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ФІЛОСОФІя
УДК 164. 08

І. А. Алексюк
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МІРКУВАННЯ ІЗ РЕЧЕННЯМИ-СПОВІЩЕННЯМИ ПРОПОЗИЦІЙНИХ УСТАНОВОК: 
ШЛЯХИ АНАЛІЗУ 

Однією серед важливих загадок сучасної філософської логіки і філософії мови є: принцип 
взаємозамінюваності кореферентних виразів здається не спрацьовує у непрямих контекстах, 
де істинність цілого речення не передбачає істинності вбудованого «що»-речення. З’ясування 
сутності і порівняльний аналіз класичних розв’язків цієї загадки – ідеї Фреге, Расела, Девідсона, 
Серла – відкривають бачення перспектив сучасних розвідок. 

Ключові слова: пропозиційні установки, непрямі контексти, принцип взаємозамінюваності 
кореферентних виразів, референційний зсув, раселівська логічна форма, паратактичний аналіз, 
інтенційний стан. 

Одной важной загадкой современной философской логики и философии языка является то, 
что принцип взаимозаменимости кореферентных выражений кажется не работает в косвенных 
контекстах, где истинность целого предложения не предвидит истинности встроенных «что»-
предложений. Определение сущности и сравнительный анализ классических решений этой 
загадки - идеи Фреге, Рассела, Дэвидсона, Серла – открывают видение перспективы современных 
исследований. 

Ключевые слова: пропозициональные установки, непрямые контексты, принцип 
взаимозаменяемости кореферентных выражений, референциальный сдвиг, расселовская 
логическая форма, паратактический анализ, интенциональное состояние. 

The principle of substitution of coreferential expressions seems not to work in indirect (opaque, 
intensional) contexts, where the truth of the whole sentence doesn’t presuppose the truth of the inbuilt 
«that»-clause. This constitutes one of the famous puzzles of contemporary philosophical logic and 
philosophy of language. The essence of the puzzle identification alongside comparative analysis of 
classical treatments of the puzzle – ideas of Frege, Russell, Davidson and Searle – facilitates the vision 
of contemporary research in the field. These distinguished representatives of the first and second waves 
in analytical philosophy history dissolve the cited puzzle in such a way that makes it possible to define 
a set of research problems, to develop new techniques and directions of current research. The Frege’s 
core idea – natural language expressions lose their customary sense and customary reference in indirect 
contexts. A referential shift is taking place and this is the key to the puzzle. 

The Russell’s solution is absolutely different. It is rather an illusion of logical forms of certain kind of 
natural language expressions (definite descriptions and proper names) which occur in identity statements 
of indirect contexts, than the fregean referential shift. If the right (russellian) kind of logical forms of 
vulnerable arguments are discovered, the fact of the substitutivity principle violation disappears. 

The Davidson’s approach is in essence russellian. The puzzle character of indirect contexts arguments 
can be at least partially dispensed with providing that a specific logical forms are established. Davidson 
is offering such logical forms through his paratactic analysis. 

Searle is sure that the traditional use of the «propositional attitudes» concept is somewhat misleading. 
The puzzle of indirect contexts is being studied on the basis of research of the interaction between 
intentional states of mind and intensional sentences of natural language. Intentional sentences are 
considered to be representations of the representations or second-order representations. 

Keywords: propositional attitudes, indirect contexts, the principle of substitution of co-extensive 
expressions, referential shift, russellian logical form, paratactic analysis, intentional state. 

Вступ. Термін «пропозиційні установки (propositional attitude)» (ПУ) охоплює ментальні стани 
віри, гадки, бажання, надії, остраху, наміру, сумніву тощо. ПУ ідентифікують за їх модусом і 
пропозиційним змістом. Гадку, що небо є синім, ідентифікують за допомогою пропозиції, що 
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небо є синім. Оскільки пропозиційний зміст приписують «що»-речення, гадки двох людей 
вважають різними, якщо їх представляють не-еквівалентні «що»-речення. З іншого боку, один і 
той же самий пропозиційний зміст може мати різні модуси. Зазвичай ПУ тлумачать як відношення 
між інтенційними станами свідомості (віри, боязні, надії, знання тощо) і пропозиціями. Фразу 
«ПУ» нерідко використовують у широкому сенсі для вказівки на непряму мову в цілому. 
Контексти ПУ Квайн називає «непрозорими, тьмяними (opaque)». Лінгвістичний контекст е(...) 
є непрозорим, за умови, коли наявні сингулярні терміни t і t*, такі, що t = t* є істинним, але е(t) і 
е(t*) мають різні референції, чи екстенсії [18, p. 23]. Твердження (1) «Микола вважає, що Париж 
розташований у Франції» може бути істинним, а твердження (2) «Микола вважає, що Пунакха 
розташована у Бутані» може бути хибним, навіть хоча обидва вбудовані до них «що»-компоненти 
є істинними. Схожим чином, твердження (3) «Микола вважає, що Пунакха розташована у Непалі» 
може бути істинним, а твердження (4) «Микола вважає, що Париж розташований у Японії» може 
бути хибним, навіть хоча обидва вбудовані до них «що»-компоненти є хибними. Приклади (1)-
(4) демонструють зміну значень істинності речень незалежно від того, які значення істинності 
мають вбудовані до них «що»-компоненти. Інша сторона загадковості контекстів ПУ виявляється 
у порушенні принципу взаємозамінюваності кореферентних виразів (принципу екстенсійності): 
якщо два вирази вказують на один і той же самий об’єкт, тобто, мають однакову референцію, чи 
екстенсію, тоді ці вирази можна взаємозамінювати, зберігаючи при цьому значення істинності 
твердження, в якому відбувається така заміна. Очевидно, що у міркуванні: «(5) Ігор вірить, що 
Мерилін Монро – найгарніша акторка; (6) Мерилін Монро – це Норма Бейкер; отже, (7) Ігор 
вірить, що Норма Бейкер – найгарніша акторка» зазначена вимога може порушуватись. 

Сучасні розвідки явища ПУ пропонують розмаїття підходів: переважно лінгвістичного [28; 
29], логіко-семантичного [2; 6; 22], переважно психологічного [8; 13], прагматичного [27], 
логіко-філософського [1; 3; 4; 14; 15; 19; 20; 21; 25; 30]. Мета даного дослідження - історико-
логічна. З’ясування сутності і порівняльний аналіз класичних розв’язків загадки контекстів 
ПУ, представлених, зокрема, ідеями Фреге, Расела, Девідсона, Серла, увиразнює і полегшує 
розуміння перспективи сучасних розвідок. 

Ідея Фреге: референційний зсув. Головна думка Фреге [7] – у непрямих вирази гублять 
свій звичний смисл і свою звичну референцію. Відбувається референційний зсув. Розглянемо 
вищезгадане міркування (5)-(7). Оскільки «Мерилін Монро» і «Норма Бейкер» мають однакову 
референцію і оскільки речення (5) і (7) можуть мати різні значення істинності, видається, що 
до семантичного оцінювання речень із ПУ мусить бути причетним щось інше, аніж референція 
імен. Яким чином знаки заміщують об’єкти? Яким чином різні знаки можуть виокремлювати 
один і той же самий об’єкт? Тривимірна семантична концепція Фреге надає такі відповіді. Один 
об’єкт може мати декілька імен. Різні імена (власні імена і визначені дескрипції) виокремлюють 
(заміщують, представляють, вказують на) один і той же самий об’єкт завдяки притаманному їм 
смислу. Фреге розрізнює знак, його смисл (Sinn) і його референцію (позначуване; Bedeutung). 
Знак виражає свій смисл і вказує на свій референт. Смисл детермінує референцію. Смисл - це 
модус презентації референції. Референція можлива завдяки смислу. Принцип композиційності є 
фундаментальним для Фреге. Людина неспроможна вчити мову за допомогою вивчення значення 
кожного окремого речення. Володіння мовою передбачає здатність розпізнавати значення 
необмеженої кількості нових речень, які зустрічаємо, чи можемо зустріти, у спілкування. Тому, 
видається, що наша спроможність розуміти мову вимагає здатності розпізнавання значення 
речення на основі нашого знання значень його складових частин і способу їх поєднання. 
Принцип взаємозамінюваності кореферентних виразів (принцип екстенсійності) не спрацьовує 
у непрямих контекстах, де істинність цілого речення не передбачає істинності вбудованого 
«що»-речення. Значення істинності вбудованого речення не впливає на (не визначає) значення 
істинності цілого речення. Слова у таких контекстах гублять свій звичний смисл і референцію і 
набувають непрямого смислу і непряму референцію. Непрямою референцією речень на кшталт 
«Ігор вірить, що ...» є не їх значення істинності, що характеризує речення екстенсійних контекстів, 
а їх звичний смисл (тобто, думка або пропозиція, що Мерилін Монро – найгарніша акторка). 
Речення «Ігор вірить, що ...» буде еквівалентним із «Ігор вірить у ту пропозицію (думку), що 
...». Непряма референція детермінується непрямим смислом. Непрямим смислом таких речень 
є смисл слів «та думка, що ...». Захист універсальності принципа екстенсійності – одна серед 
підстав розрізнення Фреге між смислом та референцією. Вирішення складнощів непрямих 
контекстів передбачає вибір однієї з альтернатив: або визнавати, що принцип ектенсійності не 
дотримується, або визнавати, що взаємозамінювані імена гублять свою звичну референцію. 
Фреге надає перевагу другій альтернативі: у непрямих контекстах знаки мають не свою звичну 
референцію, а говорять про те, що зазвичай є (вважається) їх смислом. Саме таким чином Фреге 
отримує можливість захистити універсальність принципу екстенсійності. 
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Зазначимо лише деякі складнощі, що супроводжують аналіз Фреге. Розглянемо речення: (8) 
«Колумб вірив, що Земля є круглою і він мав рацію, бо вона дійсно є круглою»; (9) «Андрій 
сказав, що Колумб вірив, що Земля є круглою». Що вважаємо референцією займенника «вона» 
у (8), референцією і смислом виразу «Земля» у (9) і що мусимо вважати згідно із настановами 
Фреге? Підхід Фреге вимагає: модус презентації є семантичним значенням сингулярного 
терміну, наявного у «що»-реченні. Коли вказуємо на когось і кажемо: (10) «Віргінія вірить, що 
він перепливе Дніпро», то наше вживання виразу «він» нічого не говорить про спосіб, яким 
Віргінія презентує вказуваного індивіда. Складність стає ще очевиднішою, коли я промовляю: 
(11) «Віргінія вірить, що я перепливу Дніпро». Моє вживання виразу «я» нічого не говорить про 
те, яким чином Віргінія презентує мене (таке вживання виразу «я» не вказує ні на що таке, що 
зазвичай називають смислом виразу «я»). 

Ідея Расела: ілюзія форми. Славнозвісний приклад-міркування: «(12) Георг ІV цікавився, чи 
є Скотт автором «Веверлею»; (13) Скотт є автором «Веверлею»; отже, (14) Георг ІV цікавився, 
чи є Скотт Скоттом» видається таким, що порушує закон Лейбніця (якщо a=b, тоді будь-яку 
властивість, яку має а, мусить мати b) і демонструє проблемну поведінку тверджень тотожності, 
вбудованих до непрямих контекстів із ПУ: (14) логічно не слідує із (12) і (13), бо за умови 
істинності засновків (12) і (13) висновок (14) може бути хибним. Расел вважає загадковість 
прикладу-міркування позірною, бо виявляє оманливість логічних форм виразів «автор 
«Веверлею» і «Скотт». Визначена дескрипція «Автор «Веверлею» насправді є референційно 
неспроможною і лише позірно вказує на об’єкт, за умови тлумачення визначеної дескрипції як 
неповного символу, що зникає за відповідного логічного (кванторного) аналізу. «Пропозиція 
«Скотт був автором «Веверлею», якщо її записати у нескороченій (unabbreviated) формі [..] не 
містить жодної складової «автор «Веверлею», замість якої можемо підставити «Скотт» [23, 
p. 208]. Демонстрація цього просто усуває факт порушення закону. Неясність засновку (12) 
провокує різні його прочитання: первинний випадок визначеної дескрипції «автор «Веверлею», 
що засвідчує її широку область дії; вторинний випадок, що засвідчує її вузьку область дії. 
Кванторний аналіз засновку (12), спираючись на відмову від тлумачення визначених дескрипцій 
як сингулярних референційних виразів, виявляє ці різні прочитання. З’являються дві різні 
логічні форми засновку (12): (15) ∃x[Wx & ∀y (Wy ⊃ (x=y)) & Георг ІV цікавився, чи x = 
Скотт], тобто: «Точно одна особа є автором «Веверлею» і Георг ІV цікавився, чи є вона Скоттом» 
із первинним випадком (широкою областю дії) визначеної дескрипції; (16) Георг ІV цікавився, 
чи ∃x[Wx & ∀y(Wy ⊃ (x=y)) & x = Скотт], тобто: «Георг ІV цікавився, чи існує точно одна 
особа, що є автором «Веверлею» і цією особою є Скотт» із вторинним випадком (вузькою 
областю дії) визначеної дескрипції. Раселівською логічною формою засновку (13) буде: (17) 
∃x[Wx & ∀y (Wy ⊃ (x=y)) & x = Скотт], тобто: «Точно одна особа є автором «Веверлею» і цією 
особою є Скотт». Варіант (В2) прикладу-міркування із прочитанням засновку (12) як (16) Расел 
вважає найприроднішим. Очевидно, що другий засновок (17) не є твердженням тотожності 
«a=b», а (16) не має форму «Ga», бо (16) не містить сингулярного референтного виразу, який 
можна було б замінити на «Скотт» (за Раселом, справжнім логічно власним іменем). «Автор 
«Веверлею» – це неповний символ, що зникає за логічного аналізу. Відповідно, раселівська 
логічна форма міркування-прикладу не є випадком схеми правильного висновування: «Ga; 
a=b;отже, Gb». Кванторний погляд на дескрипції унеможливлює висновування (14) із (16) і (17), 
які просто не мають належної для цього логічної форми. Факт, що (14) логічно не випливає 
із (16) і (17) не заперечує закону Лейбніця. Насправді виявляється відсутність власне випадку 
підстановки виразів, що мають однакову референцію. Але так само, на тій же підставі, не 
можемо говорити про застосування закону Лейбніця до варіанту (В1) прикладу-міркування 
із прочитанням засновку (12) як (15). Як тоді пояснити відмінність між випадками (В1) і 
(В2) за інтуїтивної неправильності (В2)? Расел вважає, що кванторний підхід до визначених 
дескрипцій не заважає зберігати істинність у висновуваннях за вербальної підстановки «Скотт» 
замість «автор «Веверлею» і за первинного випадку дескрипції «автор «Веверлею» [23, p. 
208]. Що відбувається у (В2) за вербальної підстановки? (В2) виявляється неправильним: (16) 
і (17) можуть бути істинними, коли (14) є хибним. Можна цікавитись істинністю пропозиції, 
що точно одна особа є автором «Веверлею» і вона є Скоттом (наприклад, коли наявні сумніви 
або незнання з приводу унікальності автора, або того, що саме Скотт, а не хтось інший, є 
унікальним автором «Веверлею»), водночас не цікавлячись істинністю іншої пропозиції, що 
Скотт є Скоттом, навіть за умови істинності другого засновку (17) (тобто, істинності пропозиції, 
з приводу якої виявляють цікавість у першому засновку (16)). (В1) за вербальної підстановки 
зберігатиме істинність висновку (14). Якщо засновок (15) є істинним, тоді істинними є його 
обидва складники: те, що існує точна одна особа-автор «Веверлею» і те, що Георг ІV таки 
виявляв зацікавленість щодо істинності пропозиції «x = Скотт» (за умови тлумачення «х» як 
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справжнього логічно власного імені унікальної особи-автора «Веверлею»). Істинність другого 
засновку (17) означає, що саме Скотт є цією унікальною особою (за аналогічного тлумачення 
х). Позаяк у даному випадку і «Скотт», і «автор «Веверлею» вважають справжніми логічними 
власними іменами, що мають однакову референцію, то заміна одного імені на інше не змінить 
пропозицію, яку виражають як вихідне, так і отримане в результаті підстановки речення. Тому, з 
огляду на тотожність виражених реченнями «Скотт = Скотт» і «х = Скотт» пропозицій, а також 
на встановлену вище дійсну зацікавленість Георга ІV щодо істинності пропозиції «x = Скотт», 
висновок (14) також виявляється істинним. 

Паратактичний аналіз Девідсона. В результаті заміни кореферентних виразів, наявних у 
істинних засновках: (18) «Галілей сказав, що Земля обертається» і (19) «Земля – єдина планета 
сонячної системи, де грають у футбол», отримуємо хибний висновок: (20) «Галілей сказав, що 
єдина планета сонячної системи, де грають у футбол, обертається», що засвідчує неправильність 
висновування і порушення вимог принципу взаємозамінюваності кореферентних виразів. 
Подолання цієї проблеми і збереження екстенсійного характеру теорії значення Девідсон пов’язує, 
зокрема, із застосуванням паратактичного аналізу (від грецького «паратаксис» - акт розміщення 
пліч-о-пліч; розміщення речень, словосполучень, слів одне за одним, без координуючих чи 
субординуючих сполучників) [5]. Значення істинності речень у екстенсійних контекстах є 
функцією від референцій (екстенсій) його слів-складників. Як пояснити внесок слів-складників 
до значень істинності речень не-екстенсійних контекстів? Девідсон вважає прийнятним лише 
таке пояснення, яке узгоджуватиметься із принципом взаємозамінюваності, перешкоджатиме 
висновуванню (20) із (18) і (19), пояснюватиме правильність висновування (21) «Галілей сказав 
щось» із (18). Припустимо, що колись Галілей промовив речення італійської мови (22) «Eppur 
si muove» («Земля обертається»), а читач цієї сторінки промовляє речення української мови (23) 
«Земля обертається». Галілей і читач кажуть одне і те ж саме. Згідно із Девідсоном, логічну 
форму виразу «каже, що» представляє тримісний предикат, що виокремлює мовця (Галілей), 
промовляння, здійснене мовцем (тобто, (22)) і референцію до промовляння тієї особи, яка 
формулює речення непрямої мови (наприклад, промовляння (23) читачем цієї сторінки). Тобто: 
«існує промовляння х, здійснене Галілеєм, таке, що наше подальше промовляння засвідчує, що 
Галілей і ми говоримо те ж саме. Земля обертається». Скорочено: (24) «Галілей сказав, це/що 
(that). Земля обертається». Тлумачення (18) як (24) є паратактичним. (18) насправді виявляється 
парою речень, очевидно представлених у (24). Вираз «це/що (that)» у (24а) «Галілей сказав, 
це/що (that)» тлумачать як демонстративний займенник, що вказує вперед, на (24б) «Земля 
обертається». Тлумачення (18) як (24) дозволяє: для речення (24б), що визначає зміст сегменту 
прямої мови, зберегти принцип взаємозамінюваності (можемо замінювати кореферентні вирази, 
не змінюючи значення істинності (24б)); пояснити факт впливу заміни кореферентних виразів у 
(24б) на значення істинності (24а) (заміна спричинюватиме те, що читач цієї сторінки і Галілей 
не стверджуватимуть одного і того ж самого); унеможливити висновування (20) із (18) і (19); 
висновувати (21) із (24а). 

Пояснювальна спроможність аналізу Девідсона - предмет дискусій [12, pp. 239-262; 16, pp. 
117-126]. Речення (25) «Існує планета, про яку Галілей сказав, що вона обертається» являє 
ускладнення для девідсонівського аналізу. Якщо (25) паратактично аналізувати як: (26) «Вона 
обертається. Існує планета, про яку (щодо якої) Галілей сказав це/що (that)», тоді у реченні 
(25) вираз «про яку Галілей сказав, що вона обертається» надає виразу «планета» більш точну 
специфікацію. Слово «вона», вказуючи на «планета», демонструє анафоричний референційний 
зв’язок, тому самореференційність є внутрішньо притаманною для (25). Цю рису втрачаємо за 
паратактичного розколювання (25) на дві (розділені крапкою) частини, представлені у (26). Також 
втрачаємо те, на що (25) вказує. Логічною формою (26) буде: (26*) «х обертається. ∃х(Галілей 
сказав це/що (that). х є планетою)». У (26*) квантор не контролює перше входження х-а, яке 
не прилаштовується належним чином до другого фрагменту аналізу і, отже, позбавляє (26*) 
статусу закритої формули. Якщо погоджуватись із існуванням чогось, що обертається (про що 
стверджував Галілей стосовно Землі), тоді (27*) «∃x(Галілей сказав це/що (that). х обертається)» 
видається прийнятнішим, аніж (27**) «Галілей сказав це/що (that). ∃x(х обертається)». На 
відміну від паратактичного (27**), (27*) зобов’язує до існування чогось. 

Сучасні дослідження виявляють цікаві логічні аспекти підходу Девідсона [24, рр. 222-225]. 
Логічну форму речення: (28) «Андрій вірить цьому/що (that). Мерилін Монро є акторкою» 
можна представити як: (28*) «Pab, Gc», де «Pxy» - «х вірить у-ку»; «a» - «Андрій»; «b» - «це/
що»; «G» - «є акторкою»; «c» - «Мерилін Монро». Задумана інтерпретація (28*) приписуватиме 
до «b» певне речення, а саме - друге речення у складі (28): «Мерилін Монро є акторкою». За 
такої пропозиції, логічною формою міркування: (29) «Андрій вірить, що Мерилін Монро є 
акторкою; (30) Мерилін Монро – це Норма Бейкер; отже (31) Андрій вірить, що Норма Бейкер 
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є акторкою» буде: (32*) «Pab, Gc, c=d, отже Pae, Gd», де «d» - «Норма Бейкер», «Pae» - «Андрій 
вірить цьому/що», «e» - відповідає другому «цьому/що» (бо вказує на речення «Норма Бейкер є 
акторкою»), «Gd» - «Норма Бейкер є акторкою». Позаяк демонстративні прийменники «цьому/
що», наявні у (29) і (31), вказують на різні речі, їх символізують по-різному («b» i «e»). У (32*) 
наявні два висновки: «Pae» і «Gd». Тому, правильність (32*) є невизначеною. Можна було б 
стверджувати, що таке міркування (із двома висновками) було б правильним, коли істинність 
засновків гарантує істинність принаймні одного серед висновків. Саме це трапляється у (32*), 
де істинність засновків гарантує істинність висновку «Gd». Однак, здається, те, що важить, 
стосується радше першого висновку «Pae», аніж «Gd». Але істинність бажаного висновку «Pae» 
не гарантується істинністю засновків (32*). Це є (за очевидної неправильності міркування (29)-
(31)) очевидним аргументом на користь підходу Девідсона: маємо неправильне міркування (29)-
(31) і відповідну йому девідсонівську логічну форму (32*), що засвідчує неправильність цього 
міркування і унеможливлює випливання (31) із (29)-(30). 

З іншого боку, підхід Девідсона може запропонувати такі символізації інтуїтивно правильних 
міркувань природної мови із реченнями-сповіщеннями ПУ, які дійсно засвідчують правильність 
міркувань природної мови. Логічною формою міркування «(29) Андрій вірить, що Мерилін 
Монро є акторкою; (33) Це є істинним;отже, (34) Андрій вірить чомусь (у щось) істинному». 
буде: «(35*) Pab, Gc, Hb;отже ∃x (Pax & Hx)», де «Hх» - «х є істинним»; «Pab – «Андрій вірить, 
що b»; «Gc» - «Мерилін Монро є акторкою»; «Hb» - «це/що є істинним». Прочитання (35*): 
«Андрій вірить цьому. Мерилін Монро є акторкою. Це є істинним. Отже, існує х, такий, у що 
Андрій вірить і х є істинним». Обидва випадки «це(цьому)» розглядають такими, що вказують 
на одну і ту ж саме річ, і, отже, їх символізують однаково як «b». (35*) демонструє правильність 
відповідного міркування природної мови. Однак, виникають складнощі. Із засновків (35*) 
можна також виснувати «Gc», що відповідає «Мерилін Монро є акторкою». Хоча те, що Мерилін 
Монро є акторкою, дійсно може виявитись істинним, але це не повинно випливати із (29). 

Серл: ідея репрезентацій другого порядку [26]. Серл вважає термін «ПУ» джерелом плутанини, 
що спонукає до тлумачення інтенційних станів як установок по відношенню до пропозиції. 
Насправді наявне не двомісне відношення, – зокрема: віри, переконання або твердження - між 
мовцем (його інтенційним станом) і деякою пропозицією, але відношення репрезентації між 
інтенційним станом і речами, які цей стан репрезентує. Поняття «ПУ» провокує з’яву розриву між 
інтенційним станом і пропозицією. Однак, неможливо просто вірити, сумніватись, умислювати, 
бажати, без того, аби вірити у щось, бажати чогось, умислювати щось тощо. Специфікувати 
інтенційний стан означає специфікувати умови його задоволення, які встановлюються 
інтенційним змістом завжди в деякому модусі репрезентації. Вираз «Андрій вірить, що р» 
не описує відношення між Андрієм (його вірою) і пропозицією «р». Радше, маємо випадок 
приписування Андрію інтенційного стану віри, коли у повідомленні такого приписування 
(тобто, у повідомленні репрезентативного змісту даного інтенційного стану) «віра є ідентичною 
із пропозицією, сформульованою як віра (construed as believed)» [26, р. 19]. Це означає, що 
повідомлення змісту віри Андрія презентує пропозицію без її інтенційного модусу віри, але із 
повідомленням даного модусу. 

Серл зазначає, що зазвичай повідомлення про інтенційні стани (їх сповіщення) є інтенсійним 
повідомленнями. Використання пари термінів «інтенсія/екстенсія» є важливим у випадку 
речень, що сповіщують ПУ. Розглянемо речення (36) «Андрій вірить, що Марк Твен написав 
«Пригоди Тома Сойєра». Речення (37) «Марк Твен написав «Пригоди ГФ» «є істинним і 
міститься у реченні (36). Екстенсією речення (37) є значення істинності «істина». Більше того, 
оскільки Марк Твен насправді був Семюелем Клеменсом, у реченні (37) можна замінити одне 
власне ім’я на інше, не змінюючи екстенсії речення (37). Якщо така заміна не змінює значення 
істинності, тоді речення конституює екстенсійний контекст. Речення (36), що містить речення 
(37) як складник, демонструє проблемність підстановки: Андрій може не знати, що «Марк 
Твен» – це псевдонім Семюеля Клеменса. Тому, отримане в результаті підстановки, речення (38) 
«Андрій вірить, що Семюел Клеменс написав «Пригоди Тома Сойєра» може бути хибним. Факт 
незбереження екстенсії (значення істинності) в результаті підстановки кореферентних виразів 
вважають свідченням такого: сповіщення гадки конституює інтенсійний контекст. 

Терміни «інтенсійність (intensionslity-with-an-s)/інтенційність (intentionslity-with-a-t)» 
перебувають у певному зв’язку. Інтенційність – це властивість скерованості ментальних 
станів на об’єкти або стани у світі (гадка Андрія є гадкою про щось і скеровується на Марка 
Твена і його авторство «Пригод Тома Сойєра»). ПУ притаманна інтенційність. Інтенсійність 
– явище, пов’язане із неспроможністю деяких речень задовольнити вимоги принципу 
взаємозамінюваності кореферентних виразів. Сповіщення ПУ (речення, що містять ПУ) 
створюють інтенсійні контексти. Інтенційність та інтенсійність – різні явища. Єдиний зв’язок 
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між ними – зазвичай повідомлення про інтенційні стани є інтенсійними повідомленнями. 
Тому, інтенсійні речення можна розглядати як репрезентації репрезентацій (другопорядкові 
репрезентації). Значення істинності речення (39) «Андрій вважає, що Кім Бессінджер – 
найгарніша серед жінок» не вимагає від світу бути таким, яким його репрезентують інтенційні 
стани (не вимагає, аби Кім Бессінджер була насправді найгарнішою). Вимагається лише те, аби 
зміст інтенційного стану (зміст віри Андрія) був саме таким, яким він репрезентується реченнями 
про ці інтенційні стани. Тобто, істинність другопорядкових репрезентацій залежить не від того, 
яким є стан справ у світі (чи є дійсно найгарнішою саме Кім Бессінджер), репрезентований 
першопорядковою репрезентацією (гадкою Андрія), але радше від того, яким саме є стан справ у 
ментальному світі першопорядкової репрезентації (у гадці Андрія). Якщо об’єкти, на які вказує 
ментальна репрезентація, насправді не існують (випадок референційних невдач), то про таку 
ментальну репрезентацію таки можна щось коректно повідомити. Вирази, що зустрічаються 
у повідомленнях-про-ментальні-репрезентації (у другопорядкових репрезентаціях), не 
задовільняють вимоги взаємозамінюваності кореферентних виразів. Чому? Їх використовують 
не для вказування на об’єкти, а для передачі (вираження, сповіщення) змісту першопорядкової 
репрезентації. Взаємозаміна кореферентних виразів може спричинити невдачу збереження 
ментального змісту першопорядкового інтенційного стану, про який повідомляють, сповіщують 
за допомогою певного речення як другопорядкової репрезентації, і, отже, така підстановка не 
зможе гарантувати тотожність (збереження) значення істинності речення як другопорядкової 
репрезентації, що сповіщує ПУ (якийсь інтенційний стан, тобто першопорядкову репрезентацію). 
Таким чином, отримуємо роз’яснення причин невдачі взаємозамінюваності. 

Висновки. Розглянуті підходи Фреге, Расела, Девідсона і Серла не вичерпують кола 
«класичних» підходів до вирішення проблем контекстів ПУ. Важливим продовженням даної 
теми є з’ясування сутності підходів Квайна [17], Крипке [11], Хінтікки [9] та Каплана [10]. 
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ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ САМОТНОСТІ ЛЮДИНИ
 
Дана стаття присвячена висвітленню деяких підходів до визначення сутності самотності 

людини. 
Ключові слова: людина, самотність, підхід, теорія. 

Данная статья освещает некоторые подходы к определению сущности одиночества человека. 
Ключевые слова: человек, одиночество, подход, теория. 

The aim of the article is an analysis of some theoretical approaches to the study of the essence of 
human loneliness. 

Appearing on the background of the philosophical arguments about man’s place in the world 
and the meaning of his existence in society «loneliness» as a concept marked inconsistency of this 
existence, which implies, on the one hand, the «inclusion» and «engagement» in social context, and on 
the other - separateness, isolation of his particular life. The problem of loneliness in philosophy once 
considered «double» on two levels: as jointing physical and social existence (loneliness, solitude), 
and as psychological reflexive awareness of human existence as a single entity of the universe. That 
is, at the level of philosophical reflection «loneliness» was a reflection of one of the aspects of man’s 
relationship with God, and with society: first, as a manifestation of «morbidity», «non-integrity» of 
human soul (in Hesychasm), then as «alienation» and the opposition of society and individual (in 
Transcendentalism), and as a «primordial loneliness» of man (in existentialism). 

So, one of the philosophical approaches to understanding of the nature of human loneliness is 
hesychast anthropological approach. According to G. Palamas, and to the biblical texts, the man 
testified own will in action, directed by his mind, revolted against the order established by God. He

© В. А. Гриценко, 2012
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 became a sinful creature deprived not only from the peace of Eden, but also violated the harmony in 
itself that caused fear, loneliness and suffering because of the need to further man’s struggle with the 
outside world. 

The most profound theoretical understanding of the problem of loneliness starts from the middle of 
the nineteenth century, when originally refracted motives alone become one of the starting points of 
the philosophical concept of transcendentalism, the development of which H. Thoreau plays a leading 
role. He considers the principle of privacy as a necessary initial step towards a higher, spiritual solitude. 
Transcendentalists were the first who distinguished between loneliness - a product of «despair» of 
urban life and solitude - necessary for privacy and focusing on their internal spiritual potency. Solitude 
is seen as a means of protection of the individual, because it strengthens the human spirit, contributes to 
personal and social advancement. Another concept of loneliness and solitude advanced contemporary 
Thoreau, S. Kierkegaard. He believes that man is alone in nature. From his perspective, the focus is 
how a person lives in solitude. A man from birth is «outsider» in relation to society and life in general. 

Loneliness in terms of another representative of existentialism E. Fromm - a loss of human satisfactory 
relations with the outside world and the transformation of reality into strange, distant world. At the level 
of the psyche and consciousness of man’s loneliness manifests itself in such adverse conditions as 
confusion and hopelessness, feeling the loss of orientation in life, fear of the outside world, pessimism, 
feelings of worthlessness, apathy, aggression, etc. According to E. Fromm, the current situation can 
be described as total alienation, because its essential features is the alienation of man from himself, 
his alienation from other people and from society. K. Moustakas sees the difference between «fear 
of loneliness» and «real loneliness». Fear of loneliness initiates protective mechanisms that distract 
people from the reality of life, but also pushes a person to seek contact with others. The real loneliness 
comes from self-awareness of being alone that can be the impetus for creativity. 

Loneliness in terms of socio-cultural approach as a multifaceted phenomenon and can be seen as the 
physical and psychological state of man, describe the objective relationship with the other person and 
his subjective attitude to these relationships. For example, the famous sociologist I. Kon calls loneliness 
«multilateral» phenomenon. In addition, he points to the cause of human loneliness, explaining why in 
adolescence and early adulthood most acute person experiencing loneliness. P. Suefeld also argues that 
notions of solitude and loneliness may be based on cultural differences. According to P. Suefeld today 
most people in Western society believe that being alone - it is mostly undesirable condition. However, 
P. Suefeld indicates that solitude can have a deep, full of meaning positive contribution. He refers to 
those who had transcendent and religious experience. 

Among sociological views on the problem of loneliness can separately identify cognitive approach, 
whose representatives are L. Peplau and D. Perlman, N. Pokrovsky, Z. Puzanova et al. From their point 
of view, loneliness is defined as the reality of human existence, which involves understanding and 
awareness of each person tragedy of birth and dying in complete solitude. Loneliness - is as natural and 
integral part of human life as joy, lust and self-realization. Fear of loneliness - a desire to avoid social 
exclusion, fear be unnecessary and hopeless, often pushes people into fools and compromises involving 
artificial social contexts. However, they agree that there are cultural determinants of loneliness, such as 
the predominance of individualistic values in society. 

According to the theory of infectious loneliness, loneliness can be inherited and contagious. 
Consequently, G. Cacioppo, J. Fowler, N. Christakis, W. Patrick, and others found that loneliness has a 
hereditary component. In addition, in longitudinal study they have studied for ten years how loneliness 
spreads in social networks of people. Therefore, they found the following pattern of functioning 
edge social networks. People who are on the periphery have fewer friends, it makes them feel lonely, 
however, they tend to break off those little ties that they still are. However, before they do it, lonely 
people tend to transfer the same feeling of loneliness to their few friends, thereby running again this 
destructive cycle. These effects mean that our social «fabric» may «worn out» from the end, as with all 
dissolved yarn knitted sweaters. Therefore, according to these scholars, methods of intervention, aimed 
at preventing and reducing loneliness in our society can be effective if strong and active referrals of 
people who are on the periphery, to assist in establishing and restoring their social ties. Helping them, 
society creates a protective barrier against loneliness that provides reintegration of lonely people in the 
society to keep the whole network of social relations from gradual damage. 

Keywords: man, loneliness, approach, theory. 

