрешения. Несмотря на отдельные положительные тенденции, ситуация в целом 
становится всё более сложной.  

2.Обострение глобальных проблем современности обусловлено целым рядом 
комплексных причин, но одна из основных – рост численности человеческой по-
пуляции на планете и возрастание запросов и потребностей людей. Планета пере-
населена, массовое общество превратилось в мегаобщество, что имеет следствием 
новые усилия экономики удовлетворить возрастающие запросы, истощение при-
родных ресурсов, изменения климата, деградацию биосферы, сползание от ло-
кальных экологических катаклизмов к глобальной экологической катастрофе. По-
ложение становится поистине безвыходным.  

3.Поскольку источник глобальных проблем – мегаобщество, то их решение 
сдвинется с мертвой точки в том случае, если в их разрешении будут принимать 
участие те, кто их создает, – десятки и сотни миллионов жителей планеты Земля, 
каждый из живущих на планете людей. 

4.Было бы замечательно, если бы все люди (или их большинство) ясно пред-
ставляли бы себе суть происходящего, правильно оценивали прошлое и ясно пред-
ставляли, какое их ожидает будущее, мыслили синтетически, философски. Но фи-
лософия никогда не была властительницей умов толпы. По преимуществу, она, 
является уделом одиночек, избранных, тех, кто способен мыслить интегрально, 
судить обо всем с точки зрения бесконечности и вечности.  

5.Обыватель, по большому счету, в философии не заинтересован. У него свои 
интересы и цели. Однако было бы крайне важно, чтобы способность мыслить на 
философском уровне обрела элита, вожди. Полностью отдавая себе отчет в том, 
что происходит, элита, используя всю мощь современных информационных тех-
нологий, могла бы направлять энергию масс в нужном направлении, концентриро-
вать на решении безотлагательных задач. 
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6.К сожалению, превалирующая в современной западной цивилизации система 
ценностей не позволяет надеяться на изменения в подходах е данным вопросам. 
Очевидно, что в этой системе имеют место серьезные сбои. Многие ее элементы 
исчерпали себя и нуждаются в серьезной корректировке.  

7.Ведущими ценностями Западного Мира провозглашены индивидуализм, 
свобода личности, права человека. Можно сказать, что они стали базовыми для 
буржуазного общества. На каком-то отрезке мировой истории указанные ценност-
ные ориентиры играли конструктивную роль, способствовали поступательному 
развитию человечества.  

8.Ныне ситуация в мире существенно изменилась. Провозглашенные на заре 
Просвещения идеалы формально продолжают сохраняться, но на деле, руковод-
ствуясь мнимой необходимостью или конкретной целесообразностью, о правах 
человека легко забывают, а пространство индивидуальной свободы резко ограни-
чивают, вплоть до превращения его в нуль.  

9.Считая себя безнаказанными, некоторые державы легко забывают о всякой 
свободе и справедливости, когда видят угрозу своих интересов. Они вторгаются на 
территорию суверенных государств, лишая живущих там людей не только свобо-
ды, но самой жизни, убивая их сотнями и тысячами. Декларируемая свобода ока-
зывается свободой только для избранных. На практике, она становится фикцией, 
которую, когда это нужно, выставляют на поверхность, а когда нужно, убирают.  

10.Миф свободы и прав человека служит прикрытием эгоистических, меркан-
тильных интересов и нередко выступает в крайне деструктивной роли. Она обора-
чивается либо жесткими ограничениями, граничащими с либо с тоталитаризмом, 
либо с полным своеволием, превращающем общество в хаос. Причем, нередко ха-
ос является результатом хорошо спланированных и срежиссированных акций. 

11.Современную цивилизацию губит алчность, ложь, своекорыстие, нацио-
нальный эгоизм и религиозный фанатизм, упование на силу, как самый надежный 
аргумент. За всем этим стоит чрезвычайная узость и ограниченность мышления. В 
иных обществах царствует первобытная мораль, как будто не было тысячелетней 
человеческой истории, миллионов неверных решений и ошибочных практик. При 
этом, у нас нет иного источника, кроме опыта истории, мировой духовной культу-
ры, которая может дать вдохновение для создания лучшего будущего. 

12.Необходимо разоблачать обман и самообман, которые ныне густой сетью 
покрывают весь человеческий мир. Придуманы тысячи способов, как сделать так, 
чтобы черное не называть черным, а белое – белым. Вещи должны быть названы 
своими именами. Точный и вовремя поставленный диагноз болезни дает шанс 
встать на путь излечения. 

13.Диагноз нашего времени – нарушение глобального равновесия между чело-
веческой цивилизацией и природой. Природа на протяжении двух миллиардов лет 
своего существования создала на нашей планете глобальное равновесие между 
живой и неживой ее составляющей. С тех пор, как появился человек, повсюду, где 
он начинает действовать, он создает всякого рода дисбалансы, которые, по мере 
усиления его энерговооруженности, становятся глубже и острее.  

14.Для того, чтобы жить, человеческая цивилизация должна черпать энергию и 
ресурсы из окружающей внешней среды. Рост цивилизации ведет к экспотенци-
альному росту этих компонентов. Рассуждая чисто логически, несложно прийти и 
к выводу, что на каком-то этапе рост цивилизации неизбежно закончится тупиком 
и обвалом, вследствие исчерпания ресурсов, поскольку границы планеты Земля 
конечны. Выход в том, чтобы поставить пределы роста численности людей, их по-
требностей и, соответственно, роста экономики, перемалывающей ресурсы. Людей 
на планете должно быть меньше, а потребности их должны быть сокращены до 
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необходимого минимума.  
15.Указать, какими должно быть решение проблемы легче, чем воплотить его 

на практике. Большие задачи требуют для своего выполнения больших матери-
альных и финансовых ресурсов, которые сами по себе в дефиците. Вместе с тем, 
средства, которые многие страны сегодня расходуют на вооружение и другие не-
рациональные проекты, можно было бы направить на иные, в частности, экологи-
ческие цели. Главная причина многих проблем в том, что ненасытная жажда вла-
сти и обогащения заставляет закрывать глаза на главные беды человечества и се-
рьезно заняться их устранением.  

16.Многие из используемых сегодня человеческих практик дают отрицатель-
ные результаты и не могут применяться в длинной перспективе. Необходимо ко-
ренным образом изменить отношение к ведущим направлениям человеческой дея-
тельности, решать не только локальные задачи, встающие в данное время в дан-
ном месте, но искать новые стратегии, дающие надежные гарантии на благоприят-
ное будущее. 

17.Философия, согласно своему предназначению, представляет собой инте-
гральную духовную практику, призванную исследовать всякий объект с точки 
зрения его включенности в целое, познавать с позиций всеобщего. Она принадле-
жит области духа, и любая проблема, попадающая в сферу ее внимания, рассмат-
ривается ею с позиций духа, принимая во внимание все доступные современному 
уровню знания. 

18.Для того, чтобы стать надежным инструментом в решении важнейших об-
щечеловеческих проблем, сама философия должна измениться, выйти из башни из 
слоновой кости, где она пребывает в самоуспокоенности и самоудовлетворении, и 
взять на свои плечи все тяготы бытия. Она должна интегрировать исторические и 
культурные практики всего мира, включая древнейшие культуры Азии, Централь-
ной и Южной Америки и Африки, чтобы перекинуть мостик между тем, что есть, 
и тем, как должно быть.  

19.Философия могла бы оказать неоценимую помощь в решении сверхслож-
ных глобальных проблем, с которыми столкнулась современная земная цивилиза-
ция. Однако последнее станет возможным, если ее возможности будет использо-
ваться адекватно, а к поиску решений будут привлечены ведущие интеллектуаль-
ные силы, наделенные чрезвычайными полномочиями. 

20.По всем признакам, часы, отсчитывающие время жизни человеческой ци-
вилизации, приближаются к полуночи. Что произойдет, когда пробьёт полночь, 
никто не знает. Хотелось бы надеяться, что вслед за этим не наступит вечный 
мрак, человеческий мир еще долго будет наполнен светом. 

 
Г. В. Коваленко  

 

ЛОГІКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ  
В КОНЦЕПЦІЇ РОНАЛДА ДВОРКІНА ЩОДО ЕВТАНАЗІЇ 

 

Становлення України як правової держави потребує вирішення чималих про-
блемних питань. Їх подолання залежить від ефективного регулювання правової 
системи держави та її належного функціонування. У цьому зв’язку актуальними є 
проблеми у правозастосуванні. 

Реформаційні процеси в державно-правовій сфері нашої держави обумовили 
значну зацікавленість питаннями щодо логіки прийняття рішень в правозастосу-
вальній практиці. Необхідно відмітити, що теоретична і практична робота будь-
якого юриста пов’язана з постійним прийняттям рішень. Теорія прийняття рішень 
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відповідає на питання про те, як людина вибирає лінію своєї поведінки з декількох 
альтернатив [1]. Тому розробка й удосконалення теорії прийняття рішень були і 
залишаються актуальними і важливими завданнями.  

Саме логіка прийняття рішень може стати в нагоді для юридичної теорії та 
практики у питанні вирішення проблеми евтаназії у сучасній правовій, демократи-
чній державі. У зв’язку з цим, заслуговує на увагу вирішення біоетичної проблеми 
щодо питання евтаназії шляхом застосуваняя логіки прийняття рішення в концеп-
ції видатного американського юриста і філософа Роналда Дворкіна (1931 – 2013).  

Результати проведеного дослідження можуть бути використані при вдоскона-
ленні тлумачення та прийняття рішень в судовій та правоохоронній діяльності; 
для подальшого дослідження методів вирішення нестандартних проблем в теорії 
прийняття рішень. 

Питання щодо евтаназії як морально-етична, теоретико-правова та філософсь-
ка проблема вивчалось багатьма (Л. Бачинська, Н. Борисевич, В. Ворона, 
Г. Губенко, Г. Пеклина, А. Пищита, М. Рапаєва, І. Середа, Є. Стрельцов, 
А. Тимощук, М. Ткач, Ю. Усманов, С. Хімченко та ін.) дослідниками. 

Метою роботи є висвітлення логіки прийняття рішень в концепції Р. Дворкіна 
щодо проблеми евтаназії. 

Наприкінці 1980-х Р. Дворкін на замовлення Конгресу США підготував до-
повідь «Філософські проблеми сенільної деменції» [7], в якій привернув увагу до 
соціальних та медичних аспектів дотримання громадянських прав понад мільйона 
американців, що страждають на сенільну деменцію (старече слабоумство). Завдя-
ки цій доповіді була суттєво поліпшена медична допомога і юридичний захист 
людей, які протягом активного життя сприяли процвітанню країни і мають право 
на повагу та оптимальний комфорт у своїй осінній порі.  

Р. Дворкін розробив теорію, що наполягає на рівності у гідності кожної люди-
ни та повазі до неї. Ця ідея є центральною в усіх його наступних книгах, перш за 
все, у присвяченій актуальним проблемам біоетики книзі «Царина життя: Аргу-
мент щодо абортів, евтаназії та особистої свободи» (1993) [6]. 

На протилежному полюсі філософсько-правових проблем біоетики знаходять-
ся питання легального припинення життя пацієнтів з невиліковними хворобами. 
Крім «Царини життя», Р. Дворкін присвятив обговоренню цієї теми декілька 
публікацій у The New York Review of Books ([3-5, 8, 9]).  

Р. Дворкін розподіляє на три групи всіх тих пацієнтів, по відношенню до яких 
є актуальними рішення про прискорення смерті: (1) дієздатні люди, що зберегли 
свідомість, (2) постійно несвідомі люди, і (3) свідомі, але недієздатні люди, зокре-
ма, ті, хто страждає на прогресуючу і невиліковну деменцію.  

Пацієнтам з першої групи слід дозволити самостійно приймати рішення про 
евтаназію. За пацієнтів з другої групи мають приймати рішення їхні представники 
(proxy, proxies). Третю групу Р. Дворкін вважає найскладнішим викликом для ро-
зробників евтаназійної політики. 

Відправним пунктом його роздумів став випадок якоїсь Марго, у якої була 
хвороба Альцгеймера, описаний геронтологом Е. Фірліком (Andrew Firlik) в 
«Журналі Американської Медичної Асоціації».  

У «Царині життя» Р. Дворкін дивиться на Марго як на потенційний предмет 
свого підходу. Він просить нас взяти до уваги, що: «… декілька років тому, коли 
вона ще була повністю дієздатною, Марго отримала офіційний документ [за яким], 
якщо у неї розвинеться хвороба Альцгеймера ... вона не буде отримувати лікуван-
ня від будь-якого іншого серйозного і небезпечного для життя захворювання, що-
до якого вона могла б мати [страховий] контракт. У такому випадку вона має бути 
позбавлена життя (в оригіналі ще сильніше – killed, вбитою – Г. К.) якнайшвидше і 
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якомога безболісніше» [6, с. 226]. 
Далі Р. Дворкін наводить аргументи на користь здійснення первинних засте-

режень Марго, незважаючи на те задоволення, яке вона, як здається, отримує від 
життя попри свою деменцію. 

Позиція Р. Дворкіна виходить з його досліджень цінностей автономії, добро-
чинності і святості життя. Щоб визначити роль цих понять у справі Марго, пише 
він, ми повинні насамперед подумати про те, чому ми піклуємося про те, як буде-
мо вмирати. Тобто спочатку ми повинні зрозуміти, чому ми піклуємося про те, як 
саме ми живемо. Р. Дворкін вважає, що наше життя керується бажанням просува-
ти два види інтересів.  

Інтереси досвіду, або емпіричні інтереси (experiential interests) є тими інтере-
сами, що ми поділяємо майже з усіма чуттєвими істотами [6, с. 201]. 

Але Р. Дворкін вважає ці інтереси менш важливими, ніж інтереси другого ви-
ду, які ми також маємо. Р. Дворкін стверджує, що ми прагнемо задовольнити та-
кож наші критичні інтереси (critical interests), які лежать у підґрунті наших надій і 
цілей, і які надають справжній сенс нашому життю.  

Для більшості людей, пише Р. Дворкін, смерть має «…особливе, символічне 
значення: вони хочуть, щоб їх смерті, якщо це можливо, яскраво підтвердили зна-
чення того, що вони вважають найбільш важливим у їхньому житті» [6, с. 211]. 
Оскільки ж критичні інтереси є дуже особистими і дуже різними у різних людей, 
кожна людина повинна мати право контролювати те, яким чином її життя досягає 
свого фіналу. Відповідно, держава повинна утримуватися від запровадження 
«єдиного, загального погляду [на належне піклування наприкінці життя] шляхом 
суверенного права» [6, с. 213]. 

Р. Дворкін пропонує ієрархію людських інтересів, щоб показати, як принципи 
автономії і доброчинності мають застосовуватися до такої особи, як Марго. По-
перше, він вважає, що ми повинні у більшості випадків поважати автономний 
вибір дієздатної людини. Щоб виправдати цей принцип, можна стверджувати, що 
люди, як правило, знають краще, ніж будь-хто інший, що найкраще відповідає 
їхнім інтересам. Таким чином, їх власний вибір є найбільш переконливим елемен-
том у прийнятті рішення, як самим захистити своє благо. Р. Дворкін називає це 
доказовим поглядом (evidentiary view) на автономію. На його думку, найкращим 
поясненням поваги, яку ми надаємо індивідуальному виборові, є те, що він нази-
ває порядним поглядом (integrity view) на автономію. У багатьох випадках ми 
надаємо людям свободу діяти таким чином, що вочевидь конфліктує з їхніми 
власними інтересами. Ми робимо це тому, що ми хочемо дозволити людям «вести 
своє життя з чітким відчуттям власного характеру, відчуттям того, що важливо 
для них» [6, с. 224]. Ця модель приписує найбільше моральне значення критичним 
інтересам особистості, в противагу менш важливим досвідним інтересам, які та-
кож сприяють доброму життю. 

Такий погляд на автономію пояснює переконання Р. Дворкіна у тому, що ми 
повинні поважати первісний вибір Марго припинити своє життя, якщо у неї ро-
звинеться хвороба Альцгеймера. Роблячи даний вибір, вона здійснювала, за вис-
ловом Р. Дворкіна, свою «первісну», або «прецедентну автономію» (precedent 
autonomy) [6, с. 226]. Доказовий погляд на автономію не дає аргументів для поси-
лання на раніше прийняте рішення. Р. Дворкін зазначає, що «люди не є найкращи-
ми суддями щодо того, чим могли бути їхні власні інтереси за обставин, з якими 
вони ніколи не стикалися і в яких їхні уподобання і бажання можуть різко зміни-
тися» [6, с. 226]. Він визнає, що життя Марго з деменцією у її нинішньому ком-
форті до певної міри суперечить її попереднім інструкціям. Але запропонований 
ним погляд на автономію дає переконливу підтримку для поважання первісної ди-
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рективи Марго. Інтерес Марго до того, щоб прожити свої останні дні так, як їй хо-
четься, передбачає також інтерес стосовно контролю за обставинами, які дозволя-
ють продовжувати її життя з хворобою Альцгеймера. Обмеження даного контро-
лю буде, на погляд Р. Дворкіна, «неприйнятною формою морального патерналіз-
му» [6, с. 231]. 

Р. Дворкін знаходить додаткову підтримку пріоритетові попередніх інструкцій 
Марго у моральному принципі доброчинності (principle of beneficence). Люди, які 
вже не здатні здійснювати свою автономію, мають право на доброчинність від тих, 
кому довірено вирішувати від їх імені. Стандарт найкращого забезпечення інте-
ресів зазвичай розуміють як вимогу прийняття рішень, які найкраще захищають 
оптимально комфортний стан недієздатної особи. З цієї точки зору стандарт буде 
підтримувати певний тип рішень щодо продовження життя, які відхиляються від 
первісних директив Марго.  

Р. Дворкін пропонує тут інший стандарт інтересів. Він вважає, що критичні ін-
тереси Марго зберігаються, незважаючи на її наявну нездатність адекватно оціни-
ти їх. Оскільки «критичні інтереси» мають більше моральне значення, ніж «інте-
реси досвіду», які Марго все ще в стані оцінити, і оскільки «ми повинні оцінювати 
критичні інтереси Марго так, ніби все це вона зробила б, якби була здатна це зро-
бити» [6, с. 231], доброчинність вимагає від нас поважати волю Марго щодо вибо-
ру смерті. На думку Р. Дворкіна, співчуття радить нам слідувати за директивами 
Марго, бо це співчуття «у бік людини в цілому», яке визначає обов'язок благо-
діяння [6, с. 232]. 

Щоб поважати наратив життя Марго, ми повинні шанувати її первісний вибір 
щодо евтаназії. Нехтування ним було б невиправданим патерналізмом та від-
сутністю милосердя. Р. Дворкін визнає, що подібне рішення може бути прийнятим 
і з інших причин – тому що ми «не в змозі відмовляти в медичній допомозі будь-
кому, хто перебуває у свідомості і не відкидає її» [6, с.232], або тому, що ми вва-
жаємо «морально неприпустимим не намагатися врятувати життя людині, яка во-
чевидь насолоджується своїм життям» [6,с.228], або тому, що ми знаходимо 
«неприйнятним те, що ми дійсно повинні вбити її» [6, с.228]. Р. Дворкін конкретно 
не розглядає інтереси держави у справі захисту життя, які також можуть впливати 
на правову політику щодо евтаназії. 

Р. Дворкін приділяє значно меншу увагу долі Марго в тому випадку, коли б 
вона явно не зафіксувала свого вибору щодо майбутнього. Більшість недієздатних 
пацієнтів знаходиться у цій категорії, і тільки відносно невелика їх кількість заз-
далегідь укладає формальні директиви стосовно їх майбутнього лікування. У 
випадку, коли дієздатна Марго не задекларувала б явно свої бажання, її родину 
просили б визначити її долю. Р. Дворкін вважає, що її родичі можуть дати голос на 
підтримку автономії Марго на підставі оцінки того, яким міг би бути її вибір, ви-
ходячи зі знання її характеру і особистості. Ці знання родичів або довірених осіб 
дозволяють їм визначити пріоритетні інтереси Марго, тобто її критичні інтереси. 
Якщо деменція Марго проявилася до того, як вона встигла явно визначити харак-
тер майбутньої медичної допомоги стосовно себе, «закон повинен, наскільки це 
можливо, залишити рішення в руках [її] родичів або інших людей, близьких до 
[неї], чиє розуміння [її] інтересів. .., ймовірно, буде набагато адекватнішим, ніж 
деякі універсальні, теоретичні, абстрактні судження», здійснені в межах політич-
ного процесу [6, с. 213]. 

Книга «Царина Життя» допомагає пояснити, чому рух за «смерть з гідністю» 
(«deathwithdignity» movement) має таку потужну підтримку у Сполучених Штатах. 
Багато людей поділяють переконання Р. Дворкіна у тому, що вони повинні мати 
можливість вибирати між життям і смертю, перш ніх опинитись в стані Марго. 
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Хоча й далеко не всі дослідники переконані «у мудрості і моралі цих пропозицій 
для пацієнтів з деменцією» [2], стало загальним місцем відповідної теорії і прак-
тики, що держава не має жодних законних підстав втручатися в директиви щодо 
кінця життя у випадках, подібними до ситуації, у якій опинилася Марго. 

Підсумком розмірковувань Р.Дворкіна про евтаназію стало спільне з іншими 
відомими філософами США (Томас Нейгел, Роберт Нозік, Джон Ролз і 
Джудіт Джарвіс Томсон) «Філософське резюме про самогубство за допомогою», 
опубліковане у Нью-Йоркському огляді книг 27 березня 1997 р. [5]. Автори про-
сять розглядати це резюме як свідчення amicus curiae до Верховного Суду США, в 
якому наприкінці того ж року мали розглядатися дві справи, головним питанням в 
яких було визначення права помираючих на допомогу у безболісній смерті.  

У вступі до цього резюме Р. Дворкін писав, що його метою є надати аргументи 
на захист евтаназії, спираючись на положення Конституції.  

Ці справи почалися з того, що група вмираючих пацієнтів та їх лікарів у штаті 
Вашингтон та в Нью-Йорку направили до суду запити, щоб подібні заборони були 
визнані неконституційними. Тобто, щоб пацієнти, якщо вонипопросять своєї 
смерті за допомогою медиків, були визнані такими, що діють у межах свого права.  

На попередніх слуханнях федеральні апеляційні судді прийняли до уваги опи-
си передсмертної агонії пацієнтів і погодилися з позивачами, що Конституція не 
забороняє лікарям допомогти покласти край таким безнадійним і безглуздим 
стражданням. Суди штату Вашингтон і Нью-Йорку звернувся з цими рішеннями 
до Верховного Суду США. Крім того, до цих звернень було додано ще 60 подань 
аmicus curiae, включаючи діаметрально різні за змістом подання, які закликали 
Суд або скасувати рішення окружних судів – (від Американської Медичної 
Асоціації і Католицької конференції США), або затвердити ці рішення (від Аме-
риканської Асоціації студентів-медиків та Кризи здоров’я геїв).  

Судді неодноразово цитували обидві версії обґрунтувань, одну теоретичну, а 
іншу – практичну, посилаючись на аргумент «слизького шляху» (a slippery slope 
argument): а саме, що було б неможливим обмежити прийнятним чином право на 
самогубство за допомогою, щойно це право буде юридично визнаним. (Аргумент 
«слизького шляху» вказує на те, що вже навіть відносно невеликий перший крок 
веде до ланцюга пов’язаних подій, кульмінацією яких стане небажаний ефект [10]) 
Теоретична версія аргументу заперечує можливість розрізнення таких випадків, 
коли одна сторона говорить, що право на евтаназію є виправданим, і тих випадків, 
коли інша сторона наполягає на тому, що це зовсім не так.  

Окружні суди визнали право на евтаназію тільки для компетентних пацієнтів, 
які дійсно вмирають у великих фізичних стражданнях, і прийняли таблетки, щоб 
безболісно припинити ці страждання разом із життям. Декілька суддів ставили пи-
тання про те, на якій підставі право після його надання може бути суттєво обме-
жене колом лише компетентних пацієнтів. Чому в ньому має бути відмовлено 
вмираючим пацієнтам, які є настільки слабкими або паралізованими, що не мо-
жуть самостійно прийняти таблетки, і тому просять лікаря зробити їм смертельну 
ін’єкцію? Крім того, чому ті пацієнти, які не вмирають, але протягом років пере-
носять нестерпну фізичний чи емоційний біль, або є розбитими паралічем або є 
повністю залежними, мають бути позбавленими подібного права? Якщо це право 
розширити далі, на якій підставі може бути відмовлено будь-кому, хто виявив ба-
жання померти, скажімо, шістнадцятирічним підліткам, які серйозно страждають 
від нерозділеного кохання? 

Резюме філософів відповідає на ці питання у два етапи. По-перше, у ньому 
визначається дуже загальний моральний і конституційний принцип – про те, що 
кожна компетентна особа має право приймати важливі особисті рішення на 
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підставі фундаментальних релігійних чи філософських переконань щодо цінності 
життя стосовно себе. По-друге, у ньому визнається, що люди можуть приймати 
такі дуже важливі рішення імпульсивно або у стані емоційної депресії, коли їхні 
дії не відображають їхніх твердих переконань, а тому допускається, що у деяких 
випадках держава повинна мати конституційні повноваження для скасування да-
ного права в інтересах захисту громадян від помилкових і непоправних актів са-
мознищення. Державі може бути дозволено запобігти самогубству людини, яка 
цілком ймовірно, потім буде дякувати державі за те, що вона не дала їй померти. 

Важливою перепоною для легалізованих самогубств (з допомогою) для бідних 
пацієнтів міг би бути кращий медичний догляд за ними, поки вони живуть. Адже 
дуже багато пацієнтів просто не отримують ефективного обезболювання та іншої на-
лежної допомоги. Генеральний солісітор [11], який свого часу закликав Верховний 
Суд США скасувати рішення судів нижчої інстанції, все ж мусив визнати, що 25 % 
невиліковно хворих пацієнтів насправді помирають просто від нестерпного болю.  

Кращий рівень паліативної медицини і законодавство про належне фінансове 
покриття таких витрат, очевидно, може поліпшити ситуацію. Здається знущанням 
стверджувати, що пацієнти, яким могли б допомогти за умови кращого догляду, 
мають жахливо померти, оскільки такого догляду немає. Як зазначив Суддя 
Брейєр (Justice Breyer), число пацієнтів може значно зрости в міру того, як будуть 
зростати медичні витрати. 

Є такі ж серйозні заперечення й щодо другої стратегії, вказаної в цьому філософ-
ському резюме. Ця стратегія визнає загальне право на допомогу в самогубстві, але 
вважає, що ризики дозволу здійснення цього права є занадто великими. Судові важко 
дозволити державі відмовляти у конституційному праві на тій підставі, що у держави 
не вистачає волі або ресурсів для забезпечення відповідних гарантій. Як сказав Суддя 
Ренквіст (William Rehnquist, 16th Chief Justice of the United States) у дебатах, якщо ми 
визнаємо інтерес свободи, і водночас кажемо, що припускаючи цей інтерес, держава 
може заборонити свободу повністю, то ми опиняємося перед загадкою.  

У висновку цієї публікації говориться наступне. Кожна людина має право 
здійснити «найінтимніший і особистий вибір, центральний для особистої гідності та 
автономії». Це право включає в себе право здійснювати певний контроль над часом і 
способом своєї смерті. Пацієнти-позивачі у цих справах були психічно компетентни-
ми особами у заключній фазі невиліковної хвороби і померли через декілька місяців 
після подачі своїх претензій. Quillv. Vacco, 80 F.2d 716, 720 (2d Cir. 1996).  
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О. О. Олексишин 
 

КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 
СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 

На сучасному етапі в епоху трансформаційних процесів перед кожною особис-
тістю постали нові виклики, на які необхідно не просто реагувати, а обирати при 
цьому відповідальні рішення та успішні стратегії розвитку. Стрімкі зміни у різних 
сферах життєдіяльності людства задають нові вектори функціонування системи 
освіти. Зважаючи на це, зростають вимоги до інтелектуального потенціалу студе-
нтської молоді та набуває особливої актуальності проблема формування інтелек-
туальної культури майбутніх фахівців різних галузей народного господарства.  

Сучасна наука накопичила достатньо знань про сутність і природу людського 
інтелекту й культури, проте остаточного визначення поняття «інтелектуальна ку-
льтура» досі не сформовано. Даний феномен слід розглядати як складне динамічне 
утворення, характеристику усієї сукупності властивостей інтелекту та пізнаваль-
ної сфери діяльності людини, що забезпечує конкретизацію та трансляцію нею за-
гальнолюдських цінностей і в кінцевому підсумку веде до створення нового про-
дукту [3, с.209]. Зауважимо, що інтелектуальна культура майбутнього фахівця є 
показником як професійного, так і особистісного рівня його розвитку. Вона вклю-
чає у себе чітко організований симбіоз освіченості, здатності самостійно мислити, 
вміння виділяти пріоритетні напрямки власної діяльності, а також прагнення на-
вчатися та отримувати нові знання, підходити творчо до будь-яких завдань і ціле-
спрямовано досягати поставлених цілей. Усі перераховані характеристики інтеле-
ктуальної культури неможливо реалізувати на практиці без такого її невід’ємного 
елемента як критичне мислення.  

У питанні вивчення фундаментальних основ критичного мислення багатовіко-
ва філософська спадщина відкрила для сучасної педагогіки вищої школи широкий 
простір для формування нових теоретико-методологічних підходів. Сьогодні зна-
чення терміну «критичне мислення» в освітній діяльності зазнало суттєвих пере-
творень. В існуючих реаліях інформаційного суспільства його намагаються вжи-
вати для означення практичного застосування наукового підходу у вирішенні 
професійних та особистісних проблем.  

У колі науковців побутує думка, що саме критичне мислення складе серцевину 
глобальної освітньої реформи у ХХІ ст., оскільки воно є фундаментом суспільних 
перетворень сьогодення загалом. Можна сміливо стверджувати, що дух критициз-
му стає модусом постнекласичної парадигми освіти [2, с.31]. З огляду на це, освіт-
ній процес у стінах вітчизняних ВНЗ має базуватися на вільному розвитку 
суб’єктів навчальної діяльності, утвердженні раціональних способів пізнавальної 
діяльності, у структурі якої має домінувати критичний підхід [1, с.69].  

На нашу думку, розвиток критичного мислення у студентів можна досягнути 
комплексом заходів, що спрямовані на тренування аналітичних, творчих і дослід-
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ницьких навичок. Результатом цього має стати формування відкритої та гнучкої ра-
ціональної здатності особистості оперативно реагувати на виклики сьогодення, а 
також здатності до рефлексії, моральної та соціальної відповідальності. Майбутній 
фахівець, який наділений таким типом мислення та уміє критично осмислювати 
проблеми, обирати з низки альтернатив правильні рішення, матиме більше шансів 
на життєвий успіх і соціальну затребуваність на ринку праці. Тому нагальним за-
вданням кожного, хто займається навчанням і вихованням студентства в системі за-
кладів вищої освіти, є перетворення підопічних у критично мислячих особистостей. 

На завершення зазначимо, що упровадження основ критичного мислення у пе-
дагогіку вищої школи повинно носити неперервний та цілісний характер. Викла-
дання дисциплін суспільно-гуманітарного, психолого-педагогічного, науково-
практичного й фахового циклів, просякнуте наскрізним критичним мисленням, 
сприятиме зростанню особистісного розвитку студентів, а також формуванню їх 
інтелектуальної культури. 
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Н. В. Шаповал 

 

ВЛАСТЬ СИМУЛЯКРОВ И СИМУЛЯЦИЯ ВЛАСТИ 
 

«Симулякр» является одним из наиболее популярных терминов в постмодер-
нистской философии, связанный в первую очередь с именами  

Ж. Бодрийяра, Ж. Делёза, Ф. Джеймисона. Он определяется как копия, ориги-
нал которой никогда не существовал, знак, который отрицает и оригинал и копию, 
правдоподобное подобие, пустая форма, означающее без означаемого.  