Постановка проблеми та її значення. Хоча на рівні повсякденності зміст слова «самотність» 
удається очевидним кожному, для вчених явище, що стоїть за цим поняттям, виглядає 
багатогранним, неоднозначним та складним для його інтерпретації. Дослідженню сутності 
явища самотності присвячені праці зарубіжних та вітчизняних мислителів і науковців різних 
галузей знань: Г. Богослова, І. Влахоса, Дж. Качіоппо, С. К’єркегора, Т. Клінтона, І. Кона, 
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К.  Маустейкаса, Г. Палами, Д. Перлмана, Н. Покровського, Ж. Пузанової, П. Сьюфільда, Г. Торо, 
Е. Фромма, [див. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 та ін]. 

Метою статті є аналіз деяких теоретичних підходів до вивчення сутності самотності людини. 
З’явившись на тлі філософських міркувань про місце людини у світі та зміст її існування 

в соціумі «самотність» як поняття позначило суперечливість цього існування, що припускає, 
з одного боку, «включення» та «залученість» людини в суспільний контекст, а з іншого, – 
окремість, відособленість «проживання» нею свого конкретного життя. Проблема самотності у 
філософській думці відразу стала розглядатися «подвійно», на двох рівнях: як окремість фізичного 
та соціального існування (самота, самітність), і як психологічне рефлексивне усвідомлення 
свого існування як одиничного суб’єкта світобудови. Тобто, на рівні філософського осмислення 
«самотність» виявляється відбиттям однієї із граней взаємин особистості та Бога, й особистості 
та суспільства: спочатку як прояв «хворобливості», «нецілосності» душі людини (в ісихазмі), 
потім як «відчуження» і протиставлення суспільства й індивіда (у трансценденталізмі), і як 
споконвічна «самотність» людини (в екзистенціалізмі). 

Отож, одним з філософських підходів до розуміння сутності самотності людини є ісихастський 
антропологічний підхід (від грец. «ісихія» – «мовчання, спокій»), основоположником якого є 
афонський монах Григорій Палама. На думку Г. Палами, М. Сповідника, Г. Богослова, І. Влахоса 
та інших представників цього підходу [1; 4 та ін], й у відповідності до біблійних текстів, людина, 
засвідчивши власну волю у дії, скерованій своїм розумом, збунтувала проти встановленого Богом 
устрою, перетворилася на істоту гріховну, через що звільнилася не тільки від спокою та тиші 
Едема, але і порушила гармонію в собі самій, що викликало страх, самотність та страждання 
через необхідність подальшої боротьби людини з оточуючим світом. 

Разом з тим, людина, – вважає Г. Палама, – не «збіглий розум», ув’язнений у темницю тіла, а 
подоба Творця, яка здатна уподібнитися Богові, якщо її думки, почуття й дух діють у згоді один з 
одним. І ця згода досягається через молитовне усамітнення з Богом, коли «хвора» душа людини 
поступово зцілюється від самотності, страху та страждання [4, с. 105]. «Ми не називаємо 
«людиною» окремо душу, або тіло людської істоти, але й одне, й інше водночас…– стверджує 
Г.  Палама. – Наша кінцева мета… – воскресіння цілісної людської істоти, її душі та тіла» [4, с. 
105]. Тому досягнення «антропологічної цілісності», зцілення душі людини від самотності через 
молитовне усамітнення з Богом й інтерпретується в ісихазмі як необхідна умова достеменного 
існування. 

Найбільш глибоке теоретичне осмислення проблеми самотності починається із середини 
ХІХ століття, коли своєрідно переломлені мотиви самотності стають однією з вихідних точок 
розвитку філософської концепції трансценденталізму, у розвитку якого провідну роль грає 
філософ, письменник, натураліст Генрі Торо. Він розглядає принцип усамітнення як необхідний 
початковий щабель на шляху до вищої, духовної самоти. 

Трансценденталісти одні з перших стали проводити відмінність між самотністю – продуктом 
«повного розпачу» міського життя й усамітненням – необхідним для самовдосконалення людини 
та концентрації на своїх внутрішніх духовних потенціях. Усамітнення розглядається ними як 
засіб захисту особистості, оскільки воно зміцнює людину духовно, сприяє особистісному й 
соціальному становленню [6]. 

Іншу концепцію самотності й усамітнення висуває сучасник Г. Торо, Серен К’єркегор. Його 
погляд на долю особистості вже не такий оптимістичним, що, до речі, притаманне філософії 
екзистенціалізму взагалі. Представники екзистенціалізму вважають, що людина є одинокою 
за своєю суттю. З їхньої точки зору, фокусом є те, як людина живе у самотності. Самотність 
по С. К’єркегору – «... замкнений світ внутрішньої самосвідомості, світ, який принципово не 
може розмикатися ніким, окрім Бога» [3]. Він визнає віру в Бога, але нетрадиційну, що відкидає 
офіційну церкву. Головна теза даної філософії зводиться до твердження, що вірити в Бога 
абсурдно, віра антагоністична розуму, але сам світ абсурдний, тому вірити треба. «Духовній 
людині» по С. К’єркегору не потрібно усамітнюватися для самовдосконалення, тому що в цьому 
немає ніякої необхідності. Людина із самого народження «стороння» стосовно суспільства і 
життя в цілому. 

Самотність з точки зору ще одного представника екзистенціалізму Е. Фромма, – це втрата 
людиною задовільних зв’язків з оточуючим світом та перетворення даної дійсності на чужий, 
віддалений світ. На рівні психіки та свідомості самотність людини проявляється у таких 
негативних станах, як розгубленість та приреченість, почуття втрати основного орієнтиру в 
житті, страх перед оточуючим світом, песимізм, почуття непотрібності, апатія, агресія тощо [7]. 
За Е. Фроммом, сучасна ситуація може бути охарактеризована як тотальне відчуження, адже 
суттєвими її ознаками є відчуження людини від самої себе, її відчуження від інших людей і від 
суспільства. Отримана людиною свобода приносить їй незалежність і раціональність існування, 
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але разом з тим вона ізолює її та пробуджує в ній почуття самотності, безсилля та тривоги. 
Отже, самотність є вічною та неусувною проблемою для людського суспільства. 

Провідним представником екзистенціалістів з даного питання також є К. Маустейкас, який 
на початку 1960 року проводить різницю між «страхом самотності» та «дійсною самотністю». 
Страх самотності ініціює захисні механізми, що відволікає людину від життєвої реальності, а 
також штовхає людину на пошук контактів з іншими людьми. Дійсна самотність походить від 
усвідомлення себе самотнім, що може бути поштовхом для творчої діяльності. К. Маустейкас 
вбачає самотність неминучою, і дійсну самотність позитивною: «Самотність – це умова життя 
людини і досвід відчуття себе людиною, що робить людину здатною підтримувати, розширювати 
та поглиблювати свою людяність» [10, c. 15]. 

Самотність з точки зору соціально-культурологічного підходу є багатогранним явищем 
і може розглядатись як фізичний та психологічний стан людини, характеризувати об’єктивні 
стосунки людини з іншими та її суб’єктивне ставлення до цих стосунків. Наприклад, відомий 
соціолог І. С. Кон називає самотність «багатобічним» явищем. Крім того, він вказує на причини 
виникнення самотності людини, пояснюючи, чому в підлітковому та юнацькому віці людина 
найгостріше переживає самотність: «… вічна проблема – самотність. Довгий час писали, що 
самотніми люди в нас бути не можуть. Потім установили, що буває самотня старість. Тепер 
з подивом пишуть, що самотність хвилює підлітків. Почуття це має не тільки соціальні, але 
й психологічні причини. Самотність замолоду переживається гостріше всього тому, що йде 
формування самосвідомості, людина усвідомлює свою несхожість з іншими, це її одночасно 
радує й лякає, тягне до інших і відштовхує від них. Тому юність одночасно самий колективний, 
товариський і самий самотній вік» [2]. 

Крім того, самотність – це не тільки випробування для людини, але й випробування людиною, 
особистістю самої себе, самоствердження своєї людської сутності, переважання своєї особистості 
над будь-якими зовнішніми обставинами. Адже випробування та виховання самотністю, 
особливо добровільної самотності, з часом приводять людину назад у світ людей, зближують 
індивіда з іншими, роблять для нього саму можливість спілкування та життя у людському 
суспільстві самоцінними і безумовними. Доктор філософії Г. Сібсі та доктор педагогічних 
наук Т. Клінтон також вважають, що відчуття та здатність до самоспостереження надзвичайно 
загострюються завдяки добровільній самотності. «Усамітнення допомагає нам зняти майже 
несвідомі захисні механізми, які ми використовуємо, щоби полегшити переживання самотності 
та страх перед смертю» [9, с. 166]. 

Ще одним із представників соціально-культорологічного підходу є П. Сьюфільд, яких також 
стверджує, що погляди на усамітнення та самотність можуть ґрунтуватися на культурних 
особливостях. Згідно з П. Сьюфільдом сьогодні більшість людей у західному суспільстві 
вважають, що перебування на самоті – це переважно небажаний стан. Коли вони ізольовані, вони 
енергійно намагаються знайти собі компанію й, якщо це не вдається зробити, вони намагаються 
уникнути ізольованості, заміщаючи її такими видами активності, як спостереження за іншими 
людьми по телебаченню. Коли виявляється, що хтось витрачає багато часу на самоті, вони 
вирішують, що така людина потребує жалю, помочі чи навіть лікування [12, c. 54]. Разом з тим, 
П. Сьюфільд вказує на те, що усамітнення може мати глибокий, повний значення позитивний 
внесок. Він посилається на тих, хто мав трансцендентне та релігійне переживання. П. Сьюфільд 
зауважує: «Ніхто не буде заперечувати, що самотність може нашкодити. Але тією ж мірою 
безперечним є те, що усамітнення може зцілити. Усамітнення, певним чином влаштоване, може 
зцілити навіть від самотності та бути вихідним пунктом для радості, здоров’я та зростання» [12, 
c. 65]. 

Серед соціологічних поглядів на проблему самотності можна окремо виділити когнітивний 
підхід, представниками якого є Л. Пепло та Д. Перлман, Д. Рісмен, Н. Покровський, Ж. Пузанова 
та ін. [5; 11 та ін]. З їхньої точки зору самотність визначається як реальність людського існування, 
що передбачає розуміння та усвідомлення кожною людиною трагедії народження та вмирання 
в повній самотності. Самотність – така ж природна та інтегральна частина людського життя, 
як радість, спрага та самореалізація. Страх самотності – це прагнення уникнути соціального 
відчуження, побоювання виявитися непотрібним і безнадійним, що нерідко штовхає людину на 
дурні компроміси та залучення до штучних соціальних контекстів. 

Американські дослідники Л. Пепло та Д. Перлман відзначають, що «за всієї розмаїтості 
наявних трактувань цього соціально-психологічного феномена більшість вчених визнають 
три «аксіоми»: а) самотність корениться в дефіциті соціальних зв’язків особистості; б) 
самотність являє собою суб’єктивний стан, який не завжди співпадає з об’єктивною соціальною 
ізольованістю; в) стан самотності сприймається особистістю негативно та породжує 
страждання» [11]. Разом з тим вони погоджуються, що є культурні детермінанти самотності, 
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такі як переважання індивідуалістичних цінностей у суспільстві. 
Цікавим також є дослідження доктора соціологічних наук Ж. В. Пузанової, яка провела 

критичний аналіз різних концептуальних і методологічних підходів до вивчення проблеми 
самотності з позицій сучасної соціологічної науки. Вона також виділяє наступні рівні 
сприйняття й усвідомлення самотності: когнітивний (спроби усвідомити причини виникнення 
самотності, її сутність), афективний (спроби описати, які емоції виникають при переживанні 
самотності) і поведінковий (спроби представити, як поводяться люди, що переживають 
самотність). Результатами проведеного дослідження Ж. Пузанова також доводить, що: у 
повсякденному уявленні немає чіткого поділу понять самотність, усамітнення, відчуження, а 
оцінка переживання самотності носить як позитивний, так і негативний характер; самотність у її 
структурному вимірі може розглядатися як індикатор стану суспільства, що діагностує не тільки 
загальний ступінь його аномічності, але й конкретні «слабкі ланки» (ослаблення соціальних 
зв’язків, криза спілкування, психологічні проблеми тощо); сучасне суспільство створює все 
більше причин (екзистенціальних і ситуативних), що приводять індивіда до усвідомлення його 
онтологічної самотності [5]. 

Цікавим, на нашу думку, є теорія інфекційної самотності, згідно з якою самотність може 
успадковуватися та бути заразною. Отже, американські вчені Дж. Качіоппо, Дж. Фаулер, 
Н.  Крістакіс, У. Патрік та ін. з’ясували, що самотність має спадковий компонент. Крім того, у 
лонгітюдному дослідженні протягом десяти років вони вивчали, як самотність поширюється у 
мережах соціальних зв’язків людей. Результати їх дослідження свідчать про те, що люди, близькі 
до когось, хто відчуває самотність, є на 52 % також більш схильні до переживання самотності 
[8]. 

Дослідження Дж. Качіоппо вказують на те, що на самотність чинять свій вплив більш широкі 
процеси, які відбуваються в мережі соціальних зв’язків [8]. Отже, вони виявили наступну 
закономірність функціонування краю мережі соціальних зв’язків. Люди, які знаходяться на 
периферії, мають менше друзів, що змушує їх почуватися самотніми, разом з тим, вони мають 
тенденцію обривати і ті незначні зв’язки, які в них ще є. Але, перед тим, як вони роблять це, 
самотні люди схильні до передачі того ж самого почуття самотності своїм небагатьом друзям, 
тим самим запускаючи знову це руйнівне коло. Ці ефекти означають, що наша соціальна 
«тканина» може «потріпатися» з кінців, як розпускається з кінців пряжа в’язаного светра. 

Треба додати, що спостереження того, що самотність може передаватися від однієї людини 
до іншої, нагадує відоме спостереження Е. Дюргейма щодо розповсюдження суїцидів. Він 
помітив, що рівень суїцидів залишався однаковим у весь час і у всіх групах, навіть незважаючи 
на те, що індивідууми, які входили в ці групи, минали. Іншими словами, те, як люди сприймали 
своє життя, залежало від того суспільства, яке вони спадкували. І хоча суїцид, як і самотність, 
часто сприймався повністю індивідуалістично, праця Е. Дюргейма сприяла розумінню того, що 
суїцид частково обумовлений більш широкими соціальними чинниками. 

Тому, на думку цих вчених, методи втручання, які націлені на попередження та зменшення 
рівня самотності в нашому суспільстві, можуть бути ефективними за умови рішучого та 
активного направлення людей, які знаходяться на периферії, по допомогу у налагодженні та 
відновленні їх соціальних зв’язків. Допомагаючи їм, суспільство створює захисний бар’єр 
проти самотності, що забезпечує реінтеграцію самотніх людей у суспільство та зможе зберегти 
всю мережу соціальних зв’язків від поступового руйнування. 

Висновки. Таким чином, аналіз висвітлених теоретичних підходів на сутність самотності 
людини дає нам підстави стверджувати, що самотність є складним явищем, яке детерміноване 
не тільки особистими психологічними особливостями індивідуумів, схильних до самотності, 
але й особливостями функціонування і розвитку сучасного суспільства. Крім того, більшість 
дослідників вбачають різницю між поняттями самотності та усамітнення, обґрунтовуючи 
негативний вплив самотності та позитивну роль усамітнення в житті та в процесі становлення 
особистості людини. 
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СЕТЬ ИНТЕРНЕТ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЛИГИОЗНУЮ КУЛЬТУРУ

Розглядаються питання впливу комунікації в межах всесвітньої мережі Інтернет на 
становлення релігійної культури віруючих різних релігійних конфесій. Підіймається проблема 
проникнення релігійних відносин у віртуальний простір. Розкрита сутність морально-етичних 
суперечностей, які виникають при взаємодії релігії та віртуального простору. 

Ключові слова: Інтернет, Всесвітня Мережа, комунікація, сітьовий ресурс, віртуальний 
простір, релігійна культура. 

Рассматриваются вопросы влияния коммуникации в пределах всемирной сети Интернет 
на становление религиозной культуры верующих различных конфессий. Затронута проблема 
проникновения религиозных отношений в виртуальное пространство. Раскрыта сущность 
морально-этических противоречий, возникающих при взаимодействии религии и виртуального 
пространства. 

Ключевые слова: Интернет, Всемирная Сеть, коммуникация, сетевой ресурс, виртуальное 
пространство, религиозная культура. 

The problems of online-communication’s influence on formation of religious culture from difference 
religious confession are considered. The problem of penetration of religious relations into the virtual 
space is affected. The essence of the morally-ethical contradictions arising at interaction of religion and 
virtual space is uncovered. 

The purpose of article is analysis of the process of penetration of religious relations in the online 
virtual space. Religious communication in the virtual environment of the global computer network 
is subjected to network’s influence and indirectly affecting to the religious culture – the part of the 
spiritual culture, which has its origins in the religious needs of people. Thus, this work aims to show 
the influence of the World Wide Web on the formation of religious culture, and, therefore, ideology 
of individuals, which interacting within it. The result of this work is the claim that the process of 
informatization of society affects to the religious culture that undergoes transformation in a virtual 
environment. 

These changes are most visible on the micro level, it encloses in the appearance of the religious 
online-communities, blogs and forums, religious orientation, the faithful implementation of religious 
rituals and mysteries on the Internet. Further penetration of religious relations in the online environment 
can lead to the development and dissemination of the phenomenon of online religions. In addition, the 
role of religious communities of the World Wide Web in public life will be increased. 

At the same time, the influence of the virtual space on the religious culture has a dual, discussion 
character, contains a number of ethical controversies, which issues a mixed reactions from a various
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 religious faiths. Such problems can be a catalyst for various kinds of social conflicts. 
Keywords: the Internet, World Wide Web, communication, a network resource, a virtual space, 

religious culture. 

На протяжении последних десятилетий одной из важных тенденций в становлении мирового 
сообщества стало интенсивное развитие способов и средств межличностной коммуникации, 
основанных на использовании информационных сетей. Наиболее известной и распространенной 
среди них на сегодняшний день является всемирная сеть Интернет, включающая в себя более 
мелкие и локальные сети и их сегменты. Таким образом, текущий период человеческого развития 
можно охарактеризовать появлением новой социокультурной среды – электронного пространства 
Интернета – всемирной системы объединенных компьютерных сетей, оказывающей значительное 
влияние на коммуникацию и культурные процессы. Интернет становится неотъемлемым 
элементом полноценного человеческого существования, включая в себя большинство явлений, с 
которыми сталкивается в течение своей жизни индивид. В связи с этим, общественные отношения 
все более перемещаются в виртуальную реальность, осуществляясь в границах информационных 
сетей, через которые участники коммуникации имеют возможность взаимодействовать друг с 
другом и с другими источниками информации. Динамика изменения числа участников сетевой 
коммуникации в мире показывает, что популяция пользователей Интернета на планете увеличила 
свою численность с 3 млн. по состоянию на 1990 год (дата основания Всемирной Сети) до 2 
млрд. 405 млн. по данным на июнь 2012 года. Из них в нашей стране сегодня проживает 15,3 
млн. пользователей или 34,1% от всего населения Украины [1]. И хотя украинские показатели 
намного ниже, чем в странах Западной Европы, Северной Америки и Дальнего Востока, где 
доля пользователей Всемирной Сети достигает 70–80%, эти показатели свидетельствуют о 
постепенном росте влияния информационных сетей и в украинском обществе. 

Целью данного исследования является анализ процесса проникновения религиозных 
отношений в виртуальное пространство сети Интернет, которая сегодня стала важным каналом 
информационного обмена между верующими различных конфессий и представляющими их 
религиозными организациями. На сегодняшний день сеть Интернет также является не уступающей 
прочим СМИ глобальной площадкой распространения религиозного влияния, а также местом 
культурного и религиозного самоопределения индивидов. Религиозная коммуникация в границах 
виртуального пространства глобальной компьютерной сети подвергается ее влиянию, меняясь и, 
тем самым, опосредованно воздействуя на религиозную культуру – часть духовной культуры, 
которая возникла под влиянием религиозных запросов людей и призвана удовлетворять их 
духовные потребности. Таким образом, данная работа призвана показать характер влияния 
всемирной сети Интернет на формирование религиозной культуры, а, следовательно, и 
мировосприятия индивидов, взаимодействующих в ее пределах. 

Актуальность данной проблемы для нашей страны подтверждается эмпирическими 
исследованиями, которые говорят о значительном уровне религиозности в украинском обществе. 
Так, по данным международного социологического исследования, проведенного Институтом 
социологии НАН Украины, в 2009 году 65,5% населения Украины относило себя к какой-
либо религии или вероисповеданию [2]. Многие среди верующих предпочитают общение на 
религиозные темы и взаимодействие со священнослужителями через сеть Интернет, например, 
по данным отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви Киевского 
Патриархата, одной из доминирующих конфессий на территории Украины, до 25% прихожан 
данной религиозной организации общаются со священниками в Интернете [3]. 

Сложная и противоречивая проблема взаимодействия религии и виртуальных сетей в настоящее 
время приобретает все большую популярность в ученой среде. Так, среди фундаментальных 
работ в этой области особую значимость имеет ряд работ К. Хелланда, эксперта по вопросам 
религиозной активности в онлайн-пространстве и исследований в сети Интернет. Одной 
из его наиболее известных публикаций стала работа «Онлайн-религия как живая религия: 
методологические аспекты исследования религиозного участия в Интернете» (2005). Автором с 
1999 года проводились обширные исследования религиозных групп и течений в информационных 
сетях с акцентированием внимания на анализ и классификацию сайтов, служащих пространством 
для религиозной коммуникации. Исследования автором религиозной деятельности онлайн имеют 
важное методологическое значение для исследований религиозной активности в виртуальных 
сетях. Из эмпирических исследований также важно отметить совместную работу П. Чеонг, А. 
Халаваиса и К. Квона «Хроники Меня: понимание блоггинга как религиозной практики». Работа 
стала редким примером практического исследования применения Интернета в религиозной 
деятельности конкретных организаций на примере блогов. Кроме вышеозначенных работ для 
исследователей вопросов взаимодействия религии и информационных сетей имеют большую 
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значимость теоретические наработки в сфере проблем информационного и сетевого общества, 
а также виртуальной реальности и религии в информационном обществе таких авторов, как М. 
Кастельс, Э. Тоффлер, Д. Белл, Г. М. Маклюэн и другие. И все же, к сожалению, в настоящий 
момент в отечественной науке проблема религиозного взаимодействия в информационных 
сетях все еще слабо представлена и требует более пристального внимания со стороны ученого 
сообщества. 

В связи с этим вполне уместной выглядит задача рассмотрения вышеприведенной проблемы в 
научном ключе с вычленением ключевых особенностей процесса взаимодействия сети Интернет 
и религии. Текущее возрастание роли информационных сетей в жизни социума затрагивает также 
и его религиозную сферу, которая, в свою очередь, является важным фактором влияния на все 
прочие общественные и культурные процессы, на формирование норм и ценностей современного 
общества, будучи «катализатором» социокультурных процессов в современном мире. 

Одна из наибольших проблем, возникающих при изучении религии в Интернете, состоит в 
том, чтобы идти в ногу вместе со стремительными изменениями и динамичными процессами, 
которыми сопровождается развитие информационных сетей. Эта проблема особенно остро 
стоит при формировании теоретического базиса для изучения религиозности в виртуальном 
пространстве. Хотя религия всегда имела место среди прочих тематических направлений 
сети Интернет, с развитием Всемирной Сети эволюционируют и виртуальные религиозные 
отношения в ее пределах. С увеличением количества сетевых ресурсов расширяется религиозная 
сеть и, кроме того, изменяется характер религиозного взаимодействия. Так К.  Геллард, 
исследователь, который ввел в обиход понятие онлайн-религии (online religion), отмечает, что 
на конец 1999 года не было четкого различия между религиозными сайтами с высоким уровнем 
интерактивности и свободы и чисто информативными сайтами, дающими пользователям только 
информацию, без взаимодействия с посетителями. Кроме того, анализ религиозных ресурсов 
говорил о существенных различиях между веб–сайтами официальных религиозных организаций 
и неофициальных групп. Оказалось, что в тот период религиозные институты не принимали 
значительного участия в разработке открытых интерактивных ресурсов в пространстве 
«Всемирной паутины». В то же время неофициальные площадки для коммуникации, такие 
как Usenet, предоставляли своим участникам место для комфортного межрелигиозного 
взаимодействия и обмена религиозным опытом. Тем не менее, исследователь отмечает, что уже 
за 5 лет религиозные организации сумели адаптироваться к новым реалиям виртуальной среды 
информационных сетей и улучшили способы онлайн-взаимодействия, создав все необходимые 
условия для комфортной виртуальной религиозной коммуникации [4]. Вероятно, это также было 
связано с постепенных переходом в этот период состояния развития сетевых технологий от так 
называемого периода «Веб 1. 0» к «Веб 2. 0», которое сопровождалось интенсивным развитием 
средств интерактивного взаимодействия между пользователями сети Интернет [5]. С улучшением 
технического оснащения сайтов, развитием аудио- и видеочатов, видеоконференций, онлайн-
семинаров и прочих средств коммуникации повышалась и религиозная активность пользователей 
Всемирной Сети. Например, появление различного рода видеосервисов позволило Русской 
Православной церкви завести собственный канал на сайте YouTube. com, где размещаются 
сюжеты о патриаршем служении, церковные новости и т. д. Подобное решение при своей 
малозатратности позволило церкви обеспечить доступ к своим материалам со стороны более 
чем двухмиллиардной аудитории пользователей сети Интернет. 

Для детального раскрытия проблемы влияния Всемирной Сети на религиозную культуру 
следует отдельно упомянуть об условиях, в которых протекает религиозная коммуникация 
участников. Прежде всего, виртуальное пространство Интернета следует характеризовать 
его глобальностью и всеохватностью. Телекоммуникационные свойства сети обуславливают 
мгновенный доступ к опубликованным в ней материалам из любой точки земного шара, где 
имеется доступ к Интернету. Благодаря этому обеспечивается свободный обмен информацией 
между участниками информационной сети. 

Большинство религиозных организаций и сообществ сегодня предпочитает иметь 
собственное представительство в сети Интернет (веб-сайт, форум или блог) для информирования 
общественности о своей деятельности, общения с имеющимися последователями и привлечения 
новых. Например, по данным информационного портала Bigmir. net за декабрь 2012 года, только 
украинский сегмент сети Интернет содержал 1112 информационный ресурс религиозной 
направленности. Среди них – не только сайты определенных церквей или конфессий, но и 
мультиконфессиональные порталы, где любой желающий имеет возможность обсудить то или 
иное религиозное направление и задать свои вопросы по интересующим его темам [6]. Подобные 
условия способствуют поддержанию постоянного диалога между представителями различных 
религиозных направлений и активному обмену религиозным опытом верующих. 
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Кроме того, одним из важных факторов сетевой коммуникации является анонимность общения в 
виртуальных сетях. Высокий уровень анонимности участников коммуникации, дающий большие 
возможности в выборе и построении собственного образа, а также удаленность и обезличенность 
пользователей Всемирной Сети, позволяют в процессе взаимодействия примерять на себя 
множество различных статусов и социальных ролей. Проблема анонимности общения всегда 
остро стояла в контексте сетевой коммуникации, благодаря своему двойственному характеру. С 
одной стороны, анонимность даёт ощущение свободы и безнаказанности участникам виртуальных 
отношений, давая им возможность нарушать нормы коммуникации, вести противоправную 
или вредоносную деятельность посредством подачи ложной или вредной информации другим 
участникам. Но, с другой стороны, только анонимность даёт полную свободу самовыражения 
и полное раскрытие участников диалога, без опасения подвергнуться преследованию или 
неодобрению. Проходя в условиях анонимности виртуальной коммуникации, данный 
информационный обмен протекает с высоким уровнем искренности и доверия. Это происходит 
благодаря тому, что в сети участники коммуникации могут задавать вопросы и выдвигать тезисы, 
которые они не рискнули или устыдились бы озвучивать в реальном окружении. Кроме того, 
так как анонимность в Интернете не является обязательным условием сетевой коммуникации, 
сохраняется возможность перенесения взаимоотношений между участниками виртуального 
взаимодействия в реальную среду, например, в виде реального общения между участниками 
виртуального сообщества. Таким образом, виртуальная коммуникация в сети Интернет 
может оказывать существенное влияние на реальные сообщества, формируя их из участников 
виртуальных сообществ или дополняя отношения между участниками физических сообществ 
сетевым взаимодействием. 

Данные условия коммуникации в сети Интернет активно эксплуатируются во многих областях, 
например, в рекламной деятельности и политической агитации, но высокое значение также 
имеют и для религиозной коммуникации. Все это способствует тому, что религиозные отношения 
постепенно перемещаются в виртуальную плоскость. Однако данный процесс вызывает двоякую 
реакцию со стороны общественности, в том числе, представителей различных религиозных 
групп. Так, дискуссионными на сегодняшний день являются попытки определенных организаций 
перехода от простых онлайн-консультаций по религиозным вопросам со священниками и 
информационных ресурсов к онлайн-исповедям, отпущению грехов через интернет и платным 
sms-молитвам. Кроме того, благодаря публичности сети даже малочисленные или запрещенные 
в определенных государствах религиозные течения способны заявить о себе, опубликовав 
собственный сетевой ресурс, доступный из любой точки планеты, обеспечивающей доступ к 
Интернету. Благодаря этому сеть Интернет активно используется запрещенными религиозными 
сектами и деструктивными культами для беспрепятственного завлечения новых последователей. 
Безусловно, подобные стороны проблемы взаимоотношений религии и Интернета лишь 
доказывают актуальность и важность ее изучения. 

Именно поэтому, с самого начала популяризации Интернета, существование данного 
информационного пространства привлекает к себе внимание со стороны множества религиозных 
групп, понимающих, сколь значительное влияние оно оказывает на религиозную жизнь всех 
верующих, принадлежащих к определенному религиозному течению и имеющих доступ к 
информационным сетям. 

При рассмотрении влияния сети Интернет на повседневную жизнь и культуру верующих 
чаще всего рассматривается этическая сторона виртуализации религиозных отношений. Среди 
представителей различных религиозных конфессий существует определенная группа тех, кто 
крайне негативно оценивают попытки перенесения таинств и ритуалов религиозного содержания 
в сеть, настаивая на необходимости их очного проведения. Примером подобной враждебности 
по отношению к виртуальной религиозности может стать история созданного в марте 2007 года 
сервиса по приему пожертвований в храмы посредством отправки sms-сообщений sms-molitva. 
ru. По замыслу создателей сервиса идея сайта состояла «в том, что православные верующие, 
которые по какой–либо причине не в состоянии посетить храм (занятость, болезнь и проч.) могут 
заказывать требы путем отправки смс–сообщений особой тарификации». С момента своего 
создания сервис был сочтен дискредитацией Православной церкви и навлек на себя осуждение 
со стороны православной аудитории российского сегмента сети Интернет. Впоследствии сервис 
закрылся и был выкуплен «Сообществом православных веб–разработчиков», а на месте домена 
sms-molitva. ru было опубликовано предупреждение о неэтичности и недопустимости создания 
подобных сервисов [7]. Однако существуют сторонники и другого подхода к виртуализации 
религиозных отношений. Так, в 2011 году католические священнослужители Великобритании 
и США одобрили создание нового приложения для мобильных телефонов iPhone «Confession: A 
Roman Catholic App», которое дает возможность владельцу вести отчет о своих грехах и помогает 
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готовиться к исповеди. Как процитировало агентство Reuters Патрика Лейнена из компании 
Little iApps, которой принадлежит приложение, «мы хотим привлечь католиков к использованию 
новых технологий в своих религиозных ритуалах». При этом следует вспомнить и тот факт, что 
еще в 2007 году Ватикан открыл свой собственный канал на видеопортале YouTube. Однако 
даже подобные либеральные инновации провоцируют напряженные дискуссии, как в СМИ, 
так и среди приверженцев католицизма [8]. Кроме того, подобные решения вызывают острую 
критику со стороны специалистов по безопасности, так как конфиденциальная информация, 
передаваемая через Интернет, например, во время исповеди, может быть перехвачена и 
использована злоумышленниками. Однако, несмотря на это, религиозные отношения все более 
интегрируются в виртуальное сетевое пространство. 

По данным исследовательского центра «Pew Internet and American Life Project», среди изучаемых 
проблем которого стоит и вопрос веры в киберпространстве, еще в 2004 году 64% американцев-
пользователей Интернета использовали сеть для различных религиозных целей, включая 
поиск информации на религиозную тематику, консультации по различным конфессиональным 
вопросам, скачивание религиозной музыки и покупку специальной атрибутики (в указанный 
период доступ к Интернету имело 68,8% от всего населения США [1]). Разумеется, США, как 
страна с одним из наивысших показателей охвата населения сетью Интернет, характеризуется 
высокими показателями религиозной активности в виртуальных сетях. Однако, от стран, чьи 
показатели интернет-активности в данный момент еще только стремятся к показателям США 
начала 2000-х годов (в частности, Украины), вероятно, можно ожидать сходных результатов и в 
отношении вопросов религии. 

Об этом косвенно свидетельствуют различные факты из религиозной жизни украинского 
общества. Так, достаточно распространенная на территории Украины Украинская православная 
церковь Киевского патриархата активно использует социальные сети и блоги в своей 
деятельности не только для религиозной агитации, но и для призыва на коллективные молитвы, 
организации религиозных акций. Сходные методы также используются представителями УПЦ 
Московского патриархата и Протестантской церковью. Кроме того, для последнего времени 
характерно появление виртуальных часовен для прихожан, которые не могут прийти в церковь, 
хотя подобные средства и вызывают неоднозначную реакцию со стороны общественности, в том 
числе многих священников [3]. 

В настоящее время ряд исследователей выражает беспокойство относительно роли Интернета 
в разрыве религиозных связей, когда религиозные потребности индивидов удовлетворяются 
ими самостоятельно, вдали от храмов и священнослужителей. Данный фактор способствует 
уменьшению влияния религиозных учреждений и может вызывать ослабевание устоявшихся 
религиозных традиций. И все же, учитывая неоднозначную природу сети Интернет, дебаты 
касательно ее влияния на религиозные практики в значительной степени зависят от конкретных 
способов применения и технологий, используемых для установления религиозной коммуникации, 
а также организаций, использующих виртуальное киберпространство для усиления своего 
влияния [9]. 

Таким образом, следует полагать, что всемирная сеть Интернет является важной 
средой протекания глобальных процессов религиозной коммуникации, происходящих без 
территориальных или временных ограничений, которая характеризуется высоким уровнем 
свободы и волевыражения. В данных условиях виртуальная среда информационных сетей 
становится не только перспективной площадкой для религиозной деятельности различных 
организаций и конфессий, но и местом удовлетворения религиозных потребностей индивидов. 
Процесс информатизации общества, затрагивающий и религиозную сферу, оказывает влияние на 
религиозную культуру, которая подвергается трансформациям в виртуальной среде. 

Подобные изменения наиболее явственно проявляют себя на микроуровне, выражаясь в 
появлении сетевых религиозных сообществ, блогов и форумов религиозной направленности, 
осуществлении верующими религиозных ритуалов и таинств через Интернет, с возможностью 
дальнейшего развития вплоть до появления сетевых религий. Хотя в настоящий момент подобные 
течения не получили широкого распространения, с повышением роли электронной виртуальной 
коммуникации в повседневной жизни и ростом числа пользователей информационных сетей 
возможным будет ожидать появления такого рода образований. В качестве примера зачаточной 
формы сетевой религии можно упомянуть официально признанную в Швеции «Миссионерскую 
Церковь Копимизма», религиозное течение, исповедующее свободный файлообмен во 
Всемирной Сети и декларирующее священность обмена знаниями [10]. И хотя изначально 
данное течение было создано преимущественно в рамках борьбы за свободное распространение 
информации, хотя оно и имеет все формальные атрибуты и признаки религии, данное течение 
можно рассматривать в качестве возможной модели будущего развития религиозных отношений 
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в пространстве информационных сетей. 
В то же время влияние виртуального пространства на религиозную культуру имеет 

двойственный, дискуссионных характер, заключая в себе ряд этических противоречий и 
вопросов, вызывающих неоднозначную реакцию со стороны различных религиозных конфессий. 
Подобные проблемы заслуживают пристального внимания со стороны специалистов, так как 
могут являться катализатором возникновения разного рода социальных конфликтов. 
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ГЕНДЕРНІ РОЛІ В СТРУКТУРІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА: ДО 
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ

Особлива увага приділяється виявленню та визначенню гендерних ролей в структурі 
соціокультурного розвитку суспільства, характеристиці структурних елементів гендерних 
взаємодій, на основі яких «гендерність» являє собою цілісність. Поняття «гендер» відображає 
складний соціокультурний процес конструювання суспільством чоловічих та жіночих ролей, 
поведінки, емоційних характеристик. 

Ключові слова: стать, гендер, гендерні ролі, маскулінність, фемінність, чоловіче, жіноче. 

Особое внимание уделяется выявлению и определению гендерных ролей в структуре 
социокультурного развития общества, характеристике структурных элементов гендерных 
взаимодействий, на основе которых «гендерность» представляет собой определенную 
целостность. 

Ключевые слова: пол, гендер, гендерные роли, маскулинность, феминность, мужское, 
женское. 

Special attention is given to the identification and definition of gender roles in the structure of 
social and cultural development of society, the characteristics of the structural elements of gender 
interactions, based on which the «gender» is a certain integrity. The concept of «gender» reflects a 
complex socio-cultural process of constructing the society of male and female roles, behavior, and 
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emotional characteristics. Notions of male and female behavior, masculine and feminine behavior, 
actions, speech have gender constructs as embody the social expectations regarding the characteristics 
of the «real men» and «real woman».

Key words: gender, sex, masculine, feminine, male, female. 

Постановка проблеми. Термін гендер означає стать як соціальне поняття і явище, як все те 
соціальне, що утворюється над біологічною статтю. Категорія біологічної статі стає гендерною 
через «назву» (присвоєння імені) одяг і використання інших гендерних ознак. Іншими 
словами, бути чоловіком чи жінкою – це не просто бути людиною з чоловічою чи жіночою 
анатомією: одного цього недостатньо, суспільство приписує індивідам відповідати визначеним 
соціокультурним аспектам відносно прийнятих у цьому суспільстві «зразків» поведінки і 
зовнішнього вигляду: чоловічого і жіночого. 

Сукупність норм і традицій, яка несе кожній статі узагальнену інформацію про відповідні 
психосоціальні властивості, називають гендерними ролями. Це – аспекти чоловічого й жіночого, 
що спричинені як біологічними, так і соціальними чинниками. 

Гендерні ролі не виникають від народження дитини, а розвиваються під впливом багатьох 
чинників упродовж всього життя. Цьому розвитку властиві свої закономірності та суперечності, 
від нього залежить стиль життя людини, її поведінка у різноманітних ситуаціях. Розвиток 
гендерних ролей пов’язаний з багатьма значущими параметрами особистості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розгляду сутності понять «гендер», «стать», 
«гендерні ролі» більшою або меншою мірою торкаються такі філософи, як Ж. Ліотар, Ж. Дерріда, 
Ж. Дельоз, М. Фуко, Дж. Батлер, Ю. Кристєва, Л. Іррігарей та інші. Поняття стать, гендер, 
гендерна асиметрія стають головним предметом вивчення філософії фемінізму (З. Айзенстайн, 
С. де Бовуар, А. Дворкін, Р. Коллінз, Г. Рубін). Дослідження маскулінності є одним із напрямків 
постфемінізму (І. Кон, Е. Мещеркіна, А. Синельніков, С. Ушакін, А. Юрчак). 

У вітчизняній філософії гендерний підхід представлено роботами В. Гайденко, І. Жеребкіної, 
О. Забужко, Н. Лавриненко, С. Оксамитної, І. Предборської, Н. Чухим. 

Мета статті полягає у виявленні та визначенні гендерних ролей в структурі соціокультурного 
розвитку суспільства, характеристиці структурних елементів гендерних взаємодій, на основі 
яких «гендерність» являє собою цілісність. 

Виклад основного матеріалу. Людська норма здавна усвідомлювалась як «чоловіча», тому 
жінки змушені були пристосовуватися до неї. Гендерний підхід, який був застосований до 
аналізу нашої культури, виявив, що чоловіче і жіноче на онтологічному і гносеологічному 
рівнях існують як елементи культурно – символічних рядів: чоловіче – раціональне – духовне 
– божественне – культурне; жіноче – почуттєве – тілесне – приземлене – природне. Таким 
чином, зовсім не пов’язані зі статтю феномени: природа і культура, божественне і земне і т. ін. – 
приписуються до визначеної статі. Більш «вищі» – чоловічі, «нижчі» – жіночі [4, с. 19]. 

Величезну цікавість викликали етнографічні дослідження, що демонстрували функціонування 
чоловічих і жіночих ролей в примітивних культурах. Праці М. Мід поряд з відкриттями 
психологів розхитували стереотипи про жіночість і мужність як якості, що успадковані із 
природних особливостей статі. Своєю книгою «Стать і темперамент», що вийшла в 1935 році, 
М. Мід нанесла нищівний удар по судженням, згідно з якими чоловіки і жінки самою природою 
створені для певних ролей. До того ж, розпочавши свої дослідження, вона, подібно до більшості 
людей, була переконана, що роль чоловіка полягає в тому, щоб працювати, отримувати заробітну 
плату і годувати родину, забезпечуючи зв’язок останньої з більш широким соціумом; жінка, 
відповідно, повинна займатися сім’єю, яка складає головну сферу її діяльності. Такий розподіл 
ролей, як думала і сама М. Мід, виникає внаслідок вроджених відмінностей між чоловіком і 
жінкою. 

На основі даних, а також свідчень про життя племен і народів в минулому, М. Мід зробила 
такий висновок: відмінності статей використовуються суспільством як основа для диференціації 
соціальних ролей. Гендерні ролі у нашому суспільстві склались скоріше на основі культурних і 
соціальних особливостей. 

Формування гендерного підходу не випадково співпало з широким обговоренням філософської 
проблеми про співвідношення біологічного і соціального в природі людини. На Заході проблема 
ідентифікації статі, з’ясування ролі соціального, культурного, з одного боку, і біологічного, з 
іншого, стали головною проблемою, яку обговорювали. 

У своїх дослідженнях антропологи дійшли висновку, що у визначенні відмінностей у 
поведінці чоловіків і жінок значної ваги набувають чинники культури, адже в різних культурах 
схеми поведінки чоловіків і жінок істотно різняться. Згідно з цим, відмінності у поведінці 
розвиваються під час соціалізації здебільшого завдяки соціальному засвоєнню жіночих і 
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чоловічих ідентичностей. Одним з найвідоміших антропологічних досліджень культурних 
варіацій гендерних ролей є, безперечно, класична робота американського антрополога М. Мід 
«Чоловіче та жіноче» (1949). Вивчаючи відмінності маскулінних та фемінних особистісних 
типів, М. Мід дійшла висновку, що розмежування між жіночими та чоловічими суспільними 
ролями в різних культурах проявляються по-різному і часом необов’язково є чітко означеними. 
Подальший розвиток культурних антропологічних досліджень поведінкових структур гендерних 
ролей довів усталеність головного висновку попередників: чоловічі та жіночі характерні риси 
не є вродженими, а набутими під час соціалізації в певному культурному середовищі. 

Насправді, започаткувавши нову парадигму мислення, де в центрі уваги опинилась стать 
людини, гендерна методологія вивела на авансцену суспільствознавства нові проблеми 
людського існування. Ці проблеми виявились універсальними, оскільки стать (не тільки в 
особистому значенні, але і в значенні гендера) – універсальна характеристика людського буття. 
Така банальна істина ігнорувалась, як з’ясувалося, при новому погляді на речі, в традиційному 
суспільствознавстві, де «стать» і «людина» виявилися відірваними одне від одного. Як вже було 
зазначено на прикладі філософії, тут «людиною» був чоловік, «стать». І відповідно проблема 
людини була центральною проблемою філософії, проблема статі – другорядною. Психологія, 
була нейтральною або «без статі» (І. Кон), також орієнтувалась на чоловічу норму [1, с. 92]. 

Теоретики фемінізму починають досліджувати соціальну технологію формування гендерних 
ролей, те, як формується у людей гендерна свідомість через різні соціальні інститути, 
мистецтво, науку, врешті, досвід повсякденного життя. Гендер як соціальний аспект відносин 
статі, конструюється і виражається в багатьох галузях соціального життя. Він включає в себе 
культуру, ідеологію, дискурсивну практику, хоча і не ототожнюється з ними. Гендерний розподіл 
в домашній і професійній праці, організація держави, сексуальність, структура насилля і багато 
інших аспектів соціальної організації впливають на гендерні відносини. 

Одна із особливостей сучасного етапу гендерних досліджень полягає в тому, що їх об’єктом, 
поряд з жінками, все частіше стають чоловіки. Одні автори вбачали проблему в тому, що 
гендерний клас або соціальна група відстають від вимог часу: їхня діяльність і групова 
самосвідомість, уявлення про те, яким може і повинен бути чоловік, не відповідають соціальним 
вимогам і підлягають радикальним змінам. Інші автори вбачають у соціальних процесах загрозу 
«природним» основам людської цивілізації і закликають чоловіків як традиційних захисників 
стабільності і порядку, покінчити з цією деградацією і повернути суспільство в спокійне і 
надійне минуле [1, с. 562]. 

До середини 1980-х років чоловічим проблемам присвячувались книги і дослідження 
медико-біологічного характеру. Потім зросла кількість публікацій, що охоплювала все новіші 
теми і галузі знання. Все більше з’являлося видань про чоловіків і для чоловіків. Ці видання 
містили в собі масу нової цікавої інформації про різні сторони і аспекти чоловічого буття. 
Однак співвідношення понять «чоловіче буття» і «маскулінність» залишаються відкритими для 
дискусій. Під чоловічими дослідженнями розуміють предметну область знання, що включає 
в себе все те, що стосується чоловіків, включаючи і біологію чоловічого тіла. Маскулінність 
частіше трактується як особлива соціальна ідентичність, яка існує виключно у визначеному 
соціумі і змінюється разом з ними. 

Але індивідуальні властивості, стереотипи масової свідомості і соціальні норми та ролі 
як і наші уявлення про реальне, бажане і про те, як повинно бути, ніколи не співпадають. 
Тому існують не тільки різні канони маскулінності, але й різні парадигми її вивчення, які є 
взаємодоповнюючими. Тим більше, що вони реалізуються різними науковими дисциплінами. 

У сучасній науці існує чотири головні парадигми маскулінності: біологічна, психоаналітична, 
соціально-психологічна і постмодерністська. Перші дві являються ессенціалістськими, вони 
припускають, що важливі властивості, які відрізняють чоловіків і жінок є об’єктивною даністю, 
культура тільки оформлює і регулює їх прояви. Інші дві парадигми – конструктивістські: вони 
вважають маскулінність продуктом культури і суспільних відносин, котрі нав’язують індивідам 
відповідні уявлення та образи. 

Найбільш популярніша в гендерних дослідженнях така парадигма маскулінності та фемінності, 
як психоаналіз. Психоаналіз є універсальним у тому значенні, що він ухвалює універсальні 
чоловічі властивості, а також механізми і стадії формування чоловічого характеру. Однак 
вважається, що ці властивості біологічно не задані, але формуються в процесі індивідуального 
розвитку, в результаті взаємодії дитини з батьками. 

Всі діти починають емоційне життя з ідентифікації з матір’ю, яку вони люблять і одночасно 
бояться. Але дівчатка отримують задоволення від емоційних стосунків з нею і в них формується 
потреба в таких взаємовідношеннях. А хлопчики швидко дізнаються про те, що відрізняються 
від своїх матерів і вони повинні сформувати свою чоловічу ідентичність шляхом відокремлення 
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від матері і формування почуття самості як чогось незалежного, автономного і індивідуального 
[1, с. 575]. 

Однак більшість суспільствознавців і психологів ставляться до психоаналітичної парадигми 
скептично. Базові категорії психоаналізу – це не наукові поняття, а метафори, його висновки не 
піддаються статистичній перевірці. Різні школи і течії психоаналізу (Фрейд, Юнг, неофрейдисти, 
Лакан) концептуально не поєднуються один з одним, одні і ті ж терміни означають у них 
різні речі. Йдучи за буденною свідомістю, психоаналітичні теорії зводять маскулінність до 
сексуальності або описують її в сексологічних термінах. Психоаналітична парадигма дозволяє 
виразити і описати суб’єктивні переживання чоловіків, пов’язані з «кризою маскулінності», але 
конкретно-історичні соціальні реалії і особливо механізми соціальної зміни від неї вислизають. 

Психоаналітична теорія гендерного розвитку дала поштовх для появи нових оригінальних 
підходів до роз’яснення причин набуття певних гендерних ідентичностей. Серед найвідоміших 
– Н. Ходоров, американський психолог, яка публікацією роботи «Відтворення материнства» 
1978 року спробувала по-своєму обґрунтувати природу фемінності та маскулінності. Ходоров, 
на відмінну від класичного психоаналізу, змістила акценти в теорії гендерного розвитку, 
приділивши більшу увагу саме ролі матері порівняно. На її думку, в ранньому дитинстві 
діти більше часу перебувають під впливом матері: під час годування, догляду й емоційного 
спілкування. Ходоров запевняє, що в якийсь момент цей зв’язок розривається, причому процес 
відриву дитини від матері проходить по-різному у дівчат і хлопчиків. 

Важливими ідеї Ходоров є в контексті спроб з’ясування маскулінності та фемінності. Згідно 
з якими маскулінність більшою мірою, ніж фемінність визначається втратою тісного контакту з 
матір’ю. Саме через таке відокремлення і формується чоловіча ідентичність, одним із проявів якої 
є чоловіча неекспресивність, прагнення уникнути стану залежності. Натомість жінки глибоко 
переживають відсутність емоційних взаємин, співпереживання в зовнішньому соціальному 
оточенні. Висновки Ходоров, власне, вийшли на рівень розуміння та обґрунтування природи 
чоловічого домінування над жінкою – патріархату, системи соціальних відносин. 

Існує ще один підхід – маскулінність і чоловічі ролі. На відміну від еволюційно-біологічного і 
психоаналізу, що розглядають маскулінність як дещо єдине і об’єктивне. Психологія, соціологія, 
антропологія частіше вбачають в ній продукт історії і культури, вважаючи «чоловічі властивості» 
похідними від існуючої в системі статевих гендерних ролей, котрі дитина засвоює в процесі 
соціалізації. Місце іманентного «чоловічого характеру» займають історично мінливі «чоловічі 
ролі». 

Проблема людини у середині ХХ ст. з усією гостротою актуалізувалася в соціології. 
«Соціологія тіла» – під такою назвою в «Енциклопедії соціальних наук» уміщено аналітичний 
огляд становлення проблематики тіла у соціології переважно англомовних країн у повоєнний 
час. 

У 1950 - 1960-х роках важливу роль відіграла теорія Т. Парсонса і Р. Бейзла, що розглядали 
диференціацію чоловічих і жіночих ролей в структурно-функціональному плані. Виявилось, що 
і на макросоціальному (в рамках великих соціальних систем) і на мікросоціальному (в малих 
групах) рівні статеві ролі взаємодоповнюючі: чоловічий стиль життя є «інструментальним», він 
направлений на вирішення предметних завдань, а жіночий – емоційно-експресивним. Ця теорія 
сприяла інтеграції в єдину схему соціально-антропологічних і психологічних даних [2, с. 50]. 

За Т. Парсонсом, суспільство завжди прагне до стану динамічної рівноваги і стабільності. 
Окремі елементи сукупної соціальної структури виконують функціональну роль щодо підтримки 
і стабільності, інтеграції і розвитку всієї системи. Він робить аналіз американського суспільства, 
яке було основним об’єктом дослідження. 

Перш за все Т. Парсонс намагався описати різні зразки соціальних ролей чоловіків і жінок, котрі 
можна пояснити, посилаючись на біологічні дані. Запропонована ним концепція відмінностей 
висувала на перший план інструментальні (чоловічі) і експресивні (жіночі) функції в сім’ї. Тим 
самим він намагався встановити зв’язок між особистими і суспільними структурами на основі 
концепту статевих ролей. Нові питання з’явилися вперше тоді, коли було поставлено під сумнів 
природність жіночих і чоловічих якостей. Це стало початком гендерних теорій. 

Подібним чином розвивається і теорія гендерної соціалізації. В світлі психоаналізу маскулінна 
самосвідомість і поведінка стають продуктами наслідування й ідентифікації з конкретним 
чоловіком-батьком або його символічним образом. 

Маскулінність та фемінність не пов’язані з біологічною статтю, а складаються з відмінних 
психологічних характеристик, історично сформованих особливостями культури певного 
соціального середовища. Маскулінність асоціюється з екстравертивністю, активністю, 
незалежністю, самовпевненістю, а фемінність – з інтровертивністю, залежністю, несміливістю, 
сентиментальністю. 
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Зі статтю пов’язані лише фізичні відмінності будови тіла – жіночі та чоловічі, а з гендером 
– психологічні, соціальні та культурні відмінності між чоловіками та жінками, – маскулінні та 
фемінні. Відмінність між статтю та гендером є фундаментальною, адже відмінності між жінками 
та чоловіками не обмежуються лише фізичною різницею. 

Однією з ключових гендерних проблем є проблема патріархату. На початку 90-х років професор 
соціології, С. Волбі (Велика Британія), наповнила поняття патріархату соціологічним змістом, 
визначивши патріархат як «систему взаємопов’язаних соціальних структур, за допомогою 
яких чоловіки пригнічують та експлуатують жінок». Термін «патріархалізм» застосовував 
ще М. Вебер для означення певних типів суспільств чи соціальних інституцій, у яких владна 
структура аналогічна моделі сім’ї, що живе за «правилом батька». 

Чоловіче домінування виникло внаслідок того, що жінка, народжуючи й виховуючи дітей, 
тим самим обмежує свою життєву діяльність лише материнством і хатньою роботою. Жінки 
були цілком залежні від своєї фізіології; часті вагітності, клопоти з малими дітьми спричинили 
й залежність жінок від чоловіків як годувальників. Поступово відбувалася інституалізація 
патріархату як системи соціального контролю та порядку, трансформуючись з мікрорівня, 
зі сфери приватних відносин у межах домашнього господарства, до макрорівня, в систему 
суспільних відносин. Всі сучасні суспільства перебувають в ідеологічних тенетах патріархату, 
відрізняючись лише ступенем і характером прояву соціальних нерівностей згідно соціального 
статусу чоловіків і жінок, тобто гендерних нерівностей [3, с. 86]. 

Останньою в переліку теоретичних гендерних перспектив виступає феміністична теорія, 
основним положенням та відправною точкою якої є пригноблення, пригнічення жінки в 
суспільстві. Фемінізм, досить активно розвивається в напрямку вироблення практичних 
пропозицій щодо ймовірних шляхів подолання пригніченого становища жінки як соціальної 
проблеми суспільства. 

Головним постулатом фемінізму є те, що тільки в інтересах усіх чоловіків – зберігати 
патріархат, тобто такий соціальний лад, де жінки систематично пригнічуються чоловіками в усіх 
сферах життя. Адже в ідеальному суспільстві індивіди повинні мати можливість виконувати 
роботи, які найбільше їм відповідають незалежно від статі. На противагу розподілу праці за 
статтю, фемінізмом висувається концепція культурного розподілу праці, згідно з якою поведінка 
статей або вже гендерна поведінка визначається рівнем культурного розвитку суспільства. 

Висновки. Культурно-антропологічні дослідження надали важливі відомості про різнобічні 
чоловічі і жіночі характеристики в різних культурах. З одного боку, ці роботи ставили під сумнів 
те, що до цього часу здавалося очевидними біологічні пояснення, так що різниця в суспільному 
стані жінок і чоловіків не могла більше пояснювати їх статевими ознаками. З іншого – стало 
очевидним, що, не дивлячись на відмінності в концепціях жіночості, в будь-якій культурі жінці 
відводилась менш важлива «роль», ніж чоловікові. 

Між гендером і ролями чоловіка і жінки можна знайти багато спільного. Воно затверджується 
в ціленаправленій відмові від біологічно визначених статевих приписів, а також в спробах 
включити традиційні дослідження суспільного стану жінок і чоловіків і тих завдань, які стоять 
перед ними, в нових теоретичних рамках. 

Фемінність та маскулінність як ідеальні частини цілого доповнюються варіантами способів 
чоловічої-жіночої суб’єктивації, що відображають прагнення до рівного входження в соціальне 
життя. 

Визначення чоловіка і жінки, відмінностей між жіночністю і мужністю, їх ролями змінюється 
з плином часу. Різні уявлення існують одночасно, набуваючи більшої або меншої значущості; їх 
комбінують, співвідносять одне з одним, щоб через відмінності між статями дати характеристики 
людини взагалі. Усвідомлення факту цих історичних змін відбулося не так давно. 
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 У статті розглянуто теорію «ідеальних типів» Макса Вебера, як методологічне підґрунтя 

філософії ринкових відносин. Розкрито поняття «ідеальний тип підприємця», «економічна 
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Рассмотрена теория «идеальных типов» Макса Вебера, как методологическое основание 
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The theory of «ideal types» of Max Weber, as a methodological foundation philosophy of market 
relations. Discloses the concept of «ideal type of entrepreneur», «economic man»,
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Макс Вебер був одним з перших мислителів і залишається на сьогодні класичним захисником 
тієї теоретичної позиції, згідно якої не уявна «невидима рука», а реальні люди з їхніми цілком 
конкретними цінностями і переконаннями визначають той чи інший спосіб організації ринкових 
відносин. У своїй теорії Вебер широко застосовує низку понять, серед яких ключове методологічне 
значення має поняття ідеального типу, причому «ринкові відносини» також виявляються 
одним з таких ідеальних типів, які сприяють розумінню сутності сучасного суспільства. 

Поняття «ідеального типу», яке широко використовує Макс Вебер, було запозичене ним у 
представника неокантіанства Генріха Ріккерта [10], однак набуло суттєвого переосмислення у 
зв’язку з застосуванням цього поняття до реалізації завдань історичної школи, більшість підходів 
якої Вебер цілком поділяв. Тим самим з категорії апріорного пізнання (якою ідеальний тип 
був у Ріккерта) ідеальний тип перетворився у Вебера на інструмент історичних та конкретних 
соціальних досліджень. 

Таким чином, при визначенні методологічної бази нашої роботи не можна оминути концепцію 
соціальної дії Макса Вебера. На основі критичного аналізу його категорій ми будуватимемо 
власну філософську модель осмислення ринкових відносин. 

Економічна дія, згідно Максу Веберу, належить до загального класу раціональної поведінки і є 
такою, якщо вона орієнтована на отримання вигоди. Це є мирним способом контролю індивідом 
ресурсів (засобів), за допомогою якого він має намір досягти своїх цілей. Економічні процеси 
по відношенню до економічної дії виступають в ролі цілей, засобів, перешкод і результатів. 
Економічна дія включає операції у сфері сучасного ділового підприємництва, націленого на 
отримання прибутку. Основними складовими методології Макса Вебера є: 1) концепція ідеального 
типу 2) метод причинового (казуального) пояснення 3) принцип розуміння мотивів поведінки, 
якій співпереживає дослідник, 4) принцип віднесення до цінності. 

Вебер розмежовує дві пізнавальні дії – віднесення до цінності і оцінку; якщо перша перетворює 
наше індивідуальне враження на об’єктивну і загальнозначущу думку, то друга не виходить за 
межі суб’єктивності. Вебер схильний трактувати цінність як установку тієї або іншої історичної 
епохи, як властивий епосі напрям інтересу. Ідеальний тип і є інтересом епохи, вираженим у 
вигляді теоретичної конструкції. Таким чином, ідеальний тип не витягується з емпіричної 
реальності, а конструюється як теоретична схема. У цьому сенсі Вебер називає «ідеальний тип» 
утопією. Чим більш різко і однозначно сконструйовані ідеальні типи, тим вони, отже, в цьому 
сенсі, чужі світу, однак тим краще вони виконують своє теоретичне призначення. Таким чином, 
веберовий ідеальний тип близький до ідеальної моделі, якою послуговується природознавство. 
«Утворення абстрактних ідеальних типів, – пише Вебер, – розглядається не як мета, а як засіб» [4]. 
Такі поняття, як «економічний обмін», «Homo economicus» («економічна людина»), «ремесло», 
«капіталізм», є, згідно Веберу, ідеально-типовими конструкціями, що вживаються як засоби для 
зображення індивідуальних історичних утворень. Введене Вебером у філософський лексикон 
поняття «ідеального типу» служить методологічним засобом і евристичним прийомом
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 соціального пізнання і інтерпретації людської поведінки. Методологія ідеальних типів в цьому 
випадку виступає як засіб пояснення цих типів, прояснення питання про можливість відновлення 
суб’єктивного сенсу, що вкладається партнерами по комунікації. Без цього формування і до нього 
ніякого «індивідуума» немає, а є лише інтенсивне і екстенсивне розмаїття дійсності. «Ідеальний 
тип» Вебера нічого не формує в тому сенсі, що він нічого не створює наново. Він лише орієнтує 
дослідника в дійсності, нічого не нав’язуючи їй. Він – знаряддя пізнання історичної дійсності, 
узяте з неї самої. Результати дослідження, зробленого за допомогою цього знаряддя, можуть 
дати, щоправда, цілу ідеально-типову картину. 

Як вважає Макс Вебер, в економічній теорії, так само як і в історичній і соціологічній науках, 
існують деякі синтези, які ми називаємо ідеями історичних явищ. По суті, будь-яка гуманітарна 
теорія дає певну ідеальну картину, наприклад, економічна – ідеальну картину процесів, що 
відбуваються на ринку при строго раціональній поведінці учасників і вільній конкуренції. У цій 
ідеально-типовій картині відсутні внутрішні суперечності, вона побудована так, що виключається 
сама можливість появи логічних неузгодженостей. Саме тому Макс Вебер стверджує, що ідеальні 
типи – це утопія, отримана за допомогою гіперболізування певних явищ [4]. Таким чином, 
ідеальний тип – це уявна теоретична конструкція, що створюється вченим, який досліджує 
соціальну реальність, відносно того або іншого аспекту цієї реальності (явища, процесу, зв’язку, 
дії, події тощо) за допомогою вирізнення окремих моментів, сторін, значущих для цього аспекту 
досліджуваної реальності. Вчений в результаті всіх цих процедур конструює єдиний уявний 
образ, що відповідає вимогам внутрішньої логічності і несуперечності. 

Введення поняття цілераціональної дії здатне вирішити суперечність, що породжується 
двозначністю логічної природи ідеального типу. Ідеальний тип, як стверджує Макс Вебер, існує 
тільки в ідеалізованій ситуації цілераціональної дії, яку неможливо зафіксувати досвідними 
засобами. При цьому слід сказати, що чим яснішим і прозорішим є зв’язок між метою і засобами, 
тим ближче реальна дія до цілераціональної. Саме для цього з самого початку важливо виявити 
відхилення реальних дій від ідеальних і пояснити їх причини. Тільки тоді можливо реконструювати 
дійсний сенс дії. Філософ пише, що «для типологічного наукового дослідження всі ірраціональні, 
емоційно обумовлені смислові зв’язки, що визначають ставлення індивіда до того, що його оточує 
і впливає на його поведінку, найбільш осяжними, якщо вивчити їх і зображати як відхилення від 
чисто цілераціонально сконструйованої дії» [5]. 

Своє міркування Вебер ілюструє таким прикладом. Він говорить, що для пояснення причин 
біржової паніки [6]. слід спочатку розглянути, якою б була ця ситуація без впливів ірраціональних 
і афективних емоцій. І лише після цього можна буде ввести ці ірраціональні компоненти як 
перешкоди. Простіше кажучи, тут Вебер ставить питання, якою б була дія людини в умовах паніки 
на біржі, якби вона керувалася цілераціональними установками? При цьому розбіжність реальної 
поведінки агентів соціальної дії з цілераціональною установкою, тобто відхилення дійсності від 
ідеального типу, Макс Вебер кваліфікує як детерміноване конкретними обставинами (або волею 
випадку) і таке, що вимагає додаткового вивчення емпіричними методами [7]. Тому у веберовій 
системі цілераціональні дії є виразом сутнісних інтересів суб’єкта. Веберовий метод аналізу 
відхилення дійсності від ідеального типу з’явився в результаті ідеалізованого припущення, 
що людина, носій духу капіталізму (homo economicus) чинить цілераціонально, тобто планує 
власні соціальні дії (орієнтовані на «іншого»), порівнюючи їх з використовуваними засобами. 
Тут важливо зрозуміти, що віднесення до економічних інтересів відповідає духу капіталізму. 
Важливо також тут сказати, що Вебер виступає проти онтологізації теоретичних передумов і 
підлаштування життя під логіку власного проекту. Він спеціально обумовлює, що не слід 
змішувати історію як дійсність і історію як теорію, і у зв’язку з цим висуває вимогу свободи від 
оцінки. Як свій улюблений приклад Макс Вебер наводить homo economicus. Але яким чином 
народжується уявлення про економічну людину? Для цього Вебер досліджує поведінку «ділових 
людей», виділяючи в них загальні риси, якими наділяє свій тип. 

Ідеальний тип підприємця – це людина, для якої етичні норми вважаються непорушними 
і мають пріоритетне значення. Завдяки цьому homo economicus вважається доброчесною 
людиною, що живе за правилами моральності і моралі, вона працює не покладаючи рук, готова 
невтомно працювати заради 6-8 % річних. Але найважливіше, що є в цій людині і що стримує 
її, спрямовуючи всі вчинки і діяння – це протестантська етика, яка є основним моральним 
законом усередині людини. Діяльність економічної людини зв’язує соціальних агентів в один 
ланцюжок: від селянина і виробника до покупця і споживача. Старанно працюючи він отримує 
близько 8% річних і все одно, заради них готовий вкладати власні ресурси. При цьому багатство 
сприймається як ознака праведності, ознака того, що Господь до тебе благоволить. Економічна 
людина живе з «олівцем в руці», постійно розміряючи дебет і кредит; вона завжди охайна і чиста, 
виставляє «на показ» не розкіш будинку або одягу, як це робили аристократи, але скромність 
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свого повсякденного одягу. Ідеальний homo economicus бережливий і завжди платить за своїми 
боргами. Живе за строгими правилами «життя по засобах», зберігає кожен шилінг і вичавлює 
з кожної хвилини мінімум один пенні. До речі одним з найулюбленіших прислів’їв перших 
буржуа було наступне – «A penny saved is а penny earned», тобто «зберегти пенні – все одно, 
що заробити його». Таким чином, економічна людина – це хрестоматійний приклад веберового 
ідеального типу, що з’являється завдяки статистичним узагальненням, збору емпіричних даних, 
спостереженням за підприємцями. 

Варто докладніше зупинитися на вечеровому розумінні «економічної людини» як ідеального 
типу. У основі більшості економічних учень лежать уявлення про мотиви і характеристики 
господарюючої людини. Зазвичай це позначається поняттям homo economicus – «економічна 
людина». 

Оскільки економічна наука прагне до строгості і точності своїх висновків, то вона абстрагується 
від розмаїття мотивів і якостей людей, залишаючи лише ті, які прямо пов’язані з економічною 
діяльністю. Те, що економіці доводиться мати справу з такою односторонньою моделлю людини, 
робить її в уявленнях деяких її критиків «похмурою наукою». А саме Торстейн Веблен, що 
назвав її так, писав, що людина постає в економічній науці егоїстом, якого не хвилює нічого, 
окрім грошей, істотою, що «блискавично обчислює задоволення і страждання, коливається 
подібно до однорідної кульки, цілком щастя, що складається з бажання, під впливом стимулів, 
які переміщають його в просторі, нічого не міняючи усередині нього» [8]. В результаті в модель 
«економічної людини» зазвичай включають такі характеристики:

- прагнення отримати максимальний прибуток при наявних засобах виробництва і доступних 
ресурсах;

- здатність до раціонального розрахунку доходів і витрат;
- постійне бажання поліпшити свій добробут;
- прагнення звести до мінімуму ризик, неминучий в економічній діяльності. 
Подібна модель людини використовувалася вже в класичній політичній економії – у А. Сміта, 

Д. Рикардо і інших вчених. Але найбільш чіткі риси вона знайшла в теоріях XX в., у яких 
«економічна людина» постала як «раціональний максимізатор» корисності. 

Іноді стверджують, що відмічені характеристики «економічної людини» є універсальними, 
властивими людям у всі часи і у всіх культурах. Дійсно, прагнення до багатства або, принаймні, 
до матеріального добробуту можна вважати родовою рисою людини. Проте це прагнення може 
реалізовуватися різними шляхами: через спекуляцію, обман, підпорядкування інших людей 
тощо. А може – через раціонально організовану економічну діяльність. Історія показує, що 
подібна діяльність стала достатньо поширеним явищем лише з виникненням капіталістичного 
суспільства. Вперше системно це довів саме Макс Вебер. Саме він дав відповідь на питання, 
звідки з’явився антропологічний тип раціонального підприємця, за міркою якого фактично 
скроєна модель «економічної людини». 

Становлення західного капіталізму, згідно Веберу, пов’язане з виникненням підприємств, 
мета яких – отримання максимального прибутку, а засіб для досягнення цієї мети – раціональна 
організація життя, праці, виробництва і торгівлі. Поєднання прагнення до прибутку з раціональною 
дисципліною є унікальною рисою західного капіталізму. Ця унікальність визначається тим, що 
бажання наживи задовольняється не шляхом завоювання, спекуляцій або авантюр, а за допомогою 
дисципліни і розрахунку, в рамках безперервного діючого підприємства, орієнтованого на 
отримання доходу за допомогою використання можливостей чесного і мирного ринкового обміну. 

Виникає питання: як склався такий тип виробництва? У класичній роботі «Протестантська етика 
і дух капіталізму» (1905) Вебер висунув і підкріпив фактами гіпотезу про те, що протестантська 
Реформація – скоріше ненавмисно, чим свідомо – сприяла розвитку норм і поглядів, вельми 
сприятливих для такої економічної діяльності. Лютер, Кальвін і їх послідовники поклали 
цьому початок, перетворивши релігійне поняття «покликання» на легітимацію професійної 
праці і надавши йому світського значення. Якщо раніше говорили про «покликання» зробитися 
священиком або членом якого-небудь чернечого ордена, то тепер на всякий дозволений законом 
світський рід занять стали дивитися як на «покликання», через яке людина повинна намагатися 
максимально реалізувати волю Божу. 