Феномен симулякра всё чаще встречается в самых разнообразных сферах че-
ловеческой деятельности: в науке, экономике, искусстве, индустрии красоты, по-
литике. Примерами симулякров в экономике являются финансовые пирамиды, 
фальшивые деньги, всевозможные бренды, выпускающие продукцию, цены на ко-
торую в десятки раз превышают её реальную себестоимость. В искусстве такими 
примерами выступают пьеса Дж. Кейджа «4.3», в которой нет ни одной ноты, 
«Поэма» В. Гнедова, с единственным словом «шиш» или знаменитый «Чёрный 
квадрат» А. Малевича. Эстетическая симуляция предлагает потребителям всевоз-
можные импланты, наращивание волос, ногтей, различные виды татуажа, а психо-
логические симулякры в виде лайков и стикеров, изображающих эмоциональные 
состояния индивида, находящегося в той или иной жизненной ситуации, ведут к 
самовнушению и стереотипизации восприятия и переживаний. 

Симуляция не обошла стороной и властные институты. И если в остальных 
сферах жизнедеятельности человек с некоторыми оговорками всё же пока ещё в 
силах избегать подделок, то в сфере властных отношений это становится практи-
чески невыполнимой задачей. Дело в том, что власть перестала являться нам толь-
ко в качестве политических или административных структур, а благодаря слиянию 
с технологиями масс-медиа превратилась технологического гибрида, «обнаружи-
вающего себя в роковом соединении власти и знака» [2]. Указанный знак является 
симулякром, который осуществляет отчуждение от референтной реальности, её 
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замещение и подмену. СМИ перестают отражать действительность и самостоя-
тельно творят образы-симулякры, которые и определяют социальную реальность 
или согласно Бодрийяру, гиперреальность, где происходит симуляция коммуника-
ций и которая становится более реальной, чем сама реальность.  

Новые виды информационной коммуникации изменяют способы реализации 
властных установок, в которых симуляция становится основополагающей дея-
тельностью. Это подтверждается многочисленными фактами освещения нацио-
нальных и военных конфликтов, предвыборных кампаний, создания определённо-
го имиджа власти и даже создания бренда для целого государства. Как утверждает 
Фуко: «Между техниками знания и стратегиями власти нет никакого промежут-
ка» [4]. Власть, информация, знание сливается в единую симуляцию, которой 
трудно противостоять, поскольку ей невозможно что-либо противопоставить, ведь 
любая альтернативная информация не более истинна чем данная в виду отсутствия 
самого критерия истинности. Масс-медийные технологии приводят власть к раз-
воплощению и превращению в пустые знаки, бесконечно циркулирующие в «пер-
спективном пространстве симуляций»[2], оторванному от реальности. 

«Власть существует сегодня лишь для того, чтобы скрыть, что её больше нет, - 
замечает Бодрийяр. «Эта симуляция может продолжаться бесконечно, потому что 
в отличие от «истинной» власти, которая является или являлась определённой 
структурой, стратегией, балансом сил, определённой целью, сегодняшняя власть – 
лишь объект общественного спроса […] Полностью лишённая политического из-
мерения, она зависит, как любой другой товар, от производства и массового по-
требления. Не осталось даже проблеска власти, осталась только фикция политиче-
ского универсума» [2].  

Фактически власть превратилась в пародию на саму себя, политика постепенно 
становится шоу-бизнесом. Такая разновидность современного «анархизма» чревата 
деструктивными последствиями для жизни общества от межнациональных и граж-
данских конфликтов до постепенного упадка во всех сферах человеческой жизнеде-
ятельности, а также деградацией индивида как части социального целого. 
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ПОШУКИ МИРУ МІЖ ЛЮДЬМИ  
НА ТЛІ ГУМАНІЗМУ ЕРАЗМА ІЗ РОТТЕРДАМУ І СУЧАСНОЇ ЄВРОПИ 

 

Найбільша цінність на Землі – життя людини, запорука його збереження – мир 
між людьми. Це відзначали ще гуманісти доби Відродження, серед яких був і 
Еразм із Роттердаму або, інакше, Еразм Роттердамський (1469 – 1536) - нідерланд-
ський письменник, богослов, філософ і педагог із Європейською славою[1,c.37]. 
Головна його праця, присвячена пошукам миру між людьми – трактат «Скарга 
Миру, звідусіль вигнаного і поверженого» (1517), котрий не втратив своєї актуа-
льності і понині. Еразм протиставляє два протилежні явища, що супроводжують 
людство на протязі всього існування – Війну, котра подібна «океанові бідувань, 
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які тільки існують в природі» і Мир, «без якого не може бути нічого квітучого, на-
дійного, чистого і святого»[2,с.248]. Від імені останнього філософ і веде свою роз-
повідь. «Мир» звертається до різних груп населення і станів суспільства, намагаю-
чись знайти хоча б десь «притулок» , та даремно – перманентною ворожнечею 
пронизано все, «від простих людей і до государів»[2,с.252]. «Миру» немає не тіль-
ки між «неосвіченими», а й поміж «вченими» людьми, котрі сперечаються про те, 
що не варте і «виїденого яйця», переходячи «від аргументів до лайки, а від неї до 
бійки…»[2,с.253]. «Мир» хоче «поселитися в серці хоча б однієї людини», та і це 
йому не під силу, бо «людина у розладі сама з собою: розум її бореться з пристра-
стями, а одне почуття зіштовхується з іншим…»[2,с.254]. 

Із розладу в душі однієї людини, із протиріч, що зіштовхують окремих людей, 
зароджуються і розгораються конфлікти між народами, війни між країнами і «по 
глупоті чи марнославству двох людців…усе в світі перевертається уверх 
дном»[2,с.259]. Правителі, які розв’язують війни, «скоріше звірі, ніж люди», бо 
через них гине величезна кількість ні в чому не винних людей. Більше того, вва-
жає філософ, вони навіть гірші звірів, бо ті вступають в схватку лише тоді, коли 
голодні чи захищають власних дітей [2,сс..259-260]. Війни не потрібні простим 
людям, представникам різних віросповідань і народів: всі походять від «одних 
предків» - Адама і Єви. Всі мають одинакові тіла, думки, надії і прагнення, всі хо-
чуть прожити щасливо той період, який їм відміряний Богом на Землі. «Простір 
розділяє тіла, а не душі», - робить висновок Еразм із Роттердама і пропонує зроби-
ти все, щоб припинити війну. «Навряд чи буває настільки несправедливий мир, 
щоб він не міг переважити навіть саму справедливу війну»[2,сс..263 – 267]. Ці 
слова великого Нідерландця є Гуманізмом найвищої проби: сама людина, її життя, 
пролита кров дорожчі за найбільші багатства світу, втрачені землі та примарні іде-
али! Народи різних країн і епох ненавиділи і проклинали тих, хто розв’язував чи 
не хотів припинити війну. І це завжди оберталося проти «любителів» війн, прино-
сячи їм гірку розплату.  

Але, що ж зробити, щоб припинити війни на Землі? Еразм пропонує «знищити 
самі джерела, із яких б’є ключем сіє зло: низькими пристрастями породжуються ці 
безчинства». Правителі мають бути мудрими – «ради народу, а не ради самих се-
бе», «багатими», якщо «багатий» їх власний народ, «щасливими», якщо зуміли 
«ощасливити» всіх... «Нехай більше всього пошани буде тим, хто не допустить 
війни, хто своїм мудрим рішенням відновить згоду, нарешті, хто всіляко стараєть-
ся не збирати якомога більше воїнів і бойових машин, а зробити, щоб в них взагалі 
не було потреби» [2,с.264]. Побажання, що не втратило своєї актуальності і через 
п’ятсот років по тому, як були написані ці чудові слова! 

Еразм рахував, що для відновлення «згоди між людьми» не потрібно нічого, 
крім «спільної назви homo – «людина»2,с.252]. Від латинського «humanus» - людсь-
кий, як відомо, пішла назва світогляду, що базується на ставленні до людини, як до 
найвищої цінності на Землі. Сучасна, вже об’єднана Європа шанує великого гумані-
ста із міста Роттердаму. Європа проводить зустрічі різних «форматів», конференції, 
наради і симпозіуми. Європа промовляє правильні слова про необхідність миру між 
людьми, котрі всі - рівні, незалежно від їх походження, кольору шкіри, світогляду 
чи уподобань, і мають право на щастя. Меркантильна, сита, самовдоволена Європа 
– на тих теренах, де бував Еразм, потроху приймає нещасних біженців із Сирії і 
турбується, щоб війна на Сході України не докотилася до її берегів. Європа обере-
жно, із оглядкою на Росію, продовжує «пошуки миру»; їй нікуди поспішати, бо, за 
великим рахунком, Європейцям байдуже, що твориться на віддалених землях. Тих 
же, хто прибув до Еразмової Європи - біженців чи заробітчан, там сприймають, як 
людей другого чи навіть третього ґатунку. Що ж поробиш? Чужа мова, віра, куль-
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тура, більш низький рівень життя і стосунків. Чи можна знайти вихід із цієї тупико-
вої ситуації? Наївний Еразм щиро вірив, що кровожерливість серед людей зникне, а 
приклад покажуть «смиренні миротворці»папа Лев Х, король Франциск та імпера-
тор Карл. Облудлива «смиренність» злізла, як фальшива позолота з печатки; війни, 
що вели ці правителі, відкрили їх справжнє обличчя. Сучасні, Європейські «Леви» 
не воюють, але не на повну силу і працюють, щоб встановити мир між людьми. 
Мандрівки в п’ятсот років для Гуманізму Еразма замало, як недостатньо, поки що, й 
слова «homo», щоб примирити усіх людей. 
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PHILOSOPHY OF HISTORY AND MODERN SCIENTIFIC COGNITION 
 

The philosophy of history is one of the very difficult to analyze and understand the 
spheres of philosophical thought. To this attention, in particular, the ukrainian research-
ers T.A. Kravchenko and AI Miller. From their point of view, intellectual complexity is 
the reason for a decrease in the number of works in which the philosophical and histori-
cal issues are interpreted [4, p.19]. The essence of the complexity of studies in the phi-
losophy of history was noted by another well-known researcher in this field of philo-
sophical knowledge, R.J. Collingwood He linked the above cognitive sign of philosoph-
ical and historical works with the need for the researcher to be aware not only in philo-
sophical concepts, but also in the theoretical heritage of historical science [3, p. 422]. 

To a large extent, the reason for the intellectual complexity of research in the field of 
philosophy of history is the «duality» of the object of study of this branch of philosophi-
cal knowledge. 

The philosophy of history comprehends, on the one hand, the content, features, algo-
rithms and goals of the historical process, and on the other hand - the cognitive specifici-
ty of historical science, its dynamics and «intellectual tools», methodological gains and 
conceptual approaches, signs and factors of authenticity of historical studies. Another 
important cognitive factor that determines the intellectual complexity of the philosophy 
of history is its complex and interdisciplinary character. 

In an effort to adequately comprehend the above objects of studying the philosophy 
of history, the researcher who works within the problem field of this discipline must in-
tegrate in his own studios the concepts and knowledge from a range of sciences that 
from different points of view analyze both historical processes and the dynamics of his-
torical science. Among the important cognitive tasks of the philosophy of history, O. 
Gabrielyan, I. Kallnoy and O. Tsvetkov call the analysis of specifics historical 
knowledge, its contents and intellectual peculiarities [2, p.17]. 

T.I.Yaschuk emphasizes the need for analysis of scientific relations and correlations 
between historiography (historical science) and other scientific disciplines, that is it con-
siders it necessary to invent a wide range of interdisciplinary connections in the philoso-
phy of history. It should be noted that the interdisciplinary methodology is very effec-
tively applied in historical studies. Thus, the classic of this science, F. Braudel, in his 
own large-scale study of the history of France relied on a cognitive cluster of concepts of 
social and natural sciences [1, p.14]. 

Therefore, in order to solve the problem of reconstructing the cognitive connections 
of the philosophy of history and its content, it is necessary to differentiate the features of 
the field of disciplinary correlations and the intellectual dialogue of the two branches of 
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the philosophy of history: substantive (analysis of historical processes) and critical 
(comprehension of theoretical achievements and peculiarities of historical cognition). 

Concepts in the field of substantive philosophy of history, in the problem field which 
is the elucidation of the multifaceted factors of historical dynamics, must be based on re-
search on scientific disciplines that study various aspects of the past. These include the 
following sciences: geographical, historical, social, economic, cultural, psychological, etc. 

Among the scientific disciplines of the geographical cycle should be distinguished 
physical geography, «anthropogeography» and historical ecology. Concepts of physical 
geography can provide philosophical and historical studios with information about the 
laws of changing natural conditions and factors (climatic, geological, hydrological) of 
civilization development. «Anthropogeography» translates knowledge about various as-
pects and models of relations between man and society with nature in certain historical 
times. Historical ecology actualizes the comprehension of the influence on historical 
events and processes Historical disciplines, concepts and theoretical approaches which 
integrate philosophical and historical studies can be related: world history, history of 
macro regions (Western Europe, Middle East, South Asia, etc.). The new discipline in 
the universe of historical knowledge, global history, is also important for the philosophi-
cal analysis of the past, since it aims to realize a multidimensional study of all aspects of 
human life in the planetary horizon [5, p. 14]. 

From the social sciences, which can provide conceptual approaches, are important 
for reflection on the philosophical and historical issues, one should note theoretical soci-
ology and geopolitics. In the sphere of theoretical sociology, the works and ideas of M. 
Weber, P. Sorokin, N. Elias, which are devoted to the analysis of social factors of histor-
ical dynamics, are of considerable importance. Geopolitical concepts are the intellectual 
basis for understanding in the philosophical and historical studies the long-term trends of 
the development of regional and world politics. 

Economic concepts are important for analyzing the philosophy of the history of 
these factors of historical processes. Among the great economical theories with consid-
erable intellectual potential for works on the philosophy of history, one should pay atten-
tion to such conceptions, as neo-Marxism (the world - the system theory of 
I.Valerestaine), the theory of «long economic waves» by M.D.Kondratiev, the neoliberal 
theory of M. Friedman and others. 

Cultural concepts are significant for philosophical and historical studies, as they study 
the cultural factors that influence different-level historical processes. Among the sciences 
of this cycle and their theoretical approaches important for the philosophy of history, it is 
possible to separate purely cultural studies, the history of culture and semiotics. 

To the psychological sciences whose theoretical approaches are great Psychological 
sciences, whose theoretical approaches are of great significance for the substantive phi-
losophy of history, should include, in particular, ethnic and social psychology, which 
study the meaning and peculiarities of manifestations of the mass psychology and their 
influence on the historical dynamics. 

Critical direction of philosophy of history, as well as its substantive sphere, includes 
in its intellectual space cognitive interactions and intellectual dialogue with a number of 
disciplines as purely philosophical as well as historical. The first is the philosophy of 
science and its intellectual history, the philosophy of culture, which is intellectually 
close to it. Historical knowledge is presented, in particular, by such sciences as historical 
anthropology, social history, source study, historiography, and others social and histori-
cal disciplines. 
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ОНТОЛОГІЯ ТА ФОРМАЛЬНА АРИФМЕТИКА 
 

Зазвичай логіка та дослідження в галузі логіки впливають на філософію не 
прямо, а скоріше опосередковано - на техніку аргументації та окремі питання 
філософії математики та аналітичної філософії мови. Втім, відомі випадки коли 
логіка прямо пов’язувалася із філософським світоглядом та його проблематични-
ми питаннями. Наприклад, у дослідженнях Львівсько-Варшавської школи логічні 
побудови впливали на продовження знаменитої середньовічної дискусії про 
універсалії, а С. Леснєвський називав одне із своїх логічних числень онтологією. 

Звичайно важко провести пряму аналогію між наприклад, обраною алгеброю у 
пропозиційній логіці та питанням про людську свободу але очевидно, що логічна 
алгебра може впливати на такі філософські проблеми, як, наприклад, пояснення 
природи каузальності. Це ясно показано в таких логіках, як квантова. 

Схожим та тісно пов’язаним з першим питанням є питання про те якою мірою 
наша філософія може впливати на логічні та математичні побудови. Відомомим 
фактом є те, що існують різні формальні системи, які застосовуються до однієї і 
тіє ж предметної області але не зрозуміло чи достатньо у нас підстав вважати це 
доказом того, що філософія чи філософські ідеї впливають на сферу застосування 
логіки. 

Формальна арифметика є сферою де пересікаються логіка, філософія матема-
тики та математика. У проблемі, яка буде розглядатися стосовно формальної 
арифметики також знаходять своє відображення обидва боки питання про перетин 
філософії та формальних систем, піднятого у вступі.  

Через вплив поняття натуральних чисел на деякі важливі результати у матема-
тичній логіці, формальні теорії подібні до арифметики Пеано вважають частиною 
сучасної математичної логіки [Мендельсон]. Зазвичай для арифметики застосо-
вується предикатна логіка першого порядку.  

Арифметика має формальним чином визначити поняття числа (зазвичай вво-
диться аксіома нуля та наступного натурального числа) та індуктивного переходу. 
Також в численні має бути присутнє визначення поняття рівності (що має наслідки 
для властивостей логіки в якій проводиться формалізація). Після цього ми маємо 
формальну теорію натуральних чисел, яку можна застосовувати в тому числі для 
аналізу інших логік. 

Індукція у формальній арифметиці застосовується для доказу різноманітних 
властивостей натуральних чисел [Клини]. Як відомо, в логіці предикатів вла-
стивість чогось розуміється як предикат 

 

A (X) 
 

де А – предикат якоїсь властивості, а Х – змінна. 
 

Отже всю арифметику можна представити як набір предикатів, які виражають 
властивості натуральних чисел. Фактично тут стверджується певна онтологія ма-
тематичної арифметики. Фреге розумів предикат як функцію з множини предметів 
в множину абстрактних властивостей. Таким чином, ми отримуємо картину нату-
ральних чисел як набору функцій, а з філософської перспективи це характерезує 
онтологічну категорію кількості як функціональне відношення предметів зі світом. 
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Втім, є одна деталь, яка руйнує таку картину цього розділу математики та тро-
хи впливає на філософський підтекст за нею. Індукція визначає всі властивості для 
всіх членів натурального ряду. Але ми знаємо про існування простих чисел, а отже 
в нашій картині має бути відповідна властивість - «бути простим числом». Однак, 
індуктивне визначення не може покрити всі прості числа, через те що, між ними 
нерівномірні проміжки. 

Звичайно, цієї ситуації можна було б уникнути, якби ми мали якийсь закон 
який керував закономірностями у виникненні цих інтервалів між простими числа-
ми, але існування такого закону становить одну з найбільш відомих відкритих 
проблем математики (пов’язану з гіпотезою Рімана). Поки закон інтервалів не 
встановлений ми не можемо стверджувати щось певне щодо онтологічних заснов-
ків формальної арифметики.  

Таким чином, даний випадок засвідчує цікаву властивість математики та фор-
мальних систем загалом – складну мережу зв’язків між її складовими частинами. 
Втім, останній факт не є новиною для будь-кого хто цікавиться філософією мате-
матики та логіки. Головною цікавою особливістю піднятою в цій роботі є той 
факт, що статус певних теорем впливає на онтологію (філософське розуміння) ма-
тематики як формальної системи. 
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ЗНАЧЕННЯ ЕТИКИ А. ШВЕЙЦЕРА  
ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА 

 

Ідея благоговіння перед життям, яка стала основою вчинків і роздумів видат-
ного вченого-гуманіста Альберта Швейцера, не тільки не втратила сьогодні своєї 
актуальності, але потребує більш наполегливого осмислення. Вона посідає особ-
ливе місце серед філософських засад сталого розвитку людства. Ця ідея сприяє 
оновленню людського мислення, яке не намагатиметься обходити складні питання 
та перекладати відповідальність на когось ззовні. Сучасна криза довіри і відпові-
дальності, криза цінностей і цілей, екологічна криза, брак глибокого системного 
критичного мислення, тощо – все це потребує зміни світоглядних основ людини і 
суспільства. Ось тут і стають у нагоді думки А. Швейцера. Стан благоговіння пе-
ред життям передбачає усвідомлення людиною життя як самостійної цінності. Ма-
ється на увазі життя як таке, незалежно від того, чиє це життя – людини чи іншої 
живої істоти. Якщо людина буває змушена жертвувати іншим життям, яке здаєть-
ся їй життям «другорядним» (наприклад, йдеться про тварин), вона повинна усві-
домлювати свою всебічну відповідальність за таке рішення. Розум повинен поєд-
нуватися з мораллю та любов’ю. Для Швейцера це означає зв’язок раціонального з 
релігійним, одухотворення розуму, розвиток здатності до саморефлексії, самоза-
глиблення. Культура повинна творитися саме таким розумом. Як писав мислитель, 
етика – це безмежна відповідальність за все, що є живим [1, с. 218]. Благом є все, 
що слугує збереженню та розвитку життя, а зло – це все те, що знищує життя або 
перешкоджає йому. Завдяки такому моральному ставленню до інших істот ми 
вступаємо в духовний зв’язок з Універсумом [1, с. 507]. Швейцер передбачив по-
дальші негативні зміни людського буття внаслідок всебічної машинізації та авто-
матизації (сьогодні можна додати – комп’ютеризації та впровадження Інтернету). 
Він зауважував, що внаслідок їхнього впливу людина втрачає усвідомлення влас-
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них природних витоків, втрачає здатність зосереджено заглиблюватися у сутність 
проблем, всебічно розвиватися, формувати в собі особистість. Навпаки, вона зму-
шена постійно боротися за виживання, ризикує перетворитися на річ, а людина-річ 
вже не може створювати культуру. Її створює людина, якій є притаманною справ-
жня людяність, щирість, моральність, глибока повага до життя [1, с. 232]. Цілком 
справедливими є міркування вченого про те, що криза культури має своїми вито-
ками кризу свідомості. Тому так важливо визначитися із світоглядними засадами 
сталого розвитку, адже свідомість втілюється у людських вчинках.  

Те, про що говорив і писав Швейцер, стосується кожної людини, і розпочинати 
треба з усвідомлення власної індивідуальної відповідальності за життя як таке і 
його окремі прояви. Знання повинні втілюватися у конкретні справи, сповнені лю-
бові до ближнього і до виявів життя. Швейцер довів це власним життєвим шля-
хом. Він самовіддано лікував хворих, вчився пробачати інших, критично ставити-
ся до себе, постійно міркувати над моральним значенням людських вчинків і над-
бань науки, розвиток якої повинен бути підпорядкованим усвідомленню цінності 
життя як такого. Учений робить слушний висновок, що уявлення про можливість 
чистої совісті є міфом. Це є дійсно так, з огляду на протиріччя нашого життя та 
амбівалентність людської діяльності, на складні взаємозв’язки між людьми у сус-
пільстві, між окремими людьми та суспільством в цілому, між людьми та приро-
дою. Проблема гармонізації таких стосунків – дуже давня філософська проблема. 
Її вирішення є необхідним для формування і подальшого розвитку концепції ста-
лого (збалансованого) розвитку, її філософських засад. Міркування А. Швейцера є 
вагомим внеском у становлення цієї концепції. Конструктивно вирішувати проти-
річчя та гармонізувати відношення буде здатен моральний розум вільної людини, 
сповнений благоговіння перед життям у його природних та духовних проявах і 
альтруїстичної любові до ближнього, усвідомлення власної відповідальності за се-
бе та інших, за збереження і продовження життя. Воля до сталого прогресивного 
розвитку народжується таким світоглядом, у якому життя і світ є самостійними 
цінностями (а не засобами!), однак який дозволяє людині усвідомити власну спо-
рідненість із ними і свою роль в їх існуванні. На жаль, сьогодні ми рідко зустріча-
ємо прояви благоговіння перед життям, однак бачимо багато, так би мовити, «бла-
гоговіння» перед грошима, владою, фізичною силою, технікою і т. п. Будемо спо-
діватися, що праці великого гуманіста Альберта Швейцера допоможуть докорінно 
змінити таку ситуацію, вплинувши на вибір ціннісних пріоритетів. 
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МОВА В ПРОБЛЕМІ ТОТОЖНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 
 

Проблема тотожності або ідентичності особистості залишається однією з най-
більш актуальних в аналітичній філософії. Це питання формулюється як тотож-
ність особистості самій собі на різних часових етапах. При цьому необхідним є ви-
значення умови (або умов), за якою x1 на інтервалі часу t1 буде тотожною х2 на 
відрізку часу t2 .В аналітичній філософії наразі є кілька підходів до проблеми то-
тожності: метафізичний, нормативний, наративний.  

Перший підхід розглядає тотожність особистості як відношення типу рівності, 
для якого характерно симетричність, рефлективність та транзитивність. Метафізи-
чний підхід особливу увагу приділяє проблемі критерію особистості, виокремлю-
ючи фізичний та психічний критерії, що полягають у просторово-часовій протяж-
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ності тіла або свідомості. Метафізичний напрямок визначає ряд важливих вимог 
до критерію тотожності: обов’язковість виконання в усіх ситуаціях, взаємозв’язок 
із внутрішніми структурами особистості, неможливість нав’язування ззовні, важ-
ливість і не тривіальність [7, c.2-5].  

Нормативний підхід переосмислює тотожність особистості як категорію. На 
думку К. Корсгаард, тотожність особистості не може бути метафізичною категорі-
єю, а тільки практичною, оскільки особистість – це суб’єкт, що створює та вира-
жає себе у діяльності [5, c.20]. 

Наративний підхід, представлений у публікаціях Д.Деннетта, К.Еткінза, 
А.Макінтайра, М.Шехтман та ін., описує тотожність особистості як єдність, що 
об’єднує різні соціально-культурні практики особистості протягом її життя в ме-
жах наративу. Це найбільш широкий напрямок щодо визначення особистості й 
тлумачення її тотожності.  

Ми погоджуємося, що тотожність особистості слід визначати скоріше як єд-
ність соціальних практик, що виникає в ході діяльності особистості. Проте, на на-
шу думку, в нормативному та наративному підходах мало уваги приділяється кри-
терію особистості. Тому пропонуємо розглянути мову як можливий критерій збе-
реження тотожності особистості.  

Мову, як і тотожність особистості, можна розглядати в двох аспектах аспек-
тах: синхронічному як знакову систему та діахронічному як мовлення, тому мова 
здатна відображати зміни, що сталися в особистості. Мова, як і особистість, є 
явищем соціальним, на що звертали увагу мовознавці В.Уітні, Ф. де Соссюр, 
А.Мейє та ін. Зокрема Ф. де Соссюр називав мову «суспільною інституцією», про-
те вказував на відмінність мови від інших соціальних інститутів [2, c. 28].  

К. Корсгаард, К. Ровейн, А. Макінтайр, М. Шехтман та ін. підкреслюють ви-
значальну роль взаємодії з іншими для становлення тотожності. К. Ровейн зазна-
чає, що щоб бути суб’єктом дії, а отже особистістю, треба бути залученим до між-
суб’єктної взаємодії, оскільки саме в ній вони визнають один одного суб’єктами 
[6, c.106-115]. Дж. Едвардс додає, що мова виконує функцію солідарності, оскіль-
ки виступає підґрунтям для об’єднання групи та є маркером розрізнення опозицій 
«ми/вони» та «свій/чужий» [3, c. 96].  

Дж. Джозеф зазначає, що встановити зв'язок між мовою та ідентичністю можна 
через функції мови. Він виокремив та охарактеризував кілька традиційних функцій 
мови: комунікативну, репрезентативну (пізнавальну), експресивну та перформатив-
ну. Дослідник приходить до висновку, що ідентичність можна розглядати як одну із 
функції мови, поруч із комунікативною та репрезентативною. Зміст функції ідентич-
ності полягає в поєднанні фатинної та експресивної функцій [4,с.15-21]. 

Тотожність особистості визначається як єдність усіх виконуваних соціальних 
ролей і практик, що синтезують за допомогою рефлексії у певну цілісність. Цей 
процес має мовний характер. П.Бергер та Т.Лукман стверджували, що мова стано-
вить можливість об’єктивації досвіду, бо вона здатна типізувати переживання та 
здобутий досвід. У мові відбувається їхнє розподілення за категоріями так, що во-
ни набувають значення і важливості для певної конкретної особистості [1, c. 68]. 

Отже, мова задовольняє усім вимогам, що висувають до критерію тотожності, 
а значить її можна розглядати як ймовірний принцип ідентичності особистості.  
 

Список використаних джерел 
1. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии зна-
ния / П. Бергер, Т. Лукман. – М. : «Медиум», 1995. – 323 с. 2. Сосюр Фердінан де. Курс загальної 
лінґвістики / Фердінан де Соссюр; [пер. з фр. А. Корнійчук, К. Тищенко]. – К: Основи, 1998. – 
324 с. 3. Edwards J. Language and identity : an introduction / John Edwards. – Cambridge : Cam-
bridge University Press, 2009. – 314 p.  4. Joseph J. E. Language and identity: national, ethnic, reli-
gious / John E. Joseph. – Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2004. – 268 p. 5. Korsgaard C. Self-



 252

Constitution: Agency, Identity, and Integrity / Christine Korsgaard. – Oxford: Oxford University Press, 
2009. – 230 p. 6. Rovane C. The Bounds of Agency : An Essay in Revisionary Metaphysics / Carol 
Rovane. – Princeton : Princeton University Press, 1998. – 260 p. 7. Williams B. Problems of the self: 
philosophical papers 1956 – 1972 / Bernard Williams. – Cambridge : Cambridge University Press, 
1973. – 268 p. 

 
Т. В. Пугачова 

 

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЯК СТРУКТУРНИЙ АНАЛОГ ДІЙСНОСТІ 
 

Розсуваючи межі пізнаного світу, людина розвивається й удосконалюється са-
ма. «Поле» культури включає в себе різноманітні способи та результати діяльності 
суспільної людини. Справді, виконання негентропійної функції неможливе інак-
ше, як через удосконалення засобів та способів людської діяльності. Самостійною 
формою освоєння дійсності є «розуміння» – складна система різноманітних 
суб’єктивних і об’єктивних, теоретичних і практичних дій. Філософія, виступаючи 
в ролі «культурної розмови людства» (Р.Рорті), серйозну увагу приділяє проблемі 
розуміння, зокрема як моделюючій діяльності. «Розуміння, яким би недосконалим 
воно не було, є самоочевидність моделі» 4, с. 379, а модель світу (предмета, 
явища) не є каркас світу, але спосіб, у який людина членує й упорядковує реаль-
ність. Моделювання, таким чином, завжди виявляється лише засобом. 

Одним із типів моделей є представлення структурних аналогів дійсності. І як-
що за своїми завданнями розуміння є ніщо інше, як «реконструкція певного осяг-
нуваного змісту в системі інтерсуб’єктивних основ» 2, с. 33–34, то в ролі специ-
фічного типу моделюючої дійсності або особливого способу розуміння світу може 
бути розглянута формалізація. Будучи не тією, що сприймає, а саме тією, що 
осмислює спрямованістю розуміння, формалізація становить особливий інтерес як 
у гносеологічному, так і в соціологічному плані. 

Максимальна цілісність розуміння вимагає від нього властивості бути внутрі-
шньою системою. Смисл категорії «система» в тому й полягає, щоб відображати 
не щось окреме й інваріантне, а суперечливу єдність численного і єдиного. Систе-
моутворююче відношення називають «структурою», тому її можна вважати най-
важливішим дескриптом системи. Істотні ознаки, які перебувають у фіксованому 
відношенні й придатні для структуралізації об’єкта – це і є фрейм 3, с. 7. Згідно з 
автором ідеї М.Мінським, «фрейм» можна уявити у вигляді сітки, що складається 
з вузлів та зв’язків між ними. Що стосується субстрату системи, тобто «речі», на 
якій реалізується структура, то реалізація може бути більш або менш виразною, 
прозорою, повною, але сама по собі вона завжди має місце. Характер відношення 
структури до її субстрату не передбачає нічого іншого, крім зафіксованості, «виб-
раності» в ролі точки відліку певного смислу. 