Вирішальний внесок у розвиток «капіталістичного духу», згідно Веберу, вніс кальвінізм і його 
численні відгалуження. Ядро протестантської етики складають наступні положення. Всемогутній 
Бог, воля якого незбагненна для кінцевого розуму людей, править світом так, що наперед зумовив 
кожному порятунок або засудження на погибель, людина ж своїми діями безсила змінити те, що 
визначило Боже веління. Такі ідеї коріняться ще у вченні Бл. Августина про створення людських 
душ Богом під час створення світу [1]. З іншого боку, людині недоступне знання того, до порятунку 
або загибелі зумовив його душу Бог, але вона повинна трудитися на примноження слави Божою і 
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на створення царства Божого на землі, а неробство і плотські утіхи гріховні і негожі. 
Схожі елементи окремо зустрічаються і в інших віровченнях, але одночасне їх поєднання 

унікальне і має, як доводить Вебер, значний вплив на характер життя і господарської діяльності 
людей. Доктрина про напередвизначеність, згідно якої Бог вже наперед вибрав, кого врятувати, а 
кого засудити на муки, вела до індивідуальної стурбованості людини своєю долею. Протестантські 
реформатори вважали, що християнин повинен навчитися жити з цією стурбованістю і праведно 
служити Богові, навіть якщо у результаті з’ясується, що він напередвизначений до засудження. 
Проте прості протестанти зазвичай вважали, що успіхи в їх мирському «покликанні», особливо 
в господарській сфері, є ознакою прихильності Бога. Навряд чи Бог проявить свою прихильність 
до тих, міркували вони, хто все одно приречений на вічні муки. 

З середовища таких обачливих протестантів і вийшли раціональні підприємці, які багато 
і методично трудилися, засуджували розкіш і розваги і, як наслідок, досягали економічних 
успіхів. Поєднання цінностей і поглядів, властивих цьому типу людей, Вебер назвав «мирським 
аскетизмом». Подібно до ченця, протестант в повсякденному житті практикував самообмеження 
і дисципліну. Але на відміну від «потойбічного аскетизму» ченця він свій аскетизм обертав на 
господарську діяльність. 

Після того, як Вебер виявив в західній культурі «мирський аскетизм», він розпочав дослідження 
інших культур і відповідних ним релігій, щоб з’ясувати наявність або відсутність там цього 
компоненту. Його відсутність могла б пояснити, чому сучасний капіталізм виник саме на Заході. 
Вебер доводив, що аскетизм Індії був потойбічним, а мирське вчення конфуціанства так і не 
привело до аскетизму. Тому Індія і Китай не зважаючи на великі успіхи в області культури і 
техніки, не мали благодатного ґрунту для генезису капіталістичної економіки. 

Теорія генезису капіталізму Вебера є найбільш впливовою до цих пір, хоча навколо неї йдуть 
постійні суперечки. Так, відомий французький історик Ф. Бродель критикує Вебера за його 
зведення пояснення походження фігури капіталістичного підприємця до однієї причини, до 
протестантизму [3]. Сам Бродель підкреслює роль торгівлі, перш за все торгівлі на великі відстані, 
яка сприяла формуванню буржуазної раціональності. Він вважає, що в торгівлі капіталізм був у 
себе удома, а у виробництві, принаймні на початкових стадіях розвитку – в гостях. Це дозволяє 
пояснити ті види капіталізму, які залишилися поза увагою Вебера і суперечили його позиції. 
Йдеться про ранньобуржуазні центри північної Італії, які досягали успіху в торгівлі, передавши 
потім естафету протестантським країнам північної Європи. Вебер взагалі недооцінював ступінь 
капіталістичного розвитку в непротестантських країнах. Важливий приклад – французькі 
католики, які не досягли успіху так, як їх протестантські співвітчизники, але проте зуміли 
створити свій власний буржуазний етнос. 

Іншою мішенню критики є європоцентризм Вебера, що виявляється в його оцінках 
економічного життя Сходу. Успіхи капіталізму в Японії, а пізніше і в інших країнах Східної Азії 
можна трактувати так, що Вебер помилявся в своїх негативних оцінках впливу на економіку 
конфуціанської і буддистської релігійної етики. 

Разом з тим це не підриває основного положення Вебера про те, що капіталістичний 
підприємець – вельми своєрідна фігура, і не всі культури однаковою мірою сприяють її появі. 
Істотними рисами цієї фігури є такі якості, як раціональність, індивідуалізм, релігійно-етичне 
уявлення про обов’язок. Культури, здатні продукувати людину цього типу, володіють перевагою 
в господарському розвитку. В цьому відношенні навіть критики Вебера погоджуються з тим, що 
протестантизм забезпечив його прихильникам порівняні переваги перед представниками інших 
релігійних течій і що це було пов’язано з його строгим і своєрідним господарським етносом. 

Втім, багато дослідників сучасних стилів життя відзначають, що з історичної сцени в наші дні 
зникає homo economicus як людина праці і виробництва, як послідовний прихильник принципів 
аскетичної етики і формальної раціональності. У наш час ці принципи вже не працюють. «Мирська 
аскеза» йде в минуле, сучасна людина схильна до постійної спокуси бажаннями. Ключовою 
діяльністю нової, вже неекономічної людини стає споживання. Вона виявляється залученою 
в ситуацію мультиплікації бажань. Варто звернути увагу на переосмислення Марксового 
виробництва товарів і людини у виробництво бажань у праці Дельоза і Гваттарі «Анти-Едип», 
[10] де вони розглядають людину як «машину бажань». 

У цій ситуації колишня веберова економічна етика виглядає старомодною. Як відзначає 
французький філософ Ж. Бодріяр, «XX століття подало історичний урок нікчемності традиційної 
моралі і економічного розрахунку. Цілі покоління людей, прагнучи жити по засобах, в результаті 
опинилися на нижчому рівні життя, чим дозволяли їх засоби. Про цю еру праці, особистої заслуги 
і накопичення – чеснот, що знаходять вищий вираз в понятті власності, ще нагадують нам речі, що 
збереглися від неї, немов примари втрачених поколінь минулого в дрібнобуржуазних інтер’єрах» 
[2]. 
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Сучасний ринок не тільки задовольняє наявні бажання, але ще і постійно будить все нові і нові 
потреби. Економічна система схильна породжувати бажання, розпалювати їх, що перетворює 
людину на своєрідну «машину бажання». Якщо раніше ключові процеси відбувалися у сфері 
виробництва, то в XX столітті вони перемістилися в сферу споживання. Споживачам колишніх 
часів, вільним купувати або не купувати, вже не знаходиться місця в сучасній суспільно-
економічній системі. Нині запанував принцип задоволення. Антропологічне зрушення, що 
відбулося, відокремлює героїчну еру виробництва від ери споживання, що віддає належне людині 
і її бажанням, – свідомим і підсвідомим. Ідеали витрачання і отримання задоволення замінили 
протестантські норми накопичення, методичної праці і спадкоємності власності. 
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АКТУАЛЬНІ ФОРМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ В НАПРЯМКУ ОПІКИ ТА 
ПІКЛУВАННЯ

Розглядаються дві основні пріоритетні форми влаштування дитини-сироти та дитини, 
залишеної без батьківського піклування, а саме прийомна сім’я та дитячий будинок сімейного 
типу, їх особливості та основні переваги. 

Ключові слова: соціальний захист; діти-сироти; діти, позбавленні батьківського піклування; 
прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу. 

Рассматриваются две основные приоритетные формы устройства ребенка-сироты и ребенка, 
лишенного родительской заботы, а именно приемная семья и детский дом семейного типа, их 
особенности и основные преимущества. 

Ключевые слова: социальная защита; ребенок-сирота; ребенок, лишенный родительской 
заботы; приемная семья, детский дом семейного типа. 

International experience of placement of children without parental care, proves the refusal of states 
with humanistic orientation social policy of boarding forms, guidance on the establishment and support 

of family care for orphans and children deprived of parental care. 
Adoption of orphans and organizing care in Ukraine have always been a priority placement forms for 

children left without parental care. While the definition of national priorities of family care for orphans 
and children deprived of parental care, a prerequisite of development in Ukraine relatively new social 
institutions: orphanages and foster families. 

Foster family - the family or individual who is not married, who voluntarily took a fee for education 
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and cohabitation with one to four orphans and children deprived of parental care. Total number 
of relatives and foster children in the family should not be more than five. Foster is a form of social 
protection of children deprived of parental care, where some functions - namely financial support 
dependent children, pay foster parents, methodical training of foster parents and support them in the 
education of orphans, as well as control over the maintenance and education of the child - state reserves. 

The main difference between adoptive families from other forms of arrangement is the presence of a 
social worker as a unifying link between the state and foster families. Raising a child in a foster family 
provides an opportunity to save for her/him the most important factor of socialization - family. This will 
allow orphans and children deprived of parental care, through the process of socialization in a normal 
family, to form life skills. For example, family members do not feel «outcast» in society. The main 
purpose of the child in a foster family is to develop her personal, social and professional skills. They 
allow it in the future to become a full member of society, namely master worthy profession, acquire 
positive social status, create own family, educate children. 

Orphanage family as an institution of education of orphaned children is not a particular type of 
institution, ie, an orphanage, and have a large family, which provides inmates family environment 
and upbringing. Educational potential foster care homes as a form of family care for orphans and 
children deprived of parental care has objective advantages over other social institutions and especially 
boarding. Children’s home of family type - individual family, created at the request of the individual or 
couple who is not married, to provide family education and living together for at least five orphans and 
children deprived of parental care. 

In the family-type orphanage formation of the child occurs in vivo, the effect of foster parents on the 
attitudes and consciousness of the child takes the dominant role. Family environment shapes the child’s 
moral and ethical ideals and tastes, norms of behavior, work skills, values, that is, all those qualities 
that shape personal identity. The formation of individual pupil affect the nature of the relationship 
between parents and between parents and children, other family members, parents’ attitude to work, 
their participation in public life, interests and value orientations, general cultural level, etc. . 

The key difference from the orphanage foster family, this is the number of children who arranged 
for education. Education and placement of more than five children in the family, through creation of 
family-type homes, requires greater parental training, reorientation of a family in the first place to bring 
up children without parental care. 

Selection of students to foster care homes implemented gradually over twelve months. Primarily 
arranged children who are interconnected in family relations, except when for medical reasons or for 
other reasons, they can not grow up together. Children do not lose their status of orphans and children 
deprived of parental care, which involves leaving the benefits guaranteed by the state following 
children: receipt of living space, arranging for training, financial support and more. 

Foster parents are responsible for the life, health, physical and mental development of children. 
They have a number of rights and obligations with respect to foster children and pets are legitimate 
representatives of students and advocates for their rights and interests in all organs, institutions and 
organizations without having authority. One of the specific differences between foster families and 
family-type orphanages of adoption and guardianship (care) is a state social support for such families is 
realized in the form of social support. Social support OCHA carried out by specialists of social services 
for families, children and youth. 

The main criterion for determining the effectiveness of family education of orphans can determine 
the level of adaptation in adulthood according to the requirements of public relations. Evaluation 
of educational work should depend on how well managed the foster parents to prepare the child to 
act independently and make decisions based on what independence, creative initiative and social 
responsibility are the defining features of the educational process at the present stage of development 
of our society. 

Keywords: social of protection, orphan’s, deprived children’ accommodation, foster families, 
family-type. 

Міжнародний досвід влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування, 
засвідчує поступову відмову держав, що мають гуманістичне спрямування соціальної політики, 
від інтернатних форм, орієнтацію на створення та підтримку сімейних форм виховання дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Усиновлення дітей-сиріт та оформлення опіки (піклування) в Україні були і залишаються 
пріоритетними формами влаштування долі дитини, залишеної без батьківської опіки. Поряд з 
тим визначення державних пріоритетів сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, створює передумови розвитку в Україні відносно нових соціальних 
інститутів: дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. 
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Прийомна сім’я - сім’я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно за 
плату взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. Загальна кількість рідних та прийомних дітей у сім’ї не 
повинна становити більше п’яти осіб [4]. 

Прийомна сім’я є формою соціального захисту дітей, позбавлених батьківського піклування, 
коли частину функцій, а саме – матеріальне забезпечення утримання дітей, оплату праці 
прийомним батькам, методичну підготовку прийомних батьків та допомогу їм у вихованні 
сироти, а також контроль за утриманням і вихованням дитини – держава залишає за собою. 
Основна мета прийомної сім’ї – тимчасове утримання та виховання дитини, яка приходить у 
сім’ю з дитячого інституційного закладу, з кризової сім’ї, з притулку або з медичної установи. 
Інститут прийомної сім’ї принципово відрізняється від усиновлення, опіки родичів та опіки над 
дітьми у дитячих будинках сімейного типу. До неї може бути влаштована дитина, у якої є батьки, 
але вони з певних причин не в змозі її виховувати. Під час перебування дитини у прийомній 
сім’ї держава виконує функції піклувальника через соціальних працівників і працівників 
органів опіки. Держава не тільки фінансує, а й контролює утримання й виховання дитини у 
прийомній сім’ї, надає допомогу, спрямовану на її розвиток і соціалізацію, організує соціальний 
супровід прийомної сім’ї й дитини. За дитиною-сиротою й дитиною, позбавленою батьківського 
піклування, що потрапила у прийомну сім’ю, зберігається статус дитини-сироти і всі пільги, 
якими вона має право користуватися. 

Основною відмінністю прийомних сімей від інших форм влаштування є наявність соціального 
працівника як єднальної ланки між державою і прийомною сім’єю. До основних функцій 
соціального працівника відноситься: вивчення відповідності об’єктивних і суб’єктивних 
характеристик потенційної сім’ї визначеним вимогам; підготовка як потенційних прийомних 
батьків, так і дітей для конкретної прийомної сім’ї; соціальний супровід функціонування 
прийомної сім’ї та визначення ефективності функціонування прийомних сімей; робота з 
кровною сім’єю з метою її реабілітації та налагодження контакту між нею і дитиною. В даний час 
інфраструктура соціальних служб поки що розвинена недостатньо, всі функції щодо прийомної 
сім’ї покладаються на одного чи двох соціальних працівників, як правило, тих, які працюють у 
Центрах соціальних служб сім’ї, дітей та молоді. 

Виховання дитини у прийомній сім’ї дає можливість зберегти для неї найголовніший 
соціалізований чинник – сімейний. Це дозволить дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського 
піклування, пройти процес соціалізації у нормальних сімейних умовах, сформувати навички 
життя на прикладі членів родини, не почувати себе «вигнанцями» у суспільстві. Головною метою 
виховання дитини у прийомній сім’ї є розвиток у неї особистісних, соціальних, професійних 
навичок. Вони дозволять їй у майбутньому стати повноправним членом суспільства, а саме 
оволодіти гідною професією, набути позитивного соціального статусу, створити власну сім’ю, 
виховувати дітей. Окрім того, інститут прийомної сім’ї дозволить ефективно використовувати 
державні кошти, оскільки вкладених коштів достатньо для того, щоб держава у подальшому 
не утримувала цю людину ані як безробітну, ані як в’язня. Так, утримання дитини прийомною 
сім’єю для держави коштує мінімум у 2 рази дешевше, ніж в інтернатних закладах. Досвід 
адаптації прийомних, всиновлених або взятих під опіку дітей свідчить про те, що більшість 
психолого-педагогічних проблем дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 
корегуються за рахунок того, що дитина потрапляє у сприятливі умови сім’ї [1]. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2006 «Про затвердження 
порядку призначення і виплати держаної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам 
за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за 
принципом «гроші ходять за дитиною» фінансування на утримання дітей у прийомних сім’ях 
гарантоване державою і здійснюється з державного бюджету. Так, щомісячно надаються кошти 
на харчування прийомних дітей та дітей-вихованців в розмірі два прожиткових мінімуми на 
дитину відповідного віку, виходячи з натуральних норм його забезпечення, на придбання для 
них одягу, взуття, медикаментів, предметів особистої гігієни, іграшок, книжок, інвентарю та 
обладнання, на проведення культурно-масової роботи, а також кошти на оплату комунальних 
послуг за нормами і тарифами, що діють у даній місцевості, пропорційно до кількості прийомних 
дітей. Якщо на дитину виплачуються пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога, то розмір 
соціальної допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами і загальними 
виплатами на дитину [5]. 

Розмір грошового забезпечення батьків-вихователів складає 35 відсотків розміру соціальної 
допомоги на кожну дитину-вихованця, але не більше п’яти прожиткових мінімумів для 
працездатної особи. Нарахування грошового забезпечення починається з моменту влаштування 
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дитини в сім’ю. Призначення і виплати соціальної допомоги та грошового забезпечення 
здійснюються управліннями (відділами) праці й соціального забезпечення населення за місцем 
проживання дитини. У разі затвердження нового рівня прожиткового мінімуму розмір соціальної 
допомоги та грошового забезпечення перераховується без додаткового звернення батьків [5]. 

Відповідно до законодавства дитячим будинкам сімейного типу може надаватися матеріальна, 
фінансова й інша благодійна допомога підприємствами, установами та організаціями незалежно 
від форми власності, громадськими об’єднаннями, фондами, фізичними особами. Залучення 
позабюджетних коштів дозволяє покращити умови розвитку й виховання дітей, і така практика 
широко використовується в регіонах. 

Функціонування прийомних сімей потребує, безперечно, психологічної та професійної 
підготовки прийомних батьків, орієнтації їхньої діяльності на забезпечення реалізації інтересів 
саме дитини, а не на розв’язання власних проблем. У такій сім’ї мають як найповніше, 
гармонійно поєднуватись мотивація батьків стосовно створення прийомної сім’ї та інтереси 
прийомної дитини. 

При забезпеченні функціонування прийомної сім’ї виникає потреба у створенні спеціальної 
служби для надання необхідної медичної, психологічної та соціальної допомоги і підтримки 
прийомним батькам. Завданнями цієї служби мають бути: забезпечення комплексності роботи, 
а саме медичної, психологічної, педагогічної та соціальної; залучення таких спеціалістів, 
як психоневролога, дитячого психіатра, логопеда та інших; надання психологічної допомоги 
конкретним дітям, батькам чи сім’ї в цілому [2]. 

Робота прийомних батьків відрізняється від роботи педагогів інтернатних закладів тим, 
що вона здійснюється безперервно (цілодобово), і тому соціальним інститутам і соціальним 
педагогам (працівникам) слід розробити систему психологічного розвантаження прийомних 
батьків. Перебування дитини у прийомній сім’ї передбачає адаптацію не тільки до сімейного 
життя, а ще й до соціального оточення сім’ї. Дуже важливо при цьому створити умови для 
адаптації дитини у школі або дитячому колективі, де вона буде перебувати (дитячий садочок, 
колектив позашкільного закладу), а також і до сусідів. 

Дитячий будинок сімейного типу як інститут виховання дітей-сиріт є не дитячим закладом 
особливого типу, тобто дитячим будинком, а є багатодітною сім’єю, що забезпечує вихованцям 
сімейне оточення та виховання. Виховний потенціал дитячого будинку сімейного типу, як форми 
сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, має об’єктивні 
переваги перед іншими соціальними інститутами і перш за все інтернатного типу. 

У дитячому будинку сімейного типу формування особистості дитини відбувається в 
природних умовах, вплив батьків-вихователів на світогляд і самоусвідомлення дитини виконує 
домінуючу роль. Сімейне оточення формує у дитини морально-етичні ідеали і смаки, норми 
поведінки, трудові навички, ціннісні орієнтації, тобто усі ті якості, які формують особисту 
індивідуальність. На формування особистості вихованця впливають характер стосунків між 
батьками та між батьками і дітьми, іншими членами родини, відношення батьків до праці, їх 
участь у суспільному житті, інтереси, ціннісні орієнтири, загальний культурний рівень тощо. 

Досвід функціонування дитячих будинків сімейного типу в Україні засвідчує, що їхні соціальні 
функції як соціального інституту не відрізняються від функціонування звичайної біологічної 
сім’ї. Водночас є ряд особливостей, притаманних лише дитячому будинку сімейного типу:

- батьки біологічно не пов’язані з прийомними дітьми;
батьки-вихователі повинні виконувати обов’язки не тільки вихователів, а й господарів великої 

родини;
- перед сім’єю постають завдання щодо корекції та компенсації вад розвитку вихованців, 

відставання та занедбаності здоров’я, а також подолання наслідків психічних травм. 
Дитячий будинок сімейного типу – окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або 

окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, для забезпечення сімейним вихованням та спільного 
проживання не менше п’яти дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Функціонування дитячих будинків сімейного типу регулюється Положенням про дитячий 
будинок сімейного типу, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 564 від 26 
квітня 2002р. Метою створення дитячого будинку сімейного типу є забезпечення належних умов 
для виховання в сімейному оточенні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 
[3]. 

Але згідно із Положенням про дитячий будинок сімейного типу кількість дітей у сім’ї, як 
рідних, так і прийомних, не повинна перевищувати десяти осіб, зважаючи на необхідність 
створення оптимальних умов для їх повноцінного виховання та розвитку. Вихованці перебувають 
у дитячому будинку сімейного типу до досягнення повноліття, а в разі продовження навчання 
у професійно-технічному, вищому навчальному закладі I–IV рівнів акредитації – до його 



32

 Філософія                                   Філософія і політологія в контексті сучасної культури  

Вип 4 (3)   2012

закінчення, але не пізніше досягнення ними 23-річного віку. 
Виховання дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, у дитячих будинках 

сімейного типу можна розглядати як делегування державою батькам права на їх виховання та 
утримання. Це передбачає здійснення контролю з боку держави щодо того яким чином батьки-
вихователі виконують зобов’язання, взяті на себе відносно вихованців. Такий контроль, згідно 
положень, покладається на місцеві органи опіки та піклування та служби у справах дітей. 

Від існуючих форм сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дитячий будинок сімейного типу відрізняється перш за все тим, що держава надає 
сім’ї, яка бере на виховання дітей, матеріальну та соціальну підтримку. Необхідною умовою 
є підготовка кандидатів на створення дитячого будинку сімейного типу до соціальної ролі 
вихователів прийомних дітей, що забезпечується проходженням ними системи відповідної 
підготовки (тренінг-курс з підготовки кандидатів). 

У прийомні сім’ї і дитячі будинки сімейного типу влаштовуються діти-сироти і діти, 
позбавлені батьківського піклування. Суттєва відмінність дитячого будинку від прийомної сім’ї, 
це саме кількість дітей, які влаштовуються на виховання. Виховання та влаштування більше 
п’яти дітей у сім’ю, за умови створення дитячого будинку сімейного типу, вимагає від батьків 
більшої підготовки, переорієнтації такої родини в першу чергу на виховання дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

Контроль за умовами проживання вихованців у дитячих будинків сімейного типу відповідно 
до Положення здійснюють органи опіки та піклування і служби у справах дітей. Раз на рік 
місцева служба у справах дітей готує звіт про стан виховання, утримання і розвиток дітей в 
дитячому будинку сімейного типу на основі інформації, що надається соціальним працівником, 
який здійснює соціальне супровід родини, вихователем дошкільного навчального закладу або 
класним керівником загальноосвітнього навчального закладу, де навчається дитина, дільничним 
лікарем-педіатром і дільничним інспектором місцевого відділку міліції. Батьки-вихователі 
обов’язково ознайомлюються з складеним звітом, який затверджується начальником служби у 
справах дітей. 

До дитячого будинку сімейного типу влаштовуються діти-сироти і діти, позбавлені 
батьківського піклування. Підбір вихованців здійснюється поступово, протягом дванадцяти 
місяців. У першу чергу влаштовуються діти, які перебувають між собою в родинних стосунках, 
за винятком випадків, коли за медичними показниками або з інших причин вони не можуть 
виховуватися разом. Допомогу та контроль за влаштуванням дітей здійснює служба у справах 
дітей. Обов’язковою умовою влаштування до дитячого будинку дитини є згода дитини, 
якщо вона досягла відповідного віку й такого рівня розвитку, що може її висловити. Згода на 
влаштування до дитячого будинку сімейного типу з’ясовується представником закладу, в якому 
дитина перебуває, у присутності батьків-вихователів та представника органу опіки та піклування 
і оформлюється документально згідно до Сімейного кодексу України. 

Діти, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу, не втрачають статусу дитини-
сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, що передбачає залишення пільг, які 
гарантуються державою таким дітям: при отриманні житлової площі, влаштуванні на навчання, 
матеріальної підтримки тощо. У випадку, якщо за дитиною закріплено майно та житло, воно 
зберігається до досягнення вихованцем повноліття, відповідальність за його збереження 
покладається на органи опіки та піклування за місцем знаходження майна. За вихованцями 
зберігаються раніше призначені аліменти, пенсії, інші виплати. Суми коштів, що належать 
вихованцям як пенсія, аліменти чи інші види державної допомоги, переходять у розпорядження 
батьків-вихователів і витрачаються на утримання вихованців. 

За дітьми залишаються пільги, встановлені законодавством для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. Передусім це стосується питання оздоровлення, коли 
діти-сироти у першочерговому порядку забезпечуються безкоштовними путівками в табори та 
санаторії. Враховуючи стан здоров’я дітей, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу, 
це питання є дуже актуальним. 

При влаштуванні дітей до дитячого будинку сімейного типу сімейних правовідносин 
не виникає – вихованці мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими 
родичами, якщо це не суперечить їх інтересам і не заборонено рішенням суду. Форму такого 
спілкування визначають органи опіки та піклування за погодженням з батьками-вихователями 
та за участю соціального працівника, який здійснює соціальний супровід, на підставі аналізу 
родинних взаємин і причин через які дитина втратила батьківське піклування. 

Батьки-вихователі несуть відповідальність за життя, здоров’я, фізичний і психічний розвиток 
дітей. Вони мають ряд прав та обов’язків відносно прийомних дітей та дітей-вихованців є 
законними представниками вихованців і захисниками їх прав та інтересів у всіх органах, 



33

Філософія і політологія в контексті сучасної культури                                   Філософія                         

 2012   Вип 4 (3)

установах та організаціях без спеціальних на те повноважень. 
Однією із специфічних відмінностей прийомних сімей та дитячих будинків сімейного 

типу від усиновлення та опіки (піклування) є державна соціальна підтримка таких сімей, що 
реалізується у формі соціального супроводу. Соціальний супровід дитячих будинків сімейного 
типу здійснюється спеціалістами центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Один з 
напрямів діяльності соціального працівника з дитячим будинком сімейного типу – посередницька 
діяльність між батьками-вихователями та службами, які захищають права дитини, налагодження 
співпраці з різними фахівцями для забезпечення як найкращих умов виховання дитини в сім’ї. 
Крім питань щодо проблем розвитку, виховання, здоров’я, поведінки дитини, порушуються і такі, 
які дозволяють визначитися, що саме необхідно зробити для вирішення тієї чи іншої проблеми 
і яких спеціалістів слід залучати. На основі інформацію про дитину, яка влаштовується у сім’ю, 
складається план соціального супроводу вихованця. 

Основним критерієм визначення ефективності сімейного виховання дитини-сироти можна 
визначити рівень її адаптації у дорослому житті відповідно до вимог розвитку суспільних 
відносин. Оцінка виховної роботи повинна залежати від того, наскільки успішно зуміли батьки-
вихователі підготувати дитину самостійно діяти і приймати рішення, виходячи із того, що 
самостійність, творча ініціатива і соціальна відповідальність стають визначальними рисами 
виховного процесу на сучасному етапі розвитку нашого суспільства. 

Розширення мережі дитячих будинків, як необхідна умова захисту прав дітей, позбавлених 
рідної родини, на сімейне виховання, потребує формування системи спеціалізованих соціальних 
служб зорієнтованих на підготовку, підтримку та соціальний супровід виключно сімейних форм 
влаштування дітей-сиріт. Досвід адаптації прийомних, всиновлених або взятих під опіку дітей 
свідчить про те, що більшість психолого-педагогічних проблем дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, корегуються за рахунок того, що дитина потрапляє у сприятливі 
умови сім’ї. 

Таким чином, особливостями прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу є те, що 
вони поєднують в собі ознаки сім’ї, первинного колективу, виконують їхні функції, мають 
родинні та суспільні зв’язки, об’єднують під одним дахом рідних і нерідних людей. Мають 
особливі стосунки з мікро- та макросередовищем, свій спосіб життя, створюють свої традиції, 
водночас є установою і сім’єю. Усе це потребує соціального супроводу та обслуговування, які 
здійснює соціальний працівник центру соціальних служб та такі залучені фахівці, як лікарі, 
психологи, дефектологи. 

У сучасних умовах специфіка і основна спрямованість соціальної політики в питаннях 
дитинства має полягати насамперед у тому, щоб пом’якшувати для дітей негативні наслідки тих 
процесів, які проходять у суспільстві, необхідно розвивати нові форми життєдіяльності дітей, 
створювати нові соціальні інститути, які б забезпечували задоволення їх потреб і реалізацію 
інтересів дітей. 
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КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ АСПЕКТИ ВИМІРЮВАННЯ В СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

Акцентовано взаємозв’язок якісних і кількісних аспектів вимірювання соціальних ознак, 
можливість переходу від одного рівня вимірювання на інший, наведено приклади дослідницьких 
ситуацій, в яких такий перехід є доцільним. 

Ключові слова: вимірювання, якісний і кількісний аналіз, шкала, рівні вимірювання. 

Акцентирована взаимосвязь качественных и количественных аспектов измерения социальных 
признаков, возможность перехода с одного уровня измерения на другой, приведены примеры 
исследовательских ситуаций, в которых такой переход является целесообразным. 

Ключевые слова: измерение, качественный и количественный анализ, шкала, уровни 
измерения. 

Interdependence between qualitative and quantitative aspects of social indications` measuring is 
analyzed; preconditions of measuring level transition and concrete examples of it are observed. 

Keywords: measuring, qualitative and quantitative analysis, scale, levels of measuring. 

Вимірювання є універсальним пізнавальним прийомом, сутність якого полягає у встановленні 
відношень між об’єктами або їх властивостями. Об’єктивною основою вимірювання є те, 
що «будь-яка якість має певну кількісну міру» [2, с. 23]. Проблема співвідношення якісних і 
кількісних аспектів вимірювання є багатогранною й може розглядатися, в т. ч., в філософській, 
діалектичній площині, адже ж «кількісний аналіз застосовується при вивченні різноманітних 
форм руху матерії, але необхідною умовою його ефективності завжди є попередній якісний, 
змістовий аналіз явищ, що вивчаються» [4, с. 8]. 

У процесуальному сенсі вимірювання можна розглядати як приписування чисел певним 
сторонам (властивостям) об’єкта. Засобом реалізації цього процесу виступає шкала як набір 
визначених дослідником властивостей об’єкта і відповідних чисел, а результатом – числова 
модель об’єкта або його окремої властивості. Якщо вимірювання в природничих науках часто 
має результатом ізоморфні аналоги модельованих об’єктів, то вимірювання соціальних ознак, 
як правило, має характер кваліметричного. Його результатом є моделі, умовно подібні об’єктам 
(властивостям), що підлягали вимірюванню. Дуже важливо для одержання якомога більш 
точного математичного відповідника аналізованої емпіричної системи чітко уявляти її склад і 
характер модельованих відношень між її елементами. Недодержання цих умов знижує точність 
вимірювання будь-якого порядку – від найнижчого, якісного, до найвищого, кількісного. 

Різним аспектам вимірювання соціальних ознак, у тому числі проблемам співвідношення 
його якісної й кількісної сторін, визначення критеріїв надійності, опрацювання та аналізу 
одержаних результатів присвячено роботи В. Г. Андреєнкова, Б. З. Докторова, Ю. Н. Толстової, 
О. В. Лакутіна, С. А. Клігера, М. С. Косолапова, В. І. Паніотто, В. С. Максименко, Г. Г. Татарової, 
В. Т. Циби та ін. 

Не зважаючи на велику кількість розробок з проблеми теоретико-методологічного і техніко-
інструментального забезпечення процедури вимірювання, недостатньо повно розглянуто на 
сьогодні питання можливостей, пов’язаних з переходом з одного рівня вимірювання соціальних 
ознак на інший (з якісного на кількісний й навпаки) на етапі опрацювання даних. Саме на 
уточнення окремих аспектів такого переходу і пов’язаних з ним методичних прийомів й 
спрямовано матеріал даної статті. 

В залежності від того, в рамках якої парадигми – позитивістської чи інтерпретативної – 
здійснюється дослідження, числовий аспект реальності може розглядатися або як об’єктивний 
її вимір, або ж як суто ментальний конструкт. Не залежно від цього вимірювання з необхідністю 
відбиватиме суб’єктивні уявлення дослідника про те, які саме соціальні характеристики доцільно 
аналізувати, наскільки ґрунтовно, за допомогою яких методів і шкал. Весь процес дослідження 
– від визначення емпіричних індикаторів вимірюваних характеристик і конструювання шкали 
до інтерпретації одержаних результатів, від побудови вибірки до оцінки ступеню достовірності 
даних – завжди компроміс між викриттям «об’єктивно існуючих» змістів й їх конструюванням, 
між безпристрасною реєстрацією фактів і їх суб’єктивним осмисленням. 

© Ю. В. Борисова, 2012
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До вимірювання соціальних ознак це питання має саме безпосереднє відношення. По-перше, 
переважна більшість з них має якісний характер; відповідно, застосовувані щодо їх вимірювання 
шкали є класифікаційними, номінальними: вони дозволяють лише розділити обстежувані 
об’єкти на класи, між якими не встановлюються кількісні й навіть порядкові відношення, 
а одержувані групи об’єктів розглядаються як однорівневі (чоловіки і жінки, прихильники 
різних способів життя, одержувачі тих чи інших видів соціальної допомоги і т. д.). Водночас, 
частота, що відповідає кожній ознаці, починаючи вже з номінального рівня, виступає ресурсом 
здійснення відповідних кількісних маніпуляцій й дозволяє графічно відобразити результати 
вимірювання. Так, частотний розподіл значень однієї ознаки можна співвіднести з розподілом 
іншої за допомогою відповідних статистичних показників. Наприклад, можна з’ясувати, хто в 
більшому ступені залучений у волонтерську діяльність – чоловіки або жінки. 

Вже на етапі побудови комбінаційних (кореляційних) таблиць візуально встановлюється 
пов’язаність (або її відсутність) частотного розподілу значень двох номінальних або порядкових 
ознак. Засобом підтвердження припущення про наявність зв’язку виступають відповідні 
коефіцієнти та критерії (асоціації й контингенції, Чупрова, Крамера та ін.). 

Кількісні ознаки, на відміну від класифікаційних, представляються в загальноприйнятих 
одиницях вимірювання, але й деякі шкали порядкового рівня виражають вимірювані ознаки в 
кількісному форматі (наприклад, питання про кількість дітей у сім’ї). Іноді в шкалах порядка 
застосовуються й спеціальні одиниці вимірювання – наприклад, бали. Один бал означає 
елементарну ситуацію найнижчого ступеню інтенсивності. Водночас, ані кількісний вираз, 
ані наявність умовних одиниць вимірювання не забезпечує даному типу шкал необхідної для 
метричного рівня вимірювання рівної відстані між сусідніми градаціями. Так, відстань між 
4-ю та 5-ю позиціями на бальній шкалі не може вважатися рівною відстані між 4-ю та 3-ю 
позиціями; навіть вибір однієї з позицій сам по собі лише умовно розглядається як еквівалент 
кількісної міри певної ознаки, наприклад, рівня знань студента. 

Вимірювання якісних ознак, не зважаючи на ілюзію простоти, пов’язано з низкою проблем. 
Так, дуже важко при розробці шкали забезпечити взаємовиключний характер змісту її пунктів – 
можливих класів об’єктів (наприклад, визначити професії таким чином, щоб жодна з професій 
не включала елементи або ознаки іншої) [5]. 