Щоб уникнути збіднення змісту понять, необхідно вичленити інваріант різних 
визначень; у нашому випадку саме «формалізація» і «структурний аналог» вияв-
ляються релевантними (relevant – англ. «той, що збігається за змістом»). Таким 
чином, проблеми розуміння, застосування до яких методу формалізації могло би 
вважатися потенційно правомірним, так або інакше визначаються специфічним 
категоріальним базисом. Такі категорії, як цілісність, система, структура, відно-
шення, зміст, форма, внутрішнє, зовнішнє тощо, і складають логічний простір, 
який дозволяє розглядати формалізацію як специфічний спосіб розуміння. 

Як відомо, М.Бердяєв оцінював творчість у руслі «прояснення суті буття», пі-
дкреслюючи, що творчість є продовженням світотворення, і в ній є новизна, не де-
термінована ззовні світом. Уже проведення подвійного заперечення через перехід 
«у своє інше» пов’язане зі зміною вихідного пункту, проясненням його, що не від-
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повідає простому поверненню до початку. Формалізація окреслює контури свого 
простору з більшим або меншим успіхом стосовно до будь-якого матеріалу дослі-
дження. При цьому смислова функція, за допомогою якої впорядковуються пред-
мети у різних просторах, є первинною щодо результуючих структур простору. 
Можна сказати, що умовою розуміння, що визначається цільовою установкою до-
слідника, виявляється виконання логічної структури, і йде воно не від об’єкта до 
суб’єкта, а навпаки, від ідеального суб’єкта дослідження до власне об’єкта. У цьо-
му разі ми маємо справу не просто зі знаками, наділеними змістом, а з позначеним 
змістом (концептом). Створюється простір, у якому визначені конструкції й від-
ношення між конструкціями, про які треба сказати, що вони перебувають поза на-
ми. На відміну від простору споглядання і фізико-математичного простору обчис-
лення, логічний простір може бути схарактеризований аксіоматично (при дотри-
манні логічних принципів). Ураховуючи наявні труднощі в ідентифікації «форма-
лізації», буде не зайве у цьому контексті згадати висновок В Гейзенберга про те, 
що «навіть остаточне математичне формулювання закону природи не завжди збі-
гається з розумінням цього закону» 1, с. 76, тобто фізико-математичний простір 
обчислення все ж не збігається за своїм концептом із логічним простором форма-
лізації. Всупереч поширеній точці зору, як відзначає А.Ю.Цофнас, вимірювання 
ступеню розуміння не обов’язково пов’язане з вимірюванням кількості й чисель-
ним вираженням 5, с. 250–251. 

Переосмислюючи відому формулу Канта-Маркса про те, що зрілість науки ви-
значається мірою її математизації, можна було б сказати, що ступені дорослішання 
людського освоєння світу пов’язані з відкриттям та використанням методів, які пі-
двищують строгість (чистоту) й обґрунтованість цього освоєння. У контексті на-
шого міркування важливо пам’ятати, що «річ» просто означає щось, що може бути 
назване (А.Черч), і речі – це не тільки тіла, але й сукупність властивостей або су-
купність відношень. При цьому міняє річ не властивість або властивості, а саме 
відношення, яке, будучи встановленим, може утворити нову річ. Буття відношень 
так само реальне, як і буття будь-яких інших речей. Вони можуть бути реальними 
і об’єктивно, і суб’єктивно. Однак відношення виявляються як структура певної 
системи тільки щодо даного концепту. Структур або порядків у природи і справж-
нього людського життя багато, але структура сама по собі, як така, обов’язково 
має місце, тобто буття форми не тотожне формі буття. Плюралізм формоутво-
рення зовсім не заперечує того, що може бути виявлений структурний аналог як 
свого роду реконструкція певного осягнуваного змісту. Структурні дослідження і 
здійснюються для того, щоб отримати можливість відволіктися від складності, що 
затемнює зміст. 

Якщо все наявне споконвіку самосуперечливе, то саморух, як любив повторю-
вати Гегель, – це наявне буття суперечності, її «зображення», а тому просторові 
аналогії зберігаються при формалізації, що досить очевидно для таких понять, як 
«форма» і «зміст». Форма є передусім відносно стійка структура спокою і позача-
совості, ідеальна закономірність буття предмета, свого роду «чиста форма» мож-
ливого змісту. Це означає, по суті, таке: форма є ніщо інше, як закон зв’язку еле-
ментів змісту, закон його побудови, інакше кажучи, певна стійкість, інваріантність 
як «прояв» руху, життя предмета. Звідси витікає та роль, яку відіграють інваріанти 
в об’єктивному світі й у його пізнанні та розумінні. Те, що інваріантні риси вияв-
ляються найбільш зручними для раціонального пізнання, відомо ще з часів Плато-
на, але в цьому полягає й певна небезпека ототожнення інваріанта з сутністю пре-
дмета, з абсолютним знанням. 

Отже, діяльність людини взагалі (зокрема й саме наше прагнення зрозуміти 
світ) має бути спрямована не тільки на власне об’єкт, але й на інструментарій, на 
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способи осягнення даного об’єкта, без чого він для нас і не існує. Ігнорувати чин-
ник знакового моделювання, або ставитися до нього як до чогось очевидного, а 
тому другорядного, – значило б іти в «минуле», у кращому разі відроджуючи при-
види «чистої інтуїції». Оформлення змісту, надання йому додаткової певності, 
представлення внутрішнього у зовнішній формі і є, з нашого погляду, у найшир-
шому розумінні «формалізація» як специфічний вид моделюючої діяльності. При 
цьому дуже важливо не випустити з уваги, що «план вираження», тобто зовніш-
нього представлення, йде за «планом змісту» – власне формою, формою внутріш-
ньою. І оскільки найглибші інваріантні характеристики реальності не лежать на 
поверхні, то вирішальну роль для всякого «просторового» задуму має людський 
параметр, людський масштаб внутрішнього і зовнішнього простору. Впорядку-
вання системи внутрішніх відношень між елементами змісту досліджуваного пре-
дмета може дати новий ракурс його розгляду, бачення, що зрештою веде до більш 
усебічного й глибокого розуміння світу. 
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ У КОНТЕКСТІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ 
ГУМАНІТАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Питання досягнення консенсусу, попередження та мирного розв’язання конфлік-
тних ситуацій задля забезпечення мирного співіснування суспільства ще з давніх ча-
сів окреслили концептуальні рамки кола досліджень, присвячених проблемам взає-
моповаги й толерантного ставлення до представників інших спільнот, які на світанку 
історії людства увійшли до складу релігійних догм, морально-культурних орієнтирів, 
місцевих звичаїв та згодом і до перших юридичних документів [6, с.51-54]. На почат-
ку 21 сторіччя почало спостерігатися зростання наукового та практичного інтересу 
представників різних галузей гуманітарних наук до проблеми толерантності й пошу-
ку мирного розв’язання різних типів конфліктів, що виникають у процесі міжкульту-
рного спілкування в контексті глобальних соціокультурних і політико-економічних 
трансформацій, які торкнулися усіх без винятку соціальних систем [13]. У країнах 
пострадянського простору зацікавленість цим питанням викликана здебільше деста-
білізацією соціальних, етнічних, конфесійних і соціальних відносин, загостренні вій-
ськових протистоянь і міждержавних територіальних конфліктів, наслідком чого ста-
ло зростання рівня ворожого ставлення до представників інших культур, певних на-
ціональностей та етнічних груп [4, с. 4-6]. Тому дослідження феномену толерантнос-
ті, а особливо його ролі в забезпеченні політичної та соціально-економічної стабіль-
ності нашої держави, пов’язано сьогодні зі стрімким розвитком європейських демок-
ратичних практик і суспільно-політичних інститутів в Україні. Тому спочатку визна-
чимо ключові аспекти толерантності й підходи до їх вивчення в рамках спектру су-
часних гуманітарних наук. 

Термін «толерантність» набув широкого вжитку та популярності в гуманітар-
них науках і широкому спектрі соціальних практик, проте на думку провідних віт-
чизняних і зарубіжних дослідників таких, як С.О. Завєтий [10], П. Розанволон [9], 
П. Бателаан [3], О.Г. Асмолов [2], І.А. Зязюн [5], Е. Саїд [12], цей термін має широ-
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ке коло інтерпретацій залежно від історичного та соціально-економічного, культур-
ного й політичного контекстів тієї чи іншої ситуації, у якій його ми вживаємо. Ети-
мологія терміну «толерантність» пов’язана з латинським дієсловом «tolero» («не-
сти», «тримати», «витримувати», «терпіти»). Сьогодні толерантність стала предме-
том таких наук, як: медицина, філософія, етика, політологія, педагогіка, теорії 
міжнародних відносин, а також психологія (зокрема у вивченні аспектів соціоку-
льтурної інтеграції особистості) [7]. 

Історично поняття «толерантність» тісно пов’язано з релігійними, філософсь-
кими, політичними та правовими аспектами, які сприяли його закріпленню у сві-
домості суспільства. Так, наприклад, у філософському словнику ми знаходимо та-
ке її визначення: «Толерантність - терпимість до іншого роду поглядів, звичаїв, 
звичок, традицій. Вона необхідна в ставленні до особливостей різних народів, 
націй і релігій, вона є ознакою впевненості в собі та своїй свідомості, надійності 
власних позицій, ознакою відкритої для всіх ідейної течії, яка не боїться порівнян-
ня з іншими точками зору та не уникає духовної конкуренції» [6, с. 457]. 

Витоки толерантності сягають своїм корінням у давні часи, хоча як така про-
блема толерантності не стала основною темою роздумів античних філософів. Утім 
саме в добу античності було сформовано теоретичне підґрунтя для розвитку пода-
льшого самостійного дослідження: навіть сьогодні видатні мислителі та політики 
в промовах і працях з толерантності часто посилаються на античних філософів та 
політичних діячів [1, с. 62]. Наприклад, давньогрецький мислитель і видатний по-
літичний діяч Архонт Солон, якого в 594 році до нашої ери було наділено надзви-
чайними повноваженнями, щоб він виступив у ролі посередника в конфлікті між 
афінською аристократією та народом, провів низку реформ, які були просякнуті 
духом компромісу: «закони для простого та знатного - рівні» [6, с. 52-54]. Інший 
видатний грецький філософ Геракліт, на жаль, не висловлював, як Солон, поблаж-
ливості до відмінностей між людьми: «Боротьба є законом всесвіту, тому одним 
вона визначила бути богами, а іншим - людьми: одних вона зробила рабами, а ін-
ших - вільними» [6, с. 55-56]. 

Представник софістів Антифон стверджував, що: «За своєю природою люди 
рівні у всіх відносинах, причому однаково - і елліни, і варвари. Ми всі однаково 
дихаємо повітрям через рот і ніс, споживаємо їжу за допомогою рук, проте ми час-
то надаємо значення походженню людини, поважаючи лише людей знатного по-
ходження» [6, с. 62]. Ідеалістичні погляди Платона, а саме філософія об’єктивного 
ідеалізму (світ, який ми можемо осягнути нашими органами чуття, не є справді ре-
альним, а наші ідеї формують особливий світ людей і людського спілкування, що 
існує поза межами світу матеріальних речей) [6, с. 66-67] вплинули на погляди 
Сенеки, Канта, Гегеля, Агамбена та інших видатних мислителів сучасності, закла-
вши основи філософії людського спілкування та теорії міжкультурної комунікації. 

Давні філософи - представники країн Сходу більш прямо та відкрито висловлю-
вали своє бачення ідеї толерантності, наприклад, Конфуцій вважав, що не треба ро-
бити іншому те, чого не бажаєш собі. Аналізуючи історично-культурний спадок Ки-
таю, згадаємо знамениті «Тридцять шість стратагем» - короткі філософсько-логічні 
правила, слідуючи яким людина з легкістю може оминути конфліктну ситуацію, а 
навіть деколи й більше - досягати успіху завдяки маніпуляції свідомістю опонента. 
Сьогодні на їх основі написано безліч підручників для менеджерів і керівників, а та-
кож вони по праву зайняли чільне місце в скарбниці сучасної філософії управління 
[8, с.124-125] та стали основою знаменитої західної (США) концепції м’якої сили [11, 
с.39-40]. 
 

Список використаних джерел 
1. Асмолов А.Г. Историческая культура и педагогика толерантности / А.Г. Асмолов // Мемори-



 256

ал -№ 24. - М.:2001. - С.61–63. 2. Асмолов А.Г. Толерантность: различные парадигмы анализа / 
А.Г. Асмолов // Толерантность в общественном сознании России. - М.: Смысл, 1998. - 246 с. 3. 
Бателаан П. Межкультурное образование - больше, чем долг [Текст] / П.Бателаан. – 
М.:Просвещение, 2002. – 243 с. 4. Злочини на підгрунті ненависті в Україні. Серпень 2013 -
грудень 2014 / Упорядник В.М. Бацунов; ГО «Харківська правозахисна група». - Харків: Права 
Людини, 2014 р. - 500 с. 5. Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали та реалії: науково-методичний 
посібник / І.А. Зязюн, Л.В. Карамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.. - К.: Вища щкола, 1997. - 349. 6. 
История политических учений / под. ред. Проф. С.Ф. Кечекьяна и доц. Г.И. Федькина. Издание 
второе. - М.: Государственное издательство юридической литературы, 1960. - 893 с. 7. Крат-
кая философская энциклопедия / Ред.-сост. Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко - М:, 
Издательская группа «Прогресс» – «Энциклопедия», 1994. – 576 с. 8. Кремень В.Г. Філософія 
управління: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.Г. Кремень, С.М. Пазинич, 
О.С. Пономарьов. - К.: Знання України, 2007. - 360 с. 9. Розанволон П. Демократична легітим-
ність. Безсторонність, рефлективність, наближеність / Переклад з франц. Євгена Марічева. - 
К.: Вид. дім «Києво-могилянська академія», 2009. - 287 с. 10. Філософія спілкування: монографія 
/ В.Г. Кремень, Д.І. Мазоренко, С.О. Завєтний, С.М. Пазинич, О.С. Пономарьов. - Харків: 
ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2011. - 440 с. 11. Kurlantzick J. Charm offensive: how Сhina’s soft power 
is transforming the world / J. Kurlantzick. - New Yourk: Yale University Press, 2007. - 306 p. 12. 
Power, politicsand culture: interviews with Edvard W. Said / Edited and with introduction of G. 
Viswanathan. - London: Bloomsbury, 2004. - 485 p. 13.Thomas M.S. The global resurgence of religion 
and the transformation of international relationn: The struggle for the soul of the twenty-first Century / 
M.S. Thomas. - New York: Palgrave Macmillan, 2009. - 300 p. 
 

S. Sh. Aitov, O. Y. Stepura 
 

PHILOSOPHY OF HISTORY AND INVESTIGATION  
OF THE ALTERNATIVE PHENOMENON OF HISTORICAL DEVELOPMENT 

 

The philosophy of history studies the essence, orientation and prospects of the 
world-historical process and the participation in it of the historical dynamics of individ-
ual countries. Understanding of this problem field of philosophical and historical studies 
leads logically to the question of the relation between the alternative eness and determin 
is the historical process. It is known that the real historical dynamics can not be can-
celed. But it is very obvious that historical development can going different ways. 

Studies in the field of comprehension of the phenomenon of the alternative of histor-
ical processes were already realized by the author of the theory of «local civilizations» 
by A.J.Toynbee. One of his philosophical and historical essay was devoted to the recon-
struction and analysis of alternative development of mankind, which was based on the 
assumption of the accomplishments of Alexander the Great and the creation of a global 
Eurasian Empire [2]. According to Toynbee's plan, the descendants of Alexander com-
plete the work of a great commander and distribute the Hellenistic culture and empire to 
the whole world. 

The presentation of this problem in the philosophical-historical reflections of British 
thincer was continued in the concept of synergetic, founded by I. Prigogin. According to 
this theory, all natural and social processes had developed cyclically and periodically 
passing point sofbifurcation, polyvariability of dynamics of systems.  

In the philosophical and historical exploration of the last period of creativity Yu.M. 
Lotman analyzes the possibilities of applying the synergetic ideas of I. Prigogin, in par-
ticular the notion of bifurcation, to the study of the content of the historical processes of 
the XVIII-XIX centuries. The phenomenon of the alternative to theoretical development 
was very actively explored also in purely historical intelligence. Researches in alterna-
tivity history sphere becomes rather spreading in modern humanities. So, P. Uvarov 
pointed out on such bifurcation moments of the French historical process [3, p. 7-9]. M. 
Galina analized the alternativity history ideas on the modern Russian literature and vi-
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sion of world [1, p. 270-272]. 
Studies of the problems of alternative philosophy of history aim at studying and re-

constructing a number of important elements of the development of the past.  
These include the reasons for the implementation of historical processes, contradic-

tions and internal mechanisms of history. Already on the example of the aforementioned 
work A.J. Toynbee can see the possibility of applying the cognitive potential of the 
study of the phenomenon of alternativeity in the historical process.  

The statement by the philosophist of this problem in his own work stimulates analy-
sis of the question of the essence of sociopolitical model createdby Alexander the Great 
and the possible spread of it beyond the boundaries of the Hellenistic oikumen. 

Thus, comprehension of the phenomenon of alternative in philosophical and histori-
cal studies allows us to provide a larger intellectual depth to the understanding of the 
past through the intermediation of the comparison of various variants of historical dy-
namics and the clarification of the reasons for the realization of the existing historical 
scenario. 
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ТЕЇСТИЧНИЙ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ ГАБРІЕЛЯ МАРСЕЛЯ  
ЯК МЕТАФІЗИКА ЗВІЛЬНЕННЯ 

 

Габріель Оноре Марсель (1889-1973 рр.) – один з творців сучасного екзистен-
ціалізму та найвпливовіший представник його теїстичного напрямку. На філософ-
ському Конгресі в Римі в 1946 р. погляди цього мислителя були визначені як «хри-
стиянський екзистенціалізм». Спочатку Марсель погодився з такою оцінкою своїх 
поглядів, проте в подальшому запропонував іншу назву - «неосократизм» [2, с. 
181-182]. Іноді це вчення також називають «християнським неосократизмом», 
«релігійним екзистенціалізмом», «католицьким персоналізмом». Теїстичний 
екзистенціалізм Марселя рухається всередині християнського культурного 
простору, хоча доволі часто він здійснює світське рішення фундаментальних 
філософських проблем. Екзистенціалізм, як філософія людського існування, 
формувався в першій половині XX століття і в своєму змісті багато в чому 
відображає проблемну ситуацію переходу до постнекласичного способу мислення. 
Цим власне і пояснюється трагічна інтонація і загальне песимістичне забарвлення 
більшості положень даного напрямку філософської думки. Центральні питання 
екзистенціалізму - існування людини, сенс його життя і долі в світі. 

Осмислюючи ситуацію сучасної людини, Марсель приходить до висновку, що 
самодостатній індивід, який конституювався в Новий час на грунті картезіанства 
та спінозізма, в сучасну епоху «практичного антропоцентризму» гине.  

Габріель Марсель болісно відчуває втрату людиною свого місця в світі. Розби-
тому і розколотому на частини зовнішньому світу відповідає розбитий і розколо-
тий на частини людський внутрішній світ.  

Обгрунтовуючи екзистенцію, Габріель Марсель будує філософію надії, яку на-
зиває «метафізикою звільнення». Проект такої метафізики він описує в книзі 
«Homo viator», що вийшла в світ в 1945 р, в Парижі. Проте ніякої догматично 
«остаточної» і систематизованої метафізики французький мислитель нам не дає. 
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Те, що він пропонує в своєму вченні, - не більше ніж «екзистенційні натяки» або 
«передумови» метафізики безсмертя [4, с. 12-13]. Надія - це акт віри людської 
істоти в можливість Божої допомоги і акт довіри і вірності індивіда Абсолюту і 
абсолютному Початку, що міститься в його душі. «Віра не є щось таке, що мають, 
не те, чим володіють, вона не привілей ... Вірність протилежна звичного кон-
формізму. Вона є активне визнання присутності або чогось такого, що може і по-
винно утримуватися в нас і перед нами як присутність ...» [4, с. 43,46]. «Тут поруч 
з вірою встає любов. ... Любов - це умова віри, - пише основоположник французь-
кого екзистенціалізму. - ... Найголовніше в вірі ... особистий спосіб метафізичної 
кваліфікації світу, тобто досвід» [2, с. 109, 270]. Метафізичне безсмертя душі 
невіддільне від любові. У суперечку, в конфлікт не на життя, а на смерть, вступає зі 
смертю саме любов. Любов - онтологічно фундована сила антисмерть [4, с. 8-9]. 
Світ, в якому загострена моральна свідомість є сусідом з абсолютним визнанням 
смерті і її влади, для якої безсмертя - порожня ілюзія або марновірство, здається 
Марселю безглуздим [3, 205]. «Любити людину - означає сказати йому: «Ти не по-
мреш»» [1, с. 85], - вигукує філософ. У любові полягає таємниця світобудови і 
таємниця подолання смерті, таємниця благодаті. Тому надія - не тільки благання 
людини про благодать, але також саме це ірраціональний стан благодаті, який 
спрощує тугу і відчай. 

В корені відчаю лежить наступне твердження: немає в реальності нічого, що 
могло б мені вселити довіру; ніщо не надійно, - писав Марсель. - Надія ж полягає в 
твердженні, що є в бутті, - по ту сторону даного, всього того, що піддається обчис-
ленню, що може лягти в основу будь-яких розрахунків, - якийсь таємний початок, 
який заодно зі мною, воно не може не хотіти того ж, чого хочу я, у всякому разі, 
якщо те, чого я хочу, дійсно на це заслуговує» [1,с.88-89]. Марсель підкреслює ак-
тивний характер надії: «Надія - це очікування, але очікування активне , яка перед-
бачає терпіння. Сутність надії - в неможливості прямого використання будь-яких 
технічних засобів або взагалі звернення до них» [3,с.74-75], оскільки таке викори-
стання передбачає розуміння людини як проблеми, а не як таємниці. Надія є 
відповідь кінцевого істоти на нескінченне буття, про яке воно знає, що зобов'язана 
йому всією своєю суттю і не може ставити йому ніяких умов. Християнський ми-
слитель вважає неможливим будь-яке раціональне обгрунтування надії. У його 
трактуванні екзістенціали людського буття не потребують інтелектуальних доказів. 
Філософська антропологія Марселя вкорінена в екзистенційному досвіді 
«зустрічі» людини і буття і поглибленого спілкування індивідів, що веде до вільно-
го пізнання себе зсередини інтерсуб'єктивності. Існуючи в нерозривному 
взаємозв'язку з любов'ю і вірою (вірністю), надія є світоглядною опорою людини, 
центром духовного освоєння індивідом навколишнього світу, орієнтиром для осо-
бистості. Надія як екзістенціал людського буття, як модус конкретного унікального 
«життєвого світу» індивідів, передбачає трансцендування за межі емпіричної ре-
альності, за межі наявного буття. Екзистенція спрямована до трансцендентного, 
сверхособистісного, вважає Марсель, а сам вибір людини здійснюється перед об-
личчям Бога, внаслідок чого свобода індивіда і автентичність його існування неро-
зривно пов'язані з вірою в Вищу Істоту і вірністю Вищому Началу, присутність 
якого ми відчуваємо у своїй душі. За допомогою вільного акту душа визнає або ж 
не визнає Вище Начало, творить кожну мить і дає буття, завдяки чому вона роз-
кривається впливу глибоко внутрішньому і одночасно трансцендентному, поза 
яким вона є лише ніщо. Це демонструє незбагненну або, скоріше, сверхраціональ-
ну парадоксальність, здійснювану в самому серці віри [2, с.190-201]. Отже, осо-
бистість є відповідь людини на Поклик Абсолюту; і хоча від конкретного індивіда 
залежить, чи буде почутий цей Поклик, в надії людини є щось, що нескінченно пе-
ревищує його самого. 
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ФІЛОСОФСЬКЕ ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ ЯК НЕВІД'ЄМНИЙ СКЛАДНИК 
ТВОРЧОГО НАТХНЕННЯ ІВАНА ФРАНКА 

 

Видатний український письменник Іван Якович Франко (1856–1916 рр.) вважав 
основою всього «матір-природу» в її багатоманітності і вічності, постійних змінах, де 
єдиносущним, вічним началом усіх речей є матерія, а свідомість, дух – вторинними, 
притаманними людині – вершині творіння Бога [2; 3, с. 17–19]. 

І.Я.Франко надавав перевагу позитивістській філософії, яка ґрунтується на приро-
дних знаннях, логіці наукового аналізу, для яких найважливішими є пізнання законів і 
сил природи, що проявляються всюди і як завгодно. У розуміння І. Я. Франка поняття 
«природа» охоплює все, що тільки підпадає під наше пізнання: також і люди з їх посту-
пом, історією, релігіями, незлічені світи, що заповнюють простір [1, с.139; 3, с.18]. 

Життя письменника І.Я.Франка «на лоні природи» розпочалось із чарівного кут-
ка Прикарпаття, села Нагуєвичі, де народився майбутній велетень думки і праці. Ма-
льовнича долина Нагуєвич, річка Збір зі своїми гірськими потічками, високий гірсь-
кий хребет Діл, густі дубові, ялинкові та букові ліси – цей свого роду «земний рай» 
тішив око та поетичну уяву малого Івана Франка. Малою дитиною він любив блука-
ти в цих лісових угіддях, там концентрував свої думки й почуття, і все майбутнє жит-
тя ліс стане його символом, його таїною. Саме ліс протягом усього життя письмен-
ника був своєрідним епіцентром творчого, духовного, філософського пізнання при-
роди, тоді як річка – швидше суто первісного, натуралістичного пізнання. 

У львівський період життя І. Я. Франка, виключно міський період, у якому пи-
сьменник усе ж таки не втрачає своєї гармонії з природою. Літні феєрії (канікули) 
– безпосередньо природні періоди його життя. У цей час відбувається синтез нату-
ралістичного, практичного та наукового пізнання природи письменником, і в його 
свідомості посідає значне місце творче її осмислення. 

У 1891 році І. Я. Франко з сім’єю милується волинською природою в Колодя-
жному у Косачів. У цей період він їздить у вільні дні до Нагуєвичів, де росте його 
улюблений дуб. Біля цього дуба збудована каплиця «Ярина», до якої І. Я. Франко 
приїжджав приблизно у 1912 році з сином Андрієм, щоб вмочити свої хворі руки у 
воду з криниці задля оздоровляння [3, с. 18]. 

З 1908 року Іван Якович Франко багато подорожує, змінює клімат, але у цьому 
новому пізнанні природи домінує цілющий первень, тобто швидше лікувальна ме-
та. Позитивний вплив одеського клімату на його здоров’я, італійський Ловран з 
його цілющими джерелами, лагідним погідним кліматом – усе це постає перед 
очима великого Каменяра в один із найважчих періодів його життя. 

Останній рік життя український геній провів у стінах будинку. За природою І. 
Я. Франко міг спостерігати лише через вікно, іноді виходив на подвір’я. Але пи-
сьменник не забував про «пристрасть свого життя» – рибальство [4, с. 42–44; с. 
114–115; с. 129; с. 139]. Він навіть укладає «Закон про рибальство в Галичині. Про-
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ект Івана Франка» (4 березня 1916 року). Ще в 1893–1894 рр. із І. Я. Франком тра-
пився цікавий випадок: у Стрийському парку відбувалася виставка, на якій він 
отримав постери із зображенням риб, оскільки був тим, хто зміг пригадати найбі-
льшу кількість назв риб, причому подати кожну назву різними мовами. Ці плакати 
зберігаються у Львівському музеї-садибі письменника [3, с. 19]. 

Отже, життя, як розбурхана водяна стихія, насправді випробувало І. Я. Фран-
ка. Його доля, незважаючи на виснажливу щоденну працю, таки дарувала миті ві-
дпочинку, заспокоєння, розради – незабутні моменти спілкування з матір'ю-
природою як джерела натхнення. 
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФИЛОСОФСКОГО  
И ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

 

При рассмотрении предметности философии исключительно трудной и важ-
ной задачей является проведение демаркационных линий между нею и наукой, а 
также между нею и религией и теологией. Бертран Рассел назвал философию ни-
чейной землей, расположенной между наукой и теологией и «подвергающейся 
атакам с обеих сторон» [2, с.6]. Это утверждение – больше, чем яркий образ, обхо-
дящий трудность определения философии. Оно выражает также существо дела, 
состоящее в том, что философия имеет двуединую природу: одной частью она 
родственна науке, другой частью – религии. Она апеллирует к разуму, является 
особого рода знанием о мире, и это роднит ее с наукой. И в то же время филосо-
фия есть особого рода отношение к действительности, образ жизни, убеждение, 
верование, она занимается аксиологическими проблемами, которые суть скорее 
дело выбора, чем знаний, и это роднит ее с религией и теологией. 

Поэтому нет ничего удивительного в том, что теологические проблемы стали 
предметом философского осмысления с момента ее возникновения. Понимание 
природы философского знания подразумевает понимание природы теологического 
знания. Зачастую современным философам не хватает знания специфики теологии. 
В результате мы теряем глубину постановки проблем в редакции философов-
классиков. Так, изучая Декарта и то, что о нем написано, мы считаем серьезным и 
важным, прежде всего его достижения в области методологии и философии науки, 
а несущественным, маргинальным - его рассуждения о Боге, душе, бессмертии, по-
лагая, что все это причуды гения или уступка языку той эпохи.  

Но возможно то, что кажется причудой, это и есть Декарт, и есть самое серь-
езное в его философии. Философы размышляли об Абсолюте, Благе, Боге на про-
тяжении столетий. Их интересовало, возможно ли доказать существование Бога 
или его можно принять только на веру? Любопытно, что онтологический аргумент 
и сегодня остается предметом забот со стороны теологов, философов, лингвистов.  

Взаимопознание философией и теологией друг друга уже имеет довольно со-
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лидную историю. В основе философского и теологического умозрений можно 
найти нечто общее. Можно назвать это тенденцией удваивать реальность. Имеется 
в виду мысль о том, что реально есть, существует какая-то другая жизнь, более ре-
альная, чем наша обыденная. В ней все живет иначе, более осмысленно – это бо-
лее высокая жизнь, и можно к ней прилагать слова: священная, святая, в ином 
времени, в ином пространстве. В этом ином мире нет распада, но есть закон и ис-
тина. Понятно, что описанная картина характерна для классического периода раз-
вития философии. А как решается вопрос о неподвластной, но необходимой для 
мысли реальности в современной философии ХХ-ХХI веков?  

Картина современных философских поисков весьма разнообразна. Все более 
расширяющийся, особенно в нашей стране, тренд философских размышлений свя-
зан с попытками найти новые основания и аргументы для союза с теологией [4, 
с.8]. В связи с поиском новых способов взаимоотношения философии и теологии, 
науки и теологии в условиях постсекулярной культуры становится актуальным 
обозначить специфику этих форм знания и мироотношения.  

Весной 2011 года богословие стало отдельным направленим подготовки в гума-
нитарных науках. Это дало возможность университетам создавать полноценный 
цикл образовательной и научной богословской подготовки в Украине. В мае 2010 го-
да был осуществлен еще один важный шаг к государственному признанию богосло-
вия в Украине. Согласно решению ВАК Украины богословие было внесено в пере-
чень специальностей, по которым проводятся защиты диссертаций на соискание нау-
чных степеней кандидата и доктора наук. «Богословие» как научная специальность 
была зачислена к отрасли «Философские науки». По мнению Ю.П.Черноморца, - это 
необходимый путь для адаптации теологии в академической среде. [3, c.10]. 

 В литературе доминирует тезис, что теология возможна только в рамках теиз-
ма как мысль в границах, определяемых догматами, в отличие от философии, для 
которой нет запретных тем и поворотов мысли. Мистические учения нетеистиче-
ских религиозных систем (конфуцианство, даосизм, дзэн-буддизм и т. п.) не могут 
быть причислены к феномену теологии.  

Анализу предметной сферы философии и теологии посвящено немало работ 
отечественных и зарубежных исследователей. Новым явлением можно считать 
критическое рассмотрение аргументов в пользу принципиальной ненаучности 
теологии и производимого теологией знания. Дискуссия о введении теологии, по 
аналогии с Западом, в структуру университетского образования и систему науч-
ных специальностей «дает теологии хорошую возможность перепроверить соб-
ственные основания, задуматься о природе, специфике и структуре богословского 
знания, его отношении к жизненному миру верующего человека и значении в об-
ществе» [1].  

Таким образом, тему трудно считать исчерпанной. Меняющаяся социокуль-
турная ситуация позволяет выделять в ней новые аспекты. Для Украины наступи-
ло время для философско-теологических дискуссий.  
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С. Ш. Айтов, Я. Ю. Бутенко 
 

ПРИРОДНИЧО-IСТОРИЧНI КОНЦЕПЦIЇ  
ТА СУЧАСНА ФIЛОСОФIЯ ICТОРIЇ 

 

Природнича історія вивчає еволюцію різноманітних процесів розвитку приро-
ди на всьому протязі її зародження і розвитку. Вона включає вивчення усього 
спектру природничо-екологічних чинників розвитку біологічного виду людини. 
Студії зазначених аспектів природничо-історичної динаміки перетинаються iз 
проблемним полем сучасної філософії історії, яка осмислює різноманітні чинники 
розвитку історичних процесів. 

Цілком очевидно, що соціо-культурна динаміка людства у минулі епохи 
знаходилась під істотним впливом кліматичних, біологічних, геологічних та навіть 
астрономічних чинників. 

Для чинників, які досліджуються природничою історією, дiя на сутність та 
спрямованість історичних процесів реалізується у наступних фазах: 

1. Вплив на виникнення та першопочаткові етапи розвитку людського 
біологічного виду, первісних культур та протосуспільств. На цей процес звертає 
увагу Ю.Н.Харарі, визначаючи залежність когнітивної та аграрної революцій, які 
пройшли у названі історичні епохи вiд природничих факторiв [5, с. 9-10]. У межах 
цієї доби виникло мистецтво, розвиток якого також істотно залежав від сприятли-
вих（чи несприятливих）природних та пов'язаних із ними демографічних чин-
ників [4, с. 57]. 

2. Значення природничо-історичних процесів, зокрема кліматичних та вулко-
нологічних у становленні, динаміцi та долі цивілізацій стародавнього світу. Так, 
відомо, що надзвичайно розвинута для свого часу цивілізація, сформована на 
Криті, була зруйнована та дезінтегрована, значною мірою, завдяки виверженню 
величезного вулкану на острові Санторіні. Давньогрецька цивілізація виникла та 
змогла досягти суттєвих успіхів у різних сферах духовної культури через досить 
сприятливі для неї географічні та геополітичні умови [1, с. 27-29]. 

3. Вплив різноманітних природних чинників на історичну динаміку суспільств 
Середньовіччя та Нового Часу. Зокрема, вельми показовими є міркування до-
слідників щодо наслідків виверження вулкану Тамбора для економічних та сус-
пільно-політичних реформ у Західній Європі та США у першій половині XIX ст. 
[3, с.112]. 

4. Дiя природничих факторів на розвиток людства у XX – початку XXI століть 
та утворення передумов соціокультурної динаміки у майбутньому. Серед напрям-
ків даного впливу досить часто аналізуються наслiдки геокліматичних змін на 
продуктивність сільського господарства, продовольчу проблему та випливаючі з 
цього демографічні й соціальні проблеми, перед усім країн, що розвиваються [2, 
с.141-142]. 

Таким чином, інтеграція теоретичних підходів й студій природничої icторії у 
сучасні філософсько-історичні концепції відбувається за цілою низкою когнітив-
них напрямків. До них, зокрема, можна віднести вплив природничих чинників на 
становлення й першопочатковий розвиток культури людства; дію на виникнення 
та особливості соціокультурного розвитку перших цівілізацій; значущість природ-
ничих чинників для історичних процесів у середньовічну добу й у часи існування 
індустріального суспільства; вплив на соціокультурну динаміку епохи глобалізації 
та на її можливi перспективи. 
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А. О. Висоцький 
 

ТВОРЧІСТЬ Е. УОРХОЛА  
В КОНТЕКСТІ СЕМІОТИЧНОГО АНАЛІЗУ 

 

Проблема виявлення критеріїв семіотичного аналізу жанру поп-арт, представ-
ником якого є Е. Уорхол, визначення ключових понять семіотики, а також їх інте-
рпретації в сучасному дизайні та мистецтві, сьогодні має велике значення. Актуа-
льність даної теми обумовлена, з одного боку, інтересом сучасних дизайнерів, ху-
дожників, ілюстраторів до використання елементів поп-арту в професійній діяль-
ності, а з іншого боку, тим, що вивчення структури семіотичного аналізу мистецт-
ва на прикладі аналізу творчості Е. Уорхола створює підставу для подальших се-
міотичних досліджень об'єктів сучасного мистецтва.  

Основні положення семіотики викладені в працях таких вчених, як Р. Барт, 
А.Ф. Лосєв, Ю.М. Лотман, Ф. де Соссюр, У. Еко та ін. Семіотика мистецтва ХХ ст. 
представлена іменами Р. Барта [1,с.196-238], К. Бремона [2,с. 472-479], 
А. Греймаса [3,с. 171-195]. Питаннями теоретико-інформативної естетики займа-
лися М. Бензе, А. Моль, Г. Франк. Мистецтво як культурно-семіотичну комуніка-
цію і його спорідненість з мовою розглядали І. Гердер, Б. Кроче, Г.Лессінг, А. А. 
Потебня, Е. А. Селіванова. Ідеї семантичної естетики розвивали М. Бензе, Е. Ка-
ссірер, Ч. Моріс. Згадка поп-арту в контексті опису особливостей суспільства 
споживання зустрічаються в роботі Ж. Бодріяра «Суспільство споживання». Що 
стосується початку XXI століття, то можна відзначити програмну антологію «Се-
міотика і Авангард», упорядники та автори якої [4,с. 33-42] позначили провідну 
спрямованість семіотики мистецтва. 

З семіотичної точки зору використання коду масової культури підпорядкову-
ється трьом групам правил, сформульованих Чарльзом Морісом: семантичним, 
синтаксичним і прагматичним. Семантичні правила регулюють відносини знаку до 
його об'єкту, синтаксичні – відносини між знаками (а також, відносини знаку до 
самого себе), а прагматичні – відносини між знаком і інтерпретатором.  

Поп-арт – це «мистецтво про знаки і знакові системи» (Л. Еллоуей). Але суть 
питання полягає у характері цих знакових систем. «Образ» в нових умовах перес-
тає бути «сутністю» або «інтерпретацією» об'єкта, він стає образом-об'єктом, по-
дібно до того, як і сам об'єкт перетворюється в об'єкт-знак [5, c. 156]. Образи і об'-
єкти виявляються в я єдиному просторі матеріальної семіотики, в рамках якої зна-
кові системи забувають про своє антропологічне походження. Засобом перетво-
рення знаків і образів поп-культури стало з'єднання їх в контексти, які народжу-
ють нові зв'язки і руйнують прийняті. Сприйняття твору мистецтва включає в себе 
інтерпретацію, яку можна розбити на три порядки: 1) розкодування інформації, що 
міститься в тканині самого твору; 2)аналітичне дослідження процесу і обставин 
створення творів мистецтва, що допомагає поглибити і збагатити його розуміння; 
3) вивчення історичної динаміки художнього образу твору в індивідуальному і ко-
лективному сприйнятті.  

Один із ключових аспектів семіотичного трикутника, полягає в тому, що він 
може бути складений. Для будь-якого об'єкта можна створити незліченні кількості 
семіотичних трикутників, які пов'язують об'єкт з референтом і інтерпретатором.  
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В процесі дослідження ми наводимо приклад Мао Цзедуна, засновника Китай-
ської Народної Республіки. Мао був об'єктом великої кількості уявлень. Його пор-
трет прикрашає ворота Небесного Миру в Пекіні. Також його статуя прикрашає 
міські площі, а картини, що його зображують, прикрашають урядові установи то-
що. Але також існують і роботи Енді Уорхола, що зображують Мао Цзедуна. От-
же, у семіотичних термінах кожен екземпляр уявлення являє собою власний зна-
ковий трикутник, хоча всі вони починаються з одного й того ж об'єкта.  

Референт знаку також може бути відправною точкою нового знакового трикут-
ника. Якщо уявити туристів, які фотографують зображення Мао на картині Е. Уор-
хола, кожний, хто сфотографував, піде додому зі своїм новим знаковим трикутни-
ком – тільки тепер об'єкт трикутника сам по собі є трикутником. Всі ці приклади 
породжують нові ознаки, які, в свою чергу, можуть стати відправною точкою для 
нових знакових відносин. Цей процес створення ланцюгів знаків і є семіозисом.  

Важливою відмінністю в цьому відношенні є один знак, наприклад, зображен-
ня Мао, і знак в межах іншого знаку. Просте зображення Мао у вигляді картини 
виявляється позначенням. Можна показати фото картини, що зображає Мао кіль-
ком людям, які знайомі з його особистістю, і вони зможуть розповісти про те, що є 
об'єктом зображення. Проте, кожна людина, яка побачить зображення, зробить пе-
рший крок (інтерпретуючи референта як зображення Мао) і зробить його відправ-
ною точкою другого кроку (зв'язавши образ Мао з тим, що для них означає Мао). 
Таке значення на одному рівні видалення є конотацією.  

В цілому, поп-арт фактично підвів риску під традиційними видами образотво-
рчого мистецтва, довивши їх до логічного завершення, і відкрив шлях для прин-
ципово нових типів художніх практик, які освоюють найрізноманітніші простори 
за допомогою безлічі візуально сприйманих форм, предметів і способів неутиліта-
рної діяльності сучасного художника.  

Енді Уорхол зазначав: «Полотно – це предмет абсолютно звичайний, такий, як 
стілець або афіша». Він додає: «Реальність не потребує посередника, потрібно 
просто ізолювати її від оточення і перенести її на полотно». За Бодріяром, повсяк-
денність – це відмінність у повторенні. «Ізолюючи на полотні стілець, я позбавляю 
його всякої звичайності, і одночасно я позбавляю весь полотно характеру звичай-
ного предмета (де він повинен, по Уорхолу, абсолютно походити на стілець).  

Отже, 1960-і роки в історії мистецтва стали своєрідною «епохою Просвітницт-
ва», пов'язаної з демократизацією культури і демістифікацією живопису. Актуальне 
мистецтво цього періоду відкинуло поняття авторства, індивідуального художнього 
почерку, аури, експресії, наділені майже сакральним значенням в рамках традицій-
ної естетики. Тому дослідження методів семіотичного аналізу мистецтва на сьогод-
нішній день є одним з актуальних напрямком семіотики і філософії дизайну. 
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СЕКЦІЯ V. 
ДОСЯГНЕННЯ НАУКИ У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРОЛОГІЇ, 

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 
 

Н. М. Оніщенко 
 

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА КОМУНІКАЦІЯ:  
ЗНАЧЕННЯ, ПРИРОДА ТА ОСОБЛИВОСТІ 

 

Комунікативні властивості належать багатьом інститутам, що можна віднести 
до загальнолюдських надбань: громадянського суспільства, моралі, держави, пра-
ва, соціальної політики тощо, як явищ соціальної дійсності. Комунікативна скла-
дова є необхідною умовою політичних процесів, правового регулювання, врешті-
решт подолання соціальних конфліктів, досягнення компромісу, функціонування і 
розвитку громадянського суспільства. 

Сьогодні не можна поскаржитися на повну відсутність наукових напрацювань, 
наукового доробку у сфері вивчення комунікації як такої. Проте, саме правовий 
контекст зазначеної проблематики представлений, на жаль, недостатньо і почав 
опрацьовуватися в сучасній юридичній науці інтенсивно лише нещодавно. На наш 
погляд, саме навчання «мистецтву комунікації» є як ніколи необхідним як пересі-
чному громадянинові, громаді, так і державі як соціальному арбітру, «улаштову-
вачу» справ багатьох. На жаль, мистецтву спілкування, толерантності, виваженос-
ті при прийнятті рішень задля їх обґрунтованості не навчають в загальноосвітніх 
школах, вишах, при підвищенні кваліфікації спеціалістів тощо. Втім, сучасне сус-
пільство, безумовно, одним із своїх «стовпів», на яких воно базується, вважає саме 
науку. Слід зазначити, що, безумовно, правова наука за допомогою правової осві-
ти і вихованню починає дедалі більше впливати на суспільну свідомість, а її стан 
визначає засадничі начала правової комунікації. 

Як зазначено у сучасній науці, філософсько-правове наукове осмислення фе-
номену суспільно-правової комунікації державної влади і суспільства, є невідкла-
дним завданням забезпечення в Україні демократичних перетворень. 

На жаль, превалювання інституту держави над інститутом людини продовжує 
«набирати обертів» у сучасному світі. Проте, саме гарантування і забезпечення 
прав людини потребує не «примусового», а «конструктивного», паритетного типу 
комунікації у право-державотворенні сучасної України. 

Втім, можливо запропонувати два підходи: антропологічний та функціональ-
но-правовий до розгляду зазначеної проблематики. Щодо першого.  

Окреме місце в комунікаційному полі належить правовій комунікації – владній 
інформації, за допомогою якої виражається (і, відповідно, формулюється) певний 
світогляд. Інформаційна здатність права – це один із суттєвих факторів, що дозво-
ляє віднести його до елементів духовної культури суспільства. Не викликає сумні-
ву, що право в першу чергу виникає не як інформатор, а як регулятор суспільних 
відносин. У держави і суспільства достатньо каналів засобами яких здійснюється 
інформування суб`єктів права. Проте право як регулятор суспільних відносин од-
ночасно виконує роль інформатора їх суб`єктів. Таким чином, право виконує ко-
мунікативну функцію поряд зі своїми суто юридичними завданнями, набуваючи 
також інформаційної якості. В цьому знаходить прояв його соціальна природа, 
здатність впливати на волю, свідомість і психіку людини, реалізуватися через 
сприйняття людьми. 

Реалізація функцій права в інформаційній формі забезпечує доведення до ши-
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рокого загалу державних дозволів та заборон, інформування про методи, засоби 
досягнення суспільне корисних цілей. Правова інформованість членів громадянсь-
кого суспільства – необхідна умова функціонування правової системи. 

Комунікативна функція права забезпечує одержання учасниками правовід-
носин інформації про те, якою є позиція держави щодо необхідної, дозволеної 
чи забороненої поведінки. Соціальна життєдіяльність індивідуумів органічно 
пов'язана з одержанням, сприйняттям, засвоєнням і використанням такої інфо-
рмації. Правова інформація є одним з різновидів соціальної інформації. За до-
помогою юридичних норм держава сповіщає учасників суспільних відносин 
про позицію держави щодо необхідної, дозволеної або забороненої поведінки. 

В такий спосіб, дійсно, можна говорити про комунікативні потенції права та 
обмін необхідними стандартами, що встановлені правом, між суспільством, дер-
жавою, окремими соціумами та індивідами. Безумовно, перераховані підходи до 
вивчення комунікативної складової права не можуть вичерпати всієї багатоманіт-
ності проблеми. Втім, її аналіз беззаперечно слугуватиме підвищенню ефективно-
сті комунікативної здатності права по відповідному регулюванню суспільних від-
носин, широкого використання в конституційному процесі сучасної України ко-
мунікативної потенції права. 

 
Н. Л. Базелюк 

 

СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО  
ЯК РОЗВИТОК НОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ 

 

В сучасних умовах розвитку світового мистецтва сформувалися певні моделі 
стилістичних тенденцій, які мають свою історію і витоки, що впливають на фор-
мування та розвиток нової інноваційної художньої культури. Цей процес проходив 
протягом усього XX ст. паралельно з розвитком новітніх технологій формуючи і 
розвиваючи нову мову мистецтва.  

Мистецтво - образне осмислення дійсності; процес або підсумок виразу внут-
рішнього або зовнішнього світу творця в (художньому) образі; творчість, спрямо-
вана таким чином, що вона відображає цікаве не тільки самого автора, а й інших 
людей.  

У масштабах всього суспільства, мистецтво - особливий спосіб пізнання і ві-
дображення дійсності, одна з форм художньої діяльності суспільної свідомості і 
частина духовної культури як людини, так і всього людства, різноманітний ре-
зультат творчої діяльності всіх поколінь.  

Сучасне мистецтво розширює кордони світорозуміння, стаючи специфічною 
діяльністю, в процесі якої конструюються нові дієві порядки, які, проникають в 
інші культурні практики, ведуть до зміни культурних стандартів та духовного 
сприйняття. 

Духовна ситуація в сучасному світі характеризується суперечливістю на всіх 
основних рівнях життєдіяльності суспільства і особистості. Що багато в чому по-
яснюється впливом на духовне життя радикальних ринкових перетворень, наслід-
ком яких стає велика поява носіїв (ЗМІ, індивіди, окремі групи населення) індиві-
дуалізму, егоїзму і всього того, що входить в протиріччя з ментальними духовни-
ми цінностями [2, c.107]. Відбувається відмова практично від усіх традиційних 
цінностей культури - істини, добра, краси, святості, а іде активний пошук чогось 
принципово нового, що могло б допомогти людині вижити в техногенній цивілі-
зації сучасного світу, що розвивається темпами, істотно перевищуючи темпи роз-
витку людської свідомості, вважає доктор філософських наук В. Бичков [1, c.9].  
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Очевидні структурні трансформації культури і мистецтва вимагають спеціаль-
ного вивчення. Бурхливе розростання масової культури шкодить не тільки справді 
авторському, високому мистецтву, а й народній культурі, фольклору. Можливо, та-
кий перекос і створює враження переважно негативних і навіть згубних тенденцій. 
Але ознак кінця культури не відбувається. Адже фотографія, кінематограф та інші 
екранні мистецтва - також є результатами технічних винаходів, проте вони не виво-
дяться за межі культури. Інше питання, які фактори сприяють перетворенню атрак-
ціону в мистецтво, феномен художньої культури. Здається, як і в усі часи, це – та-
лант, розвинутий естетичний смак, уява, загальна культура художника, його про-
фесіоналізм. Все залежить від того, як використовується інноваційний технічний 
потенціал – як трюк, заради епатажу, реклами або у власне творчих, художніх ці-
лях. У зв'язку з цим заслуговує на особливу увагу проблема впливу технічних но-
вовведень на глядачів, їх свідомість і підсвідомість, психологію естетичного 
сприйняття в цілому. Сучасні візуальні, звукові і інші технології стають новим за-
собом художньої виразності в тій мірі, в якій сприяють розширенню акустичного і 
візуального простору твору, створюють відчуття реальності того, що відбувається, 
втягують в мистецьке дійство [1, c.16]. 

Мистецтво є специфічний вид людської діяльності, в якому людина є одночас-
но об'єктом і суб'єктом своєї творчості. Під впливом мистецтва вона змінює свій 
життєвий світ, культурні стандарти, трансформує як культурний простір, так і 
сферу своєї чуттєвості.  

Сучасне мистецтво розвиває і накопичує свої художньо проектні можливості 
за рахунок нових засобів художньої виразності, нових принципів і прийомів, що 
розробляються художниками в процесі вирішення власних творчих завдань. Ця 
тенденція викликана прагненням людини в сучасному світі до самовираження, до 
утвердження власної неповторної індивідуальності. 

Отже, cучасне мистецтво необхідно розглядати не тільки в світі мистецтв, а й в 
системі, що споріднює художньо-технічну творчість зі світом техніки [3, c.90]. 
Cучасне мистецтво суттєво відрізняється від традиційного мистецтва своєю обу-
мовленістю інноваційними технологіями виробництва, здатністю трансформувати 
внутрішній світ людини; створювати нові системи цінностей, смислів, ідеалів, які 
задають нові вектори самореалізації, розвиваючи нову мову мистецтва.  
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ШКІЛЬНИЙ БІБЛІОТЕКАР – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРАЦІВНИК ЗАКЛАДУ 
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

Інформація в суспільстві займає важливу складову життя особисто кожної лю-
дини та всієї країни в цілому.Як свідчать міжнародні дослідження, за останні роки 
обсяг інформації багатократно збільшився та продовжує зростати кожного 
дня.Людству потрібно осмислити та опрацювати величезну кількість різної інфо-
рмації кожного дня.  

Користувачі все більше потребують конкретної, достовірної та корисної інфо-
рмації, яку можна використати у вирішенні особистих питань. 
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Інформаційні проблеми та труднощі лягають на плечі учнів та вчителів також і 
в освітньому процесі. Крім інформації з підручників і методичних посібників до 
учнів та вчителів надходить багато інформації з мережі Інтернет, яка часто є ви-
кривленою та низькою за якістю, або навіть шкідливою та загрозливою для життя. 

Нині фахівці зарубіжних країн та українські вчені переймаються чи прийнятним 
є те, що діти мають необмежений доступ до Інтернет-інформації. Беручи до уваги 
це питання, в кожному сучасному закладі загальної середньої освіти обов’язково 
має бути інформаційний фахівець, який би опрацьовував величезні потоки інфор-
мації. Логічно припустити, що цим фахівцем повинен бути в першу чергу шкільний 
бібліотекар. Але більшість бібліотекарів працює за звичним алгоритмом та навіть 
не бажають навчатися новому, переосмислювати своє значення і свою функцію та 
обов’язки в закладах освіти.В малокомплектних школах переважний відсоток шкі-
льних бібліотекарів працює на 0,5 ставки. В філіях опорних закладів взагалі не пе-
редбачена посада бібліотекаря. Серйозною проблемою є відсутність фінансування 
на оновлення бібліотечного фонду, передплати періодичних видань. Комп’ютери з 
підключенням до мережі Інтернетмають далеко не всішкільнібібліотеки.  

З огляду на ці проблеми в Україні працює проект «Інформаційне забезпечення 
загальноосвітнього навчального закладу», мета якого допомогти школі в управ-
лінні інформаційними потоками. Завдяки цьому проекту інформація подається 
підготовлена саме для школярів, вчителів, методистів та інших учасників освітньої 
діяльності, стимулюючи їх до самоосвіти і освоєння методів і прийомів інформа-
ційної діяльності. Централізована підготовка інформації шкільного призначення і 
поставка її на місця у готовому вигляді – це дуже зручний та простий спосіб задо-
вольнити інформаційні потреби школярів та працівників освіти.Шкільним бібліо-
текарям залишається виконувати нескладну роботу з доведення до відома учнів та 
учителів готової інформації, також вирішується питання інформаційного забезпе-
чення малокомплектних шкіл. 

Інноваційний освітній проект «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» 
пропонує інформацію у вигляді фахових журналів з додатками у вигляді компакт-
дисків, що значно спрощує процес передачі інформації, робить можливим таку по-
ставку навіть тим школам, де відсутній Інтернет.  

Тому декілька років тому комунальним закладом «Методичний центр Ніколь-
ської районної ради Донецької області» було прийняте рішення зробити передпла-
ту на журнал «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр», «ШБІЦ. Бібліотечна 
робота», «Інформаційне забезпечення навчального процесу». Для оперативного 
доступу всіх бажаючих до передплачених видань, був створений розділ «Елект-
ронний каталог» на сайті Інформаційно-бібліотечного центру комунального за-
кладу «Методичний центр Нікольської районної ради Донецької області» 
(http://volodarskiydistrict.donetskedu.com/). 

Електронний каталог ІБЦ – вміщує інформацію, за допомогою якої користувачі 
сайту мають можливість ознайомитись з фондом періодичних видань та у разі заці-
кавлення отримати їх у тимчасове користування. Ця послуга значно покращує якість 
інформаційного обслуговування користувачів та дає можливість закладам загальної 
середньої освіти району безкоштовно отримувати необхідні сучасні матеріали. 
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АРХІВНЕ ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ:  
ЕЛЕКТРОННЕ АРХІВУВАННЯ В БАНКІВСЬКІЙ УСТАНОВІ 

 

Інформаційну основу діяльності будь-якої організації становить сукупність 
документів на різних носіях. Важливе значення сьогодні в налагодженні докумен-
тообігу організації в нових технологічних умовах отримує електронний архів. Ро-
зширюючи призначення централізованого сховища документів, в діяльності архіву 
електронної документації можна виділити і функцію надійного архівного збері-
гання величезного обсягу документів і чітке структурування їх масиву, що розши-
рює перспективи автоматизованої обробки документів поточної діяльності. До по-
зитивних моментів практики електронного архіву належать оперативний пошук і 
зручний доступ до електронних документів в банківській системі її віддалених 
відділеннях чи відокремлених підрозділах. Система електронного документообігу 
проявила позитивні моменти в організації роботи та структурування і побудови 
системи електронного архіву, що суттєво спрощує передачу документів на збері-
гання в державні архіви. 

На практиці діяльність підприємства супроводжує створення великої кількості 
документів, що в підсумку зберігається в запорошених архівах. Всеохопне і 
централізоване упровадження архіву електронної документації дозволить усунути 
більшість подібних проблем традиційного паперового архівування особливо в 
сфері діяльності банківської галузі [1]. 

Сьогодні розвиток електронного документообігу зумовлює формування елект-
ронного архіву банківської установи. Визначальним на цьому шляху є «Положен-
ня …» [2]. Положення регламентує спільні правила формування, обліку, викорис-
тання, зберігання та знищення електронних архівів (документів), створених у 
центральному апараті, структурних підрозділах і одиницях, територіальних управ-
ліннях, навчальних закладах Національного банку України та банках України, їх 
філіях, представництвах і відділеннях. Беззаперечним є той факт, що впроваджен-
ня електронного архіву це щаблина до централізації роботи банку. Приклад елект-
ронного документообігу та архівування документів банків свідчить про великий 
економічний ефект та зменшення термінів виконання запитів громадян чи органі-
зації роботи безпосередніх структурних підрозділів банківської установи [3]. 

Електронний документообіг створює нові можливості послуг архіву електрон-
ної документації. До них відносяться сканування, оцифрування, розпізнання та ім-
порт документів, що допомагає в роботі банківської системи. Суттєво спрощує ро-
боту функція сортування і маршрутизації документів за каталогом архіву. Позити-
вним моментом є управління електронним архівом, де класифікатор електронного 
архіву легко налаштовується під конкретну організацію. Так можна створювати і 
реалізовувати систему каталогів, втілювати введення і класифікацію нової інфор-
мації в архіві. Вагому роль мають надійність і безпека шляхом створення систем 
резервного копіювання і відновлення даних, реєстрації відвідування та прав дос-
тупу до документів, захист доступу до документів, можливих випадків умисного 
або випадкового знищення інформації. 

Окремим позитивним моментом є те, що великі обсяги архівної інформації та 
поточного документообігу банківської установи збережені в електронному вигляді 
дозволяють спростити поточну роботу та налагодити віддалений доступ до архів-
них документів. Дотичною є умова територіальної розподіленості, що синхронізує 
єдину базу – документ архіву однієї установи стає доступним усім дозволеним ко-
ристувачам всієї організації. Документи переведені в електронний вигляд і струк-
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туровані в системі каталогів розширюють можливості пошуку, що є можливим че-
рез систему доступу до електронного архіву. Такі позитивні моменти електронно-
го архіву наочні лише користувачам банку, а для безпосередніх працівників нові 
технології суттєво спрощують та форсують роботу. Найчастіше при розробці еле-
ктронного архіву фахівці враховують вимоги конкретної мережі організації. Так, 
компанія Soft Xpansion Ukraine пропонує створення електронних архівів на базі 
платформ Alfresco, Docsvision, OpenText Documentum, Microsoft SharePoint. 

На сьогодні електронний документообіг та електронний архів установ в Україні 
перебувають на стадії становлення, що зумовлено низкою чинників. Але незапереч-
ним є той факт, що це вимога майбутнього. Беззаперечними тут є позитивні момен-
ти та переваги електронного архіву у вигляді економічної доцільності, електронний 
архів дешевший, безпека і конфіденційність, оперативність у роботі з документами, 
надійність і збереженість, можливість працювати одночасно з одними і тими ж до-
кументами в конкретний момент часу. В Україні в цьому напрямі підготовлено ґру-
нтовну нормативно-правову базу. Труднощі створюють фінансові складові та техні-
ко-технологічне оснащення банківських установ і підприємств України, що ослаб-
лює їх позиції на міжнародній арені та можливості міжнародної співпраці. 
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М. В. Лисинюк 

 

МОВА ЯК ОБ’ЄКТ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІЗНАННЯ 
 

Теоретичне осмислення мови практично аж до початку XIX ст. вироблялося в 
сфері «чистої філософії», а паралельно з цим розвивалися два практичних напря-
ми: граматика, що займалася виключно нормативною стороною письмової форми 
мови (тривалий час – лише латини), і герменевтика, яка розробляла проблеми ін-
терпретації текстів (тривалий час – лише тексту Біблії і деяких праць отців церк-
ви). Обидві ці дисципліни, таким чином, займалися переважно прикладними пи-
таннями, залишаючи теорію мови філософам, причому, якщо герменевтичні побу-
дови здійснювалися з опорою на певні філософські концепції, то граматика була 
суто «технічною» дисципліною. 

Осмислення мови як соціокультурного феномена розпочалося значно пізніше і 
відображено в працях К. Леві-Стросса, Е. Кассірера та ін. Так, в концепції 
Е. Кассірера увагу привертає тема «мова і культура», де підкреслюється конструк-
тивний зміст мови, підхід до неї як до діяльності суб’єкта. З точки зору 
Е. Кассірера мова є формою культури, а всі форми людської культури, в їх багатс-
тві та розмаїтті – символічні форми. Е. Кассірер вбачає шлях до нової цивілізації 
тільки через символи. Подібний погляд відображає лінгвістичну настанову в ро-
зумінні мови в сучасній зарубіжній філософії, де в якості цінності можуть висту-
пати не лише предмет, інструмент, сама людина, а й слово, знак, дія, відношення – 
будь-який елемент людської культури. У свою чергу Р. Бартом мова і культура ро-
зглядаються як семіотична система; як соціальна сила – у працях М. Фуко, 
Ю. Хабермаса; як відмітна ознака особистості – у Дж. Марголіса, П. Рікера. Таким 
чином, історичний аспект проблеми мови і культури являє собою сферу перетину 
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гносеології, методології науки, філософії культури, антропології. 
У працях М. Бахтіна піднімається питання про інтегративну функцію мови і 

культури, яка проявляється в комунікативних процесах. Йдеться не просто про 
спілкування особистостей, а набагато ширше – про діалог культур. Такий погляд 
на проблему продовжує розвиватися сучасним літературознавством і філософією. 

Особливий спосіб організації культури, аналогічний будові та функціонуван-
ню природної мови, може бути зрозумілий як «мова», яка володіє нормативно-
цілісним рівнем, і на підставі правил якого культура може «створювати» свої текс-
ти, мовні моделі. Творчий характер культури відзначений у працях О. Лосєва, 
І. Ревзіна, С. Шаумяна, В. Штоффа, Б. Берштейна, Ю. Асояна, А. Малафеєва. 
Мовні моделі виникають на кожному рівні організації культурної свідомості, по-
чинаючи з несвідомо-фольклорної творчості і до усвідомлення вищих форм цінно-
стей і смислів. З організацією культури пов’язаний і стиль наукового мислення. У 
дослідженнях цієї проблеми аналізується стиль наукового мислення в діалогічно-
му аспекті в різних мовних структурах науки, в них також артикулюється вира-
ження змістів культурних феноменів, що є основою тієї чи іншої культури. 