Оцінювання об’єктів за якісною ознакою порушує проблему багатозначності самого критерію 
оцінювання. Дослідники вказують на існування різних латентних змінних, що стоять за однією 
й тією ж ознакою. Наприклад, престиж професії хтось розглядає через можливість одержувати 
матеріальні блага, хтось – через можливість творчого самовираження. Водночас, наявність 
розбіжностей в сприйнятті змісту поняття – шлях до якомога більш повного його охоплення. 
Застосування в анкеті відкритих питань з проханням інтерпретувати цей зміст дозволяє «вийти» 
на приховані змінні, що формують ставлення до оцінюваного феномену, визначити їх «вагу». 

По-друге, навіть кількісне (починаючи з інтервального) вимірювання не знімає питання 
суб’єктивізму в приписуванні чисел обстежуваним об’єктам (їх властивостям), хоча 
сприймається як апріорі більш точне, ніж якісне (номінальне і порядкове). В більшості випадків 
метричні шкали формуються як такі, що містять укрупнені інтервали значень кількісних ознак, 
на які ділиться діапазон їх варіації. Респондентові пропонується віднести, наприклад, значення 
ознаки «вік», «стаж», «доход» до одного з таких інтервалів. «Огрублення» кількісних даних 
через застосування інтервалів або дескриптивної порядкової шкали – це, безумовно, втрата 
частини інформації. Водночас, якщо мова йде, наприклад, про таку ознаку, як доход, респондент 
більш охоче реагує на прохання віднести себе до однієї з різних за рівнем добробуту «якісних» 
категорій (багаті, заможні, особи середнього достатку і т. д.), ніж вказати рівень свого (або 
сімейного) доходу, виражений у цифрах. Інтервальні та порядкові шкали мають свої математико-
статистичні «потужності», які часто розглядаються дослідниками як цілком достатні і показові в 
сенсі відображення картини можливих зв’язків та залежностей, типізації об’єктів (ознак) і т. п. 

Все вищенаведене вказує на відсутність нездоланної безодні між якісними і кількісними 
методами аналізу даних та підтверджує тезу про можливість і навіть необхідність відповідної 
«дивергенції» для більш глибокого вивчення реальності [3]. Мова йде про доцільність в 
окремих випадках здійснення переходу від метричної ознаки до порядкової, а іноді навіть 
номінальної й, більш того, до дихотомізації ознаки, тобто її представлення у вигляді варіації 
двох взаємовиключних значень. 

Так, дихотомізація може застосовуватися за необхідності встановлення зв’язку порядкової або 
метричної ознаки з іншою, яка є за своїм характером номінальної дихотомічної. Наприклад, зв’язок 
між участю студентів у волонтерській діяльності (ознака з двома значеннями: «є волонтером», 
«не є волонтером») та рівнем комунікативних здібностей (ця ознака вимірювалася за допомогою 
5-пунктової шкали) може встановлюватися без зміни типу шкали за допомогою критерію χ2 та 
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заснованих на ньому коефіцієнтів зв’язку для номінальних ознак. Однак їх застосування має 
низку обмежень. Зокрема, для критерію χ2 – це невелика вибірка, за якої дослідник наражається 
на ризик одержати в графах кореляційної таблиці малі (менші за 5 одиниць) частоти, а, значить, 
й ненадійні результати розрахунків. Крім того, зі збільшенням величини обстежуваного масиву 
одержимо більші значення критерію: це означає, що χ2 не є нормованою величиною тісноти 
зв’язку. Значення заснованих на χ2 коефіцієнтах спряженості Пірсона, Чупрова і Крамера 
перебувають у межах від нуля до одиниці. Однак недоліком коефіцієнт Пірсона є залежність 
його максимальної величини від розміру кореляційної таблиці (максимум досягається за умови 
рівності числа градацій двох ознак). Введена Чупровим величина може досягати максимуму – 
одиниці – у випадку повного зв’язку, однак не має цієї властивості при нерівності числа градацій 
корельованих ознак. Лише коефіцієнт Крамера позбавлений зазначених недоліків [5, с. 190]. 

Найпростішим способом встановлення залежності в подібних випадках є переведення 
порядкової шкали у номінальну дихотомічну, тобто зведення п’яти градацій ознаки «рівень 
комунікативних здібностей» до двох – «високий рівень», «невисокий рівень». Питання, яке 
повинен самостійно розв’язати в даній ситуації дослідник, полягає в віднесенні до однієї з двох 
градацій середнього значення ознаки. 

На користь припустимості зменшення рангу застосовуваної шкали можна навести низку 
аргументів. Невідворотність втрати інформації при такому переході обертається простотою 
опрацювання даних; більш доступними виявляються розрахунки «вручну» (що є актуальним за 
малих вибірок). Крім того, іноді одержувана точність вимірювання виявляється для дослідника 
цілком прийнятної. 

Якщо шкала вимірює кількісну ознаку, точне значення якої людині оцінити важко, «примус» 
зробити це призведе до спотворення інформації. В даному випадку безсумнівну перевагу матиме 
інтервальна шкала. 

Часто вимірювання певної ознаки, наприклад, віку, не є самостійним завданням, а лише 
засобом визначення чинників шуканого явища. Наприклад, визначаючи готовність молоді до 
шлюбу ми присукаємо, що її рівень буде різним у старшому підлітковому та юнацькому віці, 
й це дозволяє нам обмежитися двома – трьома позиціями відповідей на питання стосовно віку. 
Вимірювати таку ознаку, як «вік», максимально точно в більшості випадків немає необхідності. 
Дуже конструктивним шляхом визначення оптимальної кількості градацій ознаки виявляються 
експертні оцінки, коли фахівці оцінюють розбіжність / схожість ступеню вияву у респондентів 
(скажімо, різного віку) певної якості, риси, властивості (рівень готовності до шлюбу, схильність 
до девіантної поведінки і т. д.). 

В зв’язку з проблемою зміни рівня вимірювання виникає суміжна проблема, пов’язана з 
застосуванням кількісних методів аналізу даних (наприклад, коефіцієнту кореляції Пірсона) 
щодо якісних ознак. Типова ситуація, коли такий аналіз є необхідним, - це використання 
номінальної шкали з сумісними альтернативами [1, с. 153]. В даному випадку кожна з позицій 
відповідей розглядається як окреме дихотомічне питання, а відповідям присвоюється бал, з 
яким програма опрацювання даних «поводиться» як з числом (наприклад, 1 – вибір варіанта 
відповіді респондентом, 0 – ігнорування варіанта відповіді). Певне інформаційне навантаження 
одержує в такий ситуації знак кореляції: наприклад, мінус свідчить про те, що більшім 
значенням (числовим кодам) однієї ознаки відповідають менші значення іншої. Наприклад, у 
згаданому вище дослідженні при встановленні залежності рівня організаторських здібностей 
(вимірювався за 5-пунктовою порядковою шкалою) від віку респондентів вік був дихотомічною 
ознакою, бо опитування охопило студентів двох вікових груп – тих, хто навчається на першому 
і на четвертому курсах вишів. Пряма (зі знаком плюс) залежність між вказаними ознаками 
вказувала на те, що четверта та п’ята позиції на шкалі «комунікативні здібності» (високий та 
дуже високий рівень їх розвитку) частіше зустрічаються у студентів старшого віку (четвертий 
курс), перша та друга позиції – у студентів молодшого віку (перший курс). 

Проблема рівня вимірювання та пов’язаних з ним математико-статистичних маніпуляцій, як 
було зазначено вище, має не тільки об’єктивну сторону, пов’язану з природою вимірюваного 
об’єкта. Вона має виражений інструментальній бік. Виходячи з цього, деякі вчені формулюють 
тезу про залежність рангу змінної й математико-статистичних здібностей відповідної шкали від 
прогресу в галузі теорії вимірювання й напрацьованих методик квантифікації даних. В логіці 
даного підходу винахід більш потужного за існуючий інструменту вимірювання конкретної 
ознаки дозволить присвоїти їй більш високій ранг. Застосування даної тези щодо кваліметрії 
викликає в деяких науковців сумніви: характер вимірюваної величини розглядається ними 
як заданий апріорі тобто поза залежністю від існуючих або потенційних можливих для її 
вимірювання засобів [6, с. 127]. 

На сьогодні в рамках досліджуваної проблеми залишаються відкритими ще низка питань. 



37

Філософія і політологія в контексті сучасної культури                                   Філософія                         

 2012   Вип 4 (3)

Одним з основних є питання однорідності сегрегованих пунктами шкали підсукупностей 
– конкретних об’єктів або їх ознак. Так, наприклад, «однозначно кількісна» ознака «освіта», 
виражена у роках навчання, не забезпечує шуканої однорідності змісту градацій вимірюваної 
ознаки: рік навчання у школі не є ідентичним року навчання в технікумі, виші, аспірантурі; це 
ускладнює віднесення даної ознаки до метричної. В окремих випадках розбігається бачення 
завдань шкали очима, з одного боку, дослідника, з іншого – опитуваних. Так, питання може 
пропонуватися респондентам як порядкова шкала, спрямована на вимірювання, скажімо, частоти 
певних дій (здійснення покупок, вживання алкоголю та ін.) – від найменшої до найбільшої. 
Однак на практиці частиною респондентів така шкала сприймається як номінальна з сумісними 
альтернативами. Додатковий аналіз дозволяє вточнити, що ознака, яка апріорі вважається 
порядковою, насправді може й не мати кумулятивного – наростаючого – характеру: в окремі 
періоди особа вчинятиме певні дії часто, в інші – зовсім не звертатиметься до подібних зразків 
поведінки. 

Вимірювання «типових» соціальних об’єктів або властивостей спонукає до вибору певних 
універсальних підходів та уніфікованого інструментарію; вважається, що аналогічні об’єкти 
можуть бути виміряні ідентичними шкалами. Насправді ж, задаючи, наприклад, вікові межі 
категорії «молодь» в кроснаціональних дослідженнях, слід враховувати не тільки ідентичність 
об’єктів порівняння (в соціально-демографічному або іншому відношенні), але й специфіку 
соціокультурних, територіальних умов, правових засад їх функціонування. 

Зазначені нами вище та деякі інші теоретико-методологічні та методичні питання входять до 
предметного поля актуальних наукових пошуків в галузі прикладного соціально-гуманітарного 
знання. Їх результатом мають бути ще більш наближені до потреб сучасної дослідницької 
практики засоби й алгоритми вимірювання, методи опрацювання і одержання даних, критерії 
визначення їх надійності. 
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СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 
ВИКЛИКІВ. 

В дослідженні здійснюється висвітлення трансформаційних процесів, що відбуваються в 
системі освіти в умовах глобалізаційних викликів. Аналізуються позитивні та негативні аспекти 
глобалізаційних процесів. Здійснюється порівняльний аналіз глобалізації та 
інтернаціоналізації. 

Ключові слова: Система освіти, глобалізація, інтернаціоналізація

В исследовании осуществляется освещение трансформационных процессов, происходящих в 
системе образования в условиях глобализационных вызовов. Анализируются положительные и 
отрицательные аспекты глобализационных процессов. Осуществляется сравнительный анализ 
глобализации и интернационализации. 
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This study is highlighting the transformation processes occurring in the system of education in 
globalization challenges. Analyzed the positive and negative aspects of globalization. It is noted that the 
main task during the globalization of higher education - to create a transparent and level playing field, 
which should be reflected in national and international law, then we can state a single higher education 
in Europe. The comparative analysis of globalization and internationalization. «Globalization» is often 
understood as a process of growth as global systems located outside the state, even in the presence of 
dominant cultures. 

It is noted that globalization can not be regarded as a higher form of internationalization for several 
reasons. Firstly, internationalization implies the existence of the nation state, globalization as it denies 
and even hostile attitude. Second, if internationalization is most clearly realized through «high» worlds 
of diplomacy and culture, rooted in the foundations of globalization «low» world of mass consumption 
and global capitalism. Finally, thirdly, internationalization because of its dependence on the existing 
type of nation states tends to reproduce and even legitimize the system of hierarchical relations and 
hegemony, globalization, by contrast, focused on the new agenda: global climate change, pollution, 
technology, sustainable development, the problems of inequality in developed countries and developing 
countries as well as within nations. 

In conclusion, the qualitative advance higher education - is the sphere of humanitarian policy which 
can unite the world, regardless of religion, tradition, political regime. We must understand that the 
main idea, purpose and goal of globalization of higher education - a global progress. The basis of social 
and political transformation instead of «statehood» should be «man-centered» model implicit in the 
legislation system in developed countries. 

Keywords: the system of education, globalization, internationalization

У сучасний період різноманітні аспекти функціонування інституту вищої освіти в Україні 
досліджують В. Андрущенко, І. Гавриленко, Л. Губернський, В. Городяненко, Д. Дзвінчук, 
В.  Кремінь, П. Куделя, С. Курбатов, В. Луговий, М. Лукашевич, М. Михальченко, Л. Сіднєв, 
О.  Скідін, А. Фурман, В. Пилипенко, В. Чепак, Є. Сірий. та ін. 

Мета статті: проаналізувати особливості становлення національної системи освіти в умовах 
глобалізаційних викликів. 

Сьогодні глобалізований світ стоїть перед рядом викликів, виникають нові типи загроз 
міжнародній стабільності в економічній, екологічній, інформаційній, гуманітарній сферах. 
Зокрема це асиметричні загрози чи засоби впливу, які виникають, як правило, всередині 
держави - інформаційні війни, тероризм, збільшення розриву між бідними і багатими країнами, 
неконтрольована міграція, розповсюдження наркотиків і зброї, поширення бідності. Таким 
чином, особливість асиметричних засобів полягає в їх здатності здійснювати психологічний 
ефект на більш сильного противника, вражати його не стільки фізично, скільки психологічно. 
Ці засоби базуються на орієнтації та дезорієнтації керівництва країн, військового керівництва 
та особового складу збройних сил, цивільних громадян країни противника з метою впливу на їх 
волю і свідомість, а також зміцнення морально-психологічної стабільності власного суспільства 
[1, с. 73]. 

З цього всього випливає, що збільшення невідповідності рівню розвитку країн третього світу 
до провідних країн з ринковою економікою спричиняє загострення напруги у всьому світі і, на 
нашу думку, на пряму залежить від кількості освіченого населення і рівня якості вищої освіти. 

Тому особливу увагу в умовах глобалізації потрібно приділяти розвиткові вищої освіти. 
Відомий теоретик університетської освіти, віце-канцлер Кенсінгтонського університету 
П. Скотт зазначає, що глобалізація безпосередньо стосується університетів, адже створює 
умови для стандартизації навчання, а також обмежує бюджетні можливості розвинених країн, 
які здійснюють фінансування університетської освіти. П. Скотт зазначає: «Глобалізація є 
найфундаментальнішим викликом, з яким зіткнулася система освіти за всю історію свого 
існування» [2, с. 3]. 

Д. Деланті підтримує дану точку зору і зазначає, що зважаючи на значні трансформації в 
суспільстві, культурі й знаннях, сучасний університет повинен модернізуватися, щоб гарантувати 
свою «конвертованість». Д. Деланті, на відміну від П. Скотта акцентує увагу на тому, що на рубежі 
XX–XXI ст. університет уже сформувався як глобальна інституція, що встановляє відносини із 
урядовими й багатонаціональними корпораціями. Обидва дослідники розглядають глобалізацію 
в контексті впровадження елементів ринкової економіки в університети, що повинно сприяти 
зміцненню і національної і світової системи вищої освіти. 

Академік НАНУ В. Кремень стверджує, що глобалізація вищої освіти пов’язана зі «вступом 
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людства на перетині тисячоліть до нового типу цивілізації, опануванням нового способу мислення 
й різновидом прогресу» [3, с. 8]. Як вважає дослідник, в XXI ст. буде розвиватися «наука як сфера, 
що продукує нові знання, та освіта, як сфера, що олюднює знання». В. Кремень вважає, що 
тільки така країна може здобути гідне місце в світовій спільноті, бути конкурентоспроможною, 
яка спроможна в умовах глобалізованого світу збільшити свій інтелектуальний потенціал, 
розвивати суспільство знань[3, с. 9]. 

В контексті глобалізації ряд дослідників виділяють також ідеї інтернаціоналізації. Деякі з них 
вважають, що глобалізація освіти в певному сенсі виступає розвитком ідей інтернаціоналізації. 
В даному контексті процес інтернаціоналізації є активною відповіддю цілого ряду установ 
вищої освіти на глобалізаційні тенденції. Інтернаціоналізація передбачає функціонування 
вищих навчальних закладів в рамках державних систем освіти, які прагнуть до розширення 
міжнародного співробітництва та подолання внутрішньої ізоляції в умовах глобалізації. 

Представники протилежного підходу, які найчастіше посилаються на роботи Пітера Скотта, 
вважають, що між інтернаціоналізацією і глобалізацією немає наступності, це два різних процеси 
[2, с. 14]. Термін «інтернаціоналізація» розкриває зростання відносин між націями і національними 
культурами (в цьому сенсі інтернаціоналізація має довгу історію). «Глобалізація» найчастіше 
розуміється як процес зростання ролі світових систем, розташованих поза державами, навіть 
за наявності домінуючих національних культур. Інтернаціоналізація з моменту виникнення 
перших університетів стала невід’ємною рисою вищої освіти і може розглядатися вже як 
традиція. Глобалізація являє собою нове явище, відмінне від інтернаціоналізації, невіддільне 
від нових форм суспільного життя і нових парадигм виробництва знання. 

На думку П. Скотта, глобалізацію не можна розглядати як більш високу форму 
інтернаціоналізації з кількох міркувань. По-перше, інтернаціоналізація припускає існування 
національної держави, глобалізація ж його заперечує і навіть ставиться вороже. По-друге, якщо 
інтернаціоналізація найбільш явно реалізується через «високі» світи дипломатії та культури, 
то основи глобалізації вкорінені в «низьких» світах масового споживання і глобального 
капіталізму. Нарешті, по-третє, інтернаціоналізація в силу своєї залежності від існуючого типу 
національних держав тяжіє до відтворення і навіть легітимації системи ієрархічних відносин 
і гегемонії, глобалізація ж, навпаки, орієнтована на новий порядок денний: глобальні зміни 
клімату, забруднення навколишнього середовища, технології сталого розвитку, проблеми, 
пов’язані з нерівністю розвинутих країн і країн, що розвиваються, а також всередині націй. 

Національні системи освіти кожної країни в сучасних умовах можуть здійснювати 
інтернаціоналізацію, але протидіяти негативним аспектам глобалізації. Вони повинні сприяти 
збереженню власних культурних традицій, а отже і збереженню самобутності і цілісності нації. 

Досліджуючи глобалізаційні аспекти освітніх процесів відомі дослідники Е. Гелнер та 
Е.  Хобсбаум зазначали, що одним з головних механізмів, який забезпечував формування 
сучасних західних націй, була саме освіта. Зокрема Е. Гелнер вважав, що визначальною 
функцією школи є утвердження національної колективної ідентичності й, зрештою, об’єднання 
розрізнених етнічних і класових груп у єдине ціле, бо саме через школу здійснюється формування 
соціокультурно та політичногомогенного суспільства, яким є сучасна нація-держава західного 
типу [4, с. 153]. Тому в більшості європейських країн розвиток системи освіти розглядався як 
важлива складова націобудівництва. Особлива увага приділялася викладанню таких предметів 
як вітчизняна історія та література, що здатні формувати в молоді уявлення про власну націю, її 
неперервність, спільність історичної долі. 

Освіта впливає на формування світоглядів, інтересів, цілей, бажань, розуміння й підтримку 
або заперечення тих чи інших соціально-політичних явищ і процесів і тому в значній мірі є 
політичною сферою. Освіта є головним фактором соціалізації особистості, формування її уявлень 
про власну ідентичність, що є запорукою духовного, економічного та фізичного виживання в 
умовах складних і часто негативних планетарних процесів. 

Тому одним з головних завдань вітчизняної системи освіти є формування національної 
ідентичності. Саме освіта на всіх етапах свого становлення виконувала це важливе завдання. 

Грунтовне дослідження становлення вітчизняної системи вищої освіти в контексті світових 
освітніх процесів здійснювала Ванда Тітарчук. Вона виділяє чотири основні етапи становлення 
вітчизняної системи вищої освіти [5]. 

Перший етап це період формування перших європейських університетів за часів середньовіччя 
й Відродження і до XVIII ст. Україна в цей період перебувала в загальноєвропейському 
середовищі. Тут також відкривалися вищі навчальні заклади, зокрема Острозька та Києво-
Могилянська академія, які за навчальними планами орієнтувалися на провідні західноєвропейські 
університети. Значний прошарок українців отримали освіту в кращих західноєвропейських 
університетах – Краківському, Празькому, Болонському тощо і поширювали цей досвід в Україні, 
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стаючи провідниками загальноєвропейського ренесансу. Тому говорячи сьогодні про інтеграцію 
нашої країни до європейського культурно-освітнього простору, слід правильніше зазначати 
про поверненні України саме до цього простору, що й відзначають деякі сучасні дослідники, 
зокрема М. Михальченко та В. Андрущенко. Українці в цей період уже усвідомлювали себе 
високоінтелектуальним і європейським народом і несли просвіту іншим народам. Слід 
відзначити, що українські освітяни в цей період внесли значний внесок у розвиток культури та 
освіти Російської імперії. Більшість російських навчальних закладів заснували українці. Зокрема 
Г. Вишенський створив Слов’яну –латинську школу в Смоленську, А. Мацієвич – семінарію в 
Ярославлі, А. Юшкевич- Новгородську семінарію, Л. Горка – семінарію у Вятці. З 22 ректорів 
Словяно- греко-латинської академії 15 були вихованцями КМА, з 27 професорів – 20 українці. 
На розвиток російської філософії великий вплив здійснили вітчизняні філософи – Г. Сковорода, 
П. Юркевич. Учнем останнього був відомий російський філософ В. Соловйов. П. Юркевич був 
єдиним фахівцем у Російській імперії, який зміг очолити кафедру філософії у Московському 
університеті. 

Другий етап охоплює період між другою половиною XVIII ст. і початком Другої світової війни. 
Він характеризується експортом принципів побудови освітніх систем більш розвинених країн 
у менш розвинені країни. У цей період збільшується міжнародний обмін науковими знаннями, 
наростає міжнародна мобільність студентів і викладачів. В Україні продовжується формування 
потужної освітньої системи (відкривається Київський університет святого Володимира, Київська 
духовна академія, тощо)

Третій етап охоплює період від закінчення Другої світової війни і до початку 90-х років минулого 
століття. Для нього є характерним формування світової системи освіти, демократизації освітніх 
можливостей та збільшенню міжнародної мобільності студентів із колишніх колоній внаслідок 
розпаду колоніальної системи. Українська система освіти була складовою універсальної і 
академічної радянської освітньої системи. 

Сьогодні триває четвертий, якісно новий етап інтернаціоналізації вищої школи та її 
глобалізації. Для нього є характерним масове поширення освіти, яка є одним з головних чинників 
реалізації інноваційної стратегії держави та збільшення конкурентоспроможності держави в 
новій глобальній економіці. Головне завдання даного етапу – побудова суспільства знань. Ми 
повинні вписатися в світові тенденції щодо побудови суспільства знань, не забуваючи власні 
освітні традиції. 

Вітчизняна дослідниця Н. Балабанова чітко зазначає, що культурна глобалізація вищої освіти 
в Україні повинна проявлятися через розбудову інноваційно-знаннєвого суспільства. Цей 
процес стримується рядом негативних чинників, зокрема таким істотним фактом, як тривале 
перебування України в тоталітарній системі, внаслідок чого стримувався вільний розвиток її 
соціальної й культурної сфери. Але в роки незалежності «в суспільстві на місце ідеологізованих 
за радянських часів способів поведінки прийшли егоїзм, культ споживання, прагматизм, гола 
раціональність, моральна пластичність, що також не є позитивними явищем. Тому потрібно 
шукати власний самобутній шлях» [6, с. 63]. 

Російські дослідники, зокрема Г. Колін і Г. Макбурн, розглядаючи глобалізацію в освітній 
сфері, пов’язують її передусім із формуванням освітньої нерівності, головною причиною якої 
є відсутність рівних умов доступу до знань, інформаційних технологій і мов міжнародного 
спілкування. Вони відзначають, що основною рисою такого «розколотого» освітнього простору 
є високий рівень розриву в розвитку економіки між країнами, що розвиваються і групою 
розвинених держав, («золотий мільярд» - близько 20% всього населення планети). Сьогодні 
більшість країн Азії, Африки та Латинської Америки мають високий рівень неграмотність 
серед дітей і дорослих, недостатній рівень розвитку і обмеженість доступу до інформаційних 
технологій, що в значній мірі відкидає молодь цих країн на периферію освіти. 

Тому з однієї сторони процеси глобалізації сприяють розвиткові вищої освіти, активнішій 
орієнтацію її на сучасну економіку, формування нових кваліфікацій і технологій за збереження 
традиційних і створення сучасних національних особливостей. З іншої сторони процеси 
глобалізації зумовлюють формування освітньої нерівності, так як значна частина країн, що 
розвиваються, не спроможна вкладати значні кошти в розвиток освіти. Відомий дослідник 
Ф. Фукуяма зазначає, що скористатися успіхами глобалізації та перевагами ліберальної 
демократії зможуть лише сучасні розвинені країни. 

Одним з негативних аспектів глобалізації в освітній галузі є підвищення рівня комерціалізації 
системи освіти, коли вона перетворюється лише в товар, що в значній мірі порушує можливість 
широкого доступу до освітніх послуг і перетворює освіту лише в придаток до економіки. 
Навіть Дж. Сорос, який активно підтримує теорію відкритого суспільства, піддав критиці 
таку тенденцію. Він зазначив, що грошові цінності замінили істинні цінності, а ринки стали 
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панувати в таких суспільних сферах, де їм не має бути місця (мораль, мистецтво, педагогіка, 
наука, політика тощо) [7, с. 13]. Не грошові цінності, а саме людина, що здатна розвиватися і 
приймати нестандартні рішення, – найважливіший капітал відкритого суспільства. 

Саме люди, їх творчі та інші здібності є основним багатством будь-якої країни. Але розвиток 
людського потенціалу може здійснюватися тільки на основі глибоких духовних цінностей. 
Морально-етичні і національні цінності є і повинні бути провідною віссю всієї системи освіти. 
Від розвитку комплексу духовних, творчих, інтелектуальних та інших здібностей особистості, 
залежить майбутнє нашої держави. 

Визначальну роль у формуванні системи цінностей повинна здійснювати університетська 
освіта. Вона повинна сприяти гуманізації суспільства, спрямованої на формуванням особистості, 
яка усвідомлює свою укоріненість у культурі, має потужну історичну пам’ять. Це в значній мірі 
буде сприяти збереженню національної ідентичності в умовах глобалізацій них процесів. 

Тому саме шляхи формування моральної, творчої, відповідальної людини є важливим 
завданням національної системи освіти в умовах глобалізації. Так Філіп Кумбс в своїй книзі 
«Світова криза освіти», зазначає, що педагогічна технологія, яка виконувала завдання підготовки 
індивідуума до освоєння масових професій за умов індустріального суспільства, виявилася 
негнучкою чи непридатною для цього. Тому дослідник вважає, що на зміну людині-виконавцю 
повинна прийти людина-творець. На сучасному етапі формуються нові освітні системи, 
альтернативні традиційним. Зокрема на Заході це гуманістичний напрямок у педагогіці – система 
Монтессорі у Франції, Роджерівські школи в США тощо. У Радянському Союзі Е. Ільєнковим 
були сформовані принципи розвиваючого навчання (РН). Дані системи найголовнішим вважали 
природний розвиток особистості дитини. Основний їхній принцип– гідність дитини важливіша, 
ніж знання. 

Два підходи у педагогіці щодо розуміння процесу навчання
Традиційний підхід Сучасний підхід

Мета: умови та рецепти виконання 
професійного завдання

Мета: показати засіб творчого
вирішення проблеми

Основна сила – педагог Основна сила – сам учень
Позиція учня – об’єкт впливу Позиція учня – природний інтерес
Нормативна установка учня – отримати 

готове знання
Становлення норми

Нормативна установка учня – постійний 
творчий пошук

 Тому в умовах глобалізації потрібно розвивати систему освіти спрямовану на розвиток людини 
– творця, носія національних традицій, так як на думку деяких дослідників, зокрема Е. Гріна «в 
«постнаціональну ринкову добу» система національної освіти стає «мертвою, анахронічною, 
недоречною, раптом втрачає свій сенс» [8, с. 275]. В даному контексті процеси комерціалізації 
освіти можуть призвести до незворотної трансформації самого феномена освіти, так як вона 
втратить свою сутність, потрапляючи в повну залежність від цінностей ринкової економіки. 

Глобалізація сприяє формуванню універсальних, загальнолюдських цінностей. Але в той же 
час вони є досить абстрактними. Ринкова економіка, раціональність, демократія, соціально-
правова держава, освітні цінності різні в різних країнах. Їх реалізація залежатиме від культури 
і традицій суспільства. 

Глобалізація з однієї сторони створює потужні інформаційні технології, які об’єднують 
світ в єдине ціле а з іншої сторони вона призводить до уніфікації культурного простору, коли 
втрачається самобутність і неповторність багатьох культур. Сьогодні поширюється «масова 
культура», яка популяризує здебільшого американський спосіб життя з його раціональністю 
і надмірним гедонізмом та споживацтвом. Вона насаджується за допомогою сучасних ЗМІ і 
особливо Інтернету. Так, найпоширенішою мовою для спілкування є англійська мова, 70% усіх 
сайтів знаходиться в Америці. Як зазначає відомий дослідник З. Бжезінський, Америка стала 
«джерелом культурної спокуси», яка «поширюється не за рахунок нав’язування, а за рахунок 
наслідування, це є свідченням того, що масам подобається ця культурна революція» [9, с. 237]. А 
масова культура і культ споживацтва зумовлені все зростаючими потребами ринкової економіки, 
яка стає всеосяжною, охоплюючи всі сфери людського життя, яка виснажує природні ресурси і 
врешті решт може призвести до всеосяжної світової економічної і соціальної кризи. Дж. Сорос 
відзначає негативні аспекти надмірної ринковізації світу: «Навіть якщо ми відсунемо у бік більш 
суттєві моральні та етичні питання і сконцентруємося лише на економічних проблемах, ідеологія 
ринкового фундаменталізму і тут виявиться глибоко і безнадійно помилковою. Іншими словами, 
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ринкові сили, якщо їм надати повну владу навіть у суто економічних і фінансових питаннях 
викликають хаос і врешті-решт можуть призвести до падіння світової системи капіталізму» [7, 
с. 11]. 

В цих умовах національна система освіти повинна підтримувати і популяризувати свою власну 
культуру. Саме специфіка культури, на переконання Ф. Фукуями, є найголовнішою умовою 
належного функціонування ліберальної демократії. На думку дослідника потрібно формувати 
культуру глибокого індивідуалізму, яка буде сприяти формуванню нововведень, інновацій. Він 
зазначає, що високій ступінь самоорганізації членів суспільства, раціональний тип мислення, 
плюралізм, толерантність, «вбудовані в офіційні інститути ведуть до культурної розмаїтості» 
[15, с. 19]. 

На думку С. Хантінгтона держави і народи в епоху глобалізації, щоб зберегти свою 
самобутність, повинні керуватися цінностями й способом думок, що сформувалися в їхніх 
власних культурах. 

Тому в умовах глобалізаційних викликів країни повинні особливу увагу звертати на оптимізацію 
національної системи освіти, яка повинна забезпечувати як належний рівень інтелектуального 
розвитку кожного громадянина України, так і збільшення конкурентоспроможності України 
на світовій арені. Україна на даний момент має значний освітньо-інтелектуальний потенціал і 
одним з головних завдань політики національної безпеки в гуманітарній сфері є його збереження 
та підвищення престижу вітчизняних навчальних закладів в умовах зростання світового 
суперництва за висококваліфікованих фахівців. 

Гуманітарна безпека України не може бути гарантована без співпраці на регіональному 
і світовому рівнях. Головне завдання під час глобалізації вищої освіти - створити прозорі та 
однакові правила гри, які повинні знайти відображення на рівні національного та міжнародного 
законодавства, тоді ми зможемо говорити про єдиний простір вищої освіти в Європі. Процес об’ 
єднання Європи триває, його поширення на Схід супроводжується формуванням освітнього і 
наукового простору та розробкою єдиних критеріїв і стандартів у цій сфері в масштабах усього 
континенту [10, с. 12]. 

Підсумовуючи слід зазначити, що якісна передова вища освіта – це та сфера гуманітарної 
політики, яка здатна об’єднати світ, незважаючи на віросповідання, традиції, політичний режим. 
Ми повинні розуміти, що основна ідея, мета та ціль глобалізації вищої освіти – це світовий 
поступ. В основі соціально-політичних трансформацій замість «державницької» має бути 
«людиноцентрична» модель, закладена в систему законодавства розвинутих європейських 
держав. 
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У даній статті автор розглядає особливості публічної культури одного з ведучого поліса 
Древньої Греції – Афін, показує її унікальність, вказує на фактори, що викликають розвиток 
демократії у взаємозв’язку з усіма соціальними процесами, що мають місце в суспільному 
житті Афінян. Автор звертає увагу на порівняльний аналіз двох політичних і соціальних 
систем Древньої Греції – Спарти й Афін. Роботи видатних древніх філософів допомагають 
авторові довести її власне розуміння окремих спірних традиційних моментів, що торкаються 
громадського життя древніх людей. 

Ключові слова: політика, громадське життя, перформансна культура, мистецтво, мова прози 
демократії. 

В данной статье автор рассматривает особенности публичной культуры одного из ведущего 
полиса Древней Греции –Афин, показывает ее уникальность, указывает на факторы, вызывающие 
развитие демократии во взаимосвязи со всеми социальными процессами, имеющими место 
в общественной жизни Афинян. Автор обращает внимание на сравнительный анализ двух 
политических и социальных систем Древней Греции – Спарты и Афин. Работы выдающихся 
древних философов помогают автору доказать ее собственное понимание отдельных спорных 
традиционных моментов, касательных общественной жизни древних людей. 

Ключевые слова: политика, общественная жизнь, перформансная культура, искусство, язык 
прозы демократии. 

In the given article the author considers features of public culture of one of the leading polis of 
Ancient Greece - Athens, shows its uniqueness, points to the factors causing the development of 
democracy in interrelation with all social processes taking place in public life of the Athenians. The 
author pays attention on carrying out the comparative analysis of two political and social systems of 
Ancient Greece – Sparta and Athens. The works of outstanding ancient philosophers help the author 
prove her own position on some tradition points of view concerning public life of ancient people. 

Key words: politics, social life, performance culture, art, prose language of democracy. 

During the history of development of philosophical thought Antiquity appears the most «popular» 
period for research. Among scientists the huge attention is paid to solution of different not only 
culturological, but also philosophical, social, psychological, philological and many other problems 
arising while studying interaction of different cultural antique societies. The impression is that there 
hasn’t remained any unresolved question. In practice everything appears differently: solution of one 
question provokes appearance of others, as a rule more significant and important ones. 

Regardless the variety of works, nevertheless, many questions remain behind the limits of research 
interests. It is necessary to note that Antiquity has always been of interest for the researchers working in 
various spheres (Averintsev S., Asmus V., Bychko I., Vereschagin E., Gaydenko P., Kessidi Ph., 
Losev A., Tronsky I., Abbey Dubo, de Condillac E. B., Heidegger M., etc.). 