Таким чином, за останні роки філософами, культурологами, мистецтвознавця-
ми проведена велика, успішна робота по з’ясуванню багатоаспектного характеру 
культури. Разом з тим недостатньо розроблені проблеми діалектики мови і куль-
тури, і їх розробка наблизить соціальну практику до теоретичного аналізу. 
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КОНТРАКТ В УКРАЇНСЬКІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ  
(ЛЕКСИЧНИЙ, СИНТАКСИЧНИЙ ТА ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ) 
 

У сучасному мовознавстві все більш актуальними стають розвідки, в яких ви-
користовується могутній арсенал суміжних наук, що відкриває нові горизонти для 
вивчення різних видів дискурсивної діяльності (А.Д. Бєлова, О.М. Ільченко, В.І. 
Карасик, М.Л. Макаров, Г.М. Яворська та ін.), у т. ч. й офіційно-ділової. Звернення 
до теоретичних напрацювань сучасної лінгвістики відкриває нові можливості в ін-
терпретації котрактів як результату текстової комунікації. Актуальність теми ви-
значається все більшою роллю офіційно-ділових документів у соціальному бутті 
світового співтовариства, зокрема й України. Мета дослідження полягає у тому, 
щоб здійснити комплексний аналіз структурних, лексико-семантичних та грама-
тичних особливостей контрактів як інструменту оволодіння професійною підгото-
вкою. Писемне українське мовлення професійного спілкування загальноприйнято 
вивчати у мовознавстві у сферах: офіційно-ділового стилю, стилю документів, 
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офіційно-канцелярського стилю, стилю «ділової прози», ділового листування, ад-
міністративного стилю. Європейські мовознавці визначають дещо інші поняття: 
ділова мова, мова комерції, мова економіки, юридична мова, політична мова [3]. 
Але, незважаючи на наукову дискусійність цих понять, головною категорією текс-
ту ділового мовлення є його функціональність, зумовлена метою. Визначають такі 
види функцій комунікації у фаховому тексті: інформуюча, оціночна, розпорядча, 
систематизуюча. Текст зовнішньоторгового документа володіє всіма вказаними 
видами комунікативних функцій, хоча його функціональність полягає в апелюван-
ні до дії. Основним серед зовнішньоторгових документів є контракт купівлі-
продажу, бо він виступає як результат спільних дій експортера та імпортера, а та-
кож гарантією зобов’язань сторін за всіма позиціями транспортування товару від 
продавця до покупця. Мовознавці так і не визначилися з різницею між економіч-
ними і комерційними типами текстів. На нашу думку, тексти зовнішньоторгових 
документів належать до комерційного жанру, тому майбутнього фахівця потрібно 
навчити насамперед розуміти і правильно вживати його номенклатуру, обмежен-
ня. Тому, створюючи текст контракту купівлі-продажу, варто пам’ятати про час-
тини, які можуть мати різнопланові комунікативні наміри. Наприклад, у тексті не-
обхідно визначити термін порушення виконання обов’язків сторін унаслідок пев-
них випадків та права учасників угоди у зв’язку з можливими обставинами. Будь-
який зовнішньоторговий документ регламентує певний вид діяльності і виступає 
гарантією виконання умов під час здійснення певних професійних операцій. Тому 
наступною метою жанру зовнішньоторгового документа є гарантування виконан-
ня зобов’язань, зафіксованих у тексті документа. Тексти зовнішньоторгових доку-
ментів, підпадаючи під правила варіювання їх побудови, мають певні композицій-
ні особливості: 1) регламентованість тексту, 2) використання трьох мовленнєвих 
форм тексту – повідомлення (розповіді), опису і міркування (пояснення), 3) прева-
лювання таких ознак тексту, як інформативність, модальність, діалогічність, дис-
кретність, когезія та інтеграція. Вищезазначені особливості реалізуються у текстах 
контрактів. Вони використовують значну частку юридичних термінів [1]. Конт-
ракт купівлі-продажу містить пропозитивну частину, яка має основну інформацію. 
Це тематичне ядро тексту. Проспективні лексичні засоби контракту: вставні слова-
кліше, прийменники просторово-часової семантики, прислівники. Дейктичні лек-
сичні засоби зв’язку тексту зовнішньоторгового документа: сполучники, прикмет-
ники, вказівні займенники тощо. Для забезпечення когезії тексту зовнішньоторго-
вих документів застосовуються також синтактико-граматичні засоби. В них пере-
важає вживання пасивного стану дієслів, безособових конструкцій, дієприкметни-
кових, дієприслівникових зворотів. Спостерігається тенденція до ускладнення 
синтаксичної структури документів. Це пов’язано з тим, що в одному реченні на-
магаються передати якомога більше інформації, а це призводить до ускладнення 
синтаксису, тому для чіткості краще розподілятиі текст на абзаци. Допомагає до-
сягнути прагматичної функції також вживання офіційних і фахових скорочень, аб-
ревіатури (суто професійної, офіційно-ділової, загальновживаної). Ключову пози-
цію серед мовних засобів когезії займають логіко-семантичні засоби, а саме по-
втор (контактний і дистантний лексичний, лексико-синтаксичний і синтаксичний). 
Усі вищезазначені засоби когезії дають можливість доводити, що тексти зовніш-
ньоторгових документів, зокрема контрактів, реалізують свої функції шляхом за-
стосування таких стильових рис, як офіційність, стандартизованість, логічність, 
нейтральність, стислість, ефективність [2].  

Нові політичні, соціально-економічні й культурні реалії в Україні й у світі за-
галом, вплив технологічних досягнень цивілізації на розвиток світової індустрії 
вимагають розширення функцій професійної мови, тому це потрібно враховувати 
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у підготовці фахівців. 
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КУЛЬТУРОТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА СПЕЦИФІКА 
КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ ФУТУРИЗМУ 
 

Перша половина ХХ століття в історії української культури асоціюється у су-
часних дослідників із когортою видатних письменників, поетів, живописців, музи-
кантів, режисерів, акторів, до яких належить і Михайль Семенко (1892–1937) – за-
сновник української моделі футуризму.  

Футуризм – тією чи іншою мірою – привертав до себе увагу науковців від по-
чатку своєї появи на європейському культурному просторі. Протягом століття на-
копичилася значна, передусім, літературознавча та мистецтвознавча література, 
яка стосується як історії, так і теорії футуристичного руху. Створена європейськи-
ми та російськими дослідниками авангардизму, взагалі, і футуризму, зокрема, вона 
є переконливим свідченням як значення цих феноменів у європейсько-російському 
культуротворенні, так і їх приналежності до більш широкого історико-
культурного процесу. Означений аспект досить виразно представлений у наукових 
розвідках Н. Асєєвої, А. Білої, Д. Горбачова, С. Павличко, О. Лагутенко, 
О. Петрової, Г. Скляренко та ін.  

Водночас, протягом останніх десятиліть до аналізу естетичних вимірів худож-
ньої платформи авангардистів активно долучилися українські естетики – 
Л. Левчук, В. Личковах, Т. Ємельянова, П. Храпко та ін. Слід також виокремити і 
культурологічну тенденцію дослідження авангардизму, яка в українській гуманіс-
тиці представлена роботами В. Тузова та ін.. Аналіз стану сучасних теоретичних 
досліджень цього мистецького напрямку вказує на перевагу літературознавчого 
підходу в процесі висвітлення як історії, так і теорії української моделі футуризму.  

Підтримуючи й загалом позитивно оцінюючи напрацювання літературознав-
ців, слід визнати, що чимало важливого щодо феномену футуризму залишилося 
поза їх увагою. Внаслідок цього, поза увагою науковців залишаються виявлення 
естетичної природи футуристичного твору, порівняльний аналіз естетико-
художніх засобів втілення футуризму в різні види мистецтва, проблеми мотивації 
творчості, специфіка творчого процесу, морально-етичний зріз вчинків й поведін-
ки «футуристичного товариства» та ін. А це означає, що до вивчення футуризму та 
відтворення його історії повинна бути залучена ціла низка гуманітарних наук, на 
перетині яких формується культурологія, засадничі принципи якої, трансформова-
ні у дослідження гуманітарних проблем, що окреслилися протягом першої поло-
вини минулого століття, дозволять відновити логіку їх розвитку, виявити поки що 
не з’ясовані мотиви й стимули тих чи інших творчих чи організаційних рішень, і 
персоналізувати історико-культурні процеси. 

Для культурології як науки проблема чіткості й теоретичної адекватності по-
нятійно-категоріального апарату вкрай важлива. Вона набуває особливого значен-
ня в процесі дослідження футуризму, оскільки і М. Семенко, і його літературне 
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оточення намагалися сформувати власну систему понять, які відбивали б ті експе-
риментальні пошуки, які складали сутність їх творчої діяльності. Передбачалося, 
що – в перспективі – усі види мистецтва, а не лише поезія чи проза, будуть корис-
туватися поняттями «кверо-футуризм», «панфутуризм», «фактура», «деструкція», 
«конструкція», «стремління», «синтез» та ін.  

Позитивної оцінки і підтримки заслуговує намагання сучасних, передусім, ро-
сійських філософів та культурологів – А. Бистрова, І. Гуткін, С. Іконнікова, 
Є. Клюєва – узагальнити, систематизувати напрацьовані поняття, визначити їх 
взаємопідпорядкованість, виявити зміст, об’єм і окреслити співвідношення між 
поняттями та категоріями. На межі ХХ–ХХІ століття найбільш виразно й перекон-
ливо – мається на увазі формально-логічний аспект – в якості культурологічної 
функціонує категорія «культурний простір», – змістовна «наповненість» якої до-
зволяє об’єднати і людинотворчість, і персоналізацію, і культуротворчість. 

Оскільки феномен персоналізації набуває на початку ХХІ століття ознак тран-
скультурності, принципово важливим для подальшого розвитку культурології ба-
жано окреслити той зміст, об’єм, внутрішню насиченість, яку персоналізація несла 
в собі на початку минулого століття. 

Ми переконані в тому, що, обмежившись літературознавством чи мистецтвознав-
ством сучасній гуманістиці не досягти цілісного відтворення складного, суперечли-
вого і вкрай нестабільного періоду 10–30-х років минулого століття. На нашу думку, 
певна незадоволеність станом осмислення українського авангардистського руху, яка 
присутня в сучасному науковому середовищі й яка стимулює до нових розвідок, 
обумовлена тим, що далеко не повністю вичерпаний потенціал міжнауковості. При-
сутність у дослідницькій площині фахівців з психології та етики значно розширили б 
і підсилили той матеріал, що вже напрацьований в українській гуманістиці. Наше за-
уваження спрямоване не стільки на констатацію реального стану речей, скільки на 
бажання зорієнтувати науковців у певному дослідницькому руслі і всіляко підтрима-
ти тих, хто виявляє інтерес до, наприклад, морально-етичної позиції митців першої 
половини ХХ століття, яка – подекуди – була вкрай суперечливою. 

Підсумовуючи викладений матеріал, слід визнати, що обґрунтування специфі-
ки культурологічного підходу хоча і знаходиться поки що у становленні, все ж має 
помітні здобутки. Зрештою, такі засадничі принципи як міжнауковість, біографіч-
ний метод, персоналізація, формування нового понятійно-категоріального апарату 
чи трансформація існуючих понять відповідно до вимог культурології поступово 
розкривають дослідницький потенціал культурологічного аналізу.  

 
Г. В. Сорокіна 

 

КОМУНІКАТИВНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
В КОНТЕКСТІ КОНСТРУЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 

 

Проблема конструювання реальності за допомогою масмедіа знайшла своє ві-
дображення у працях вчених, які займалися питаннями масових комунікацій. Ко-
мунікативна проблематика сучасної культури досліджується в працях таких вче-
них як Ж.Бодрійяр, П.Бурдьє, М.Кастельс, М.Маклюен, Ю.Хабермас, Т.Адорно, 
Г.Маркузе та ін.  

Комунікативне повідомлення – це інформація, що втілена у конкретний код і 
передана за допомогою відповідного каналу спілкування. Комунікативне повідом-
лення є складовим елементом комунікативного процесу, який розглядається як 
взаємодія між різними суб'єктами комунікації, що здійснють обмін інформацією. 
Основна мета комунікаційного процесу – забезпечення розуміння інформації в 
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процесі обміну повідомлень. При обміні інформацією відправник і одержувач 
проходять кілька взаємозалежних етапів від зарождення ідеї, її кодування, до пе-
редачі та декодуванні інформаційного повідомлення. Важливе комунікативне зав-
дання – скласти повідомлення і використати канал для його передачі таким чином, 
щоб обидві сторони зрозуміли вихідну ідею. Це важко, бо кожен етап є одночасно 
тим моментом, у якому зміст може бути пошкодженим або повністю втраченим.  

Як зазначає М.Назаров комунікація здійснюється за допомогою певних мов-
них засобів. Мова – це «система знаків, що служить засобом людського спілку-
вання, розумової діяльності, способом вираження самосвідомості особистості, за-
собом передачі від покоління до покоління і зберігання інформації» [1,c.432]. У 
цьому сенсі, мова є первинним, вихідним медіа, що забезпечує спілкування, а та-
кож є засобом конструювання світу. За допомогою мови відбувається пояснення 
того, що відбувається, тобто всі людські знання про реальності виявляються опо-
середкованими мовою [2]. 

«Реальність», перш ніж потрапити в ЗМК у вигляді комунікаційного повідом-
лення, проходить кілька етапів «перекладу». Перш за все, це переклад на медійну 
мову з його правилами (так, наприклад будь-який текст в телевізійних новинах 
повинен супроводжуватися відеорядом, бути стислим в часі і т. п.). Медійні кана-
ли, залежні від рекламодавців, конкурують один з одним; при цьому в сучасному 
суспільству ЗМК адресовані не елітам і окремим групам, а «всьому» населенню. 
Тому зміст і форма повідомлень має бути нескладними і цікавими. ЗМК (у вигляді 
телебаченя, газет, радіо тощо) спілкуються зі споживачами доступною мовою. За-
гальне правило функціонування ЗМІ полягає в орієнтації на умовний середній 
рівень текстів, що є зрозумілими потенційному споживачеві. 

Питання про конструювання реальності засобами масової інформації знайшло 
своє відображення в роботах американських дослідників після Першої світової 
війни. У працях вчених цього періоду ми можемо знайти висновки, які підтримані 
експериментально, про створення особливої медійної реальності. Зокрема К. Левін 
в своїх роботах зосередив увагу на суб'єктивні причини. Він вказував на «ефект 
воротаря». У ролі воротарів виступають журналісти і редактори, які вирішують, 
яку інформацію зробити доступною аудиторії, а яку треба приховати або залиши-
ти поза увагою. Тут саме процедурою відбору подій і фактів конструюється соціа-
льна реальність. 

У 50-х рр. XX століття з'являються роботи К. і Г. Ленг. У них дослідники 
аналізують телевізійні ЗМІ. Вони описали результати експерименту по сприйнят-
тю однієї і тієї ж події телеглядачами і глядачами, які безпосередньо її спостеріга-
ли. У підсумку, виявилися значні розбіжності в поглядах випробовуваних. До-
слідники пояснили це технічними здібностями телебачення до драматизації повся-
кденності. Крім того, на їхню думку, телебачення має можливість конструювати 
реальність і маніпулювати своєю аудиторією [3]. 

Монтаж образів (що передбачає створення будь-якої бажаної послідовності і 
зв'язку між фрагментами запису), ефект просторово-тимчасового стискування 
події на плівці, необмежені можливості трансформації цифрового зображення 
тощо – все це служить створенню нового простору, де «дійсність», «реальність» 
не існують самі по собі: подію створює телекамера, а факт показу надає йому до-
стовірність.  

У 1960-х рр. професійний журналіст Е. Дж. Епштейн проаналізував процес ви-
робництва телевізійних новин. Він стверджував, що реальність має нескінченну 
безліч інтерпретацій. Таким чином, домогтися об'єктивного відображення реаль-
ності неможливо [3]. Про конструюванні реальності ЗМІ можна говорити в кон-
тексті гіпотези «встановлення порядку денного» («agenda-setting»), сформульова-
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ної М. Маккомбсом і Д. Шоу. Коли ЗМІ висвітлюють якісь події, то ці події почи-
нають сприйматися аудиторією як важливі і значущі. Таким чином у свідомості 
аудиторії формується відповідний порядок денний, тобто особлива медіа-
реальність, картина світу, яка фільтрується через засоби масової інформації [4]. 

Таким чином можна стверджувати, що реальність, яка представлена в мас-
медіа, набуває нової якості. Подібно до того як зникає можливість говорити про 
історію як про єдиний процес, стає неможливим уявити реальність як єдину тка-
нину – через нескінченне множення голосів, зникнення головної точки зору, зміни 
кордонів достовірного і правдоподібного.  
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Т. В. Борисова 

 

ГЕНДЕРНА РЕКЛАМА: РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЖІНОЧОГО ОБРАЗУ 
 

Актуальність дослідження полягає в тому, що в Україні, на жаль, темам стосо-
вно гендеру, жіночого образу в рекламі присвячено не дуже багато праць. Тільки 
останні роки українські дослідники почали акцентувати увагу на проблемах, 
пов’язаних з дискримінацією жінок в рекламі. 

Тема репрезентації гендеру в рекламі широко розкрита в книзі «Gender 
Advertisements» видатного американського соціолога Ервінга Гофмана. Візуально 
зафіксовані образи не тільки відображають, а й формують соціальну реальність. 
Тому актуально і важливо простежити ситуацію конструювання смислів в візуаль-
ному дискурсі, динаміку репрезентації жіночих образів. Отже, дослідження має 
важливе соціальне і культурне значення [6, c.25-80]. 

Сучасна теорія ґендеру доводить, що суспільні відмінності між чоловіками та 
жінками не мають біологічного походження, не є одвічно даними, а лише набути-
ми, приписаними індивідові суспільством. Ця ідея найкраще висловлена у знаній 
сентенції Сімони де Бовуар: «Жінкою не народжуються, жінкою стають» [3, c.15]. 

Для того, щоб зрозуміти коріння проблеми ми звернулись до праці «Понево-
лення жінок» гуманіста Д. С. Мілля, який наголошує, що думка на користь сучас-
ної системи, де слабша стать цілковито підлягає сильнішій, базується лише на тео-
рії: жодна інша система ніколи не випробовувалася, тож досвід – у тому сенсі, в 
якому він вульгарно протиставляється теорії, – не може претендувати на остаточ-
ний вердикт [1, c.112]. 

Особливу роль в дослідженні приділяємо наявним в рекламі гендерним стере-
отипам – стійким уявленням про риси, якості, можливості та поведінку статей. Як 
вони сприяють певній поведінковій обмеженості жінок і чоловіків, закріплюють 
наявні соціальні розбіжності між представниками різних статей. Йдеться про при-
ховану дискримінацію, більшість з яких орієнтована на утвердження домінантної 
ролі чоловіка над жінкою [1, c.112]. 
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Під впливом феміністського руху описуємо, як інтелектуальна верства жіно-
цтва трансформувала візуальний образ. У творі «Нова мораль і робітничий клас» 
(1918) Олександра Коллонтай малює ідеал «нової жінки», поява якої обумовлена 
виникненням нової історичної ситуації. Для нового ідеалу вона обирає назву 
«незаміжньої жінки»: жінка перестала бути простим відображенням чоловіка. 
[3,с.14-21]. 

Створення прогресивної соціалістичної «нової жінки» в країнах Радянського 
союзу зробило жінку, як візуальний образ, вільною від кайданів старого побуту, 
наділеними рівними правами з чоловіком. 

Сьогодні ґендер розглядають як соціальний конструкт, реально існуючої сис-
теми міжособистісної взаємодії, за допомогою якої створюється, підтверджується 
та відтворюється уявлення про чоловіче та жіноче, як категорії соціального рівня 
[6, c.112]. 

Сучасна теорія ґендеру доводить, що суспільні відмінності між чоловіками та 
жінками не мають біологічного походження, не є одвічно даними, а лише набути-
ми, приписаними індивідові суспільством. Ця ідея найкраще висловлена у знаній 
сентенції Сімони де Бовуар: «Жінкою не народжуються, жінкою стають». 

Нa нaшу думку, в Україні важливо досліджувати гендерні питання. Ігноруван-
ня проблем збільшує дискримінацію та насилля в суспільстві – як психологічного, 
так і фізичного. 
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О. С. Мельникова 

 

ДИСИДЕНТСЬКІ КОМУНІКАЦІЇ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ 
 

Практичний аспект дисидентських комунікацій можна простежити в історичній 
ретроспективі на прикладі українського самвидаву, заборонених радіостанцій, «ку-
хонних розмов», неофіційно організованих публічних виступів, акцій тощо. Відмінні 
риси дисидентських комунікацій від офіційних слід розглядати як: а) альтернативний 
контент, б) альтернативні канали.  

Дисидентські комунікації в суспільстві та державі вивчали Л. Альтюссер, 
Ю. Ґабермас, А. Грамші, Н. Чомскі, П. Бурдьє, Г. Дебор, Г. Маркузе. Зокрема, 
Н. Чомскі досліджував альтернативні медіа та акцентував на тому, що вони ефек-
тивно вступають у боротьбу з офіційною пропагандою [3]. 

Серед українських дослідників розглядали публіцистичні твори українських 
дисидентів Л.Гришина, Л.Василик, Н.Дзьомба, О.Зарецький, О.Обертас, 
О.Спанатій, Н.Мирошкіна. Їх дослідження з практичного аспекту самвидаву, до-
кументальної прози, публіцистичних збірок підтверджують дієвість та ефектив-
ність дисидентських комунікацій.  

На думку А.Грамші, альтернативні комунікації впливають на зміну громадської 
думки та свідомості громадян, трансформуючи їх світ символів й культури, на чому 
тримається колективна воля до збереження порядку в умовах державної гегемонії. 
У свою чергу, інтелігенція є важливим елементом у підриванні гегемонії офіційної 
влади, тому що саме інтелігенти розповсюджують у суспільстві ідеології. Він писав, 
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що держава лишається гегемонії, коли не має підтримки суспільства, коли відбува-
ється зміна думки (рефреймінг – авт. прим.) кожного громадянина [1].  

Дисидентські комунікації несуть нові інформацію, знання, ідеї, які не співпа-
дають з офіційною ідеологією. В інформаційно-комункаційному просторі вони 
проявлялися в самвидаві, розповсюдженні документів, листівок, трансляціях на 
заборонених радіостанціях, написах на державних установах тощо. Усна комуні-
кація функціонувала під час творчих вечорів та на неофіційних зборах, «кухонних 
розмов» та «квартирників». Міжкультурна комунікація проявлялася в тамвидаві. 
Під час арештів 1972р. за справою КДБ «Блок» одночасно виходило кілька проек-
тів журналу «Український вісник» з повідомленнями про політв'язнів, тому диси-
дентські комунікації мають риси кризових.  

Провідною темою дисидентських комунікацій в УРСР була правозахисна. У 
1976 р. дисиденти та політв'язні створили та стали членами Української гельсінсь-
кої групи, що посилило ефективне розповсюдження альтернативного контенту. На 
думку Г. Почепцова, «Радянський Союз програв Холодну війну, в тому числі з-за 
Гельсінського угоди, яка проголосила свободу пересування людей і ідей» [3]. 

Таким чином, практичний аспект дисидентських комунікацій на прикладі Укра-
їни 1960–1991 рр. полягає у тому, що за допомогою альтернативного та альтернати-
вних каналів поступово змінювалися погляди і цінності громадян, іноді на проти-
лежні. В інформаційному просторі дисидентські комунікації несли ідею державної 
незалежності. 
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CУЧACНI ВIЗУAЛЬНI ТPEНДИ КНИЖКOВOЇ ПPOДУКЦIЇ 
 

Укpaїнcькi нaукoвцi пpидiляють значну увaгу питaнням вивчeння cтpуктуpи тa 
пoбудoви книги, дocлiджeнню cучacниx тeндeнцiй у шpифтoзнaвcтвi, кoлopиcтицi, 
мaкeтувaннi. Ocoбливocтi cтpуктуpнoї пoбудoви книги зaгaлoм тa видoвoї 
cпeцифiки тeкcту дeтaльнo дocлiджeнo тa чiткo cиcтeмaтизoвaнo у poздiлax книги 
М. Тимoшикa «Видaвничa cпpaвa тa peдaгувaння» [2].  

Caмe йoгo пpoпoзицiї нaйчacтiшe будуть викopиcтoвувaтиcя пiд чac aнaлiзу 
книжкoвoгo блoку, виxiдниx дaниx, зoвнiшньoї чacтини видaння. Пpoтягoм 
ocтaннix poкiв В.Шeвчeнкo пpиcвятилa чимaлo пpaць тeмi xудoжньoгo тa 
тexнiчнoгo peдaгувaння. Ocoбливий iнтepec cтaнoвить «Oфopмлeння cучacнoгo 
гaзeтнoгo видaння» тa «Xудoжньo-тexнiчнe peдaгувaння» [3;4]. З тeopiї 
мaкeтувaння я пocлугoвувaлаcя тeзaми, зaпpoпoнoвaними В. Iвaнoвим у книзi 
«Ocнoви тexнiки oфopмлeння гaзeти» [5]. Зa пopaдaми щoдo зoвнiшнix 
xapaктepиcтик книг чacткoвo звepтaлаcя дo C.Яpeми «Тexнiчнe peдaгувaння» [6] тa 
В.Caви «Ocнoви тexнiки твopeння книги» [7], щодо пpaвил здiйcнeння 
кopeктopcькoгo peдaгувaння тeкcтiв – Т. Кpaйнiкoва «Кopeктуpa» [8]. 

Нeпpocтa cитуaцiя нa вiтчизнянoму книжкoвoму pинку вимaгaє вiд 
укpaїнcькиx видaвцiв ocoбливoї увaги дo пoтeнцiйнoгo читaчa, cтвopити для якoгo 
xopoший тeкcт – цe лишe пiвcпpaви. 
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Гoлoвнe – книгу пpoдaти. Виpiшeнням цьoгo питaння нинi є пpoмoцiя книги, 
щo, вpaxoвуючи дocить низький iнтepec укpaїнцiв дo читaння, є pушiйнoю cилoю 
книжкoвoгo pинку. Caмe цим i зумoвлюєтьcя aктуaльнicть дocлiджeння [15,12]. 

Нapaзi в пepшу чepгу пoтpiбнo вiдзнaчити iнтepec дo мaтepiaлiв, звepнeниx дo 
тaктильниx вiдчуттiв. Кpiм цьoгo, зapaз, як нiкoли, в дpукoвaнiй книзi яcкpaвo 
виpaжeнi piзнoфopмaтнi блoки, фapби… Aлe нaйгoлoвнiшe – цe кoнцeптуaльнicть! 
Нaпpиклaд, нe мoжнa cтвepджувaти, щo в мoдi cинiй кoлip aбo типoгpaфiчнa 
oбклaдинкa. Вaжливa cуть: яку пpoблeмaтику зaчiпaє книгa i як цe виpaжaєтьcя 
вiзуaльнo. 

Нaжaль, нaвiть якщo дизaйнep зaпpoпoнувaв цiкaвe piшeння, вoнo чacтo нe 
peaлiзуєтьcя чepeз низькoякicний пpoдaкшeн. Щe xoчу зaувaжити, щo вiдcутнicть 
кoнкуpeнтнoгo cepeдoвищa i пpoфeciйнoгo кpитичнoгo aнaлiзу cтaну книжкoвoгo 
дизaйну в кpaїнi пpизвoдять дo зacтoю. 

Нaукoвeць C.Дoбкiн aкцeнтує увaгу нa дoтpимaннi iнфopмaцiйнoгo нacичeння 
oбклaдинки, вiдвoдячи нa дpугe мicцe дизaйнepcьку poбoту з oфopмлeння. Вiн 
зaзнaчaє, щo вiдoмocтi, якi poзмiщуютьcя нa oбклaдинцi, cупepoбклaдинцi i 
пaлiтуpцi книги, пoвиннi iдeнтифiкувaти книгу i вiдпoвiдaти виxiдним вiдoмocтям, 
нaвeдeним нa титульнoму apкушi видaння [14, с.54-55]. 

Нa жaль, укpaїнcький книжкoвий pинoк пepeживaє кpизу в oфopмлeннi видaвни-
чoї пpoдукцiї, aджe фaктичнo у кoжнoму укpaїнcькoму видaвництвi книг iз якicним 
дизaйнoм нaпpoчуд мaлo. Пiдтвepджує цe i думкa читaцькoї aудитopiї, якa мaйжe 
oднoгoлocнo oцiнює oфopмлeння oбклaдинoк книг нa дocтaтньo низькoму piвнi 
(90%). Видaють бaгaтo cвoїx книг iз нeякicним oфopмлeнням, дo пpиклaду, 
видaвництвa «Зeлeний пec», «Кaльвapiя», «Нaвчaльнa книгa Бoгдaн», «Фoлio» тoщo. 

Мoжнa зaзнaчити, щo дужe вaжливo poзумiти пoдвiйну пpиpoду книжкoвoї 
пpoдукцiї – як нociя зaфiкcoвaнoї iнфopмaцiї i як викiнчeнoгo мaтepiaльнoгo 
пpeдмeтa зi cвoєю фopмoю i кoнcтpукцieю. В моїй дocлiдницькiй poбoтi мoжнa 
зaкцeнтувaти увaгу нa внутpiшнiй змicтoвiй cутнocтi книги, ocкiльки caмe ця 
cтopoнa книги визнaчaє нaлeжнicть пeвнoї книги нaцioнaльнiй лiтepaтуpi, в 
нaшoму випaдку – укpaїнcькiй.  

Iлюcтpaцiя муcить пepeдaвaти зaгaльну oцiнку cитуaцiї у твopi, нaштoвxувaти 
peципiєнтa нa влacнi думки та iдeї. Дocлiдники впeвнeнi, щo iлюcтpaцiї тaкoж 
дoлучaють дo культуpи миcтeцтвa зaгaлoм i книжкoвoгo миcтeцтвa зoкpeмa, aджe 
фopмують вiдчуття кoльopу, фopми, гapмoнiї, pитму, пpoпopцiї [11, c.3]. 

Oбклaдинкa як узaгaльнюючий фaктop i вci її cклaдoвi, дo якиx мoжуть вxoди-
ти шpифт й iлюcтpaцiї, є чинникaми пpямoї дiї. Дo дpугopядниx чинникiв ми 
мoжeмo вiднecти вci iншi eлeмeнти, якi пoтeнцiйний читaч мoжe пoбaчити, взявши 
книгу до pук: фopзaц тa внутpiшнє oфopмлeння, тoбтo iлюcтpaтивний мaтepiaл i 
шpифт [10]. 

Книжкoвa iлюcтpaцiя фopмує xудoжнiй cмaк, фaнтaзiю. Кoли cтвopюються 
кapтинки в книгax, ми oбoв’язкoвo пoвиннi вpaxoвувaти i вiк людини, щoб вона 
дiйcнo пpaвильнo зpoзумiлa тe чи тe зoбpaжeння. Нaйпepшe – увaгу пpивepтaє 
oбклaдинкa aбo пaлiтуpкa в книзi, тoму вoнa пoвиннa бути яcкpaвoю та кpacивoю, 
щoб зaiнтpигувaти читaчa. Xудoжник-iлюcтpaтop oбoв’язкoвo муcить дoтpи-
мувaтиcя пeвнoгo бaлaнcу, ocкiльки тeмнa, нeцiкaвa кapтинкa нaвpяд чи 
cпoдoбaєтьcя i, нaвпaки, вiдштoвxнe вiд книги. Iлюcтpaцiї дoпoмaгaють кpaщe 
poзтлумaчити тeкcт. Дo iлюcтpaцiй є пeвнi вимoги, якиx пoвиннi дoтpимувaтиcь 
xудoжники-iлюcтpaтopи [9,c.63]. 

Книжкoвий дизaйн, як i взaгaлi гpaфiчний дизaйн, мoжна poзглядaти з пoзицiї 
двox ocнoвниx пiдxoдiв. Oдин із ниx мoжнa булo б нaзвaти «пpoзopим» – цe дизaйн, 
який, ceбe нe нaв’язує. Зaвдaння йoгo – звecти дo мiнiмуму зуcилля, якi дoдaютьcя 
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пpи читaннi книги. Iнший пiдxiд пoкликaний cтвopювaти нacтpiй. Вдaючиcь дo 
ньoгo, дизaйнep як би вибудoвує для читaчa cцeну. Кoли oфopмлювaч пpaцює нaд 
cтвopeнням нacтpoю, йoму дoвoдитьcя бpaти дo увaги нe тiльки cуть пpeдмeтa, a й 
xapaктep aудитopiї. Для пpиклaду, дeякi гapнiтуpи бiльшe пiдxoдять для дiтeй, a нe 
для дopocлиx (xoчa, iнoдi, дocить пoтpiбний i жиpний шpифт викopиcтoвуєтьcя caмe 
в дитячиx книгax, читaчi якиx мaють нaйгocтpiший зip) [12,c.112].  

Oдним з ocнoвниx aкцeнтiв, для тoгo щoб пpивeтнути увaгу пoтeнцiйнoгo пoкуп-
ця є кopiнeць книжкoвoї пpoдукцiї. Пpи тoвщинi книжкoвoгo блoку пoнaд 9 мм нa 
кopiнцi oбклaдинки, пaлiтуpки вкaзують: iм’я aвтopa, зaгoлoвoк видaння, пoзнaчeння 
тa нoмep тoму, випуcку, чacтини (для бaгaтoтoмниx видaнь), пepшi i ocтaннi cлoвa чи 
букви (для бaгaтoтoмниx дoвiдкoвиx видaнь i cлoвникiв) [13,с.116].  

Зa вcьoгo poзумiння нeoбxiднocтi iннoвaцiй, xapaктep oбклaдинки дeякиx книг 
нiкoли нe змiнюєтьcя. Читaчi, якi купують гoтичнi poмaни, нaпpиклaд, нe peaгують 
нi нa щo, кpiм пepeлякaниx жiнoк, щo бiжaть iз cтapoвинниx зaмкiв. Єдиний шляx 
пoкpaщeння якocтi дизaйну пoдiбниx книг – зaмiнa iлюcтpaтopiв. Iнaкшe кaжучи, 
oднa з нaйбiльш вaжливиx здiбнocтeй xудoжньoгo peдaктopa – пiдiбpaти для книги 
«пpaвильнoгo» iлюcтpaтopa [12, c.110].  

Нa мою думку, вaжливicть дизaйну в нaшiй кpaїнi щe нe уcвiдoмлюють. I цe 
пoзнaчaєтьcя нa якocтi дизaйн-пpoeктiв.  
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Т. С. Липченко 

 

УМОВИ СТАНОВЛЕННЯ НОВІТНЬОЇ СИСТЕМИ  
СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

Інформаційна культура, притаманна мас-медіа, часто асоціюється із медіа ку-
льтурою – набагато більш широким та потужнішим явищем комунікативістики, 
яке, за визначенням багатьох науковців є «трансплантатором ідей». Якщо вважати, 
що комунікація – це доволі розпливчастий феномен, а культура немає яскраво ви-
ражених дефініційних меж, то соціальні структури, які піддаються масованому 
впливові чинників інформаційної культури, підлягають розглядові під соціологіч-
ним кутом зору.  
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На зламі ХХ – ХХІ ст. багато дослідників різних галузей знань (комунікативіс-
ти, історики, філософи, соціологи, політологи, культурологи), намагаючись спрог-
нозувати подальший розвиток суспільства, досліджують процеси соціокультурних 
трансформацій, під якими розуміють комплексне, емоційне перетворення суспільс-
тва як соціокультурної системи. Стирання меж між «масовим і «елітним» стало 
ознакою культурної парадигми інформаційного суспільства, орієнтованого на без-
ліч ідей і компромісів естетичних позицій. Комунікаційні технології стають своєрі-
дним інструментом інформаційної, політичної та духовної експансії, засобом для 
створення нових контентів, в основі яких лежать соціальні міфи, які багато в чому 
заважають розвиткові творчої особистості представника аудиторії, допомагаючи 
при цьому розвиткові віртуальних уявлень та бажань, далеких від дійсності. 

Класифікуючи наслідки медіавпливів, фахівці традиційно визначають негати-
вні. Їх масштабність може сягати аж до загрози для фізичного й психічного розви-
тку аудиторії. Це є порушенням емоційної, поведінкової й мотиваційної сфер дія-
льності аудиторії. До вже відомих узалежнень людини від комп’ютерних ігор та 
Інтернету сьогодні додають й інші негативні наслідки медіа впливів – наприклад, 
інтелектуальне лінивство, дезадаптація у реальному світі тощо. 

Виходячи із визначення соціальних комунікацій, запропонованого О.Мітчук, 
солідаризуюсь з коректністю цього визначення: «Соціальні комунікації – це сфера 
комунікування, поставлена на комерційні рейки продукування контенту, сфера 
професійної публічності; соціальні інститути впроваджують соціальні комунікації 
через технології (за професором В.Різуном). Функціонування соціальних комуні-
кацій – це комплекс носіїв цільового впливу на суспільний порядок (а окремі типи 
і види соціальних комунікацій та аудиторія є дуже важливими носіями такого 
впливу) із застосуванням різноманітних прийомів, які притаманні інформаційній 
практиці» [3, с.1]. 

Становлення новітньої системи соціальних комунікацій відбувається в умовах 
прискорення глобальної інтеграції України у світове співтовариство, зростання 
впливу комунікаційного фактора на процеси збереження цілісності національної 
державності та відновлення духовних пріоритетів суспільства. У цій соціокуль-
турній ситуації рівень цивілізованості контенту в соціальних комунікаціях зале-
жить від якості функціональної системи соціальних комунікацій. 

Сучасний світ переживає чимало глобальних проблем та кризових явищ. 
Сьогоднішня цивілізація відкриває перед людиною широкі можливості, які можуть 
бути використані завдяки коректним, продуманим, самостійним рішенням та діям. 
Сучасна людина в ситуації постійного ризику очікує іншої комунікації, іншої 
соціокультури, нетрадиційних мислення і дій, що ї подають взірці соціальних ко-
мунікацій. Успішна розбудови держави та гідне життя в ній залежать від самостій-
ності, незаангажованості, свобод мислення кожного громадянина. Саме тому у 
функціонування соціальних комунікацій важливе значення має процес формування 
ціннісного ставлення до різних явищ дійсності, а також ієрархії цінностей особи-
стості, що визначають її ставлення до навколишнього світу і поведінки у суспільстві.  

Контент у соціальних комунікаціях – складне явище, на формування і 
функціонування якого впливають окремі соціальні інститути і групи суспільства. 
Важливу роль у цьому процесі відіграє система соціальних комунікацій, яка у 
національному контексті мала б створити умови, в яких усі позитивні цінності 
суспільства, проблеми, шляхи їх вирішення стали б надбанням аудиторії.  

З огляду на це постає завдання розробити таку цілісну організацію соціально-
комунікаційного простору, яка створювала би умови для наповнення усіх її пред-
ставників адекватним і коректним контентом. Саме тому одним з основних чин-
ників забезпечення аудиторії контентом подібного ґатунку виступає потреба адек-
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ватності соціально-комунікаційного контенту і зрілість аудиторії, якій цей контент 
призначено. 
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ДЕРЖАВНІ РЕЄСТРИ ЯК КЛЮЧОВИЙ ІНСТРУМЕНТ  
ЖУРНАЛІСТИКИ РОЗСЛІДУВАНЬ В УКРАЇНІ 

 

На сьогодні в українському журналістикознавстві існує досить обмежена кіль-
кість праць присвячених журналістиці розслідувань, та й науковців, які б займали-
ся цією темою, теж обмаль. Зокрема, відсутні ґрунтовні праці присвячені викори-
станню відкритих даних у розслідувальній журналістиці. Ця робота має на меті 
дослідити відкритість інформації державних реєстрів, довезти взаємозв’язок 
відкритості даних та якості роботи журналіста-розслідувача і окреслити спектр де-
яких проблем із якими стикаються журналісти при роботі із реєстрами. 

Дослідники визначають розслідування, як звіт про здобуті, через власну 
ініціативу журналіста та шляхом обробки інформації, дані, що мають важливе 
значення для читачів, глядачів чи слухачів [1]. В основі журналістики розсліду-
вань лежить принцип гласності та відповідність актуальним потребам суспільства. 
Зокрема через це журналістські розслідування, виконані якісно та професійно, 
набувають широкого резонансу, стають інформаційними приводами та почасти 
лягають в основу подальших слідчих дій правоохоронних органів. 

Згідно із українським законодавством [2], відкриті дані – це публічна інфор-
мація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засоба-
ми, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання. У 
міжнародній спільноті існує також загально прийняте визначення [3]: відкритими 
даними є такі дані, що можуть бути вільно використані, змінені та поширені ким і 
де завгодно, для будь-яких цілей. 

В процесі своєї діяльності державні органи і структури збирають значні маси-
ви даних. Вони охоплюють багато аспектів соціального та економічного життя 
країни. Наприклад реєстрація майна, реєстрація проживання («прописка»), реєст-
рація цивільних станів (народження, одруження, розлучення, смерть), збирання 
податків і витрачання бюджетних коштів, проведення виборів, тощо). Закон пе-
редбачає кілька механізмів доступу громадян до даних, зокрема це публікація да-
них в офіційних друкованих виданнях, на офіційних веб-сайтах та єдиному держа-
вному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua і надання інформації за запитами. 

Всі ці дані використовуються журналістами як найбільш верифіковане джере-
ло інформації про роботу державного апарату, використання бюджетних коштів, 
відповідність стилю життя чиновників задекларованим статкам тощо [4].  

Журналістика тяжіє до оперативності, тож найбільш поширеним способом от-
римання відкритих даних від держави є використання державних реєстрів в он-
лайні. Простота користування цими ресурсами, на жаль, часто залишається на не-
достатньо високому рівні [5], як і швидкість оновлення та актуалізації інформації. 
Редакціям, що займаються журналістськими розслідуваннями в Україні, доводить-
ся використовувати додаткове програмне забезпечення, яке значно спрощує робо-
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ту із державними реєстрами, чи користуватися сервісами компаній, які надають 
такі послуги.  

Висновки. У контексті доступу до відкритих даних необхідних для проведен-
ня якісного та оперативного розслідування вбачаються позитивні зміни протягом 
останнього десятиліття. Проте питання зручної та якісної інфраструктури кори-
стування цими даними лишається актуальним. 

Наразі існує кілька десятків державних реєстрів, з яких більшість успішно ви-
користовується журналістами-розслідувачами. Зняття обмежень на користування-
ми ними, принаймні для представників тих професій, для яких реєстри – це основ-
ний робочий інструмент, призведе до якісного та кількісного зростання контенту у 
жанрі журналістського розслідування. 
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КОМУНІКАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ  
В СУЧАСНІЙ МЕДИЧНІЙ УСТАНОВІ 

 

Комунікація є однією з умов існування суспільства, оскільки важко навіть 
уявити суспільство, в якому б не відбувалося обміну інформацією чи ідей. 
Відповідно комунікація і є тим фактором, який забезпечує утворення суспільства. 

Сьогодні ми маємо активний розвиток інформаційних технологій, які дозво-
ляють кожному з нас здійснювати обмін інформацією за допомоги програмного та 
апаратного забезпечення. Таким чином, ми маємо можливість отримати потрібну 
послугу незалежно від того, де ми знаходимося. Результатом цього процесу можна 
відмітити використання інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах 
суспільної діяльності, зокрема й в медицині. 

В Україні останніми роками, розроблено та поступово впроваджується проект 
eHealth (електронна система охорони здоров’я). Даний проект включає систему 
різних інформаційно-комунікаційних систем та медичних послуг, які особа може 
отримати, а лікар відповідно надати, на відстані (запис на прийом on-line, доступ 
до електронної медичної картки, ведення історії хвороби пацієнтів on-line, опера-
тивне отримання результатів діагностики та аналізів тощо) [5]. Разом з цим перед-
бачено, що дана система буде виконувати додатково функцію контролю за дер-
жавними коштами, виділеними на охорону здоров’я.  

До таких медично-інформаційних систем, які пройшли перевірку і підключи-
лися до центрального компонента системи «Електронне здоров’я» належать: Helsi; 
ЕМСІМЕД; Доктор Елекс; MEDSTAR; MEDICS; Поліклініка без черг та ін [4]. 

Процес впровадження даного Проекту потребує участі представників всіх 
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рівнів системи охорони здоров’я. Зокрема органів державної влади, медичних за-
кладів, ІТ-компаній, пацієнтів тощо. Зі сторони влади в Україні проводиться за-
гальна медична реформа, що включає в собі оновлення нормативно-правової бази. 
Для впровадження саме проекту eHealth можна віднести прийняття наступних 
нормативних актів: 

‒ Закон України «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг 
та лікарських засобів»[1]; 

‒ Наказ Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження Порядку надання 
первинної медичної допомоги» [2]; 

‒ Наказ Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження Порядку вибору 
лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір 
лікаря, який надає первинну медичну допомогу» [3] та ін. 

Не менш важливим чинником розвитку даної системи є її підтримка з боку 
приватних осіб та компаній. Адже впровадження eHealth потребує великих 
коштів. Наразі до створення національної електронної системи охорони здоров’я 
долучилися чимало організацій та установ, такі як: TheGlobalFundtoFight AIDS, 
Tuberculosis, and Malaria; Агентство США з міжнародного розвитку в Україні, 
Молдові та Білорусії (USAID); Vis-A-Vis; Worksection; 
DeutscheGesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (GIZ) та ін [4]. 

Отже, розробка та впровадження національної електронної системи охорони 
здоров’я в Україні є складовою загальної реформи охорони здоров’я в нашій дер-
жаві. Хоча дана система знаходиться на початковому рівні, вже можна відмітити 
перші кроки. Зміни в нормативно-правовій базі, залучення додаткових коштів від 
приватних установ, впровадження медичних інформаційних систем, початок 
реєстрації медичних закладів, лікарів та підписання декларацій з пацієнтами. Все 
це вказує на те, що, якщо такі темпи збережуться, то вже через декілька років ми 
матимемо повністю автоматизовану національну систему охорони здоров’я нічим 
не гіршу, ніж у розвинутих країнах світу. 
 

Список використаних джерел 
1.Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: Закон від 
19.10.2017 № 2168-VIII// База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2168-19 (дата звернення: 25.04.2018). 2.Про затвердження 
Порядку надання первинної медичної допомоги: Наказ МОЗ від 19.03.2018 № 504 // База даних 
«Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0348-18 (дата 
звернення: 25.04.2018). 3.Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медич-
ну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу: 
НаказМОЗ від 19.03.2018 № 503// База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0347-18 (дата звернення: 25.04.2018). 4.Портал eHealth-
Україна: сайт URL: https://portal.ehealth-ukraine.org/ (дата звернення: 25.04.2018). 5.Портал 
Helsi: сайт URL: https://helsi.me/ (дата звернення: 25.04.2018). 

 
Н. О. Якименко 

 

ЗАГРОЗИ ПАТОГЕННИХ ТЕКСТІВ У СФЕРІ PR ТА ІМІДЖУВАННЯ 
 

Медіасередовище – одна зі сфер професійних інтересів журналіста, докумен-
тознавця, PR-менеджера. При цьому варто пам’ятати, що саме медіасередовище 
наповнене патогенними текстами, без яких, на жаль, не відбувається сучасна до-
кументно-інформаційна діяльність у сфері PR та іміджування. 

Зазвичай, патогенним науковці [2, с. 161] витлумачують текст, який «містить 
пропаганду класової, расової ворожнечі, порнографію, гіперболізовану рекламу, 
тексти тоталітарного спрямування», що стимулює реципієнта до некритичного, 
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інертного сприйняття інформації, марнування часу. Патогенність тексту ре-
алізується через негативний вплив на адресата, як керовано (свідомо замовлено), 
так і випадково. Патогенні тексти часто використовуються в політикумі й агре-
сивній рекламі, оскільки однією з властивостей такого тексту є тиск на волю й 
свідомість адресата, «викривлення» її в бік, потрібний комуніканту (політику, 
владі, виробнику певних продуктів, робіт, послуг). Такий текст є серйозною загро-
зою інформаційно-психологічній безпеці особистості, при цьому формами його 
репрезентування виступають публікації в газетах, кадри фільмів, сторінки книг, 
шпальти газет або й самі книги, періодика, рекламні оголошення.  

Загальне визначення поняття патогенності – здатність бути причиною (пород-
жувати) патології (хвороби, відхилення від норми). Б. Потятиник [1] вважає, що 
патогенні тексти спрямовані на: підрив віри в Бога; ігнорування державних інте-
ресів; загрозу глобальній безпеці та суспільній моралі; шкідливий психічний 
вплив; нехтування правами й свободами людини. 

Формування імідж-образу лідера (як політика, так і керівника суб’єкту господа-
рювання), комерційна та політична реклама часто спираються на патогенні тексти. 
На жаль, вони становлять серйозну загрозу для реципієнта, оскільки в ефірі телеба-
чення, на шпальтах газет реклама становить близько 20 – 25%. Рецепієнт потрапляє 
під її вплив регулярно, практично кожні півгодини. Патогенні тексти провокують 
деградацію чи й руйнування психіки, моралі, цінностей, культури, почасти містять 
епізоди насильства, агресії тощо. Скажімо, до такої категорії відносимо рекламу ал-
когольних виробів, засобів гігієни, медичних препаратів тощо. 

По суті, реклама – це інформація про споживчі якості товарів, послуг для їх 
реалізації, створення попиту й базується на почутті комфорту та задоволення, 
штучно створює відчуття відсутності, незадоволення чимось. Вона є не лише 
надзвичайно потужною рушійною силою для розвитку економіки, а й частиною 
масової культури, здатна стимулювати споживання, прагнення до матеріального 
комфорту, тілесних насолод за рахунок інтелектуально-духовного розвитку. 

У науковому дискурсі щодо захисту суспільної моралі від патогенного впливу 
інформаційного середовища чи не найактуальнішим є питання про можливі 
наслідки «споживання» електоратом, політикумом, і рецепієнтами телевізійної ін-
формації з елементами насильства. Патогенні продукти – бойовики, трилери, 
фільми жахів – переважно сприймаються громадською думкою як «соціально не-
безпечні», такі, що деструктивно впливають на психіку, поведінку. При цьому 
особливий акцент робимо на негативних наслідках впливу згаданих медіапро-
дуктів на дітей, підлітків, чия психіка тільки формується і є вкрай чутливою до та-
ких «втручань». 

Закономірно, що вчені все частіше наголошують на необхідності медіаосвіти 
населення й висловлюють думку про те, що коли не вдається конструктивно ре-
формувати, створювати якісні медіа, то варто вплинути на аудиторію, прищепити їй 
«психологічний імунітет» до патогенного впливу ЗМІ. Найпоширенішими способа-
ми профілактики патогенного впливу медіанасильства є законодавчі обмеження, 
громадські акції, медіаосвіта. Так, в Україні у 2003 р. ухвалено Закон «Про захист 
суспільної моралі», який обмежує розповсюдження продукції, що пропагує насиль-
ство та жорстокість. Також одним зі способів профілактики є маркування телевізій-
них програм зі сценами насильства. Проте результати досліджень ефективності 
цього методу певною мірою суперечливі. Є дані про те, що застереження скоротили 
перегляд насильницьких фільмів на 14%, але підлітки розглядають маркування як 
привід для того, аби швидше відшукати «привабливий» для них медіапродукт. Ін-
шим шляхом нейтралізації негативного впливу теленасильства є медіаосвіта. 

Отже, патогенні тексти в сфері PR та іміджування є одним із засобів фор-
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мування громадської думки, боротьби за електорат і споживача товарів, робіт, по-
слуг, але при цьому значних загроз патогенних тестів реципієнт може уникнути, за 
умови свідомого інформаційного пошуку, фільтрування інформаційних потоків. 
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СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕКЛАМИ У ПРЕСІ  
В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.:  

НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ГАЗЕТИ «ДІЛО» 
 

Рекламна діяльність, її виникнення і становлення обумовлені потребами соціа-
льно-економічного, політичного й культурного розвитку суспільства стає характе-
рною для українців Галичини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Нині важливе місце 
у вивченні сутності та змісту реклами займають дослідження історії розвитку сві-
тової реклами від найдавніших часів до сучасності. Саме історичний контекст до-
зволяє з’ясувати загальні уявлення про рекламу та тенденції її становлення і роз-
витку. Це обумовлено також і тим, що одним із актуальних питань сучасної гума-
нітарної науки у посттоталітарних державах є дослідження їхніми народами кон-
цепцій плюралістичного суспільства, яке ґрунтується на вільноринковій економіці 
та повазі до особистісних пріоритетів. Особливе значення у цьому процесі займає 
історія реклами у пресі, яка не лише відображає шляхи модернізації суспільства в 
його історичному розвитку, але також дає підстави для з’ясування загальних тен-
денцій та особливостей розвитку окремих країн та регіонів. Важливе місце у цьо-
му контексті займає українська преса Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст., яка 
дає можливості прослідкувати не лише функціональні особливості реклами, але й 
виявити через дослідження рекламних оголошень політичні аспекти українського 
національного життя й українського національного руху. 

Метою статті є висвітлити психологічні особливості рекламних оголошень на 
сторінках львівської газети «Діло» в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

Саме за часів австрійського панування наступила кристалізація національної 
свідомості українців, хоча австрійська влада негативно трактувала усі прояви на-
ціонального життя та національного руху галицьких українців, оскільки це не уз-
годжувалося з конституційними засадами імперії Габсбургів. Однак, загальні змі-
ни, які наступили в Австро-Угорщині у 60 – 80-х рр. ХІХ ст. та увійшли в історію 
під назвою процесу децентралізації привели до того, що розвинувся передовсім 
національний рух слов’янських народів імперії, що залишалися протягом значного 
періоду часу найбільш пригнобленими у соціальному плані і приниженими у наці-
онально-культурній перспективі розвитку. Особливе місце у національно-
духовному пробудженні слов’янських народів, а в їх числі і українців, від середи-
ни ХІХ ст. починають займати національні періодичні видання, які впливають на 
суспільно-політичні відносини не лише програмними статтями, але й пресовими 
оголошеннями та рекламою. 

Початки національної реклами у Галичині пов’язані з газетою «Діло», яка була 
ідеологічним рупором спочатку народовців, а згодом українських національних 
демократів, чиї політичні формування були визначальними у суспільно-
політичних, економічних та національно-культурницьких процесах українців уже 
з кінця ХІХ ст.  
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Попередником «Діла» стала заснована у 1879 р. газета Юліана Романчука «Ба-
тьківщина». Про яку Іван Франко згадував, що вона була надзвичайно популяр-
ною серед селян і люди з нетерпінням очікували нового числа газети, яке в неділю 
публічно читали письменні селяни на цвинтарях чи біля церкви [1,с.136 – 137]. 
Подією, що започаткувала нову епоху в житті українців Галичини, став вихід у 
1880 р. першого номера газети «Діло». Спершу її редактором був М.Желехівський, 
1881 р. редагував «Діло» В.Барвінський [2]. Задум заснувати нову газету зародив-
ся у грудні 1879 р. на таємній нараді «прогресивних українців» з ініціативи В. Бар-
вінського і Д.Гладиловича. Засновником газети був Ю. Романчук. Напрям її діяль-
ності визначала сама назва – «Діло» [3]. Кожний номер видання мав чітку концеп-
цію, фахово редагована газета поєднувала передову статтю, фейлетон, політичний 
огляд, надіслані матеріали, новини, курс валют і рекламу. Періодично виникали 
нові рубрики, як-от: Наука, мистецтво, література; Єпархіальні відомості; Корес-
понденція редакції; Від адміністрації «Діла»; Останні відомості і телеграми; Реце-
нзії; Господарство і торгівля; Місцеві справи; Сейм Крайовий; Важливе для чита-
ючої руської публіки; Про що пишуть газети; Різне [4,с.8-9]. 

Редакція зуміла залучити до газети найкращі сили тодішньої української інте-
лігенції у Галичині. У виданні брали участь І. Белей, В. Косовський, А. Вахнянин, 
Є. Олесницький, К. Устиянович, Ю. Романчук, О. Маковей, В. Щурат, 
О. Борковський, В. Будзиновський, Л. Цегельський, О. Кузьма, Я. Весоловський, 
Д. Гладилович, О. Стефанович, О. Барвінський [4,с.23]. Особливо важливою для 
розвитку газети була співпраця з Іваном Франком (1883 – 1884), який підняв її рі-
вень і чітко визначив політичне спрямування. «Діло» друкувало його численні 
статті економічного та історико–філософського змісту. 

Із 1884 року головним редактором газети став Іван Белей – відомий етнограф, 
публіцист, перекладач, критик і видавець. Від початку виходу газети він працював 
у ній репортером, писав вступні статті, опрацьовував різні теми – від релігійного 
життя до банківської справи, збирав новини. Саме він починає багато уваги приді-
ляти рекламі. 

Розділ реклами в газеті «Діло» характеризувався різноманітністю матеріалів, 
чітким шрифтом, що вміло підкреслював зміст реклами, газетною графікою, вда-
лим розміщенням інформації, стислим текстом, широким географічним засягом, 
чітким спрямуванням на конкретного споживача. Реклама в «Ділі» була достатньо 
результативною і популярною серед замовників. Часто такі оголошення мали по-
мітно виражені національні риси. Рекламовано «Кобзар» Тараса Шевченка, книж-
ки про українських гетьманів І. Виговського, Б. Хмельницького, дискусії про наці-
ональне відродження українців у Галичині, заохочувано передплачувати інші на-
ціональні газети [4, с. 28].  

Із 1888 р. «Діло» виходить щоденно і це дещо змінює профіль газети [5]. Центр 
тяжіння перенесено з традиційних аналітичних матеріалів на літописне нотування 
подій. Згодом цю традицію підтримає новий головний редактор В.Охримович – ві-
домий у Галичині публіцист, етнограф, мовознавець, громадський діяч [4, с.121]. 
Саме в цей період історії газети відбулася важлива для української граматики зміна 
досі обов’язкової етимологічної версії правопису на фонетичну. Вона підкреслила 
самобутність, національну особливість українців і водночас полегшила доступ до 
друкованого слова широким верствам народу. Політична газета однозначно іденти-
фікувалася з рухом народовців та національних демократів. 

«Діло» у перший рік свого виходу (1880) мало 4 сторінки і лише декілька разів 
на рік (як виняток) виходило на 6 сторінках. Текст на сторінці був розташований у 
чотири колонки. Реклама завжди друкувалася на останній сторінці в середньому за-
ймаючи 30 – 40 % площі. У деяких числах оголошення і реклама не публікувалися. 
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Однак значна частина чисел містила від одного до п’яти оголошень, які займали до 
20% площі сторінки. Від 1888 року і в наступні роки обсяг газети не змінився, а збі-
льшилася тільки площа оголошень, що займала всі 4 колонки останньої сторінки. З 
1904 р. все частіше почала з’являтися реклама в одній колонці на 3-й сторінці. Де-
коли окремі оголошення друковано на верхньому чи нижньому полі внутрішніх 
сторінок. У 1912 р. газета подвоїла обсяг: уже було 8 сторінок, а реклама займала 
дві останні сторінки. Редакцією продовжено практику друкування в деяких випус-
ках одного чи двох оголошень усередині газети на полях внизу чи вгорі сторінки [6, 
с. 13]. Таким чином, «Діло» досягло майже потрійного зросту обсягу поверхні ого-
лошень. Збільшення обсягу площі оголошень, наприклад, удвоє 1912 р. в «Ділі», зо-
всім не означає, що відтоді друковано більше оголошень і реклам. Щоб отримати 
повну картину розвитку відділу оголошень газети, слід узяти до уваги ще такі чин-
ники, як збільшення чи зменшення формату, зміни періодичності виходу видання, 
зріст чи спад тиражу і зміни ціни друкованих оголошень. 

«Діло» є винятковим прикладом щодо розвитку масштабу рекламної акції. Ви-
дання змінило не тільки періодичність виходу, збільшувався також і формат цього 
часопису, його тираж, кількість сторінок з оголошеннями, а також – ціни оголошень. 

У 1912 р. разом із зменшеним форматом і удвічі збільшеною кількістю сторі-
нок «Діло» подавало протягом тижня у 20 разів більше рекламної площі, ніж на 
початку своєї діяльності. 

Щоб доповнити картину динамічного розвитку газети і її розділу оголошень, 
слід згадати про ще один чинник – збільшення накладу. Дослідники А. Животко 
[1,с. 138] і Й. Мислінський [7,с.137] подають зріст накладу «Діла» з 1880 р. по 
1913 р. у межах від 600 до 6000 екземплярів. Одночасно з ростом накладу газети 
росла і ціна на оголошення. Це спричинило появу чинника, який суттєво вплинув 
на розвиток відділу оголошень «Діла» і його економічне зміцнення в період, коли 
площа оголошень газети залишалася незмінною щодо решти часопису. У 1888 – 
1912 рр. продавалася більша кількість площі оголошень на тиждень за щораз вищу 
ціну. Якщо взяти десятикратне збільшення накладу за чинник, що вплинув на роз-
виток відділу оголошень, і врахувати зростання прибутків від оголошень відповід-
но до середнього рівня 58%, отримаємо дивовижну картину: масштаб рекламної 
акції на сторінках «Діла» в 1880 – 1912 рр. зріс у понад 300 разів [8, с. 14-15]. 

Детальне дослідження розвитку рекламної діяльності на сторінках «Діла» вима-
гає врахування багатьох чинників, зокрема таких функцій, які мали виконувати рек-
ламні оголошення – інформаційної, нагадувальної, конкурентної і навчальної. Стати-
стичний рекламодавець повторював своє оголошення від трьох до п’яти разів. Деякі з 
них публікувалися на сторінках газети майже цілий рік, інші – одноразово чи спора-
дично (власник аптек і косметичних магазинів Ян Ігнатович зі Львова рекламувався 
постійно; у період відпусток декілька разів підряд друкувалася реклама курортів 
Трускавець і Сасів, рекламовано вина Кароля Вернера та ін.). Конкурентність рекла-
мної пропозиції на сторінках «Діла» особливо не підкреслювалася, хоча в рекламних 
оголошеннях дуже часто покликалася на традицію і реноме фірми.  

Вихваляння якості товару чи репутації фірми не було єдиним прийомом у кон-
курентній боротьбі. Основним аргументом залишалася низька ціна, а згодом до неї 
долучилися додаткові пропозиції: знижка, кредит, обслуговування (дослідник 
В. Л. Мацєжинський для аргументації конкурентної функції реклами наводить на-
ступні приклади: рекламуючи панчішні вироби, підприємство у Львові (вул. Ака-
демічна, 12) заявляє, навівши текст більшими літерами, що це «Найдешевша хрис-
тиянська торгівля». Давид Шварцвальд у своєму оголошенні навіть бився об за-
клад з читачами, що жоден з його конкурентів «не може продавати чи шити гото-
вий одяг для чоловіків і хлопців з вітчизняних і закордонних матеріалів так деше-
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во, як він». Фірма одягу Б. Ляфера запевняла, що її вироби «неймовірно дешеві», 
додавши до цього аргумент про традицію і досвід, нагадуючи, що вони на ринку 
вже тридцять років. У 1908 р. багато виробників подавало в оголошеннях інфор-
мацію, що їхній товар подешевшав, наприклад: «Бляха значно потаніла». З цього 
ж року до читачів «Діла» починають надходити пропозиції продажу у кредит. 
Стосувалися вони швейних машин «Зінгер», меблів Точинського та іншого. 
Останній виробник заохочував купувати свій товар, запевненням про «найновіші 
моделі» і можливість виправити дефекти у власній майстерні при магазині. У ма-
теріалах 1900 р. подано приклад ще однієї ідеї, як завоювати клієнта фінансовим 
способом: садівнича фірма Антонія Клімовича рекомендувала «найкраще насін-
ня», пропонуючи безкоштовно вислати цінник власних товарів) [6, с. 42-43].  

Навчальна функція реклами спочатку використовувалася дуже рідко (виняток 
становила інформація про лікування хвороб, користування банками та здійснення 
кредитних операцій). Однак, частка цієї функції в рекламних оголошеннях зроста-
ла. Навчальний зміст мали передусім реклами книжкових видань [9, с.4] та рекла-
ми досягнень науки і техніки (інформації про рільництво фармацевтику і гастро-
номію, технічні новинки, хімчистка, пожежна техніка, реклама лінолеуму та ін. 

Майже всі рекламні оголошення мають заголовки, які заохочують прочитати 
зміст. Спочатку адреса фірми є так само важливою, як і її назва. Згодом частота 
наявності обох елементів зменшується. У «Ділі» реклама стає чітко вираженою 
тенденцією: на початку другого десятиліття ХХ ст. рекламодавці більш охоче рек-
ламують свій продукт, ніж себе [10, с. 102]. 