Antiquity is so multiplane, full of innovations, so natural that any research of its problems visually 
shows genius of this era, originality and inevitable influence of its ideas on further development of all 
mankind. It concerns, first off all, questions of politics, culture, and history. And the combination of 
methods and principles of research of different fields of knowledge helps understand clearer antiquity’s 
unresolved problems, to carry out deeper analysis of the socio and cultural phenomena taking place in 
antique social reality. 

This article is also devoted to solution of one of these problems, namely to consider the features of 
public culture of one of the leading polis of Ancient Greece - Athens, to show its uniqueness, to point 
to the factors causing the development of democracy in interrelation with all social processes taking 
place in public life of the Athenians. 

To begin we say that Athens represented the direct opposition to Doric establishments and customs 
of Sparta. As S. Shestakov notes, ‘Full stagnation, backwardness, routine, indifference to modern 
requirements of political life, on the one hand; continuous advancing, development, improvement, on
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the other one. Sparta avoids any influence, «its persecution of strangers» is known; Athens with greed 
perceives these influences. Before the Persian wars Sparta having indisputable superiority in Greece 
and then with reluctance giving it up after partly to Athens, couldn’t be reconciled to escalating success 
of Athens and looked at it with envy’ [4, p. 25-26]. 

Characterizing the Athenian culture of the Vth century BC, they usually emphasize its esthetic value, 
they also point to importance of the democratic transformations made Athens the center of cultural life 
of Hellas. Prosperity of the Athenian culture, propaganda of its achievements were closely connected 
with process of formation and development of the Athenian empire, and they were caused by some 
historical events, too. Athens being under the power of the Spartans always aspired tor «building» the 
basis for their own cultural paradigm. 

The democratic system of Athens gives the chance to show the abilities, provides to every citizen 
with position in the community based not on wealth and belonging to a known class or party, but on his 
efficiency and merits. Equality before the law, individual freedom get full support, unlike aristocratic 
Sparta which strictly adheres to customs of old times. Not strict, not mobile Spartan rules, but conscious 
respect for the law, mainly eternal accepted concept of justice define behavior of an Athenian. Everyone 
shows genuine interest to public issues, finds full understanding of the state questions. The Athenians 
are engaged in arts and sciences with eagerness, with refined understanding of graceful one without 
disregarding practical and active energy. 

Openness of Athens to the world gives them new possibilities for creativity. The author of 
pseudoxenophonian «The Athenian Politeia» speaks about penetration of customs from the different 
parts of Hellas into Athens. The Corinthian by Thucydides characterizes the Athenians as fans or 
organizers of innovations. The Athenians quicker and easier than other Greeks apprehended different 
foreign trends and ‘thus they quickly developed that they independently acquired reaching perfection. 
At the time of Solon and Peisistratos erudition development is noticed in Athens. At that time there 
literary interests are appreciable; that time poets come to Athens; that time in Athens they greedy keep 
up with any novelty’, notes A. Nikitsky [2, p. 5]. 

New views on cultural development of the polis are defined by social tendencies of the Athenian 
society. Over time the distance separating the Greeks and the non- Greeks is reduced. ‘The idea that 
there was a barbarous wisdom started to be accepted among those who were considered as the Greeks. 
Since the Vth and the IVth centuries BC the philosophers and Greek historians were strongly interested 
in suits and foreign doctrines and didn’t hesitate to recognize them as valuable ones’ [10, p. 18]. With 
education progress, with distribution of new trends which eliminated authority of old times and gave 
the bigger open space for discussion, eloquence developed more strongly, too. By the fifth century the 
appearance of Athens changes considerably. Athens in the Vth century BC is described as «performance 
culture», every activity of the city was connected with performance: assembly’s meetings and court 
sessions; great festivals with processions, victims and theatre actions; sport and musical competitions; 
the cult rituals concerning more private performance of a household cult; and rituals of the special 
case from birth till weddings and funerals. The public shows, performances, and participation in them 
were regarded in different ways as the essence of democracy. Public actions of huge social value were 
included quickly into the education system and in imagination of the Greek-speaking world. 

But to take a leading position among the Greek poleis, it was necessary if not to eliminate completely, 
at least, to reduce to the maximum the influence of Sparta. The Athenian politicians led by Pericles 
realized that the Athenian hegemony recognized by all Greeks in Hellas couldn’t be reached only 
by military means or measures of political-economical and legal character. The achievements of the 
Athenian culture and their propaganda could become more effective weapon. Thus, favorable conditions 
for full development of the city which becomes the place of plenty for the political theory, science, art 
of rhetoric and medicine, philosophy and history are created. 

The struggle for superiority, for leadership in all spheres takes place simultaneously with ardent 
antagonism with Sparta, propaganda, eulogy of the advanced cultural role of Athens in Greece. The 
struggle between Sparta and Athens was conducted in speeches, conducted with not smaller bitterness 
than in action. At first Thucydides, and then Isocrates devote the whole publicist treatises to questions 
not only political, but also pedagogical, and literary ones. Playing on patriotic, and sometimes and on 
«chauvinistic» public feeling, the mentality of the democratic people which in all spheres took the first 
place is formed: Athens expanded domination of the Greeks, having forced out barbarians; they first 
gave the political system and laws, applying for a role of the founder of the civilization; they invented 
arts for vital needs and for esthetic life; they guaranteed trade development, and the most important 
thing– they created the basis for unification of Greece. 

Unlike Sparta Athens had no «legend» about their majestic past, as legendary Heracles’ descendants. 
Therefore to opposite already developed opinion on hegemony of Sparta and at the same time to 
demonstrate a moral superiority over the Persians Athens develop the own ideological doctrine known 



45

Філософія і політологія в контексті сучасної культури                                   Філософія                         

 2012   Вип 4 (3)

under the name of the Megali Idea policy. Cultural superiority under other people is the main thesis for 
the Greeks on which the new Athenian doctrine was based. 

Justifying the own «origin», the head of the Athenian policy Pericles finds the words stimulating 
pride of the Athenians for their heroism instead of for this ones of the ancestors. ‘To glorify us, it is 
no necessary either Homer, or any other singer who delivers challenge pleasure by the poetry, but he 
won’t find confirmation in the truth. All seas and lands were opened to us by our courage and eternal 
monuments of our disasters and victories were erected everywhere’ [5, p. 109]. 

Pericles creates an ideal picture of the Athenian life. The orator pays attention to the question of a 
political system and vital rules which prepared citizens of Athens for great and memorable heroism. ‘To 
create our state system we didn’t imitate any foreign and strange establishments. On the contrary we 
show the example for other, rather than we imitate someone in something. And as our city is not ruled 
by few people, but by the majority of the people, our political system is called democracy. In private 
matters everyone has the identical rights according to laws. What about state matters that the honorable 
state positions are promoted to everyone for merits in a case if he has been notable not for belonging to 
a certain estate, but because of personal valor’ [5, p. 106]. 

Only the «own» language could be the ideological vector defining policy of Athens. The decision 
was found, and a new Athenian know-how struck solving blow to Spartan cultural hegemony. 
Extraordinary flash of new «world outlooks», that we mean under «the Greek education», was defined 
by the fashion on «language» – prose . ‘The new language of prose … is fundamental not only to 
intellectual revolution of education of the fifth century, but also for political functioning of the classical 
polis’, notes Goldhill [9, p. 79]. It is not only revolution in wisdom and shift in intellectual passions we 
see the huge transformations in intuitionalized / organizational structure of the city. New «language» 
in the form of art prose becomes a key to personal position and a public order in political life of the 
city, in other words, the prose in Athens becomes environment for authoritative expression, authority 
expression. 

Each «revolutionary» performance was carried out in prose. ‘Prose is environment in which 
intellectual revolution of education exists. And after the fifth century almost all serious philosophy, 
history, medicine, mathematics, theology – authority sciences – are realized only in prose. Since the 
fifth century the prose has become the dominating, authoritative environment’ [9, p. 4]. The shift of 
the form in public performance appears not simply as the fashionable phenomenon, but also as the 
ideological weapon». The Hellenic harmony» of the Spartans is opposed to art prose of the Athenians. 
An enthusiastic admiring the word, power ability of the word move towards prose, towards a power 
context. 

In the Vth century BC the ideal of prose wasn’t achieved, but this phenomenon gave the precondition 
for innovations in oratorical practice which every moment assigned more its rights to be called the 
rhetorical prose. Thus, one more victory of Athens was marked by transition to prosaic style where 
the oral prose was presented by speeches of orators, written prose – philosophy and historiography. 
Originally literary language was Ionic, and transition to prose marked one more important fact – it is 
gradual transition from Ionic language to Attic as to language of polis and interpolis communication 
which lately would be the base of Hellenistic Koine. The Attic dialect of prose managed to develop 
philosophical language, to avoid excessive symbolical character that the Ionic couldn’t do. 

Turn towards development of «the own» language reflected on oratory and it was predetermined by 
«contacts» of Athens with Sparta. It is a question not only of fight for hegemony as a priority of that 
time, but also about historical memory. Athens wanted to get rid of everything that could remind them, 
in any way, of the common past with Sparta. 

All further measures were directed on formation of image of Athens as legislator of a cultural fashion, 
as cultural capital of united Greece. Art and scientific aspirations of tireless spirit of the Athenian 
citizens erects everywhere monuments of the glory. Reconstruction of the Acropolis turns it into an 
architectural monument to Athens – the winner of the Persians. The new paradigm of festive traditions 
is formed that gives to traditional holidays the new ideological contents, for example, the Eleusinian 
Mysteries become obligatory for all Greeks. Reorganization of the Big Panathenaic Games (566 BC) 
gives the chance to Athens to have an own big festival which competes with the similar Panhellenic 
centers and other cities. After the Greek-Persian wars in Athens there is tradition an annual funeral 
celebration in honor of victims in the war where the gravestone speech (epitaphs) replaced ancient 
threnos of Doric choral lyrics. In the Hellenic world the titled tragedians, Pericles’ contemporaries 
Sophocles and Euripides, are engaged in glorification of authority of Athens. 

The Greek festivals were not simply theatrical performances, they were religious one, and the most 
important thing they were civil holidays. Before performance toasts to citizens and foreigners who 
rendered services to the polis were proclaimed, the fallen heroes were esteemed. By means of holidays 
(Great Dionysius) Athens showed the power to other poleis: every theatrical performance was started by 
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taking out directly on a scene the tribute imposed on polis dependent on Athens. The theater organized 
debates for «reflection» of audience and formation of its opinion. 

Athens appears as an education place for all Greece where everything is thought, discussed where 
the decision is made. Competitions not only in force, but also in mind sharpness – in speeches – defined 
honor of art of word. Cicero notes that ‘the passion to eloquence wasn’t the general for all Greece; only 
Athens is famous for it’ [6, p. 264]. The eloquence perceived by the Spartans as something useless one, 
as a brake for speed of action, for free Athens it is necessity which is shown in intention of the people 
to reach clarity. 

It is necessary to note the title of the orator is first mentioned in Athens. Exactly there the role of 
the orator, his importance and influence are defined. It is interesting to define both functions of the 
Athenian orators hors entertaining performance, and other understanding of their role in a context of 
political rhetoric which defined more policy of democratic Athens. It is necessary to note that only in 
the IVth century the title «orator» became absolutely certain. In the Vth century the fight for a state 
system made the system, especially during the war. Leaders of armies, στρατηγοί, were the first in the 
state which addressed to the people, in ecclesia, first of all as representatives of the party. Thus, at this 
time the rank of the commander and the orator were identical. In the following century when the real 
state system appeared, both war and administration went up till science’s degree, then the duties of the 
commander were naturally separated from the duties of the orator. 

The outward side of speeches doesn’t play any defining role. So, Fénélon in «Dialogues sur 
l’éloquence en génétal et sur celle de la chaire en particulier» disproves superficial glance on the 
ancient orator as the person who is able to speak beautifully and gracefully and he is content only 
with it. ‘At such understanding of eloquence, it wouldn’t be art serious, and would cease to be the 
business directed to the practical purposes, and it would serve only for pleasure, for an entertainment 
and caressing listeners’ ear’ [8, p. 170-192]. At those far times the essence of the orator is reduced to 
two objects: to policy external and to internal public administration as the orator had to serve the state 
not only by word έγων (fight against other parties, discharge from position and exile, introduction for 
consideration of laws etc.) but also by business πσάττων (search of allies, care of external safety of the 
state, increase in state revenues etc.). Thus, management both external, and internal affairs of the state 
made an exclusive duty of the orator. 

In one of the speeches Demosthenes notes that the position of the orator was the beginning of his 
state carrier. The right to title of the orator was possessed by that who wished the same as the majority 
did, and loved and hated the same as the fatherland loves and hates– all this grants the right to the title 
of the orator. Under a name of the orator they mean not only the eloquent person, but the state person 
elected by dominating party for state government. Those who reached this skill became at the head of 
state and was considered as the rank of the orator. 

In the message to Greek tyrant of Syracuse, Dionysius the Elder (367 BC), Isocrates shows 
differentiation of orators depending on function they accomplished, gives the audience characteristic 
to which the orator addresses, and depending on its mood he chooses a form and style of the speeches. 
Certainly, the letter isn’t devoted to oratorical problems and has no nature of research or the description. 
It represents the next stage of the Isocrates’ program of unification of Hellas. For us mentioning 
distinction of orators speeches depending on listening audience is important. ‘For the people wishing 
to distinguish in the eloquence, festive meeting is the most suitable audience (only there the person can 
open force of the art in the presence of the large number of people); the people who want to achieve 
something concrete by the speech, should address with speeches to the person who can embody the 
statements of delivered speech in reality’ [Ref. to 4, p. 483]. 

So the orator had duties executed in forms of following functions: to mange, to control and to charm. 
But there was one more function orators possessed – them were given the huge power for preservation 
of public tranquility. It is a question about ψηφισματα at people’s assembly as an exclusive right of 
orators, instead of any officials, to arrest, exile people whose views could threaten to public rest. 
Pseudo-Plutarch notes that Lycurgus of Athens arrested dangerous citizens, expelled all of them, ‘so 
some sophists said that he didn’t fill a feather with ink, but with the death’ [3, p. 62]. 

Exile took place in exceptional cases; in practice orators create glory to Athens. As well as in 
the ancient time speeches on glory to Athens are delivered (Aelius Aristides «Panathenaicus»). The 
panegyric on Athens is a panegyric to Logos, as B. Kassen notes, the mankind homeland is where the 
homeland of Logos is as logos means «Greek one», and the Greek one means «Attic one»: Athens 
put into use phônê which doesn’t know some impurity, it is pure and doesn’t disturb ear and it serves 
as paradigm of all Greek speech» [1, p. 89]. Thus in Athens discourse and interdiscourse, language, 
speech activity are the idioms with the same essence. And there are no doubts that the unique truth 
generality is so – generality is not spatial, but logic one from the beginning till the end. Over time Attic 
phônê becomes general one for all classical antiquity which, as a result, becomes homophonic. Art 
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speech turned into criterion of education and culture, and Greek (Attic) language proves its suitability 
for all the cases of public life. 

Freedom as the main principle of independence of Athens, the Athenian democracy as condition of 
domination in all spheres, publicity and oratory as the guarantee of the rights of the citizen couldn’t 
comprise only the positive moments. In intention of coming off Sparta influence, at any cost, the Athens 
fasten their eyes on other worlds which often define the line of their social behavior. 

To make the conclusion we say that staginess and productivity of achievements in all spheres 
reaching improbable scales and which will hardly ever be reached in the history of mankind, Athens 
shows to mankind one of the first examples of loss of the ethnic component of own culture as the 
first step towards «national» crash. Conservatism of Sparta, as the history shows, was one of the 
main conditions of preservation of the identity. Negative attitude to all strangers, «barbarous» ones 
guaranteed inviolability of the Greek originality, severity of laws– preservation of customs and morals 
of society. Having become the leader in all spheres, having reached that authority which Sparta hadn’t 
even had, Athens couldn’t make the most important one: to keep independence of Greece whose further 
development was defined by degree of «nobility» of the people winning it. 
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Чернігівський державний інститут економіки та управління

ДЕТЕРМІНАНТИ АВІТАЛЬНОСТІ В ДИСКУРСІ СУСПІЛЬСТВА (ПОСТ)СУЧАСНОСТІ 

Автором робиться спроба розкриття сутності основних детермінант поширення феномена 
авітальності в контексті соціальних трансформацій українського суспільства кінця ХХ – початку 
ХХІ століть.

Ключові слова: (пост)сучасність, авітальність, сталий розвиток, віртуалізація, криза 
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ідентичності. 

Автором делается попытка раскрытия сущности основных детерминантов распространения 
феномена авитальность в контексте социальных трансформаций украинского общества конца 
ХХ – начала ХХІ столетий. 

Ключевые слова: (пост)современность, авитальность, стабильное развитие, кризис 
идентичности, виртуализация общества. 

Ukrainian day-to-day realities during past decades within trends of the slithering away world give 
disappointing facts – Ukrainians are increasingly alienated from the society and attaching to different
forms of extreme behavior and in fact shorten their lives deliberately. Most scientists usually start 
looking for the ways to interrupt this negative trend in their studies with the analysis of the family 
crisis, social and economic state of the society, paying no attention to the philosophical reflection of the 
elusive, on the one hand, and powerful, on the another hand, trends that can be combined into one of 
the reality’s phenomena - avitality. 

This article is aimed to selecting factors causing avitality phenomenon in the modern society. While 
achieving this goal, the author has determined that a group of factors (thanatological Renaissance, 
drawing of the certain scientific concepts’ statements from the context, virtualization of the society, 
total crisis of the personal identity) determines the outpouring of the person’s avitality. The researchers 
note that a modern individual is manifested a deliberate unwillingness to live, but without the conscious 
objective to end his/her own biological and social functioning. Post(modern) people have gradually 
being formed obvious desire to limit their social, psychological and biological existence, which reflects 
as the advantage of internal avital trends over vital ones, resulting in the expectation syndrome and 
chronic fatigue life - «taedeum vitae». As for the future of social and philosophical avitality reflection 
its scientific relevance seems to require thorough and detailed studies by the representatives of the 
Ukrainian humanities. 

Key words: (post)modernity, avitality, stable development, identity crisis, virtualization of a society. 

Проблемна ситуація. У транзитивні епохи (а (пост)сучасність є однією з них) втеча від занадто 
складного та зістареного світу, що втратив метафізичні ідеали, стає особливо актуальною. 
Причиною втечі можна назвати те, що суспільство, безупинно розвиваючись, встановлює свої 
власні закони, норми, цінності, правила функціонування, які змушують індивідів або наслідувати 
їх, або пручатися всіма можливими варіаціями поведінки – від пасивного уникнення до активної 
боротьби з нав’язуваними суспільством зразками. Українські реалії останніх десятиліть в 
рамках цієї тенденції дають невтішні дані – українці все більше відчужуються від суспільства та 
долучаються до різних форм екстремальної поведінки й, майже свідомо, вкорочують собі життя. 
Ентоні Гіденс, характеризуючи особливості суспільства доби (пост)сучасності, зазначив, що в 
процесі еволюції світ не тільки не став більш «керованим», але й взагалі вийшов з-під 
контролю й «вислизає з рук». Підсумками «вискальзування світу» стає втрата сенсу та 
цінності людського життя й, як результат, поширюються деструктивні форми життєдіяльності 
(комп’ютерна залежність, глибоке занурення у віртуальну реальність, зниження комунікативної 
та соціальної активності у зв’язку із самоізоляцією, формування порушених стереотипів 
поведінки й невірне сприйняття екстремальних дій «супергероїв» фільмів і комп’ютерних 
ігор). Пошуки шляхів гальмування цієї негативної тенденції в більшості розвідок вчених 
розпочинаються, як правило, з аналізу кризи сімейної інституції, соціально-економічного 
стану суспільства, а не з філософської рефлексії наявності важко вловимих, з одного боку, а, 
з іншого, достатньо потужних тенденцій, які можна об’єднати в один з феноменів реальності 
– авітальність – дефіцит життєвої енергії та бажання до обмеження життя. К. Г. Юнг колись 
попереджав, що «ми обов’язково повинні визначати, що маємо на увазі, коли вживаємо той або 
інший термін, інакше ми будемо говорити незрозумілою мовою» [8, с. 49] й, відтак, аналіз цього 
феномену вимагає комплексного й детального аналізу детермінант, що викликають поширення 
цього феномена в соціумі. Таким чином, метою даної публікації є - визначення факторів, що 
спричиняють появу та розгортання явища авітальності в дискурсі сучасного суспільства. 

Ступінь вивчення питання. Особливості буття людини в інформаційного суспільстві 
розглянуті У. Беком, Ж. Бодрійяром, М. Кастельсом, О. Тофлером, а також у роботах О. Антипіної, 
В. Іноземцева, М. Заковоротної. Величезне значення для філософсько-антропологічного 
розуміння сутності деструктивних процесів сучасного суспільства мають роботи Ж. Батая, 
Є. Берна, Ж. Дерріди, Н. Фарбероу, З. Фройда, Е. Фромма, М. Хайдеггера, Є. Шнейдмана й ін. 
В останні десятиліття в англомовній літературі з’явилися праці дослідників, які намагаються 
дати всебічний аналіз процесу саморуйнування людини через категорію ментальності. Західні 
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вчені, які занепокоєні тенденцією падіння життєздатності та продуктивності життя людини 
використовують у своїй термінології поняття «аnti-life mentality». Можна зазначити, що ця 
лінія сучасних досліджень презентована в основному теологічним напрямком філософського 
дискурсу, критиками неолібералізму та супротивниками абортів (папа Римський Іоанн Павло 
ІІ, Р. Алкорн, Г. Кришталь, К. Пазол та ін.) [4; 10]. Концептуальна частина трактування «аnti-life 
mentality» в англомовних джерелах варіюється від ідеології «baby-free» стилю («Children are a 
burden to adults» – в пер. «діти обтяжують дорослих»), що є основою поширення контрацептивної 
ментальності до формування радикальної ідеології необхідності зменшення кількості людей 
(«People are a burden to the planet» – «люди обтяжують планету»), що для деяких індивідів стає 
самовиправданням при вбивствах або соціальному самознищенні, саморуйнуванні, аутоагресії. 
На наш погляд застосування терміну «аnti-life mentality» має дещо жорстокий по відношенню 
до соціуму та індивідів сенс, адже, цей термін метафорично можна назвати «ментальністю 
євгеніки». Більш доцільним з позиції гуманності та цінності особистісної індивідуальності є 
застосування терміну «авітальність», як алгоритму, що проявляється в умінні обирати спосіб 
існування, який проявляється у відсутності життєвої енергії або нездатності до життя (П. Тілліх 
означив це як відсутність «мужності бути») в умовах сучасного соціуму. 

Незважаючи на доволі обширу західну джерельну базу, присвячену проблематиці «аnti-life 
mentality», й на переконливу актуальність вирішення проблеми поширення в українському 
суспільстві подібних негативних тенденцій, що давно турбують науковців, феномен авітальності, 
яким можна пояснити масштабність поширення явищ самовідчуження та самодеструкції 
в останній десятиліття, до цього моменту не набув цілісного концептуального бачення й 
дослідниками робляться лише перші кроки (форми авітальної активності розглядають Ю. Вагін, 
Л. Карелін, Г. Пілягин). 

Виклад основного матеріалу. Світ доби (пост)сучасності характеризується як так званий 
«турбулентний час», час фінансово-економічної й політичної нестабільності та кризи. У. Бек 
стверджуючи, що сучасна людина живе «в породженому суспільством модерна суспільстві 
високого, історично безпрецедентного ризику», окреслив подібний стан, як стан «між небом 
і землею», «проміжний період» [1, с. 25]. Це стан суспільства коли у більшості осіб втрачені 
життєві орієнтири та опора й в якому панує «колективне нанесення шкоди самим собі» (kollektive 
Selbstschadigung)» [1, с. 27]. На рівні індивіда це проявляється як ситуація невизначеності, адже 
індивіду «ніякі умовності, традиції та цінності не говорять, що потрібно роботи. І він не знає 
навіть, що він, по суті, хоче робити» [2, с. 312]. Як результат, індивід в подібній ситуації втрачає 
координати своєї екзистенції й у нього йде зниження рівня натиску і сили життя при розростанні 
орієнтації на смерть у всіх її різновидах та формах. Іншими словами відбувається падіння рівня 
вітальності (життєздатності) людства. 

В кожну історичну епоху людина по-особливому сама від себе прихована, сама для себе 
є загадкою. І відповідним чином, по-особливому шукає відповіді на вимогу, що звучить з 
глибокої давнини – «Пізнай себе». Турбулентнє життя, основою якого є зовнішній та внутрішній 
стосовно людини хаос, вимагає від людини – «Пізнай себе!», проясни власну життєву позицію, 
як екзистенційно орієнтовану між полюсами «добро» та «зло». Ситуацію відповіді обтяжує те, 
що зовнішній Хаос стає хаосом внутрішнім, і, навпаки. Людина в подібному стані намагається 
перейняти ту модель (зразок) поведінки, яка спростить існування завдяки заданій ззовні системі 
життєвих орієнтирів. Проте жодна модель не гарантує, що вона буде відповідати індивідуальним 
особливостям особистості, бо суспільство намагається винайти універсальну модель. 

На конференції «Життєздатність Росії» (1996) одним з важливих питань обговорення 
було визначити що являє собою вітальність як соціальна категорія. В підсумку конференції 
було зазначено, що вітальність – це особливості ціннісно-значеннєвої організації життєвого 
світу, життєстійкість, суверенність, працездатність, мобілізаційний потенціал, рівень 
саморегуляції, орієнтація людини на певну якість життя. Іншою рисою вітальності було 
визначено пристосованість людей до того соціального порядку, в рамках якого вони існують, 
й, одночасно, це здатність людей пручатися цьому порядку. Окрему позицію в підсумках 
конференції зайняв висновок про феномен патологічної вітальності. Під останньою вирішено 
було розуміти вітальність, що може мати руйнівний характер, коли її носій загрожує іншому 
життю, собі (як приклад – провокування військових дій в яких людина може загинути і сама). 
Проте, на нашу думку, з метою усунення певних непорозумінь, щоб не було такої ситуації як 
ситуацію з розведенням понять «Природа» та «природа» в кінці ХVІ – ХVІІ століттях, коли сенс 
надрукованого змінювався через неуважність наборщика тексту, краще при розгляді патологічної 
вітальності застосовувати термін «авітальність». 

Період Модерну ознаменувався перетворенням ідеї життєвої активності в життєву ідеологію. 
Це супроводжувалося наростанням темпу й ритму життя, а також й новою легітимацією 
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насильства як самореалізації «більш вітального» індивідуума (особливо коли мова йшла про 
«історичних індивідуумів»). Підступи до Постмодерну та (пост)сучасності виявилися відзначені 
реакцією на ідеологію вітальності, що панувала багато десятиліть: численні субкультурні й 
соціальні рухи, що протестували проти вітальності індустріальної ери, що веде до насильства над 
природою, до хіпі, які прагнули мінімізувати будь-якого роду активність,- поставили під сумнів 
самоочевидні переваги активного, діяльного відношення до життя. Буденна свідомість дуже 
безпосередньо взяла все це на озброєння й легітимізувала споглядальність, відстороненність, 
відчуженність як норми життя. 

Для сучасного індивіда авітальність – це певний стиль життя, що проявляється у й балансування 
на межі життя та смерті, через суб’єктивну нездатність існування в умовах швидких соціальних 
трансформацій. Це проявляється не лише в ризикованій поведінці й суїцидах, але й у відчуженні 
від суспільства, що можна означити як соціальна смерть. Проводячи аналіз феномена авітальності 
в сучасному суспільстві, нам здається доцільним виділення таких факторів її зародження та 
поширення:

1. «Танатоорієнтовний ренесанс» – масштабне розростання концептуального наповнення 
наук, об’єктом вивчення яких є смерть (філософія смерті, суїцидологія, танатогнозія, танатологія, 
танатопсихологія, тифоаналіз та ін.) й поширення моди на смерть. Танатоорієнтовні практики не 
є чимось новим в філософському дискурсі. Ще діячі Античності вносили свою лепту в цю сферу 
людської активності. Так, стоїки говорили, що смерть – найважливіша подія життя й навчитися 
добре жити - це значить навчитися добре вмирати. Добре відомими є слова римського діяча 
Цицерона: «Зміст занять філософією – підготовка до смерті» і Сенеки: «Тільки перед обличчям 
смерті по-справжньому народжується людина». Але останні десятиріччя ознаменувалися не 
тільки розгортанням концепцій, що так чи інакше стосуються питань життя та смерті, але й 
популяризацією серед масової аудиторії вижимків цих концепцій в друкованих та електронних 
джерелах. Певну роль це зіграло в поширенні молодіжних субкультур (готи, емо, сатаністи 
та ін.), що проявляють підвищену цікавість до окультних елементів та смерті й пропагують 
задоволення від того, що людина ближче до смерті, ніж до життя. Необмежений доступ також 
надав непідготовленим до сприйняття подібної інформації реципієнтам інформаційну базу, 
створивши основу для вируючої «моди на смерть» (збільшення повідомлень в ЗМІ, основною 
темою яких є чиясь смерть - споживачам не цікава людина доки вона жива, людині необхідно 
померти - і тижнями телебачення буде транслювати передачі та сюжети їй присвячені, а 
кінематограф, популяризуючи танатоцентровані практики, постійно пропонує глядачів нові 
фільми) та зародження «індустрії смерті». 

2. Поширення вирваних з контексту фрагментів концепції «Сталого розвитку», як основи 
формування ідеології різного роду життєвих обмежень. З появою цієї концепції почалася бурна 
дискусія щодо її сенсів, адже проблематика сталого розвитку достатньо серйозна, проте дуже 
розмита. Відомий російський академік М. Моісеєв указував на можливість інструментального 
використання теорії сталого розвитку, у якості камуфляжу суспільства споживання. Крім того, М. 
Моісеєвим було зазначено, що переклад терміну «sustainability» на російську мову не відповідає 
тому сенсу, який цей термін насправді має, а саме, замість «усталеність», треба використовувати 
«допустимість». Трансформувавшись у поняття «розвиток», він народився як науковий термін 
й породив термін, що швидко ввійшов у лексику, «sustainable development», який поступово 
набув політичного контексту. Назвемо, три головні болючих питання сталого розвитку,що так 
чи інакше впливають на вибір стилю життя сучасної людини:

а) Неможливість обійтися без невідновлюваних природних ресурсів. Людство навряд чи зможе 
в недалекому майбутньому обійтися, насамперед, без мінеральної сировини: нафти, газу, вугілля, 
металів, будівельних матеріалів, компонентів для виробництва мінеральних добрив і багато 
чого іншого. І навіть для того, щоб задіяти альтернативні джерела енергії, людству необхідні 
невідновлювані ресурси – насамперед для будівництва об’єктів енергетики. Наприклад, кремній 
для створення сонячних батарей – теж невідновлюваний мінеральний ресурс. Більше того, 
кремнієве виробництво є «екологічно брудним». Подібних прикладів можна навести чимало. 
Таким чином, усе екологічно чисте має «екологічно брудну» сторону, а все стійке – нестійку, й 
тут немає однозначних та простих рішень. 

б) Прагненя людей до росту споживання й матеріального благополуччя в комбінації з різкою 
економічною нерівністю. Взагалі, постійно зростаючі потреби сучасної людини з постулатами 
сталого розвитку складно примирити. Також, питання має гострий соціально-економічний 
аспект, адже сучасний світ - це різка нерівність й між людьми, і між країнами, а, відтак, і 
кількістю спожитого. Вже згаданий академік М. Моісеєв вбачав загрозу загальнопланетарного 
тоталітаризму, що насувається, «тоталітаризму демократичного», де ідея сталого розвитку стане 
слугувати обґрунтуванню світового панування країн «золотого мільярда», благополуччя якого 
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буде досягнуто ціною деградації та втрати іншого населення й природних ресурсів. 
в) Моральний аспект відношення до росту народонаселення й демографічної політики. 

Питання про народонаселення, імовірно, найбільш хворобливе. Якщо говорити прямо, то 
ріст чисельності населення не сприяє збереженню природного середовища й ресурсів. Цією 
стороною справи займався ще Томас Мальтус наприкінці XVIII століття, а його послідовники – 
«неомальтузіанці» розвинули тему навіть із деяким цинізмом і категоричністю. 

Однак сама постановка питання про «контроль чисельності населення» є дуже сумнівною 
– з погляду традиційних норм моральності й відношення до життя, гуманізму, прав і свобод 
людини. Не говорячи вже про те, що для країн, що страждають саме від демографічної кризи (а 
Україна належить саме до таких), актуально зовсім інше. Крім того, хоча ріст населення сприяє 
збільшенню навантаження на природне середовище й вичерпанню ресурсів, але, повертаючись 
до сказаного вище, розрив в споживанні між людьми дуже великий. У чому проблема – у 
тому, що «нас занадто багато» або що «деякі з нас занадто багато споживають»? Зрозуміло, що 
«ті, кого занадто багато» і «ті, хто занадто багато споживають» схильні давати на це питання 
діаметрально протилежні відповіді. 

Підсумовуючи, зазначимо, в контексті другого та третього питань й виникає найбільше 
непорозумінь, адже мова йде про необхідність зниження людської життєвої активності. 

3. Домінування віртуального над реальним. Найбільш грандіозні події сучасного світу 
відбуваються у віртуальній, знаковій формі. Характерна для сучасного світу рутинізація досвіду, 
через розростання віртуальної реальності та віртуалізація соціуму теж пов’язана з падінням 
вітальності сучасної людину. 

Прагнення розваг та емоцій, що спостерігається у сучасних індивідів, легко задовольняється у 
віртуальному світі. В результаті поширення деструктивних практик та бурхливого проникнення 
віртуальної реальності в повсякденність у індивіда виникає та розвивається паралельне 
квазіжиття. Ігровий характер подій обумовлює необов’язковість існування різних модальностей, 
що заперечують саму ідею фатального кінця: в будь-який момент гри можна повернутися на 
певний її етап й переграти наново той результат, який не вдовольняє гравця. Віртуальне життя, 
життя серед симулякрів, як говорив французький філософ Ж. Бодрийяр, робить практично будь-
який факт (навіть факт смерті) зворотним, і тому не вимагає твердого контролю над життям з 
боку суб’єкта. 

Віртуалізація суспільства спричинює формування установок непотрібності звичайної людини. 
Потрібні лише люди, які виконують певні команди та підпорядковують своє життя ззовні 
пред’явленим вимогам й які більше нагадують роботів, ніж живих істот. Достатньо натиснути 
на кнопку й той, хто це зробив, отримає виключно ту реакцію, на яку очікував (біхевіористичне 
«стимул-реакція»). 

4. Криза ідентичності, яку переживає більша частина сучасних індивідів. До слова, сучасні 
дослідники вважають дослідження даного феномену є однією з найактуальніших проблем кінця 
ХХ ст.: «щоб зрозуміти світ (пост)сучасності й досягти своєї мети, необхідно зрозуміти логіку 
кризи ідентичності» [6, с. 112]. 

Формування особистості в (пост)сучасному світі – явище нелегке. Колись особистість 
була складним чином пов’язана із соціальною й символічною системою поглядів. Р. Шілінг 
стверджував, що в традиційному суспільстві людина мимоволі здобувала особистість як 
результат ритуальної практики, що поєднувала її з тілом для відтворення встановлених 
суспільних традицій. Особистість давалася людям. Символічний порядок відбивав соціальну 
ієрархію, а абсолютна більшість людей ще при народженні одержувала своє місце й функцію в 
системі, й як підсумок, ідентифікація та самоідентифікація не були проблемою. 