В усій рекламі, друкованій у «Ділі», представлені такі галузі: споживча, ріль-
нича, галантерейна, швейна, косметична і фармацевтична, освітня, товарів домаш-
нього вжитку, культурно-розважальна і художня. Зі сфери послуг рекламовано у 
«Ділі» фінанси і страхування, будівельні, готельні, відпочинкові (курорти), палі-
турні послуги, а також послуги домогосподарок і опікунок.  

Поступове збільшення обсягу реклами в українській пресі Галичини досліджу-
ваного періоду було спричинене розвитком ринкової економіки та модернізацією 
засобів масової інформації. Щораз більше значення Східної Галичини в міжнарод-
ній торгівлі зумовило зростання кількості реклами закордонних фірм, зокрема єв-
ропейських і навіть трансатлантичних. Найважливіша українська інформаційна га-
зета «Діло» охоче приймала замовлення галицьких рекламодавців, незалежно від 
їхніх національності і громадянства.  

Проте, передовсім, «Діло» стало національною газетою, яка рекламувала про-
фесійну та національно-патріотичну просвіту українських селян, українські часо-
писи та книги, українські економічні товариства, як-от: «Господар і Промисло-
вець» та ін. національні відносини у краї та різнобічну діяльність української діас-
пори. До важливих напрямів відображених у рекламі газети «Діло» належать та-
кож національно-релігійні чинники, з’ясування впливу яких на економічну ініціа-
тиву, соціальний стан, національно-культурне життя супроводжувалися реклам-
ними акціями в українському часописі. Таким чином, рекламні оголошення в газе-
ті «Діло» стали протягом кінця ХІХ – початку ХХ ст. вагомим фактором зміцнен-
ня економічного, політичного, ідеологічного та національно-релігійного життя 
українського населення у Галичині. 
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VOCAL AND VISUAL COMMUNICATION CHANNELS  
IN MODERN TEAM SPORTS 

 

In many spheres of professional communication, including the sports discourse, not 
only verbal but also non-verbal means serve as the main ‘bearers’ of the message mean-
ings. One of the main functions of non-verbal messages in sports practice is to replace 
verbal information through the use of conscious (i.e. time-tested and approved by the 
rules) signals that save time for their transmission, perception and correct understanding. 
In various communicative acts accompanying, especially, the popular team sports (TS), 
the most widely used media are various means of kinesics as a language of the body: 
gestures, movements, body posture, etc. The founder of kinesics is considered to be the 
American anthropologist R. Birdwhistell.  

In our previous publications, neologisms were analyzed in the new integrative 
branches, particularly in the sphere of the linguistic communication theory [1]; new 
trends in terminological derivation [2-3], juridical terminology [4], as well as in terms of 
the colour naming in the design branch [5]. The purpose of this research is to analyze the 
peculiarities of the basic means of sports communication in semantics’ terms on the ex-
ample of the TS. The research was carried out in the context of the research project 
«Dynamics of branch terminologies in the areas of their fixation and functioning» (sci-
entific supervisor is Cand. of Phil.Sc., Ph.D, Associate Professor H. Onufrienko; ZNTU, 
2015-2018). 

Professional athletes communicate intensively during a game (in football, basket-
ball, volleyball, hockey, etc.), though they can represent different nationalities, races, 
cultures and even appeared to be carriers of different natural languages. The information 
exchanged is often transmitted by gestures, certain moves. In the most widespread in the 
world TS there are special signals, signs, gestures bearing the corresponding profession-
al meanings, in various combinations as well. One athlete sees a certain movement of 
another one, links this movement mentally with a particular combination, i.e. the offen-
sive scheme, and launches the «algorithms», in other words, he begins to perform the ac-
tions required for this cosituation: he runs in a certain direction, gives passes, or dodges. 
All this is a language, a code filled with certain understandable professional meanings 
that do not need to be spoken aloud. They are perceived at a distance better than speech, 
they do not need an answer and do not distract from the game, they are universal. There 
is a set of «coded» movements to denote definite important things in the sports language. 
For example, if a handball referee raises the right hand upward, it means the ball has 
crossed the goal line and a goal is scored. When a referee bends his arm and balls his 
hands into fists, it is his remark to the certain player, who restrains unlawfully or pushes 
an opponent. If a referee raises his left arm upward and the shoulder with the forearm 
forms a right angle, this is a warning against the passive game. Gestures and movements 
in the TS perform important functions: both illustrative and regulatory. 
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Notwithstanding the sports language cannot do without paralinguistic means and 
symbols, it also possesses a flourishing verbal component. Experts and passionate fans 
of sport develop their vocabulary regularly with sport lexis of metaphorical nature that is 
full of neologisms. This very bright feature of sports language – metaphorical – helps to 
name special terms in association with the well-known facts. For example, a yellow card 
in handball and football is called a «mustard leaf»; a throw with overthrowing a goal-
keeper in football and handball is «parachute» or «looping goal»; a free throw in hockey 
is referred to as a «bullet» (shoot-out); the main scorer in basketball, volleyball, hand-
ball, football, floorball, etc. is a «sniper» or «dead shot»; a type of defense during a free 
throw in handball, football can be called a «wall»; a mastic used in handball in order the 
ball not to stick to the players’ hands may be noticed as a «linden».  

It is immediately apparent from the foregoing that the TS language becomes one of 
the main locations of international communication, uniting different continents, 
countries, native speakers of different cultures and languages in the context of the 
intensive development at the beginning of the 21st century. Linguistic and paralinguistic 
means not only determine the interaction with the peculiarities and conditions of the TS 
functioning, complementing and contributing to the harmonization of this language, but 
also convinces of the functional practicability and future prospects of using the vocal 
and visual communication channels of various forms, temporal and 
organizational/productive possibilities of information transmission in the TS.  
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КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОСТІР МІСТА: 
МЕДІАТИЗАЦІЯ, ДИСКУРСИВНІ ПРАКТИКИ 

 

Розуміння міста як комунікаційного середовища та компонентів міського 
ландшафту як медіа, носіїв повідомлень має значну традицію у філософії, антро-
пології, соціології, історії культури. Велика роль у пробудженні інтересу істориків 
культури до «прочитання» публічного простору належить працям Ю. Габермаса, 
М. Фуко, У. Еко, Р. Дарнтона та інших видатних мислителів. 

Саме знакова природа компонентів дозволяє розглядати не лише архітектуру, 
але й інші складники міського середовища як тексти, що підлягають інтерпретації. 
Дискурсивний підхід при цьому розширює кут зору, дозволяє охопити ширше ко-
ло явищ, залучених до процесу комунікації: не лише текстову даність об’єкта дос-
лідження, а й процес його створення та особливості сприймання реципієнтами, 
зумовленість соціокультурним, соціально-психологічним та іншими контекстами, 
зв’язки із середовищем та з іншими дискурсами, тобто різні аспекти складної ко-
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мунікаційної взаємодії. 
У руслі філософії постмодернізму дискурсивні практики визначаються в ме-

жах історично зумовленої дискурсивної формації як типізовані способи організації 
мовленнєвої діяльності, здійснюваної відповідно до вимог певного типу дискурсу, 
що є загальноприйнятим у тій чи іншій комунікативній сфері соціальної або про-
фесійної групи. 

Дискурсивні практики сучасного урбаністичного середовища мають яскраво 
виражену ознаку медіатизованості: з одного боку, репрезентація міських локусів у 
медіа надає цим місцям особливої значущості, з другого – саме місто набуває пе-
реконливих ознак медійності, з характерною гіпертекстовою організацією, власти-
востями legibility, imageability (К. Лінч).Першочергову роль у цих процесах відіг-
рають цифрові платформи комунікації, мобільні технології та загальна тенденція 
медіаконвергенції. 

На нашу думку, дискурсивний підхід має потужний пізнавальний, освітній та 
виховний потенціал у фаховій підготовці майбутніх працівників медійної галузі. 
Він дає змогу розвивати професійну уважність і спостережливість, емпатію і твор-
чу уяву журналістів, рекламістів, видавців, підтримувати живе відчуття соціально-
го простору й часу, розкривати різні форми емоційного особистісного зв’язку лю-
дини та її життєвого середовища. 

Такий підхідзастосовано в роботі віртуальної навчальної лабораторії Медіаку-
льтура в сучасному місті (MediaCultureintheModernCity, MCMC), яка діє на факу-
льтеті журналістики Запорізького національного університету, – зокрема він пред-
ставлений у розділі «Дискурс міста»(http://mcmc.tilda.ws/misto) На сайті навчаль-
ної лабораторії презентовані творчі роботи студентів – фото, відео, мультимедійні 
лонгриди, блоги, інтерв’ю, комікси, постери соціальної реклами тощо. У цих ме-
дійних матеріалах утілено результати творчого енактивованого пізнання, що му-
сить бути складником професійної компетенції сучасних журналістів та інших фа-
хівців із соціальних комунікацій. 

Місто при такому підході розглядається як складно організований мультимода-
льний дискурс, його складники – як носії різних типів колективної пам’яті, залучені 
до процесу комунікації. Компоненти міського дискурсу, які визначають унікальне 
обличчя міста, формують історичне та культурне тло сучасних подій, – мають вира-
зну фрактальну організацію, оскільки при цьому частина системи зберігає інформа-
цію про ціле: історичну епоху, тип культури, колективну ментальність. 

Сучасне урбаністичне середовище потребує таких дискурсивних практик для 
медійного підтвердження комунікаційного досвіду індивіда і спільноти, рефлексії 
над локальною та регіональною ідентичністю. Саме такі медійні практики здатні 
пробуджувати й плекати колективну пам’ять містян, відновлювати дискурси, яким 
загрожує небезпека піти в небуття, але які при цьому є вкрай необхідними для від-
чуття емоційного зв’язку з рідним містом, які є сховищами та генераторами спіль-
ної пам’яті. 

 
О. В. Ситник, А. С. Шаманська 

 

ТРЕНДИ У ВІЗУАЛІЗАЦІЇ КОНТЕНТУ НОВИННИХ ОНЛАЙН-МЕДІА. 
ІСТОРІЯ ПОЯВИ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ 

 

Тема візуалізації даних у новинних онлайн-медіа є особливо актуальною сьо-
годні. Оскільки сучасний читач стає все більш вибагливим до контенту, який він 
споживає, тому в кожній новині він шукає щось більше, ніж текст. Із появою но-
вих технологій у графічному та веб-дизайні, онлайн-медіа почали шукати інші фо-
рмати, які б допомагали розповісти історію та донести її до читача новими спосо-
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бами, більш ефективними та актуальними.  
На даний момент, відсутній повний перелік трендових видів візуалізації в он-

лайн-медіа, історія їх появи в ЗМІ, а також опис їхніх особливостей. Цим і визна-
чається актуальність даного дослідження.  

Таким чином, мета наукової розвідки полягає у виокремленні та описі нових 
трендів у візуалізації даних новинних онлайн-медіа.  

Досягення мети передбачає розв’язання таких завдань: 1) виявити нові тренди 
візуалізації даних у новинних медіа 2) описати їх, систематизувавши інформацію у 
дослідженнях науковців 3) зафіксувати час появи нових видів візуалізації на світо-
вому медіаринку. 

У пошуці та створенні нових форматів візуалізації даних медіа орієнтуються 
на портеби аудиторії. Середньостатистичний читач хоче сприймати інформацію, в 
тому числі новини, інтерактивно, швидко та зрозумілою для нього мовою. У про-
цесі спостереження за новинним контентом, що продукують рейтингові інтернет 
ЗМІ, виокремили головні тренди у візуалізації даних у новинних медіа – новинні 
відеоролики, новинні ігри, калькулятори, вікторини та інфографіки. 

Новинні відео – це короткі, зазвичай тривалістю 30-40 секунд, квадратні (800 
px x 800 px) відеоролики, що публікуються у соціальних мережах і на сайтах 
медіа. Трендсеттером новинних відео можна назвати американське видання 
NowThis, яке у 2013 році почало працювати над цим форматом. Короткі відео зі 
змістовними субтитрами допомагають читачеві сфокусуватися на одній новині та 
швидко заглибитися в її суть. 

Новинні ігри (newsgames) – це «цифрові гри, що застосовуються у журналістсь-
кому контексті для його осмислення, за допомогою занурення в реальну ситуацію, 
яку символічно транслює гра» [2]. Термін «новинна гра» у 2000-х роках придумав 
дизайнер ігор із Уругваю Гонзало Фраска [3]. А один із найбільших теоретиків но-
винних ігор Іен Богост популяризував його і почав експерементувати з форматом. 
Ігри в медіа розважають читача і водночас моделюють реальну ситуацію, у яку він 
занурюються. Таким чином читач краще розуміє суть ключової події. 

Інфографіка – це «візуальний формат представлення інформації, заснований 
на синтезі графічних і текстових елементів, що наочно демонструє закономірності 
зміни даних (найчастіше кількісної) в часі і/або просторі» [1]. Інфографіку не 
можна назвати новим способом візуалізації у ЗМІ, оскільки період її становлення 
почався у 80-роках XX століття у американській газеті USA Today. Тому трендо-
вими можна назвати адаптивні, частково чи повністю інтерактивні інфографіки. 
Особливості цього виду візуалізації полягають у тому, що інфографіки роблять 
дані зрозумілішим, відображають співвідношення фактів у часі й просторі, ор-
ганізовують великі об’єми інформації. 

Вікторина (англ. news quiz) – короткий тест, що складається з ряду питань про 
акутальні новини, зазвичай із варіантами відповідей (іноді слово-відповідь читач 
має написати сам). Перший ньюз-квіз з’явився на сайті The Economist 12 липня 
2011 року. Вікторини перевіряють і допомагають поглибити знання читача в 
певній галузі. 

Калькулятори – це візуальні інструменти для персоналізованого розрахунку 
надходжень, можливих витрат коштів читача чи порівняння отриманих цифр у 
часі. Одне із перших ЗМІ, що почало розробляти калькулятори – The New York 
Times. Перший калькулятор на сайті цього ЗМІ з’явився у 2006 році. Калькулятори 
заощаджують час читача, спрощуюючи розрахунки та допомагають знайти 
відповіді на питання, які його хвилюють. 

Отже, можемо зробити висновок, що завдання будь-якого медіа – постійно шу-
кати нові формати візуалізації даних та/або продукувати їх самостійно. Оскільки це 
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необіхдна умова залученя нових користувачів, утримання існуючих та надання їм 
додаткової цінності від опублікованих матеріалів. Під час проведення дослідження 
ми виокремили головні тренди у візуалізації в ЗМІ, з'ясували історію їх появи в но-
винних онлайн-медіа. Також нами було виявлено, що кожен із описаних трендів у 
візуалізації даних довше утримує читача на сайті, допомагає йому систематизувати 
інформацію у журналістському матеріалі та краще зрозуміти її суть. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ 
 

Реклама є невід'ємною частиною людського життя, вона заповнює нашу увагу 
щоденними газетами, телевізійними чи радіо-передачами. За статистикою Ігоря 
Степанова, засновника європейської компанії Sicore, CEO консалтингової агенції 
Stepanov, щоденно на одну людину припадає 175 газет (20 років тому цей показ-
ник становив 40 газет на день) та 600 000 книг. Це в 315 разів більше, ніж піщинок 
на Землі. [4] Потреба саме в політичній рекламі виникла ще тоді, коли з'явились 
перші державні утворення в рабовласницькій демократії Стародавньої Греції, в 
період проведення рекламних зборів, коли влада повинна була вствупати в ко-
мунікацію з населенням для підтримки порядку в державі та поповнення армії. 
Влада почала через інформацію впливати на поведінку людей та насаджувати їм 
певні політичні погляди.  

Політична реклама формує та впливає на політичну свідомість, а іноді і на під-
свідомість громадськості. На сьогоднішній день, завданням сучасної політичної 
реклами є позиціонування політичного лідера чи партії. В сучасному світі 
політичні вибори – це сукупність ефективних комунікативних технологій, маніпу-
лювання та пропаганда. Політики володіють усіма людськими ресурсами та уміло 
їх використовують в гонитві за посаду. Однак, досліджуючи тему виборів в 
України та США, 2015 та 2016 відповідно, можна зробити висновок, що неважли-
во скільки грошей чи новітніх технологій було використано, важливо – наскільки 
професійно кандидат та його команда здатні оперувати ресурсами.  

На сьогодні найбільш ефективними та сучасними виборчими технологіями є 
ті, що розвиваються разом з науково-технічним прогресом ті, що зауважують по-
треби місцевого електорату ті, що не відстають від розвитку ЗМК. Ефективність 
залежить від врахування та аналізу специфіки кожної виборчої кампанії окремо, 
адже вони всі є індивідуальними та унікальними. 

Україна переживає етапи розвитку технологічного процесу в різних сферах 
людського життя. Ці зміни торкаються не тільки комп’ютерних технологій чи 
освітнього розвитку, а й політичної діяльності. 

Сучасні виборчі кампанії значно відрізняються від попередніх років. Тепер це 
багатоаспектний феномен, що й досі залишається недослідженим. Аматорство вже 
відійшло на другий план, тепер в боротьбу вступають професіонали, фахівці у 
сфері виборчих технологій та створення політичної реклами.  

Як зазначав у своїй роботі «Критерії та фактори ефективності виборчих техно-
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логій (на прикладі України)» Олексій Колесніков: «З проблемою ефективності ви-
борчих технологій тісно пов’язана проблема їх універсальності, що проявляється у 
наступних аспектах: 1) одні й ті ж самі технології можуть успішно застосовуватися 
в одних країнах і призводити до протилежного результату в інших; 2) одні й ті ж 
самі технології, в одній і тій самій країні можуть ефективно використовуватись в 
одних виборах і не спрацьовувати на інших; 3) одні й ті ж самі технології можуть 
бути ефективними в одному регіоні країни, і зовсім неефективними в іншому» [1]. 

Отже, слід засвідчити, що як такої одної універсальної моделі і технології ви-
борчих кампаній не існує. Для кожної країни, регіону чи конкретної виборчої кам-
панії будуть застосовуватися різні технології, в залежності від характеру виборчо-
го процесу, умов та факторів країни.  

Швидкий темп розвитку людства, спричиняє швидке старіння виборчих тех-
нологій. Те, що працювало на минулих виборах, вже втрачає свою ефективність на 
наступних. Це дає змогу фахівцям не зупинятися на розвитку нових, точних та 
сильніших технологій.  

Виборчі технології впливають не лише на формування якісної влади, а й на 
перспективу демократичного розвитку всього суспільства через стимуляцію 
політичної участі громадян, розвиток політичної культури, активізацію процесів 
становлення громадянського суспільства [3]. 

Чим більше виборчих технологій є в арсеналі кандидата, тим реальніші його 
шанси перемогти – таку думку спростовує Мокав В. І. Він зауважує, що вона не 
зовсім коректна. «Знання різноманітнх виборчих технологій сприяє конструк-
тивній побудові стратегії ведення політичної боротьби, але цього недостатньо для 
100-відсоткової перемоги», - зазначає він. [2]. Це доводить той факт, що важлива 
не кількість знань, а якість їх використання, тобто ефективність.  
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ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ У ЕЛЕКТОРАЛЬНИХ КАМПАНІЯХ: 
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 

Сучасна система Інтернет-технологій є невід'ємною складовою політичного 
процесу, оскільки виконує функції обміну інформацією між суб’єктами політичної 
взаємодії, політичними інститутами та організаціями громадянського суспільства.  

Тема використання Інтернет-технологій під час виборів знаходить віддзерка-
лення в сучасних працях українських та зарубіжних вчених. Зазначена тематика 
розглядається такими науковцями, як: А.Л.Водолатіним, О.С.Вознюком, 
В.Й.Жугай, Л.О.Кочубей, М.К.Кушаковою, Л.П. Макаренко, М.М. Медведчуком, 
Б.В.Потятиником, Г.Г.Почепцовим, Н.Старицькою, У.Хэнсоном, О.О.Яцунською 
та іншими. 

Інтернет-технології на сьогоднішній день, як слушно зауважує E.B. Кисельова, 
визначають засоби і форми, в яких реалізується спільна діяльність людей заради 
досягнення певних цілей. Тобто Інтернет - технології – це все, що пов'язано з 
«Глобальною мережею», а в тому числі і веб – сторінки в безлічі різних варіантів з 
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інтерактивністю, рекламою і іншим змістом [4]. 
Р.Н.Абалуєв зазначає, що Інтернет-технології – це автоматизоване середовище 

отримання, оброблення, зберігання, передавання і використання знань у вигляді 
інформації та їхня дія на об’єкт, яка реалізується в мережі Інтернет, що охоплює 
машинний і соціальний (людський) елементи [3, с.65].  

З виборчої кампанії 2004 року в Україні почали використовувати Інтернет-
технології (використання відеоресурсу YouTube.сom, створення блогу, викори-
стання Google Boombing, створення віртуальної партії). Характерними рисами 
останніх виборчих кампаній в Україні стали адаптація до умов зарубіжних техно-
логій, які активно використовують сучасні засоби Інтернет-технологій та 
оригінальні методики популяризації і просування політичних продуктів.  

Основним джерелом і батьківщиною нововведень у цій царині є Сполучені 
Штати Америки. Цікавий та актуальний досвід Естонії та ВеликоІ Британії. 

Естонія однією із перших впровадила електронне голосування. Британія вико-
ристовує методи публічної дипломатії локально через діяльність мережі своїх по-
сольств, консульств. В США вперше були вдало використані соціальні мережі 
Facebook і MySpace. Б. Обама мав 2037315 друзів в Facebook, що значно більше, 
ніж інші кандидати в президенти. 

Технологічні параметри PR-підходів в мережі Інтернет під час виборів в 
Україні 2014 року стали подібними до європейських зразків – лаконічний та про-
стий текст, мінімальна кількість відволікаючих зображень [1]. 

Майже кожен кандидат на політичну посаду був зареєстрований у соцмере-
жах, а PR-технологи проводили передвиборну агітацію через його акаунт. 

У 2018 році в Україні політичні партії активно використовують мережеві ре-
сурси у своїй політичній діяльності. Але активність політиків зростає в передви-
борний період, а формування політичної Інтернет-мережі не носить систематич-
ний характер. Адресний і масовий вплив досягається завдяки таргетинговій ре-
кламі, яка є в доступі практично в кожній соціальній мережі [2]. 

Отже, цільове використання політичних Інтернет-технологій сприяє скорочен-
ню дистанції між владою і суспільством, посилює розвиток демократичних про-
цесів, формування громадянського суспільства. 
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МАС-МЕДІЙНИЙ ДИСКУРС:  
ВИСВІТЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ В НІМЕЦЬКИХ ЗМІ 

 

Характер відбору та подання матеріалу, їх значення визначаються соціальним 
становищем ЗМІ та специфічними характеристиками цільової аудиторії. Основ-
ними атрибутами мас – медіа дискурсу є групове співвідношення (адресат ділить-
ся думками своєї групи); гласність (відкритість та орієнтація на широкий спектр); 
орієнтація (створення протиріччя з подальшою дискусією), драматизація та масова 
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орієнтація, передбачає одночасно вплив на кілька груп. 
На сьогоднішній день газети, телебачення і радіо містять багато статей та до-

повідей з питань Сходу України. В очах світової громадськості стала місцем роз-
гортання жахливих подій. 

Варто нагадати історію про лист українського офіцера Олексія Чабана яка бу-
ла опублікована в блозі Лусіана Кіма, журналіста з Берліну. Стаття мала назву 
«Український солдат залишив життя росіянину і став героєм». Під час бою з Чаба-
ном українці пошкодили російський танк, і екіпаж був змушений залишити його. 
Українці дозволили бойовикам піти неушкодженими, а потім в танку вони знайш-
ли телефон з номерами, але на них ніхто не відповідав. Тоді Чабан написав відк-
ритого листа матері бойовика з танка, включивши туди номери зі знайденого те-
лефону. «У цьому листі Чабан каже, що українці – не фашисти, які їдять дітей і 
ґвалтують пенсіонерів – інвалідів (як передають російські ЗМІ), а мирні люди, які 
люблять свою країну і дітей»[1]. Але російські ЗМІ продовжують поширювати 
протилежну думку. Зрештою, багато хто дійсно вірить, що українці не інші, як 
байдужі, самолюбні істоти, в яких немає нічого святого. Цією історією керівники 
ЗМІ намагалися зробити сенсацію, та підняти свій рейтинг за рахунок чужого го-
ря. Інформація про Україну в Європі поширюється через закордонних журналістів 
та інших іноземців, які перебували на Україні, мають справи з нею; через україн-
ські ЗМІ, мешканці України та української діаспори. Від цих людей та організацій 
як каналів для поширення інформації залежить, як громадяни інших держав 
сприймають Україну. 

Протягом 1 лютого по 28 лютого 2017 року було проаналізовано 347 інформа-
ційних звітів іноземних інтернет – видань, які охоплювали події, пов'язані з ситуа-
цією в Україні. З них 94 матеріалів із західних ЗМІ, 7 – з інших країн та 246 – з ро-
сійських засобів масової інформації. Аналіз показав, що з доступних матеріалів 
критичні статті про Україну (в середньому) становили 12 повідомлень у західних 
ЗМІ, тобто близько 11,3%. Основна критика західних ЗМІ спрямована на відсут-
ність реформ та проблему корупції. Наприклад, американське ділове інформаційне 
агентство Bloomberg стверджує, що хабарництво є основною перешкодою для іно-
земних інвестицій в Україну. У статті стверджується, що більшість інвесторів ска-
ржаться на податкову службу України.[2] 

Таким чином, можемо зробити висновок, що незважаючи на те, що є надзви-
чайно багато інформаційних потоків, вони завжди фільтруються та потрапляють у 
призму державної цензури, саме тому одна й та сама подія може моделюватися у 
журналістських матеріалах мільйонами способів, а потім серед «купи тих матеріа-
лів» головне управління редакції вибирає той, що най достовірніше провокує пот-
рібну реакцію в аудиторії. Причому специфіка висвітлення в них характеризується 
яскраво вираженою зарозумілістю. Росія, ніби «старший брат України», постійно 
засуджує її дії та намагається наставити на правильний шлях, але «правильний» 
тут у значенні «вигідний російському уряду». 
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університету імені Олеся Гончара. 
Жирна Юлія Василівна, бакалавр історії, студентка V курсу історичного факульте-
ту Дніпровського  національного університету імені Олеся Гончара. 
Журавльов Дмитро Васильович, студент факультету суспільних наук та міжнарод-
них відносин, спеціальності міжнародні відносини Дніпровського національного уні-
верситету ім. Олеся Гончара. 
Заїка Євгеній Олександрович, студент факультету суспільних наук та міжнародних 
відносин, спеціальності міжнародні відносини Дніпровського національного універ-
ситету ім. Олеся Гончара. 
Іваник Микола Михайлович, к.і.н., доцент кафедри історії України, політології та 
права Національного лісотехнічного університету України, м. Львів. 
Іванова Анна Андріївна, студентка кафедри прикладної лінгвістики та методики 
навчання іноземних мов ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (м. Дніпро). 
Іщенко Ігор Васильович, д.політ.н., доц., завідувач кафедри міжнародних відносин 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 
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Кавацюк Іван Вячеславович, студент Дніпровського національного університету 
імені Олеся Гончара. 
Кадацька Ілона Вадимівна, студентка факультету суспільних наук та міжнародних 
відносин, спеціальності міжнародні відносини Дніпровського національного універ-
ситету ім. Олеся Гончара. 
Казанков Роман Юрійович, к.і.н, старший викладач кафедри українознавства філо-
софського факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. 
Каковкіна Ольга Миколаївна, к.і.н, доц., доцент кафедри всесвітньої історії істори-
чного факультету Дніпровського національного університету ім. О. Гончара. 
Каращук Ольга Анатоліївна, студентка 774 групи магістратури «Політологія» Ми-
колаївського національного університету імені В. О.Сухомлинського.  
Карпухіна Наталія Романівна, студентка факультету суспільних наук та міжнарод-
них відносин, спеціальності міжнародні відносини Дніпровського національного уні-
верситету ім. Олеся Гончара. 
Ключник Руслан Максимович, к.політ.н., доцент кафедри політології та міжнарод-
них відносин ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (м. Дніпро). 
Коваленко Ганна Вікторівна, к.ю.н., асистент кафедри логіки Національного  юри-
дичного університету  імені Ярослава Мудрого. 
Ковальова Дар'я Олександрівна, студентка факультету суспільних наук та міжна-
родних відносин, спеціальності міжнародні відносини Дніпровського національного 
університету ім. Олеся Гончара. 
Ковальська Леся Андріївна, к.і.н., доц., доцент кафедри інформаційних систем уп-
равління ДонНУ імені Василя Стуса. 
Ковальська-Павелко Ірина Миколаївна, к.і.н., доц., доцент кафедри української 
історії та етнополітики Дніпровського національного університету імені Олеся Гон-
чара. 
Кожухар Олександр Іванович, к.і.н., доц., завідувач кафедри всесвітньої історії 
Криворізького державного педагогічного університету. 
Колєчкін Вадим Петрович, к.і.н., головний археограф відділу археографії та вико-
ристання документів Державного архіву Кіровоградської області. 
Коптєв Олександр Сергійович, студент ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» 
(м. Дніпро). 
Коротіч Галина Вікторівна, к.філос.н., доц., доцент кафедри філософських наук та 
історії України ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 
м. Маріуполь. 
Коротка Дар’я Олександрівна,	 студентка магістратури кафедри видавничої діяль-
ності та медіаредагування Інституту журналістики Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка. 
Корчака Альона Андріївна, студентка Киівського національного університету куль-
тури і мистецтв. 
Коряк Катерина Андріївна, студентка факультету суспільних наук та міжнародних 
відносин, спеціальності міжнародні відносини Дніпровського національного універ-
ситету ім. Олеся Гончара. 
Косенко Роман Сергійович, бакалавр історії, студент V курсу історичного факуль-
тету Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара. 
Костюк Тетяна Олександрівна, к.політ.н., доц., с.н.с. науково-дослідної лабораторії 
інтернаціоналізації вищої освіти Київського Університету імені Бориса Грінченка. 
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Котов Едуард В’ячеславович, аспірант Донецького національного університету 
імені Василя Стуса. 
Кравець Анастасія Юріївна, к.політ.н., доц., доцент кафедри політології Дніпровсь-
кого національного університету імені Олеся Гончара. 
Красінський Владислав Олегович, студент магістратури спеціальності «журналіс-
тика та соціальні комунікації» Інституту журналістики Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка. 
Крашевська Ірина Володимирівна, студентка гуманітарного факультету спеціаль-
ності «Переклад» Економіко-гуманітарного інституту Запорізького національного те-
хнічного університету. 
Кривошеїн Віталій Володимирович, д.політ.н., проф., завідувач кафедри соціології 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 
Кузьміч Яків Якович, аспірант кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсон-
ського державного університету. 
Курандо Олексій Сергійович, аспірант  кафедри міжнародних відносин Одеського 
національного університету імені І.І.Мечникова. 
Куриляк Олександр Вікторович, аспірант Прикарпатського національного універ-
ситету імені Василя Стефаника. 
Лавренко Валерія Сергіївна, к.і.н., доцент кафедри всесвітньої історії ДНУ ім. Оле-
ся Гончара. 
Лесич Лада Олегівна, студентка V курсу магістратури історичного факультету 
Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара. 
Липченко Тетяна Степанівна, викладач кафедри іноземних мов та культури фахо-
вого мовлення Львівського державного університету внутрішніх справ. 
Лисинюк Марина Віталіївна, аспірантка Київського національного університету 
культури і мистецтв. 
Лисоконь Ілля Олександрович, студент Криворізького державного педагогічного 
університету. 
Лісний Денис Володимирович, студент кафедри політології та міжнародних відно-
син ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (м. Дніпро). 
Ломако Людмила Іллівна, к.пед.н., доц., доцент Донецького національного універ-
ситету імені Василя Стуса (м. Вінниця). 
Лугова Ірина Олександрівна, студентка Дніпровського національного університету 
ім. Олеся Гончара. 
Лутицький Олег Олексійович, студент Дніпровського національного університету 
імені Олеся Гончара. 
Луценко Яна Олегівна, магістр історії, вчитель історії Новоолександрівського НВК 
«Новоолександрівська школа І-ІІІ ст.- ДНЗ Покровської райради Донецької області». 
Маньковська Ірина Миколаївна, науковий співробітник науково-дослідної лабора-
торії інтернаціоналізації вищої освіти Київського Університету імені Бориса Грінчен-
ка. 
Матухно Генріх Робертович, студент кафедри політології та міжнародних відносин  
ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (м. Дніпро). 
Мельникова Олена Сергіївна, ст. викладач кафедри соціальних комунікацій Маріу-
польського державного університету. 
Микитчук Наталія Миколаївна, к.і.н., доцент кафедри міжнародних відносин 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 
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Мирончук В’ячеслав Дмитрович, к.і.н., доц., доцент кафедри східноєвропейської 
історії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 
Мінгазутдінова Галина Ігорівна, к.і.н., історик науково-дослідної частини історич-
ного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Міхейченко Марія Анатоліївна, к.політ.н., доцент кафедри міжнародних відносин 
Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара. 
Момот Неля Миколаївна, к.філол.н., доц., доцент кафедри міжнародних відносин та 
журналістики ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (Київ). 
Мосюкова Наталія Геннадіївна, к.і.н., доцент кафедри філософії і політології 
НМетАУ. 
Мохамад Аль Джавад, аспірант кафедри філософії Національного технічного уніве-
рситету «Харківський політехнічний інститут». 
Несправа Микола Вікторович, к.філос.н., доцент кафедри соціальних дисциплін 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 
Несправа Олександра Миколаївна, студентка магістратури кафедри філософії 
Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара. 
Нєкіпєлова Анастасія Андріївна, студентка Дніпровського національного універси-
тету ім. Олеся Гончара. 
Німенко Наталія Анатоліївна, викладач кафедри мовної підготовки іноземних гро-
мадян Сумського державного університету. 
Ніронович Ірина Іванівна, асистент кафедри теорії і практики журналістики Львів-
ського національного університету імені Івана Франка. 
Оболонська Еліна Володимирівна, студентка V курсу історичного факультету 
Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара. 
Олексишин Олег Орестович, асистент кафедри філософії Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу. 
Оліфер Олена Євгеніївна, аспірант кафедри філософії Криворізького державного 
педагогічного університету.   
Оніщенко Наталія Миколаївна, д.ю.н., проф., заслужений юрист України, академік 
НАПрН України, зав. відділом теорії держави і права Інституту держави і права ім. 
В.М. Корецького НАН України. 
Онуфрієнко Галина Сергіївна, доктор філософії у філологічних науках, доц., до-
цент кафедри українознавства та загальної мовної підготовки Економіко-
гуманітарного інституту Запорізького національного технічного університету. 
Пазюк Анастасія Андріївна, студентка IV курсу факультету суспільних наук та 
міжнародних відносин, спеціальності міжнародні відносини Дніпровського націона-
льного університету ім. Олеся Гончара. 
Петік Ярослав Олександрович, аспірант відділу логіки та методології науки Інсти-
туту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. 
Петренко Іван Данилович, головний архівіст Державного архіву Кіровоградської 
області. 
Петров Павло Григорович, викладач кафедри міжнародних відносин Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара. 
Польовий Микола Анатолійович, д.політ.н., проф., професор кафедри політології 
та державного управління Донецького національного університету імені Василя Сту-
са (м.Вінниця). 
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Проноза Дар'я Сергіївна, студентка факультету суспільних наук та міжнародних ві-
дносин, спеціальності міжнародні відносини Дніпровського національного універси-
тету ім. Олеся Гончара. 
Пугачова Тетяна Василівна, ст. викладач кафедри філософії КНУБА, м. Київ. 
Пунченко Олег Петрович, д.філос.н., проф., зав. каф. філософії та історії України 
Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова. 
Пустовалова Злата Олександрівна, студентка Дніпровського національного універ-
ситету ім. Олеся Гончара. 
Репянська Олександра Олександрівна, студентка Киівського національного 
університету культури і мистецтв. 
Руда Вікторія Вікторівна, к.і.н., доцент кафедри гуманітарних наук ДЗ «Луганський 
державний медичний університет» (м. Рубіжне). 
Руднік Денис Геннадійович, провідний бібліограф Центру науково-гуманітарної ін-
формації Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія». 
Свиридова Ганна Денисівна, студентка Дніпровського національного університету 
ім. Олеся Гончара. 
Світлик Неля Михайлівна, к.і.н., доцент кафедри історії України факультету історії 
та міжнародних відносин Ужгородського національного університету. 
Семенець Олена Олександрівна, д.філол.н., проф., завідувач кафедри теорії комуні-
кації, реклами та зв’язків із громадськістю Запорізького національного університету. 
Ситник Олексій Валерійович, к.соц.ком., доцент кафедри мультимедійних техноло-
гій і медіадизайну Інституту журналістики Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. 
Сівук Валерія Єфимівна, студентка спеціальності «Міжнародні відносини, суспіль-
ні комунікації та регіональні студії» Дніпровського національного університету імені 
Олеся Гончара.  
Сіцінський Назарій Анатолійович, к.держ.упр., г.н.с. Інституту підготовки кадрів 
Державної служби зайнятості України. 
Скворцова Валерія Олегівна, студентка Дніпровського національного університету 
ім. Олеся Гончара. 
Снігурова Ірина Іванівна, ст. викладач кафедри української, російської мов і прик-
ладної лінгвістики Національного технічного університету «Харківський політехніч-
ний інститут». 
Соболь Ксенія Віталіївна, студентка факультету суспільних наук та міжнародних 
відносин, спеціальності міжнародні відносини Дніпровського національного універ-
ситету ім. Олеся Гончара.  
Сорокіна Ганна Василівна, к.соц.н., доцент кафедри управління соціальними кому-
нікаціями Харківського національного економічного університету імені Семена Куз-
неця. 
Срібна Марія Андріївна, к.і.н., провідний науковий співробітник відділу «Історія 
незалежної України» Національного музею історії України (м. Київ). 
Ставченко Сергій Вікторович, к.філос.н., доцент кафедри політології, кандидат фі-
лософських наук ВНЗ: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. 
Степанцова Юлія Юріївна, студентка Національного авіаційного університету. 
Степура Оксана Юріївна, студентка IV курсу гр.ТЕ 1411, 249 Днiпропетровського 
нацioнального унiверситету залiзничного транспорту iменi академiка В. Лазаряна. 



 305

Сторчак Анна Юріївна, студентка факультету суспільних наук та міжнародних від-
носин, спеціальності міжнародні відносини Дніпровського національного університе-
ту ім. Олеся Гончара. 
Стус Таїсія Ігорівна, студентка факультету суспільних наук та міжнародних відно-
син, спеціальності міжнародні відносини Дніпровського національного університету 
ім. Олеся Гончара. 
Тарнавський Омелян Романович, аспірант кафедри політології та державного 
управління Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. 
Теленко Ольга Мирославівна, к.політ.н., доцент кафедри міжнародних відносин і 
дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Тертиця Ангеліна Вадимівна, студентка факультету суспільних наук та міжнарод-
них відносин, спеціальності міжнародні відносини Дніпровського національного уні-
верситету ім. Олеся Гончара. 
Тимченко Михайло Михайлович, к.політ.н., доцент кафедри політології  Дніпров-
ського національного університету імені Олеся Гончара. 
Тітова Катерина Андріївна, студентка факультету суспільних наук та міжнародних 
відносин, спеціальності міжнародні відносини Дніпровського національного універ-
ситету ім. Олеся Гончара. 
Ткаченко Марина Миколаївна, студентка історичного факультету Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара. 
Туз Вікторія Олександрівна, студентка Дніпровського національного університету 
імені Олеся Гончара. 
Тюлькова Аліна Валеріївна, студентка Запорізького національного університету.  
Фабрика Алла Анатоліївна, к.соц.н., доцент кафедри філософії та політології Цен-
тральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Вин-
ниченка. 
Фелоненко Анжела Валеріївна, студентка факультету суспільних наук та міжнаро-
дних відносин, спеціальності міжнародні відносини Дніпровського національного 
університету ім. Олеся Гончара. 
Хавхун Марина Ігорівна, студентка кафедри прикладної лінгвістики та методики 
навчання іноземних мов ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (м. Дніпро). 
Хазова Наталія Ігорівна, студентка І курсу магістратури Криворізького державного 
педагогічного університету. 
Холодинська Світлана Миколаївна, к.філос.н., доц., доцент кафедри філософських 
наук та історії України ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». 
Хоронжук Анжеліна Олександрівна, студентка IV курсу факультету суспільних на-
ук та міжнародних відносин, спеціальності міжнародні відносини Дніпровського на-
ціонального університету ім. Олеся Гончара. 
Худик Ганна Олександрiвна, аспiрант кафедри полiтологiї факультету суспiльних 
наук та мiжнародних вiносин Днiпровського нацiонального унiверситету iменi Олеся 
Гончара. 
Ціватий Вячеслав Григорович, к.і.н., доц., заслужений працівник освіти України, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 
Цумарєв Марат Іванович, заступник директора Центральноукраїнського інституту 
ПрАТ «ПНЗ» МАУП». 



 306

Черкащенко Анастасія Сергіївна, студентка факультету суспільних наук та міжна-
родних відносин, спеціальності міжнародні відносини Дніпровського національного 
університету ім. Олеся Гончара. 
Чермяніна Світлана Андріївна, студентка Дніпровського національного універси-
тету ім. Олеся Гончара. 
Чуднівець Анна Юріївна, студентка факультету суспільних наук та міжнародних 
відносин, спеціальності міжнародні відносини Дніпровського національного універ-
ситету ім. Олеся Гончара. 
Чумак Анастасія Сергіївна, студентка Дніпровського національного університету 
ім. Олеся Гончара. 
Шаманська Алла Сергіївна, студентка магістратури кафедри видавничої діяльності 
та медіаредагування Інституту журналістики Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. 
Шаповал Володимир Миколайович, д.філос.н., проф., професор кафедри соціаль-
но-гуманітарних дисциплін Харківського національного університету внутрішніх 
справ. 
Шаповал Надія Володимирівна, аспірантка Харківського національного універси-
тету ім. В. Н. Каразіна. 
Шарамок Анастасія Олександрівна, студентка Дніпровського національного 
університету ім. Олеся Гончара. 
Шахрайчук Ігор Антонович, к.і.н., доц., доцент кафедри історії України. Дніпров-
ського національного університету ім. О. Гончара. 
Шварцман Єлизавета Олександрівна, студентка ІІІ курсу Дніпровського націона-
льного університету ім. Олеся Гончара. 
Шкода Наталія Анатоліївна, к.і.н., доцент кафедри історії Мелітопольського дер-
жавного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 
Шкода Юлія Ігорівна, студентка філологічного факультету спеціальності «Середня 
освіта. Англійська мова та література» Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького. 
Шманатов Микита Сергійович, студент історичного факультету Дніпровського на-
ціонального університету ім. О. Гончара. 
Шорохов Анатолій Олександрович, вчитель Роздорської СЗШ Роздорської  селищ-
ної ради Синельниківського району Дніпропетров. обл. 
Шуляк Сергій Вікторович, к.політ.н., доц., доцент кафедри соціальних комунікацій, 
філософії та суспільно-політичних дисциплін Університету митної справи та фінан-
сів, м. Дніпро. 
Щурко Олена Михайлівна, к.політ.н., доц., професор кафедри гуманітарних наук 
Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 
м.Львів. 
Юрченко Едуард Ігорович, аспірант Національної наукової сільськогосподарської 
бібліотеки НААН. 
Юрченко Ольга Андріївна, к.і.н., доц., доцент кафедри історії та документознавства 
Навчально-наукового гуманітарного інституту Національного авіаційного універси-
тету. 
Якименко Наталія Олегівна, ст. викладач кафедри українознавства, культури та до-
кументознавства Полтавського національного технічного університету імені Юрія 
Кондратюка.



 307

ЗМІСТ 
 

СЕКЦІЯ І. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 3 
Циватый В.Г. Модель дипломатии, дипломатическая служба и особенности 
внешней политики Индии: институционализация, традиционализм, историче-
ская ретроспектива . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

3 
Мінгазутдінова Г.І. Наслідки «Брекзіту» для зовнішньої політики США. . . . .  4 
Шуляк С.В. Турецька збройна інтервенція у Сирії: мотиви, проміжні підсум-
ки, перспективи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
5 

Брайчевська О.А. Глобальний договір про безпечну, упорядковану та регуля-
рну міграцію: завдання та пошук консенсусу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
7 

Фабрика А.А. Міжнародні відносини як фактор культурних змін: політичний 
реалізм Г. Моргентау . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
8 

Курандо О.С. Відносини CША з Росією та Китаєм за адміністрації Барака 
Обами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
10 

Чумак А.С. Особливості міжнародно-правового становища делегації УРСР в 
ООН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Теленко О.М. Особливості сепаратизму на Фарерських островах . . . . . . . . . . . . 15 
Вагіна О.М. Вплив євроінтеграційних процесів на трансформацію Інституту 
парламентської етики України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
16 

Бірюкова О.О. Інформаційне волонтерство в Україні як важлива частина су-
противу агресії Російської Федерації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
18 

Несправа М. В. Християнська онтологія європейської інтеграції . . . . . . . . . . . . 20 
Проноза Д.С., Іщенко І.В. Основні параметри сучасного геостратегічного по-
ложення держави. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
22 

Хоронжук А.О. Екологічна безпека як компонент системи міжнародної безпе-
ки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
24 

Шарамок А.О., Микитчук Н.М. Вплив ядерної програми КНДР на відносини 
США із Японією та Республікою Кореєю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
25 

Нєкіпєлова А.А. Становлення СЗБП ЄС в контексті європейських інтеграцій-
них процесів другої половини ХХ-початку ХХI ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Глущенко Д.Р. Конфлікт національних інтересів країн Чорноморського 
регіону та регіональної безпекової політики НАТО. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
29 

Пазюк А.А. Актуальні аспекти реформування ООН у контексті нових викли-
ків та загроз. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Воевудский А.В. Глобализационные вызовы в Арабском мире. . . . . . . . . . . . . .  34 
Лугова І.О. Співробітництво Іспанії з країнами Латинської Америки. . . . . . . . . 36 
Скворцова В.О., Міхейченко М.А. Північнокорейська криза у фокусі взаємо-
відносин США-КНР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
37 

Соболь К.В. Вплив геоекономічної стратегії КНР на процеси структурування 
Азіатсько-Тихоокеанського регіону. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
39 

  



 308

Горобець У.Ю. Гендерний вимір сучасних політичних систем державного уп-
равління (на прикладі Скандинавських країн) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
40 

Свиридова Г.Д. Вплив інформаційної глобалізації на сучасні міжнародні від-
носини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
42 

Руда В.В. Створення правових меж європейської безпекової і оборонної полі-
тики Європейського Союзу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Срібна М.А. Участь України в дослідженнях Антарктиди . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Сторчак А.Ю. Азійський напрям зовнішньої політики України: до пошуку 
нових стратегій розвитку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
46 

Тертиця А.В. Особливості правового співробітництва України з НАТО. . . . . . 47 
Фелоненко А.В. Вплив особистості Трампа на зовнішню політику США. . . . . . 50 
Cherkashchenko A.S. Uncertainty of the EU Turning into a Federal «United States 
of Europe» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
52 

Чермяніна С.А. Безпека навколишнього середовища та роль НАТО у її забез-
печенні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
54 

Чуднівець А.Ю. Інтереси та політика НАТО в Центральній Азії . . . . . . . . . . . . . 56 
Пустовалова З.О. Інформаційно-психологічний аспект воєнної кампанії США 
в Іраку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
Журавльов Д.В. Співробітництво між США та ЄС у сфері міжнародної безпе-
ки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
59 

Граділенко К.С. Взаємовплив релігійного та політичного у сучасній зовніш-
ній політиці Ірану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
60 

Заїка Є.О. Відносини КНР з Катаром: двосторонній рівень . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Кадацька І. В. Міжнародна стратегія Франції у рамках розвитку цифрової ди-
пломатії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Карпухіна Н.Р. Співвідношення понять «етнічної» та «громадянської» іден-
тичності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
65 

Коряк К.А. Роль та місце держави у сучасних міжнародних відносинах. . . . . . . 67 
Косенко Р.С. Образи України у публічних промовах британських екс-
посадовців . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Борисенко А.О. Місце й роль України в глобалізаційних процесах . . . . . . . . . .  69 
Bondarenko A.М. Cyberterrorism and Cyberwarfare: Main Threats and Methods of 
Counteraction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
Ковальова Д.О. Проблеми інтеграції України до ЄС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
Горб А.С. Формування стратегії сталого розвитку в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
Стус Т.І. Дипломатична діяльність Ватикану в сучасному світі . . . . . . . . . . . . . 75 
Сіцінський Н.А. Аналіз стратегічної трансформації політики забезпечення на-
ціональної безпеки України в зовнішньополітичній сфері . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
СЕКЦІЯ ІІ. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ. . . . . . . . . . . . . . . .  79 
Польовий М. А. Суспільний спротив режиму в Російській Імперії та СРСР в 
світлі синергетичної моделі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79 
Висоцький О. Ю. «Цинічний Бандера» як технологія легітимації влади. . . . . . . 80 



 309

Кривошеїн В.В. Реформування місцевої виборчої системи в України: думка 
мешканців м. Дніпро . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 
Kliuchnyk R.M. Protest Potential of the Social and Labour Sphere . . . . . . . . . . . . . . 85 
Артішевський А.Е. Інституційна база діяльності позапарламентської опозиції 
в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 
Цумарєв М.І. Особливості взаємодії суб’єктів-носіїв культури локальної де-
мократії, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та ін-
ститутів громадянського суспільства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
Щурко О.М., Голик М.М. Особливості наративів як інструментів впливу на 
суспільну свідомість. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
Гнатюк В. В. Субнаціональні концепти у політичній науці: досвід Латинської 
Америки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 
Гаржа О.О. Визначення ролі аналітичних методів у сучасній політичній науці 93 
Тарнавський О.Р. Особливості теоретичних підходів Пітера де Вайлда до ви-
вчення євроскептицизму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
95 

Петров П.Г. Роль соціальних мереж (Інтернет) у формуванні іміджу транзи-
тивних демократій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
Тітова К.А. Поняття «конфлікт» у сучасному науковому дискурсі. . . . . . . . . . . 99 
Велика Я.І., Іщенко І.В. Державне управління політичними ризиками – шлях 
мінімізації кризових явищ в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Ворчакова І.Є., Каращук О.А. Політика гендерної пріоритетизації в Німеч-
чині . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
102

Vaisero К.S., Tuz V.О., Tymchenko М.М. Democracy, Economic and Political 
Development in the Arab Countries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Кравець А.Ю. Егоїзм та альтруїзм як основні моделі поведінки в соціальній і 
політичній сфері: біополітичний підхід. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
106

Котов Е.В. деякі теоретико-практичні аспекти застосування дискурс-аналізу 
в політичній сфері. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Лутицький О.О. Олімпійські ігри сучасності: політичний вимір. . . . . . . . . . . . . 109
Тюлькова А.В. Популізм: шанс кращого життя чи загроза демократичним ін-
ститутам? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  111
Матухно Г.Р. Субъективизация информации как неотъемлемый процесс со-
временного общества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Коптєв О.С. Перспективи утворення проекту «Міжмор`я» та його значення 
для України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Гудзь В.В. Політична толерантність та повага до гідності людини як принципи 
лібералізму у контексті відносин між українськими політиками . . . . . . . . . . . . . 117
Костюк Т.О., Виговська О.С., Маньковська І.М. Інтернаціоналізація вищої 
освіти в контексті модернізації Болонського процесу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Kostiuk T.О. Political and Social Dimension of Internationalization of Higher Edu-
cation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
 



 310

Андрійченко Т.А. Методологічні підходи до аналізу метафор у політичних 
текстах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
121

Асадова Ф.К. Політичні аспекти проблеми гендерної рівності в Україні . . . . . . 124
Базільчук С.В. Тероризм: релігійний та політичний виміри . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Байдак Д.В., Горб А.С. Політичні науки в Україні: проблеми становлення та 
перспективи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
127

Bohomaz Y.D. World Wars Crimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128
Голік Д.А. Розвиток наукової сфери України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Горчиліна М.Є. Білінгвізм та мовне питання в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Ivanova A.A., Khavkhun M.I. Feminism in Social and Political Space. . . . . . . . . . . 135
Шварцман Є.О., Баштанник О.В. Молодіжні організації в сучасній Україні: 
проблеми та перспективи розвитку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Кавацюк І.В. Дослідження діяльності фонду «Спадщина» як пропагандистсь-
кого аналітичного центру. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Сівук В.Є. Особливості молодіжної політики країн світу: досвід для України 140
Лісний Д.В. Гібридна війна як феномен ХХІ століття . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  141
Худик Г.О. Поняття політичної іміджевої стратегії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Ставченко С.В. Політична криза як контраверза «стабільність / нестабіль-
ність» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Варавін В.C. Особливості політичного дискурсу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Васильєв І.О. ЗМІ як фактор формування іміджу країни (за матеріалами спор-
тивних публікацій) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
146

СЕКЦІЯ ІІІ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ НА ТЛІ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ . . 148
Бабенко О.О. Висвітлення будівництва КРЕМГЕС у публіцістичній та істори-
ко-технічній літературі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
148

Лавренко В.С. Образи ворогів та союзників у спогадах польського улана 
Р. Болеславського «Шлях улана. Спогади польського офіцера 1916-1918 рр.» . 

 
151

Ващенко А. П. Діяльність кабінету дослідження Шевченкіани у 20-х рр. 
ХХ ст. на Черкащині. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
154

Брижицька С.А. Осмислення долі працівників музею Т.Г. Шевченка в добу 
Великого терору (1937-1938 рр.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
155

Каковкіна О.М. Місце археологічної спадщини України у розвитку сучасних 
українсько-болгарських відносин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Кожухар О.І. Політика Японії в Центральний Азії (1991-2017 рр.) . . . . . . . . . . 159
Мосюкова Н.Г. Державно-церковні взаємини в Україні на сучасному етапі: 
шляхи вдосконалення (на прикладі РКЦ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Німенко Н.А. Начерки з історії дослідження роменської археологічної куль-
тури (М.О. Макаренко) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Світлик Н.М. Епістолярні джерела та їх роль для сучасної історичної науки . . 164
Ткаченко М.М. Поняття про «м’яку американську силу» та її прояви у кінема-
тографі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 166



 311

Куриляк О.В. Військова підготовка західноукраїнських призовників у 
1944 році . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Грицай С.Я. Становлення інституту трипартизму в Російській Федерації 
(1990-ті роки) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Лисоконь І.О. Історія становлення президентської влади в Узбекистані та 
Таджикистані в пострадянський період (1991 – 2016 рр.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Виноградов Г.М. Визначення причин глобальних історичних процесів: подо-
лання традицій дилетантизму та непереконливості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  176
Власюк І.М. Діяльність селянських товариств взаємодопомоги на Волині в 
роки НЕПу (1921-1928 рр.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Бабенко О.О. Колективізація та голодомор на Зінов’євщині . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Гетманов О.О. Роль ментальності та менталітету в розвитку етносів . . . . . . . .  183
Бабічева О.С. Викладання історії України у вищому навчальному закладі: ви-
клики сьогодення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  185
Алексєєв С.В. Поява та розвиток товарних бірж в Україні в перехідний до ри-
нку період (1991–2004 рр.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 186
Колєчкін В.П., Бабенко О.О. Недорід 1928-29 рр. у Зінов’євській окрузі . . . . . 188
Петренко І.Д. Голод 1921-1922 рр. на Єлисаветградщині . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Шахрайчук І.А., Шманатов М.С. Українські допоміжні формування у Дніп-
ропетровську у 1941-1943 рр.: структура, чисельність, функції . . . . . . . . . . . . . . 194
Кузьміч Я.Я. Постать Нестора Малечі у сучасному науковому просторі . . . . . . 200
Колєчкін В.П. Особливості створення і діяльності партизанського загону іме-
ні Чапаєва у 1941-1943 рр.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Казанков Р.Ю. Чорноморський регіон у працях одеського історика 
Є.Загоровського. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  205
Оболонська Е.В. Особливості торгівельно-промислової сфери української 
держави гетьмана П.Скоропадського. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Руднік Д. Г. Визначення місця боярської садиби у соціально-політичному ро-
звитку Київської Русі періоду ХІ–XIV ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Іваник М.М. Традиції самоврядування у менталітеті українців . . . . . . . . . . . . . . 210
Лесич Л.О. Образ Першої світової війни у тилу та на фронтах за спогадами 
Л.В. Лінки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
211

Ломако Л. І. Освітня діяльність Василя Гнилосирова (1836-1900) . . . . . . . . . . . 213
Хазова Н.І. Колоніальна політика англійського уряду другої половини ХІХ ст. 215
Жирна Ю.В. Козацьке питання в офіційному листуванні 
графа П. О. Рум’янцева у 1768-1774 рр.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
217

Шкода Н.А., Шкода Ю.І. Поширення аматорського театрального руху в Над-
дніпрянській Україні протягом другої половини ХIХ ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Юрченко Е.І. Розроблення основ інформатизації селекційного процесу у дія-
льності Центральної дослідної станції штучного осіменіння сільськогосподар-
ських тварин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220



 312

Луценко Я.О. Репресії білорусів у 30-40- х роках ХХ ст. на території Донець-
кої області . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Гончарук І.А. Імам Шаміль – полководець та полонений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Балабай А.В. Хрещення Русі-України та його історичне значення . . . . . . . . . . . 224
Мирончук В.Д. О.Я. Риндовська і розвиток середньої жіночої освіти в Кате-
ринославі 60-х – 90-х рр. ХIХ ст.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
226

Барабан І.В. Релігія татар за часів Кримського Ханства . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  227
Ковальська-Павелко І.М. Взаємовплив історичної і соціальної пам’яті у теорії 
«пам’яті-звички» Пола Коннертона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
228

СЕКЦІЯ ІV. ФІЛОСОФСЬКІ ПОШУКИ НА ТЛІ СУЧАСНИХ 
ПРОБЛЕМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
231

Пунченко О.П. Гуманитарно-технологическая революция в пространстве 
современного научного знания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
231

Висоцька О.Є. Дифузія соціальної відповідальності у суспільстві тотальної 
комунікації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
232

Шаповал В.Н. Глобальные вызовы современности и роль философии в их 
осмыслении . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Коваленко Г.В. Логіка прийняття рішень в концепції Роналда Дворкіна щодо 
евтаназії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
236

Олексишин О.О. Критичне мислення як елемент інтелектуальної культури 
студентів вищої школи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
242

Шаповал Н. В. Власть симулякров и симуляция власти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Шорохов А.О. Пошуки миру між людьми на тлі гуманізму Еразма із Роттер-
даму і сучасної Європи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Aytov S.Sh. Philosophy of History and Modern Scientific Cognition. . . . . . . . . . . . . 246
Петік Я.О. Онтологія та формальна арифметика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Коротіч Г. В. Значення етики А. Швейцера для сталого розвитку людства. . . . 249
Оліфер О. Є. Мова в проблемі тотожності особистості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Пугачова Т.В. Формалізація як структурний аналог дійсності. . . . . . . . . . . . . . . 252
Гарник Л.П., Снігурова І.І., Мох Дж. Толерантність у контексті міждисцип-
лінарного підходу гуманітарних досліджень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Aitov S.Sh. Stepura O. Y. Philosophy of History and Investigation of the Alterna-
tive Phenomenon of Historical Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  256
Несправа О. М. Теїстичний екзистенціалізм Габріеля Марселя як метафізика 
звільнення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Городецький О.В. Філософське пізнання природи як невід'ємний складник 
творчого натхнення Івана Франка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Боровикова-Абажер О.В. Проблема взаимодействия философского и теоло-
гического знания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  260
Айтов С.Ш., Бутенко Я.Ю. Природничо-iсторичнi концепцiї та сучасна 
фiлософiя icторiї . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262



 313

Висоцький А. О. Творчість Е. Уорхола в контексті семіотичного аналізу. . . . . . 263
СЕКЦІЯ V. ДОСЯГНЕННЯ НАУКИ У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРОЛОГІЇ, 
ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ . . . . . . . . . 265
Оніщенко Н.М. Соціально-правова комунікація: значення, природа та особ-
ливості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Базелюк Н.Л. Сучасне мистецтво як розвиток нової інноваційної художньої 
культури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Греджева Н.О. Шкільний бібліотекар – інформаційний працівник закладу за-
гальної середньої освіти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   267
Ковальська Л.А., Бобилєва Ю.А. Архівне зберігання документів: електронне 
архівування в банківській установі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
269

Лисинюк М. В. Мова як об’єкт культурологічного пізнання. . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Момот Н.М. Контракт в українській документації (лексичний, синтаксичний 
та граматичний аспекти) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Холодинська С. М. Культуротворчий потенціал та специфіка культурологіч-
ного аналізу української моделі футуризму. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
273

Сорокіна Г.В. Комунікативне повідомлення в контексті конструювання соціа-
льної реальності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
274

Борисова Т.В. Гендерна реклама: репрезентація жіночого образу. . . . . . . . . . . . 276
Мельникова О. С. Дисидентські комунікації: практичний аспект. . . . . . . . . . . .  277
Коротка Д. О. Cучacнi вiзуaльнi тpeнди книжкoвoї пpoдукцiї . . . . . . . . . . . . . . 278
Липченко Т.С. Умови становлення новітньої системи соціальних комунікацій  280
Красінський В.О. Державні реєстри як ключовий інструмент журналістики 
розслідувань в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Степанцова Ю. Ю., Юрченко О. А. Комунікації з громадськістю в сучасній 
медичній установі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  283
Якименко Н.О. Загрози патогенних текстів у сфері PR та іміджування . . . . . . . 284
Ніронович І. І. Становлення української реклами у пресі в кінці ХІХ – на по-
чатку ХХ ст.: на прикладі львівської газети «Діло» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Onufrienko H.S., Krashevska I.V. Vocal and Visual Communication Channels in 
Modern Team Sports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
290

Семенець О.О. Комунікаційний простір міста: медіатизація, дискурсивні 
практики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Ситник О.В., Шаманська А.С. Тренди у візуалізації контенту новинних он-
лайн-медіа. Історія появи та їх особливості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Корчака А.А. Ефективність новітніх технологій політичної реклами . . . . . . . . . 294
Горецька Т.О. Інтернет-технології у електоральних кампаніях: вітчизняний та 
зарубіжний досвід. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
295

Репянська О.О. Мас-медійний дискурс: висвітлення української проблемати-
ки в німецьких ЗМІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
296

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298



  
 

 

 

Наукове видання 

 

 

 

Науковий редактор 

О.Ю.Висоцький 

 

 
 
 

  С 69 Соціально-гуманітарні науки та сучасні 
виклики. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової 
конференції. 25-26 травня 2018 р., м.Дніпро. 
Частина І. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: 
СПД «Охотнік», 2018. – 314 с. 

 
   У збірник вміщено матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції 

«Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики», що присвячені найбільш 
значущим науковим проблемам у царині політичних, соціологічних, юридичних, 
історичних, філологічних, педагогічних, психологічних, економічних наук, а також 
філософії, державного управління, соціальних комунікацій, фізичного виховання і 
спорту. Рекомендовано для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних 
закладів, науковців. 

 
 

 

СПД «Охотнік» В.С. 

49040, м. Дніпро, Запорізьке шосе, буд.40, к. 194. 

Код за ДРФО 1708213264 

Свідоцтво И № 816689 від 01.01.2011. 

 
 Здано на складання 21.05.18. Підписано до друку 22.05.18. Формат 60х84/16.  

Папір офс. Друк різографічний. Гарнітура Times. Умовн.друк.арк. 9,00. 
Умовн.фарб.-відб. 24,37. Обл.-видавн. арк. 25,05. Наклад 300 прим. Зам. № О_3478 

 
 