В (пост)сучасності ідентичність набуває сенсу вираження особистості крізь її глибинні основи, 
сенсожиттєві орієнтири та буттєві «першопринципи». В даний час ідентичність це більше 
самовираження, ніж ототожнення. Разом з тим, докорінні зрушення в сучасному суспільстві 
значною мірою зруйнували традиційні форми ідентичності, зробивши їх динамічними. Людина 
потрапляє в досить складну ситуацію, в якій набуття свого, а не нав’язаного «Я» ускладнюється, 
а межі обов’язків та відповідальності розмиваються. Крім того, криза ідентичності на рівні 
індивіда проявляється в реакції, риси якої окреслив І. Семенов [5, с. 51]: сплеск потреби у 
реконструкції ідентичності; прискорення темпів трансформації ідентичності; поява нових 
глобальних рис ідентичності. 

Криза ідентичності сьогодні проявляється в різних формах, й, зокрема, частіше має форму 
«відчуження людини від суспільства, людей, самої себе» [3, с. 110]. Вона знаходить вихід в 
психопатологічних формах свідомості і поведінки, в широкому розповсюджені феноменів 
деперсоналізації людини і дереалізації соціокультурних умов життя людини, в прагненні 
втекти від реального світу, поринаючи в різні форми містицизму, нігілізму й нарцисизму. 
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Криза ідентичності читається в різних психологічних станах: депресії, апатії, беззмістовної 
жорстокості, залежності та безпорадності, алкогольної, наркотичної чи фармакологічної 
залежності. Все це призводить до негативної автономії, ідеології безчасовості, дезінтеграції і 
відсутності життєвих планів. 

Одним з основних факторів криза ідентичності – є невідповідність критеріїв самовизначення, 
самототожності та самоідентифікації стосовно тих соціальних умов, що сформувалися 
у процесі суспільних трансформацій та які характеризуються зміною ієрархії життєвих 
цінностей, і, відповідно, розпадом традиційних уявлень про комплекс соціальних зв’язків та 
взаємовідносин. Суспільство кінця ХХ – початку ХХІ ст. виявилось нездатним сформувати й 
запропонувати індивідам, особливо молоді, яка знаходиться на первинній стадії самовизначення 
та самоідентифікації, соціально-актуальний і, водночас, цікавий для них ідеал особистості, 
котрий містив би в собі загальнолюдські цінності, комплекс цілей, оволодівши якими, вони 
набули б бажану свободу та автономність у процесі самореалізації. 

Другим фактором є те, що в результаті аксіологічних трансформацій змінюються способи 
впливу соціального на становлення самості людини. Високий рівень комунікативності 
сучасності робить ідентифікацію дорадчою (Ж. -Ф. Ліотар), бо людині потрібно створити 
її на основі мінливого простору всіх можливих символів, ідеологічних поглядів і соціальних 
звичок. Згідно з моделлю А. Ватермана [див. 6], почуття досягнення ідентичності поступово 
руйнується в міру того, як мета, цінності і переконання втрачають свою життєздатність і вже 
не відповідають вимогам життя, що змінилося. «Я» більше не представляється гомогенним, 
незмінним ядром, закладеним у людину. Якщо при цьому розпочинається процес подолання 
«непорозумінь багатоголосся», то ідентичність переструктуровується відповідно до нових 
вимог соціуму. Якщо ж в структурі ідентичності починає домінувати «механізм психологічного 
захисту», а індивід не бажає помічати змін, що сталися, то виникає криза ідентичності. 

За умов кризи ідентичності на перший план замість індивідуальних орієнтирів виходять 
групові. І це є третім фактором. Суспільство, як носій орієнтирів групи, дедалі інтенсивніше 
нав’язує індивідам стереотипні моделі поведінки й виникає явище стандартизованої свідомості. 
Подібна заміна призводить до втрати особистістю автономності при прийнятті важливих рішень 
стосовно вибору сфер та способів реалізації власних життєвих сил. Це у свою чергу перманентно 
поширюється на весь процес самореалізації особистості, коли вона віддає іманентно притаманну 
їй свободу соціальним чинникам. Збільшується процес відмови від прийняття рішень через 
збільшення числа альтернатив. Людина опиняється в ситуації непевності, сумнівів, і, як 
наслідок, відмовляється від відповідальності не тільки за прийняте рішення, але й за власне 
життя. Невдоволеність собою та власним тілом, відмова від ініціативності та відповідальності 
- й криза особистісної ідентичності стає майже не вирішуваною, і, відтак, людина вже пройшла 
більшу частину дороги в напрямку до фатального рішення – піти від (з) життя. 

Й останній - четвертий фактор, що стосується кризи особистості. Прискорення темпів 
суспільних трансформацій призводить до того, що особистість не отримує достатньої кількості 
часу для пошуку необхідної аксіологічно-забарвленої інформації, що наповнить життя сенсом. 
Людина опиняється в глухому куті та намагається знайти хоча б один, хоч і не кращий варіант 
виходу. Й це саме той фактор, який провокує швидке, необдумане вихоплення ідей та концепцій, 
існуючих в інформаційному середовищі. Вимагаючи жертвоприношень з боку людини, (пост)
сучасність затребувала новий тип людини, здатну миттєво пристосуватися до «нового порядку», 
втративши себе, своє Я, або швидко померти, щоб дати можливість вийти на авансцену тим, 
хто зможе змінювати себе так само швидко, як трансформується суспільство. Деструктивна 
ідеологія – це антагонізм, який включає в себе кризу, як катастрофічну подію, так й екзистенційну 
рішучість «Homo cupiens» («Людини бажаючої»), яка є еволюційним продовженням виду 
«Homo consumer» й живе за принципом «мати або померти». Отже, те що для діячів Модерну 
було лише припущенням – «матеріальне самоствердження людини веде до самознищення 
людини» (М. Бєрдяєв), для агентів (пост)сучасності стало реальністю: «бути сучасним означає 
знаходитися в оточенні, яке обіцяє пригоди, вдалу гру, зростання, зміни самого себе та світу. І 
в той же час – це загроза руйнування усього, що ми маємо, що ми знаємо, усього чим ми є» [7, 
c. 15]. Змінити в цій ситуації спрямованість людини на життя не уявляється можливим, адже 
суспільство само культивує саморуйнування через потребу у постійному оновленні Я-людини 
шляхом зміни емоцій, переживань, без зациклення на чомусь постійному, ґрунтовному. 
Зупинка подібної каруселі вражень одразу викликає негативні відчуття й бажання змін, шляхом 
руйнування та знищення старого: стосунків з друзями, партнерами, зовнішності, тіла, думок, 
переживань, життя. Особливо гостро переживають цю «зупинку каруселі» молоді люди. 

Висновки. Підсумовуючи можна констатувати, що ціла група факторів (танатоорієнтовний 
ренесанс, вихоплення з контексту положень деяких наукових концепцій, тотальна криза 
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особистісної ідентичності, віртуалізація суспільства) детермінує прояв авітальності людини. 
Дослідники відзначають, що у сучасної людини проявляється усвідомлене небажання жити, але 
без свідомої мети припинення власного біологічного й соціального функціонування. У людини 
(пост)сучасності поступово формується виражене прагнення обмеження власного соціального, 
психологічного й біологічного існування та проявляється перевага внутрішніх авітальних 
тенденцій над вітальними, маніфестацією чого є синдром очікування та хронічної утоми життя – 
«taedeum vitae». Що ж стосується подальшої соціально-філософської рефлексії авітальності, то 
вона з наукової позиції здається актуальним та такою, що вимагає більш уважного та детального 
розгляду представниками української гуманітаристики. 
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ЧИ МОЖЛИВИЙ ПАРАНЕСУПЕРЕЧЛИВИЙ ПІДХІД ДО НЕЯСНОСТІ?

Думка про те, що для моделювання явища неясності можна використовувати паранесуперечливу 
логіку, майже не обговорювалась як в сучасних розвідках, присвячених неясності, так і в 
розвідках, присвячених паранесуперечливості. Однак аргументи на користь тези про відсутність 
перспектив у паранесуперечливого опису неясності не є переконливими. Паранесуперечливий 
опис неясності заслуговує на увагу та подальшу розробку. 

Ключові слова: неясність, паранесуперечливість, теорія над-оцінювання, теорія суб-
оцінювання, парадокс сориту. 

Идея о том, что неясность моделируема с помощью паранепротиворечивой логики, 
практически не обсуждалась как в современных работах, посвящённых неясности, так и в 
работах по паранепротиворечивости. Однако аргументы в пользу тезиса о бесперспективности 
паранепротиворечивого подхода к неясно-сти безосновательны. Паранепротиворечивый подход 
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к неясности заслуживает на внимание и дальнейшую разработку. 
Ключевые слова: неясность, паранепротиворечивость, теория суб-оценивания, теория 

сверх-оценивания, парадокс сорита. 

The idea that the phenomenon of vagueness might be modelled by a paraconsistent logic has been 
little discussed in contemporary work on vagueness, just as the idea that paraconsistent logics might 
be fruitfully applied to the phenomenon of vagueness has been little discussed in contemporary work 
on paraconsistency. This is prima facie surprising given that one of the earliest formalisations of 
paraconsistent logics presented in Jaskowski (1948) were presented as logic of vagueness. One possible 
explanation for this is that, despite initial advocacy by pioneers of paraconsistency, the prospects for a
paraconsistent account of vagueness are so poor as to warrant little further consideration. In this paper 
we look at the reasons that might be o?ered in defence of this negative claim. As we shall show, they 
are far from compelling. 

As it happens, a simple dualisation of the popular supervaluationist analysis of vagueness already 
in the philosophical literature results in a paraconsistent logic of vagueness based on what has been 
termed subvaluationist semantics. Where the supervaluationist reads «truth» as «supertruth» (truth in 
every precification) the subvaluationist reads «truth» as «subrtruth» (truth in some precification). This 
dual reading of the notion of truth leads to a theory of vagueness in which borderline sentences give 
raise to gluts of truth value (by contrast to supervaluationism in which borderline sentences give raise to 
gaps in truth-value). Subvaluationism is a paraconsistent theory in the sense that a sentence might both 
be true and false without triviality. Duality between subvaluationism and supervaluationism leads to a 
conclusion that the first is at least as good as the second and, consequently, the neglect of paraconsistent 
theories in the literature lacks a justification. Paraconsistent accounts of vagueness deserve further 
attention. 

Keywords: vagueness, paraconsistency, subvaluationism, supervaluationism, sorites paradox. 

 Вступ. Один з небагатьох поглядів на неясність (vagueness), стосовно якого існує згода 
серед головних підходів, які були запропоновані у відповідь на семантичні та логічні проблеми 
породженні явищем неясності, є погляд, що якщо потребуються які-небудь зміни в класичній 
логіці, то це будуть зміни направлені на пристосування до недовизначеності (underdetermination) 
референції та істиннісних провалів. «Логіки неясності», до яких входять багатозначні логіки, 
нечіткі логіки та логіки над-оцінювання – всі вони надають відповідь на проблеми породжені 
неясністю у відповідності з цим поглядом. Думка про те, що адекватна відповідь на проблеми, 
пов’язані з неясністю, потребує визнання випадків перевизначеності (overdetermination) 
референції та пересичених оцінок знайшла мало прихильників серед дослідників явища 
неясності і майже не обговорювалась в сучасних розвідках, присвячених дослідженню явища 
неясності (пор. [9; 11; 14]). Також майже не обговорювалась в сучасних розвідках, присвячених 
паранесуперечності, ідея, що паранесуперечливі логіки можуть бути успішно застосовані для 
дослідження явища неясності. 

Однак, незважаючи на те, що паранесуперечливий підхід не розглядався як справжній кандидат 
на роль теорії неясності, перспектива такого підходу до явища неясності була запропонована 
тими, хто працює поза межами головної дослідницької програми, яка сформувалася в 70-х 
рр. і була зосереджена на аналізі самого явища неясності. Зокрема, одна з перших систем 
паранесуперечливої логіки, запропонована учнем Лукасевича Яськовським в 1948 р. [8] − 
так звана «дискусивна логіка» − була представлена як логіка неясності: головною сферою її 
застосування було слугувати за логіку неясних понять. В Бразильській школі паранесуперечливої 
логіки ці ідеї були підхоплені та розроблені далі такими дослідниками, як Аруда, Алвес, Да 
Коста, Доріа, які наполягали на тому, що паранесуперечлива логіка мусить розглядатись як 
логіка неясності (див. [6]). 

Головна проблема з багатьма із пропозицій, що неясність потребує паранесуперечливого 
аналізу, полягає в тому, що хоча вони вказують в напрямку паранесуперечливого підходу, вони 
детально не показують, як слід аналізувати неясність з формальної або філософської точки зору. 
Неясність зазначається лише як сфера застосування паранесуперечливої логіки, при цьому 
центр уваги залишається виключно на самій паранесуперечливій логіці та на технічних деталях 
цієї логіки. Тому не дивно, що нещодавно сформована дослідницька програма, зосереджена 
виключно на явищі неясності, не приділяла значної уваги заявам логіків, що займалися 
паранесуперечністю. 

Перший паранесуперечливий опис явища неясності, який пропонує як формальний аналіз 
неясності, так і її філософську інтерпретацію – застосування так званої теорії суб-оцінювання – 
запропонував Д. Гайд (див. [4; 5; 6; 7]). Дискусія щодо можливості паранесуперечливого підходу 
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була продовжена, зокрема, такими дослідниками як Дж. К. Бел та М. Коліван [1], П. Кобрерос 
[2], Г. Пріст [10], А. Варзі [12], З. Вебер [13]. 

Метою статті є з’ясування суті паранесуперечливого підходу до неясності та детальний аналіз 
теорії суб-оцінювання як можливого кандидата на роль теорії неясності. 

Параповнота vs. паранесуперечливість. Нехай логічна теорія є повною тоді і тільки тоді, 
коли, для будь-якої пари суперечних висловлювань «A» та «¬A», одне або інше мусить бути 
істинним в даній теорії. Теорія буде вважатись неповною лише в тому випадку, якщо вона не 
є повною, тобто, для деякого висловлювання «A», ні саме це висловлювання не є істинним, ні 
його заперечення не є істинними. Підходи до проблеми неясності, що постулюють існування 
істиннісних провалів зобов’язані прийняти неповноту власної теорії, оскільки, за припущення, 
що висловлювання є хибним тільки тоді, коли його заперечення є істинним, якщо в теорії 
приймаються висловлюваня, які не є ні істинними, ні хибними, то в цій теорії також мусять 
прийняти існування таких ситуацій, коли ні висловлювання не є істинним, ні його заперечення. 
Логічна теорія може бути неповною в тривіальному сенсі, а саме: якщо висловлювання та його 
заперечення не є істинними в теорії, то будь-яке висловлювання не є істинним в теорії (B ⊢A, 
¬A). Нетривіальний підхід, що постулює істиннісні провали, прагне так «ізолювати» істиннісні 
провали, щоб можна були прийняти деякі висловлювання як істинні, в той же час не приймаючи 
деяких висловлювання та їх запереченнь як істинні (B ⊬A, ¬A). Логіки, що допускають 
нетривіальні неповіні теорії, є параповними. 

Паранесуперечливість може бути визначена симетрично до параповноти. Логічна теорія є 
несуперечливою тоді і тільки тоді, коли обидва із суперечних висловлювань «A» та «¬A» не 
можуть бути одночасно істинним в даній теорії. Теорія буде вважатись суперечливою лише в 
тому випадку, якщо вона не є несуперечливою, тобто, для деякого висловлювання «A», і саме 
це висловлювання і його заперечення будуть істинними. За припущення, що висловлювання 
є хибним тільки тоді, коли його заперечення є істинним, теорії, що визнають існування 
пересичених оцінок є суперечливими теоріями. Однак, аналогічно до ситуації з параповнотою, 
класична логіка допускає суперечливі теорії лише в тривіальному значені: якщо висловлювання 
та його заперечення є істинними в теорії, то будь-яке висловлювання також є істинним в теорії 
(A, ¬A ⊢B). Нетривіальний підхід, що постулює пересичені оцінки, прагне так «ізолювати» 
пересичені оцінки, що висловлювання та його заперечення можуть бути істинними в теорії, 
а будь-яке довільне речення – ні (A, ¬A ⊬B). Логіки, що допускають нетривіальні суперечливі 
теорії, є паранесуперечливими. 

Наріжним каменем основних підходів, що були запропоновані як реакція на семантичні та 
логічні проблеми породжені неясністю, є погляд, що (якщо потребується перегляд класичної 
логіки) неясністю робить необхідним прийняття параповноти. 

Однак, нехтування паранесуперечливими теоріями в сучасній літературі, присвяченій 
проблемі неясності, є невиправданим. Для обґрунтування цієї тези, Д. Гайд використовує 
симетрію між семантикою над-оцінювання (застосування якої до явища неясності є однією 
з найпопулярніших сучасних параповних теорій неясності (див. [9]) та семантикою суб-
оцінювання (паранесуперечливим підходом до неясності). Цим він прагне показати, що 
друга теорія є так само придатною, як і перша, а, отже, паранесуперечливий підхід є так само 
придатним для опису неясності, як і параповний підхід. 

Тому, перш ніж аналізувати теорію суб-оцінювання, необхідно зупинитися на теорії над-
оцінювання. 

Теорія над-оцінювання. Застосування семантики над-оцінювання, яка була спочатку 
розроблена ван Фрасеном як семантика вільних (free) логік, до явища неясності відбувається 
наступним чином (вперше такий підхід до неясності був розроблений в [3]). Неясний предикат, 
наприклад «купа», має деякий спірний випадок застосування а, тобто існує невизначеність 
стосовно того, чи є а купою, оскільки не є певним ні те, що а є купою, ні те, що а не є купою. При 
цьому, існують деякі допустимі уточнення неясного предикату «купа», за яких а є купою, і також 
існують деякі допустимі уточнення неясного предикату «купа», за яких а не є купою. Істина (або 
над-істина, як її називають в теорії над-оцінювання) застосовується до висловлювання лише в 
тому випадку, коли висловлювання є істинним незалежно від того, як ми будемо уточнювати 
неясні складники висловлювання. Хиба (або над-хиба) застосовується до висловлювання лише 
в тому випадку, коли висловлювання є хибним незалежно від того, як ми будемо уточнювати 
неясні складники висловлювання. Отже, оскільки а є спірним випадком предикату «купа», 
висловлювання «а є купа» є ні істинним, ні хибним, у нього відсутнє значення істинності і 
воно вважається невизначеним (як і його заперечення «а не є купою»). Однак оцінювання, яке 
приписує висловлюванню «а є купа» відсутність значення істинності, може приписати значення 
«істинно» іншому висловлюванню, наприклад, «b є купа». Тобто, очевидно, що дана логіка є 
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параповною. 
Те, що робить цей підхід таким привабливим для багатьох дослідників, та це його логічний 

консерватизм. Відкидаючи принцип двозначності, теорія над-оцінювання визнає як логічну 
істину всі ті висловлювання, які класична логіка (КЛ) також визнає як логічно істинні. 
Правильність в теорія над-оцінювання (Н-О) стандартно визначається як збереження над-істини, 
тобто міркування є правильним тоді і тільки тоді, якщо кожного разу, коли засновки є істинними 
за всіх допустимих уточнень, висновок також є істинним за всіх допустимих уточнень. Як 
наслідок, можна встановити, що:

⊢КЛ А тоді і тільки тоді, коли ⊢Н-О А
Так, наприклад, хоча принцип двозначності відкидається, закон виключеного третього 

зберігається:
⊢Н-О А ∨ ¬А
Загалом можна показати, що (див. [14, с. 148]):
 (I) А1,…Аn ⊢КЛ B тоді і тільки тоді, коли А1,…Аn ⊢Н-О B 

Слід відзначити той факт, що багато (можливо, більшість) теоретиків, що займаються 
дослідженням явища неясності, визнають теорію над-оцінювання доволі переконливою. 

Теорія суб-оціннювання. Від самого свого заснування семантика над-оцінювання розглядалася 
багатьма як потужний засіб для моделювання істиннісних провалів. На відміну від тризначних 
семантик, чий істиннісно-функціональний характер породжував різні конкуруючі варіанти 
тризначних логік, семантика над-оцінювання пропонувала уніфікований спосіб моделювання 
явищ, що пов’язані з семантичною недовизначеністю. Однак, як показав А. Варзі, не існує 
принципової складності для такого узагальнення семантики над-оцінювання, за якого ця 
семантика буде успішно моделювати як істиннісні провали, так і пересичені оцінки. Проста 
«дуалізація» семантики над-оцінювання породжує паранесуперечливу логіку, що ґрунтується 
на так званій семантиці суб-оцінювання (симетрія між теорією над-оцінювання та теорією суб-
оцінювання детально досліджена в [12]). Отже, паранесуперечливий підхід до неясності може 
бути розробленим на основі вже існуючого аналізу явища неясності – аналізу, запропонованого 
теорією над-оцінювання. 

Семантика суб-оцінювання погоджується з семантикою над-оцінювання стосовно того 
погляду, що, коли неясний предикат, наприклад «купа», має деякий спірний випадок застосування 
а, то це означає, що існує невизначеність стосовно того, чи є а купою, оскільки не є певним ні те, 
що а є купою, ні те, що а не є купою. При цьому, існують деякі допустимі уточнення неясного 
предикату «купа», за яких а є купою, і також існують деякі допустимі уточнення неясного 
предикату «купа», за яких а не є купою. 

Різниця між семантикою над- та суб-оцінювання, полягає в тому, що семантика суб-оцінювання 
розглядає спірні випадки неясних предикатів, наприклад предикату «купа», як випадки, до яких 
предикат і застосовується, і не застосовується. Тобто, якщо а є спірним випадком для предикату 
«купа», то висловлювання «а є купа» є істинним, а також висловлювання «а не є купою» є 
істинним висловлюванням (тобто висловлювання «а є купа» є хибним). 

В той час як семантика над-оцінювання визначає істину («над-істину») як таку, що 
застосовується до висловлювання лише в тому випадку, коли висловлювання є істинним 
незалежно від того, як ми будемо уточнювати неясні складники висловлювання, тобто лише у 
випадку, коли висловлювання є істинним за всіх можливих уточнень; семантика суб-оцінювання 
визначає істину («суб-істину») як таку, що застосовується до висловлювання лише у випадку, 
коли висловлювання є істинним за деяких можливих уточнень. Таким чином, визначено 
істинними залишаються ті висловлювання, які є істинними за всіх можливих уточнень, 
визначено хибними залишаються ті висловлювання, які є хибними за всіх можливих уточнень, 
і невизначиними (неясними) залишаються ті висловлювання, які є істинними за деяких, але не 
за всіх, уточнень. Однак до третьої категорії належать тепер висловлювання, які є одночасно 
і «суб-істинни-ми», і «суб-хибними» ( а не ні «над-істинними», ні «над-хибними» як в теорії 
над-оцінювання). Тобто, неясним висловлюванням приписуються обидва значення істинності. 
Звідси випливає, що як неясне висловлювання, наприклад, «а є купа», так і його заперечення, є 
істинними висловлюваннями. Незважаючи на це, оцінювання, яке приписує висловлюванню «а 
є купа» обидва значення істинності, може приписати значення «хибно» іншому висловлюванню, 
наприклад, «b є купа». Тобто, очевидно, що дана логіка є паранесуперечливою. 

В логіці суб-оцінювання (С-О), як і в теорії над-оцінювання, зберігаються всі класичні 
тавтології, якщо залишити стандартне визначення правильності як збереження суб-істини: 
міркування є правильним в теорії суб-оцінювання тоді і тільки тоді, якщо кожного разу, коли 
засновки є істинними за деяких допустимих уточнень, висновок також є істинним за деяких 
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допустимих уточнень. Як наслідок, можна встановити, що:
⊢КЛ А тоді і тільки тоді, коли ⊢С-О А
Так, наприклад, хоча і допускаються пересичені оцінки, закон несуперечності зберігається:
⊢С-О ¬(А & ¬А)
Однак, на відміну від теорії над-оцінювання, в теорії суб-оцінювання класичне логічне 

слідування збережено лише в обмеженому сенсі, а саме:
 (II) А1,…Аn ⊢КЛ B тоді і тільки тоді, коли А1 &… & Аn ⊢ С-О B
Теорія суб-оціннювання vs. теорія над-оціннювання. Навіть якщо припускати, що пояснення 

неясності, яке пропонує теорія суб-оцінювання, є прийнятним, може здаватися, що все-таки 
існують причини для надання переваги пара повній теорії над-оцінювання. 

Розглянемо той факт, що в теорії суб-оцінювання не зберігається класичне логічне слідування. 
Зокрема не діє правило введення кон’юнкції:

A, B ⊬С-О A & B
Найбільш очевидним контр-прикладом до правила введення кон’юнкції є:
A, ¬А ⊬С-О A & ¬А
Нехай А− неясне висловлювання, істинне за деяких допустимих уточнень, та хибне за 

інших. В теорії суб-оцінювання саме це висловлювання, а також його заперечення, є істинним. 
Однак «A& ¬А» ніколи не є істинним − а його заперечення завжди є істинним (що диктується 
збереженням закону несуперечності в теорії суб-оцінювання) – оскільки воно є хибним за будь-
якого уточнення. 

Варто відзначити, що даний контр-приклад також формально встановлює паранесуперечливий 
характер теорії суб-оцінювання. Несуперечливість класичної логіки забезпечує правильність 
«принципу-вибуху»:

A, ¬A ⊢КЛ B
Це в свою чергу підтверджує правильність наступного окремого випадку «принципу-вибуху»:
A, ¬A ⊢КЛ A&¬A
З відмовою від цього в теорії суб-оцінювання, встановлюється паранесуперечливість даної 

теорії:
A, ¬A ⊬C-O В
Таким чином, не тільки теорія суб-оцінювання є не-ад’юнктивною, але окремий контр-

приклад ад’юнкції встановлює паранесуперечливий характер теорії суб-оцінювання. 
Однак те, що для кон’юнкції не виконується одне з базових правил, розглядається як аргумент 

проти того, щоб вважати її кон’юнкцією природної мови. Наприклад, відмова від правила 
введення кон’юнкції в дискурсивній логіці (не-ад’юнкивний характер системи Яськовського 
часто розглядається як одна з головних перешкод для продуктивного застосування його 
паранесуперечливої логіки) породжує сумнів стосовно того, чи є кон’юнкція справді кон’юнкцією 
в дискусивній логіці [10, с. 149-150]. На це можна відповісти, принаймні, вказавши, що подібна 
аномалія наявна і в семантиці над-оцінювання. 

Незважаючи на те, що, згідно принципу (I), всі міркування, що мають декілька засновків 
та один висновок, які є правильними в класичній логіці, також є правильними згідно теорії 
над-оцінювання (чого не можна сказати про теорію суб-оцінювання); класичне відношення 
логічного слідування не зберігається в теорії над-оцінювання, якщо узагальнити відношення 
логічного слідування для того, аби допустити міркування з декількома висновками. Зокрема, 
розглянемо наступне міркування, яке є правильним, згідно класичної логіки:

A ∨ B / A, B
Оскільки класична логіка є істинно-функціональною, на відміну від логік над- та суб-

оцінювання, в ній диз’юнкція є істинною лише тоді, коли хоча б один з диз’юнктів є істинним. 
Як наслідок:

A ∨ B ⊢КЛ A, B
Однак:
A ∨ B ⊬Н-О A, B
Тобто, в теорії над-оцінювання не діє правило усунення диз’юнкції (вона є не-суб’юнктивною): 

із істинності диз’юнкції не можна вивести істинність одного із диз’юнктів, так само як із 
істинності кон’юнкції не можна вивести істинність кожного з кон’юнктів в теорії суб-оцінювання. 
Контр-приклад правила усунення диз’юнкції є симетричним контр-прикладу правила введення 
конюнкції в теорії суб-оцінювання і, більше того, він аналогічно формальним чином встановлює 
параповний характер теорії над-оцінювання. 

Найбільш очевидним контр-прикладом до правила усунення диз’юнкції є:
A ∨ ¬А ⊬Н-О A, ¬А
Якщо А є неясним висловлюванням, тобто істинним за деяких допустимих уточнень, та 



58

 Філософія                                   Філософія і політологія в контексті сучасної культури  

Вип 4 (3)   2012

хибним за інших, то ні воно не є (над)-істинним, ні його заперечення ¬А. Однак «A ∨ ¬А» 
завжди є істинним (що диктується збереженням закону виключеного третього в теорії над-
оцінювання), оскільки воно є істинним за будь-якого уточнення. Тобто ми маємо контр-приклад 
до правила усунення диз’юнкції, який є симетричним до контр-прикладу ад’юнкції в теорії суб-
оцінювання. 

Як зазначалося, даний контр-приклад також формально встановлює паранеповний характер 
теорії над-оцінювання. Повнота класичної логіки забезпечує правильність принципу:

B ⊢КЛ A, ¬A
(Якщо будь-яке висловлювання є істинним, то істинним повинно бути одне із пари 

суперечливих висловлювання A та ¬А, тобто якщо існують істиннісні провали, то вони 
повинні бути всюди). Це в свою чергу підтверджує правильність наступного окремого випадку 
вищезазначеного принципу:

A ∨¬А ⊢КЛ A, ¬А
З відмовою від цього в теорії над-оцінювання, встановлюється параповнота даної теорії:
B ⊬Н-О A, ¬A
Відштовхуючись від очевидної симетрії між теорією суб-оцінювання та теорією над-

оцінювання, захист використання нестандартної кон’юнкції в теорії суб-оцінювання може бути 
розвинутим, якщо розглянути, як захищається використання нестандартної диз’юнкції в теорії 
над-оцінювання. 

Розглянемо зокрема пояснення Файна [3], яке ґрунтується на специфічному розумінні явища 
неясності. Очевидно, що як тільки стає зрозумілою формальна семантика над-оцінювання, стає 
зрозуміло, як висловлювання «А∨¬А» може бути над-істинним, хоча жоден із диз’юнктів не є 
над-істинним. Однак потребує пояснення, чому, допускаючи можливість того, щоб ні «А», на 
«¬А» не було істинним, ми все-таки повинні приймати деякі дизюнкції за істинні. Відповідь, 
запропонована Файном, полягає в тому, що, якщо розглядати неясність як виключно семантичне 
явище, закон виключеного третього мусить зберігатися: «Припустимо, що я натиснув руками 
на очі і «бачу зірки в очах». Тоді закон виключеного третього мусить мати силу для речення «Я 
бачу зірки в очах», якщо його розглядати як неясний опис точного досвіду» [3, с. 285]. Тобто, 
якщо неясність є лише семантичною, і жодним чином не відображає онтологічної неясності, то 
тоді закон виключеного третього є необхідним і, таким чином, виправданим. 

Якщо попереднє пояснення вважати адекватним захистом теорії над-оцінювання як 
логіки неясності (принаймні, логіки семантичної неясності), то стає очевидним, як захищати 
використання нестандартної кон’юнкції в теорії суб-оцінювання: кон’юнкція може не бути 
істинною, хоча обидва кон’юнкти є істинними (тобто не діє правило введення кон’юнкції), 
оскільки, якщо розглядати неясність як лише семантичне явище, закон несуперечності не може 
піддаватися сумніву. 

Який можна зробити висновок із того, що було розглянутого в цьому параграфі? Основний 
аргумент проти описаного паранесуперечливого підходу до неясності, полягає в тому, що теорія 
суб-оцінювання не зберігає класичне відношення логічного слідування в повному обсязі. Тепер 
виявляється, що позірний консерватизм теорії над-оцінювання насправді є ілюзорним. Хоча 
принцип (I) має силу в теорії над-оцінювання, класичне логічне слідування також не зберігається 
в повному обсязі, а саме, не діє в теорії над-оцінювання більш загальний принцип:

 А1,…Аn ⊢КЛ B1,…Bn тоді і тільки тоді, коли А1,…Аn ⊢Н-О B1,…Bn 
Натомість діє наступний принцип:
 (IІІ) А1,…Аn ⊢КЛ B1,…Bn тоді і тільки тоді, коли А1,…Аn ⊢Н-О B1∨…∨Bn
З іншого боку, хоча принцип (ІІ) і є обмеженим випадком збереження правильності (згідно 

класичної логіки) міркувань з одним висновком, його можна узагальнити наступним чином:
 (ІV) А1,…Аn ⊢КЛ B1,…Bn тоді і тільки тоді, коли А1&,…&Аn ⊢C-О B1,…Bn
Отже, жодна з теорій не переважає іншу в обсязі збереження класичного відношення 

логічного слідування. Більше того, обидві теорії пропонують однаково прийнятний захист 
власних нестандартних рис. В основі цього лежить загальна симетрія між цими двома логіками – 
симетрія, що має своїм джерелом різні, хоча і дуальні (dual), поняття істини, що застосовуються 
кожною з них: в теорії над-оцінювання істина це «істина-за-всіх-уточнень», а в теорії суб-
оцінювання істина це «істина-за-деяких-уточнень» (поняття істини є більш слабким). 

Таким чином теорія суб-оцінювання пропонує семантику та логіку неясності, які є такими ж 
прийнятними, як і ті, що запропоновані теорією над-оцінювання, і, за відсутності переконливих 
підстав для відмови від визнання можливості існування пересичених оцінок, є невиправданим 
нехтування першим підходом, враховуючи статус другого як привілейованої теорії. 

Звісно, можна уникнути прийняття рішення при виборі між цими конкуруючими теоріями, 
відкинувши обидві теорії. Кожна з них має риси, які хоча і не є підставою для вибору однієї 
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з теорій, можуть розглядатись як підстава для відмови від обох теорій. Зокрема, відмова від 
правила введення кон’юнкції в теорії суб-оцінювання та правила усунення диз’юнкції в теорії 
над-оцінювання є саме такими рисами. Однак, важливо враховувати, що, відкидаючи дані окремі 
паранесуперечливий та параповний підходи, ми не виключаємо інших варіантів цих підходів. 

Наприклад, якщо модифікувати теорію суб-оцінювання для того, щоб відновити істинно-
функціональність і, разом з нею, правило введення кон’юнкції, то ми отримаємо в результаті 
прийняття за істинні деяких суперечностей. Для того аби зберегти не тривіальність даної логіки, 
таким чином зберігаючи її паранесуперечливий характер, необхідно щоб:

A, ¬A ⊬ B 
Однак тепер в логіці буде правильним наступне правило:
A, ¬A / A &¬A
Як наслідок, дана логіка повинна бути така, щоб:
A &¬A ⊬ B 
Іншими словами, логіка повинна бути сильно паранесуперечливою, на противагу слабо 

паранесуперечливому характеру теорії суб-оцінювання. 
Висновки. Паранесуперечливий підхід до явища неясності трактує невизначеність, 

породжену неясністю (невизначеність щодо застосування предикату до спірного випадку), як 
вид перевизначеності істини, яка спричинює появу пересичених оцінок. Паранесуперечливі 
описи неясності наявні в літературі с тих пір, як з’явилися сучасні формальні паранесуперечливі 
логік, але вони майже не привернули до себе уваги в сучасній літературі з проблеми неясності. 

Однак, нехтування паранесуперечливими підходами є необґрунтованим, оскільки проста 
дуалізація нині популярної як кандидата на роль адекватної теорії неясності семантики над-
оцінюванння породжує паранесуперечливу логіку, що заснована на так званій логіці суб-
оцінювання, і жодна з цих теорій не має формальних переваг над іншою. Тому невиправдано 
ігнорувати другу теорію, враховуючи статус першої як привілейованої теорії. 

На основі розглянутого можна зробити висновок, що паранесуперечливий підхід до явища 
неясності заслуговує на увагу та подальшу розробку. 
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Розглянуто питання первинного компоненту формування гендерної ідентичності. 
Ключові слова: наратив інфантильного розвитку, гендер, психоаналіз, сексуальність, 

суб’єкт. 

Рассмотрен вопрос первичного компонента формирования гендерной идентичности. 
Ключевые слова: нарратив инфантильного развития, гендер, психоанализ, сексуальность, 

субъект. 

The issue of the narrative of infantile development as the primary element of gender identity 
formation is examined. 

Keywords: narrative of infantile development, gender, psychoanalytic theory, sexuality, subject. 

Рассматривая вопрос о формировании гендерной идентичности, для обоснования гендерной 
слаженности действий психоанализ предлагает в качестве стабилизирующего компонента 
нарратив инфантильного развития. В своей работе «Психоанализ и феминизм» Дж.  Митчелл 
доказала, что гендерная идентичность более конструируется, чем предопределяется 
биологически [5, с. 377]. 

 То, что нарратив инфантильного развития конституируется, предполагает наличие 
первичной идентификации (объектной соотнесенности) или первичной репрессии в 
качестве вытеснения в бессознательное, которая конкретизирует гендерную специфичность 
и соответствующим образом информирует, организует и объединяет, унифицирует 
идентичность. Мы слышим «мальчик», «девочка» как тактическое дистанцирование 
от пространственного и временного размещения, которое выдвигает нарративы до их 
мифического напряжения в материализовавшуюся историю. Хотя сторонники теории 
объектной соотнесенности предлагают альтернативную версию субъекта, основанную на 
рациональном отношении к характеристике феминного, сторонники психоанализа Лакана 
поддерживают идею нестабильность субъекта, основанную на разрушительном потенциале 
бессознательного в предполагаемых границах Эго. Они предлагают свою фабулу, свою 
сюжетную линию о гендерной восприимчивости, воздействующую на чувство завершенности 
как психологический процесс ощущения внутреннего удовлетворения нарратива по поводу 
гендерного опыта и фальшивой, обманчивой стабильности категории «женщина». Принимая 
во внимание будь-то лингвистический или культурный закон, который представляет себя как 
неизбежный организующий принцип сексуального различия или как фальшивая идентичность 
посредством первичной идентификации, о которой говорит Эдипов комплекс, мы однозначно 
видим, что гендерные значения предписываются и, значит, ограничиваются в пределах 
нарратива, который одновременно и объединяет некий легитимный сексуальный субъект, 
и исключает из возможности постижимости разумом этих сексуальных идентичностей и 
возможности прерывистости и разнообразия их опыта, т. е. бросает вызов нарративу «истоков 
и итогов» – нарративу инфантильного развития, предложенного этим же психоанализом. 

Постулируя ли первичную бисексуальность Фрейда (Д. Митчел и Ж. Роуз) или опираясь на 
теорию объектной соотносимости (Чодороу, Бенджамина), ученые говорят о конструировании 
дискретной (лишенной непрерывности) гендерной идентичности и дискурсивной локации 
в истории. Большинство феминистов-психоаналитиков поддерживают мнение, что гендер 
конструируется, и их взгляды, как и Фрейда, это своеобразное разоблачение претензий 
эссенциалистской фемининности или эссенциалистской маскулинности. Вспомним заявление 
Фрейда (например, в «Трех эссе по теории сексуальности»), что гетеросексуальность – это не 
данность биологической жизни, а следствие, эволюционное завершение его теории первичной 
бисексуальности [4, с. 7] и его последующее заявление, что стать женщиной это трудоемкая, 
утомительная конструкция, подавляющая первичную бисексуальность как исходное условие 
[3, с. 116]. 

Что касается гендерного развития, ученые предлагают воздействие: 1) утопического постулата 
первоначально преддифференцированного состояния секса, которое (2) также существует до 
постулата иерархии и (3) который рушится либо под внезапным и стремительным действием 
патриархатного закона (как заявляют сторонники Лакана), либо под предписанием Эдипа 
отвергнуть и обесценить мать (приверженцы теории объектной соотносительности). В таком 
случае первоначально недифференцированное состояние секса находится под воздействием 
дифференциации и иерархизации посредством наступления на него подавляющего закона. 
В своем «начале» сексуальность не имеет никаких элементов власти, затем власть начинает 
проявляться, дабы создать культурно релевантные сексуальные различия (гендер) и вместе с 
этим, как итог своего подавляющего воздействия, гендерную иерархию и доминирование [2, 
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с. 218]. 
Психоаналитическое описание гендерной идентичности представляет ложное чувство 

легитимности и универсальности культурно специфической и, в некотором смысле, культурно 
подавляющей версии гендерной идентичности. Заявляется, что некоторые идентичности 
первичны по отношению к другим, что эффективная ассимиляция идентичностей с первичной 
идентичностью проходит сложный путь, результатом чего выступает так называемое 
единство идентичностей. В пределах теории объектной соотнесенности идентичность 
«мать-дочка» «выплавляется», «создается», а идентификации «девочка-брат» и «девочка-
отец» легче ассимилируются с уже строго установленной идентификацией с женщинами. 
Без признания упорядоченного временного развития идентификаций, в котором первые 
идентификации служат для объединений всех последующих, мы не сможем объяснить, во что 
ассимилировались конкретные идентификации. Другими словами, мы утратим объединяющую 
нить нарратива. Конечно, важно отметить, что первичные идентификации учреждают гендер 
в субстантивном, содержательном модуле, а вторичные идентификации таким образом 
служат атрибутами, определениями. Мы становимся свидетелями дискурсивного появления 
«феминного мужчины» или «маскулинной женщины». Без установления временной 
приоритизации первичных идентификаций было бы не ясно, какая характеристика служила в 
качестве первичной, субстантивной, а какая – в качестве атрибутивной и в каком случае то или 
иное временное упорядочивание было бы оспариваемо. Мы бы имели гендерный эквивалент 
взаимосвязи атрибутов без объединения субстанции, его содержания. 

Первичная идентификация – та в которой гендер становится «фиксированной» формой 
в истории идентификаций, где вторичные идентификации пересматривают и реформируют 
первичные, но не оспаривают их структурную первичность. Формируются гендерные 
идентичности, и сексуальные желания смещаются и варьируются, так что различные 
«идентификации» вступают в действие в зависимости от доступности легитимных культурных 
норм и возможностей. Не всегда возможно соотнести эти сдвиги назад так, чтобы выяснить 
связь внезапно заявленных в социуме идентификаций с первичными идентификациями. В 
пределах психоанализа, как считают ученые, необходимо понять гендерную субъективность 
как историю идентификаций, часть из которых является закодированными ограничениями 
истории и которые в силу их подавления регулятивными культурными нормами, 
существующими в это время и в этой культуре, не всегда могут отослать нас к их внутренней 
обоснованности, логичности появления. 

 Конечно, важно видеть разницу в подходах между психоаналитической и нарративной 
теориями. В пределах психоаналитического литературного критицизма и в пределах 
феминистского психоаналитического критицизма, в частности, деятельность бессознательного 
делает всякую нарративную связь подозрительной. Защитники этой позиции ведут спор о том, 
что нарративная способность серьезно подрывается, расшатывается. Таким подрывающим 
вопросом является проблема о том, что именно должно быть обязательно исключено 
или репрессировано в заявленном тексте и какое серьезное усилие необходимо, чтобы 
признать, что бессознательное (заявленное ли в терминах репрессивного набора импульсов 
(Кристева) или как исключенное поле метонимических ассоциаций (Роуз)) разрушает и 
подвергает инверсии и переворачивает линейное допущение последовательно согласованной 
нарративности в тексте. В этом смысле, текст всегда преступает пределы нарратива. Подобно 
полю исключенных значений, он возвращается постоянно в контекст и разрушает эксплицитно 
неудавшуюся нарративную согласованность текста. 

 Многозначность нарративной позиции в пределах литературного текста соответствует 
внутренне фрагментированной психике, которая может достичь не окончательного, но 
интегрированного понимания его составляющих частей. Литературная работа предлагает 
текстуальные инструменты применения топографической модели разума в движении, 
предложенной Фрейдом. Мы видим, что идентичность не в состоянии рассчитывать на саму себя 
как нарратив. Будучи субъектом для феминистской цели, дабы делимитировать и определить 
обозначенную феминность, нарратив пытается конструировать согласованный феминистский 
субъект. Как результат, психоанализ как феминистская метатеория репродуцирует ложную 
согласованность в форме сюжетной линии про инфантильное развитие, где оно должно 
изучать генеалогию исключающих практик, занимающихся формированием конкретных 
нарративов формирования идентичности [2, с. 103]. 

Роуз, Митчел и другие приверженцы Лакана настаивают, что идентичность всегда 
нестабильна. Однако они, фиксируя термины этой нестабильности, отмечают, что 
патриархатные законы культурно инвариантны. Результатом этого явился нарратизированный 
миф об истоках, где первичная бисексуальность с трудом представлена как гетеросексуальность 
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через непреодолимую силу закона. 
Д. Митчел подчеркивает, что можно пребывать не только в одном или другом типе 

сексуальных отношений, но и в обеих одновременно. Но бинарная дизъюнкция – логическое 
сложение – имплицитно по отношению к этому гендерному закону о непротиворечивости и 
предполагает, что в этом случае, возможно, включается работа функции желания с учетом 
гендерного различия, основанного на уровне символа и репрессирующего бессознательную 
множественность позиций. Кристева высказывается подобным образом, отмечая, что 
требования интеллигибельной (постижимой умом) культуры предполагает, что женская 
гомосексуальность является противоречием, которое не согласуется никоим образом с тем, 
что эта культура манифестирует. Единственно интеллигибельно женская гомосексуальность, 
допускаемая Кристевой, – это недозволенная кровосмесительная любовь между матерью и 
дочерью, которая может быть решена посредством реализации материнской идентификации 
через сам процесс материнства в его буквальном смысле слова [1, с. 108]. 

Согласно психоаналитической теории гендерная идентичность и сексуальная ориентация 
существуют одновременно. Хотя история сексуального развития девочек более сложная, 
чем мальчиков, и эти истории сильно разнятся, в обоих контекстах присутствует некто, кто 
идентифицируется как определенный пол и, продолжая этому следовать, он желает другого, 
это желание является развитием, тщательной разработкой этой идентичности, модулем, по 
которому он создает свою противоположность и определяет самого себя в этой оппозиции. А как 
насчет первичной бисексуальности, источника нарушения и разрыва, которую Роуз определяет 
как разрушающий потенциал бессознательного? Тщательное изучение точного значения 
бисексуальности, выработанного Фрейдом, однако, оказывается неким видом бисексуальности, 
связанным с половым желанием. Другими словами, в каждой психике есть мужское и 
женское половые влечения, которые направлены гетеросексуально к противоположному 
полу. Когда бисексуальность освобождена от теоретических усложнений теории стимулов, 
она упрощается до полного согласия и совпадения гетеросексуальных желаний, где каждый 
осуществляет действия, нацеленные на противоположную идентификацию или диспозицию 
так, что желание, строго говоря, может исходить только от личности мужской идентификации 
к женщине как объекту или от личности женской идентификации к мужчине как объекту. 
На самом деле, это может быть и женщина мужской идентичности, которая желает другую 
женщину, или мужчина женской идентичности, желающий другого мужчину. Это может быть 
также женщина мужской идентичности, которая стремится к мужчине женской идентичности 
или мужчина женской идентичности, стремящийся к женщине мужской идентичности. Только 
подобные отношения возможны, подчеркивает Фрейд [2, с. 173]. 

Но всегда ли идентичность ограничена бинарным разделением? В соответствии с 
психоаналитической теорией, другой набор возможных идентификаций работает не для 
того, чтобы консолидировать идентичность, а для того, чтобы осуществить взаимодействие 
и ниспровержение рекомбинации гендерных значений. Считается, что идентификации 
существуют во взаимно исключающих бинарных матрицах, обусловленных культурной 
необходимостью оккупирования одной позиции и исключения другой. 

Но в фантазии разнообразие позиций может быть внедрено даже если они не конституируют 
культурно интеллигибельные возможности. Для Кристевой, например, семиотически 
конструированы только те наборы бессознательных фантазий и желаний, которые преступают 
легитимные отношения патриархатно организованной культуры. Семиотическая область 
определения, как выражение и проявление тела языковыми средствами, становится средством 
транскрипции бессознательного из топографической модели в структуралистский дискурс [1, 
с. 106]. 

Напряженность идентичности, как отмечает Батлер, находит свое выражение в пролиферации, 
распространении фантазий, преступающих меру и содержание самого понятия «идентичность», 
при этом фантазии и формируют сам смысл идентичности. Но вопрос заключается в том, 
являются ли идентичность личности и фантазии личности взаимоисключающими явлениями? 
В соответствии с распространенным мнением о взаимоисключающих бинарных матрицах в 
идентификации, внедренном в психоаналитическую теорию, выходит, что идентичность и 
идентификация личности формируются фантазиями личности. 

В своей работе «Новый язык психоанализа» Рой Шафер высказывает мнение, что когда 
идентификации понимаются как интернализации, т. е. процесс освоения внешних структур, 
в результате которого идентификации становятся внутренними регуляторами, то эти 
термины используются для усиления образности, для выражения внутреннего психического 
пространства. Далее, он подчеркивает, что интернализация понимается им больше не как 
процесс, но как фантазия [6, с. 177]. 
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Как результат, невозможно объяснить какое-либо онтологическое значение, соотнести 
с внутренним качеством или состоянием интернализации, ибо они – плод фантазии и 
представляются как внутренние качества. Д. Батлер подхватывает эту идею, утверждая, что 
эти фантазии внутреннего психического пространства обуславливаются эссенциально и 
опосредуются языком, который регулярно рассчитывает внутреннее психическое размещение. 
Таким образом, язык не только производит эту фантазию, но затем переписывает, переделывает, 
придает новые формы и контуры в пределах некритически воспринятого топографического 
дискурса. Фантазии сами по себе часто представляются как ментальное содержание чего-то, 
проектируемое на внутренний экран, некая концепция, обусловленная кинематографической 
метафорой психики. Однако идентификация – это не просто чистая фантазия внутренне 
расположенных объектов или фигур, они все находятся в видоизмененных, метаморфозных 
отношениях с тем конкретным объектом, который они нацелены интернализовать. 

 Другими словами, согласно психоаналитической теории, идентичность с учетом опыта 
прошлого является фигурой, которая логично обосновывается, проявляется в пределах 
конфигурации внутреннего психического пространства. Идентификация никогда не является 
просто мимикрией, но предполагает следование стратегии стремления к выполнению. 
Устанавливается тождество не с эмпирической личностью, а с фантазией, например, мать 
хотела бы иметь или отец мечтал бы иметь желаемое тождество с моделью родителей или 
братьев, сестер, которые имеют видимое, явное для всех объединяющее сходство, или с кем-
то из воображаемых личностей. Мы принимаем на себя определенную идентификацию не 
только, чтобы получить любовь, признание, но также и для того, чтобы избежать той или иной 
опасности. Мы также принимаем идентификацию для того, чтобы поощрять или запрещать 
наши собственные желания. В каждом случае идентификации присутствует интерпретация в 
работе с желаниями, страхами, запретами, поощрениями. 
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ЯЗЫК ТЕРНАРНОГО ОПИСАНИЯ КАК ДЕВИАНТНАЯ ЛОГИКА (ПО 
КЛАССИФИКАЦИИ С. ХААК)

А. І. Уйомов розглядає мову тернарного опису як альтернативу класичної логіки та на цій 
підставі кваліфікує її як девіантну логіку. Проте на предмет приналежності мови тернарного 
опису до девіантних логік за класифікацією С. Хаак, яка першою запропонувала ділити логіки 
на класичні, розширені класичні та девіантні, вона ніколи не досліджувалася. Показується, 
що мова тернарного опису є прагматичною локально реформуючою Девіантною логікою за 
класифікацією С. Хаак. 

Ключові слова: мова тернарного опису, девіантна логіка, квазі-девіантна логіка, класична 
логіка, розширена логіка. 

А. И. Уёмов рассматривает язык тернарного описания как альтернативу классической 
логики и на основании этого квалифицирует его как девиантную логику. Однако на предмет 
принадлежности языка тернарного описания к девиантным логикам по классификации 
логик С. Хаак, которая первой предложила делить логики на классические, расширенные 
классические и девиантные, он никогда не исследовался. Показывается, что язык тернарного 
описания является прагматической локально реформирующей Девиантной логикой по 
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классификации С. Хаак. 
Ключевые слова: язык тернарного описания, девиантная логика, квази-девиантная логика, 

классическая логика, расширенная логика. 

A. Uyemov considers the ternary description language as an alternative to the classical logic and 
on these grounds qualifies it as a deviant logic. S. Haack was first who offered to divide logical 
systems into classical logics, extended classical logics and deviant and quasi-deviant logics. The 
ternary description language was never examined as a deviant logic on the S. Haack’s classification 
of logics. 

The author of this paper shows that the ternary description language is a Deviant logic according 
to the S. Haack’s classification of logics. The ternary description language was constructed as an 
alternative logical instrument to predicates logic for the solution of the problems of systemology. 
That’s why it ought to consider the ternary description language as a rival to the classical logic and on 
these grounds as a Deviant logic. As the ternary description language leans on the natural language, 
instead of on certain mathematical designs, and the natural language strives for convenience of its 
using, simplification of its structures and their economical using in speech, the ternary description 
language seeks for observance of the same conditions as the natural language. It allows saying that 
the ternary description language is a pragmatical Deviant logic. The ternary description language 
was created for the solution of specific problems in concrete domains: the parametrical general 
systems theory, the parametric systems method, the theory of modeling, the theory of reasoning by 
analogy. It means that initially the ternary description language is a local reforming Deviant logic. 

Since the ternary description language wasn’t created to include elements of system of the classical 
logic or to have a certain isomorphism with the classical logic at the level of well-formed formulas, 
it is impossible to ascertain, whether the ternary description language is a deviant or a quasi-deviant 
logic. For convenience it is necessary to believe that the ternary description language is a Deviant 
logic. 

Keywords: ternary description language, deviant logic, quasi-deviant logic, classical logic, 
extended logic. 

В современной логике наиболее распространённой является классификация, согласно 
которой логика может быть традиционной (учения о понятии, суждении, умозаключении, 
доказательстве), классической (логика высказываний и логика предикатов первого порядка) 
и неклассической. Однако развитие современной логики не стоит на месте – возникают всё 
новые и новые логики, которые трудно квалифицировать однозначно в рамках указанной 
классификации. 

Вопрос о классификации логик имеет серьёзное значение, так как если ставится вопрос 
о том, каким образом классифицировать существующие логические системы, то тем самым 
ставятся вопросы о том, что такое логическая система, что такое логика в целом и каковы 
границы её применения. Другими словами: вопрос о классификации логических систем – это 
вопрос о сфере компетенции логики и логиков. Поэтому исследователи современной логики 
вынуждены создавать новые классификации логических систем или как-то обосновывать 
статус своих логических систем в ряду других логических систем. 

В настоящей работе речь пойдёт об обосновании статуса языка тернарного описания 
(формально-логического аппарата параметрической системологии) как девиантной логики в 
соответствии с классификацией логических систем, предложенной С. Хаак. 

В 1995 году на XI международной конференции «Логика, методология, философия науки» 
в Москве А. И. Уёмов назвал созданную им логическую систему язык тернарного описания 
«девиантной логикой» [5, c. 83]. В том же году в журнале «Boletim da Sociedade Paranaense da 
Matemática» вышла первая часть статьи А. И. Уёмова, в названии которой было закреплено, 
что язык тернарного описания является девиантной логикой [11]. 

А. И. Уёмов квалифицировал язык тернарного описания как вид девиантной логики на 
основании классификации логических систем, которую, как считал сам Уёмов [5, c. 83], 
предложил бразильский логик Н. да Коста, который под «девиантными логиками» понимал 
логические системы, являющиеся не дополнениями классических логических систем, а 
их альтернативами [1]. На самом деле указанная классификация логических систем была 
заимствована Н. да Костой у С. Хаак, а сам термин «девиантная логика» был придуман У. 
В. О. Куайном. Сам же Н. да Коста предпочитает пользоваться традиционным разделением 
логики на классическую и неклассическую логики [6]. 

Кроме того, Н. да Коста довольно упрощённо понимал, что такое девиантная логика, 
а именно – как альтернативу классической логике (классической логике высказываний и 
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классической логике предикатов первого порядка). Сама же классификация логических систем, 
предложенная С. Хаак, намного сложнее. Более того, по мнению некоторых исследований, 
данная классификация не способна охватить все уже существующие логические системы. Так, 
А. Варци считает, что ряд неклассических логик, например, паранепротиворечивая логика, 
немонотонная логика, линейная логика и тому подобное, по своим характеристикам не могут 
быть квалифицированы как девиантные логики [14]. Эта критика наносит серьёзный удар по 
представлениям Н. да Косты, так как он характеризовал свою паранепротиворечивую логику 
как девиантную [1, c. 115]. 

Так или иначе, А. И. Уёмов, который ещё в 1979 году предложил рассматривать язык 
тернарного описания как альтернативу логике предикатов [12], ухватился за определение 
«девиантной логики как альтернативы классической логике» Н. да Косты и предложил 
квалифицировать язык тернарного описания как девиантную логику. Этот момент понимания 
языка тернарного описания впоследствии был развит учеником А. И. Уёмова Л. Л. Леоненко 
[3]. По мнению Л. Л. Леоненко, «девиантность» языка тернарного описания «относится, 
в первую очередь, не к пересмотру тех или иных логических законов (хотя в некоторых 
исчислениях языка тернарного описания имеет место и это), но к особой трактовке ряда 
фундаментальных категорий логики – прежде всего понятий вещи (предмета), свойства и 
отношений» [3, c. 25]. Главным образом, эта трактовка связана с введением в языке тернарного 
описания двух принципов – принципа взаимопереходности вещей, свойств и отношений: 
«Один и тот же предмет в различных контекстах может выступать и как вещь, и как свойство, 
и как отношение» [3, c. 26] и «contra-лейбницевский принцип тождества: «Два предмета могут 
считаться тождественными, имея при этом некоторые различные свойства» [3, c. 26]. Кроме 
того, в языке тернарного описания неожиданным образом решается вопрос о квантификации: 
вместо кванторов вводится вторая тройка категорий – «произвольное», «неопределённое», 
«определённое». 

Итак, язык тернарного описания квалифицируется как девиантная логика на основании 
предложенного Н. да Костой упрощённого понимания того, что такое девиантная логика. На 
самом деле язык тернарного описания никогда не исследовался на предмет его принадлежности 
к так называемым «девиантным логикам» в соответствии с классификацией логических 
систем С. Хаак. 

В настоящей работе я попытаюсь ответить на вопрос «Является ли язык тернарного 
описания Девиантной логикой (по классификации С. Хаак)?»

 Термин «девиантная логика» был впервые предложен У. В. О. Куайном в его работе 
«Философия логики» (1970). У. В. О. Куайн даже посвятил целую главу девиантным логикам. 
По мнению У. В. О. Куайна, классическая (Куайн её называет «ортодоксальной логикой») 
логика представляет собой логику истинностных функций и квантификации [2, c. 145]. 
Девиантная логика рассматривается как возможная отмена классической логики: «Системы 
ортодоксальной логики многочисленны и разнообразны. Но различия среди них отличаются 
от тех, что создают девиантные логики. Это одна логика, по-разному обслуживаемая 
вычислительными и доказательными процедурами. Отграничьте совокупность логических 
истин в любых терминах, и вы получите определённую в этих терминах логику. Какие из этих 
истин отбираются в качестве аксиом и какие отбираются правила для порождения остальных 
логических истин их этих аксиом, – безразлично» [2, c. 145]. 

Девиантная логика существенно отклоняется от нормы ортодоксальной логики: «Это 
отклонение состоит не только в изменении методов порождения класса логических истин, 
но и в изменении самого этого класса. Это не только разграничение между тем, что называть 
логическими истинами, и тем, что называть истинами, выходящими за рамки логики. Скорее, 
это вопрос прямого отрицания части нашей логики, отрицания того, что эта часть вообще 
является истинной» [2, c. 146]. Примерами девиантной логики, по мнению У. В. О. Куайна, 
могут служить интуиционистская логика и логика квантовой физики. 

Размышления У. В. О. Куайна о девиантных логиках были взяты за основу английским 
философом-прагматиком С. Хаак [8–10]. Логики, которые не существенно отклоняются 
от нормы классической логики, С. Хаак рассматривает как «расширенные логики». Те же, 
которые существенно отклоняются от нормы классической логики, С. Хаак рассматривает как 
«Девиантные логики». Впервые С. Хаак об этом говорит в своей работе 1974 года «Deviant 
Logics. Some Philosophical Issues». 

Работа «Deviant Logics. Some Philosophical Issues» С. Хаак открывается вопросом о том, 
как определить, является ли предлагаемая логическая система соперником (конкурентом) 
классической логики или же дополнением к классической логике [9, p. 2]. 

Вот как С. Хаак отвечает на этот вопрос: «Интуиционисты или многозначные логики (many-
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valued logicians) рассматривают себя в качестве соперников (rival) классической логики, в то 
время когда модальные логики рассматривают себя в качестве дополняющих (supplement) 
классическую логику. Соперничающая система (rival system) является, таким образом, такой, 
использование которой несовместимо (incompatible) с использованием стандартной системы 
(standard system), а дополняющая система (supplementary system) – такой, использование 
которой совместимо (compatible) с использованием стандартной системы» [9, p. 2]. Под 
«стандартной системой» С. Хаак здесь понимает «классическую логику». 

Примерами логических систем-соперников классической логики по С. Хаак являются 
интуиционистская логика, минимальная логика, многозначные логики Лукасевича и Бочвара, 
пресуппозициональные языки ван Фраассена, логики квантовой механики Райхенбаха, 
Детуш-Феврье, Бирхоффа и фон Неймана [9, p. 2]. 

Примерами логических систем, дополняющих классическую логику, являются модальные 
логики (системы Льюиса, четырёхзначная «модальная» логика не-Лукасевича), эпистемическая 
логика, деонтическая логика, временная логика [9, p. 2]. 

Логические системы, дополняющие классическую логику, обычно являются 
«расширенными» логиками: «Логика L1 является расширением логики L2, если класс ППФ 
(правильно построенных формул) L1 строго включает в себя класс ППФ L2 и класс теорем/
обоснованных выводов L1 включает в себя класс теорем/обоснованных выводов L2» [9, p. 4] 
(здесь под L2 понимается «классическая логика», а под L1 – «расширенная логика»). Другими 
словами, система расширенной логики полностью включает в себя систему классической 
логики, однако дополняет последнюю новыми правильно построенными формулами и 
теоремами. 

Логические системы-соперники классической логики обычно являются «девиантными» и 
«квази-девиантными»: «Логика L1 является отклонением (девиацией, deviation) от логики L2, 
если класс ППФ L1 и класс ППФ L2 совпадают, но класс теорем/обоснованных выводов L1 
отличается от класса теорем/обоснованных выводов L2» [9, p. 4] (здесь под L2 понимается 
«классическая логика», а под L1 – «девиантная логика»). Другими словами, между классами 
правильно построенных формул в девиантной логике и классической логике наблюдается 
полный изоморфизм, однако между классами теорем в этих логиках изоморфизм отсутствует. 
«Логика L1 является квази-отклонением (квази-девиацией, quasi-deviation) от логики L2, если 
класс ППФ L1 строго включает в себя класс ППФ L2, но класс теорем/обоснованных выводов 
L1 отличается от класса теорем/обоснованных выводов L2 не только по тому, что L1 включает 
дополнительные теоремы, привлекающие существенно дополненный словарь (vocabulary), но 
и по тому, что множества теорем, привлекающих только общий словарь, различаются» [9, p. 
4] (здесь под L2 понимается «классическая логика», а под L1 – «квази-девиантная логика»). 
Другими словами, система квази-девиантной логики полностью включает в себя систему 
классической логики и между классами теорем в этих системах изоморфизм отсутствует. 

Девиантные и квази-девиантные логики, по мнению С. Хаак, и составляют альтернативу 
классической логике. Для удобства С. Хаак предлагает девиантные и квази-девиантные 
логики называть просто с большой буквы «Девиантными логиками» (Deviant logics) [9, p. 5]. 

Теперь, когда определено, что такое Девиантная логика, по мнению С. Хаак, следует 
поставить два вопроса [9, p. 2]:

1. Каковы основания выбора для применения той или иной Девиантной логики?
2. Какова область применения выбранной Девиантной логики?
На первый вопрос С. Хаак отвечает следующим образом: некоторые соперники 

классической логики считают, что «логику можно в абсолютном смысле верифицировать 
или фальсифицировать» [9, p. 2–3]. Таких С. Хаак называет «реалистами» (realists). Видным 
«реалистом», по мнению С. Хаак, является Л. Э. Я. Брауэр, создатель интуиционизма. «Другие 
считают, что выбор логики должен осуществляться на основании удобства (convenience), 
простоты (simplicity), экономии (economy» [9, p. 3]. Так поступают прагматики (pragmatists), 
такие, как Х. У. Патнэм. 

На второй вопрос С. Хаак отвечает так. Есть такие, кто считает, что «их логическая система 
должна заменить классическую логику во всех приложениях (applications)» [9, p. 3]. Это – 
глобальные реформаторы (global reformers). Например, М. Э. Э. Даммит. Другие считают, 
что «их система должна заменить классическую логику только в некоторых приложениях» 
[9, p. 3]. Это уже локальные реформаторы (local reformers). Например, интуиционисты. С 
локальными реформаторами связан один важный момент: так или иначе они стремятся или 
могут в дальнейшем претендовать на статус глобальных реформаторов логики [9, p. 3]. 

Далее, после того как прояснилось, что следует полагать девиантной логикой, можно 
взглянуть на язык тернарного описания через призму классификации логических систем 
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С. Хаак. Для того чтобы квалифицировать язык тернарного описания на основании данной 
классификации необходимо ответить на вопрос, является ли язык тернарного описания 
расширенной или девиантной логикой. Если выяснится, что язык тернарного описания 
является девиантной логикой, нужно будет двинуться дальше по классификации С. Хаак и 
определить, является ли язык тернарного описания реалистической или прагматической 
логикой, а также – глобально или локально реформирующей логикой. 

А. И. Уёмов создаёт язык тернарного описания как проблемно-ориентированную логику, 
то есть как такой формально-логический аппарат, который позволил бы решать конкретные 
проблемы, возникающие в системологии, прежде всего в параметрической общей теории 
систем и системно-параметрическом методе, а также в связанных с ними концепциях – теории 
моделирования и логической теории выводов по аналогии. 

Однако созданию языка тернарного описания предшествовали попытки А. И. Уёмова 
использовать классическую логику для решения конкретных проблем системологии. 
А.  И.  Уёмов исходил из представления, что логический формальный аппарат хорош тем, что 
позволяет непосредственно соотнести логические формулы с выражениями естественного 
языка, а значит – «логический язык может выразить больше, чем конкретный математический» 
[13, p. 353]. При всём том в случае с логическим аппаратом возникли трудности. Так, опыт 
аксиоматизации естественных наук, таких, как физика, биология, показывает, во-первых, 
что необходимые аксиомы трудно формулировать, и, во-вторых, что в самих логических 
исчислениях имеются существенные недостатки. Причиной последнего является то 
обстоятельство, что большинство современных логических систем основано на исчислении 
высказываний и исчислении предикатов. 

Проблема исчисления высказываний заключается в том, что в терминах данного исчисления 
невозможно выразить структуру простого предложения. 

С исчислением предикатов дело обстоит иначе. Несмотря на то, что в логике предикатов 
простые предложения делятся на индивиды и предикаты (свойства и отношения), этот 
логический язык не приспособлен к логическому анализу естественного языка в целом. 
История языка исчисления предикатов свидетельствует о том, что этот язык возник из 
специфических математических исследований, «связанных с бесконечными операциями и 
понятиями непрерывности и предела, которые фундаментальны для математического анализа 
и современной математики в целом» [7, p. 567], и что, поэтому, он подходит только для 
выражения тех предложений естественного языка, которые применяются в математических 
исследованиях. 

Кроме того, исчисление предикатов и любой естественный язык существенно различаются 
между собой. В логике предикатов к интерпретации свойств и отношений применяется 
теоретико-множественный подход, в соответствии с которым свойства и отношения 
отождествляются с соответствующими множествами объектов. Например, «быть солёным» 
является свойством, если «быть солёным» соотносится с соответствующим множеством. В 
отличие от логики предикатов любой естественный язык является интенсиональным: «Здесь 
свойства и отношения, соответствующие тому же самому множеству объектов, могут быть 
существенно различными» [13, p. 355]. 

Для А. И. Уёмова было принципиально важно, чтобы формальный аппарат, который должен 
был применяться в системологии, обладал рядом характеристик обычного естественного 
языка, а именно: он должен носить интенсиональный характер так же, как и естественный 
язык, и должен быть самоприменимым так же, как и естественный язык [13, p. 356–358]. Это в 
свою очередь накладывает на данный аппарат определённые «обязательства» [13, p. 356–358]: 

1. Формальный аппарат общей теории систем не должен быть чисто математическим, 
так как утверждения общей теории систем могут быть сделаны в рамках естественного языка. 

2. Формальный аппарат общей теории систем не должен представлять собой логический 
формализм, который требует аксиоматического построения общей теории систем. 

3. Формальный аппарат общей теории систем должен быть применяемым к операциям 
над термами так же, как и к дедуктивным отношениям между суждениями. 

4. Формулы формального языка общей теории систем должны быть достаточными для 
выражения понятий и суждений общей теории систем так же, как аксиомы и правила должны 
быть достаточными для дедуктивного процесса. 

Таким формальным аппаратом стал язык тернарного описания. Своё название язык 
тернарного описания получает благодаря тому факту, что он опирается, прежде всего, на 
тройку философских категорий: «вещь», «свойство», «отношение». 

С определённой точки зрения категории языка тернарного описания «вещь», «свойство», 
«отношение» можно соотнести с категориями логики предикатов «индивид», «свойство», 
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«отношение», однако между категориями двух логик лежит фундаментальное различие: 
категории языка тернарного описания рассматриваются как качественные категории («вещь» 
как всё, что может быть названо; «свойство» как всё то, что описывает вещь; «отношение» 
как всё то, что конструирует вещь), а категории логики предикатов – как количественные 
(свойства и отношения как одноместные и многоместные предикаты). 

Данное различие позволяет говорить о том, что язык тернарного описания радикально 
отличается от логики предикатов; он не расширяет и не сужает систему логики предикатов. 
Кроме того, язык тернарного описания претендует на роль субститута логики предикатов в 
системологии. Из этого следует, что язык тернарного описания является соперником логики 
предикатов, то есть классической логике. Другими словами: язык тернарного описания 
является Девиантной логикой. 

Так как язык тернарного описания опирается на естественный язык, а не на определённые 
математические конструкции, а естественный язык стремится, прежде всего, к удобству 
пользования, а значит, к упрощению его структур и их экономному использованию в речи 
(так называемая «экономия речи»), то к соблюдению этих же условий стремится язык 
тернарного описания. Это позволяет говорить о том, что язык тернарного описания является 
прагматической Девиантной логикой. 

И наконец, язык тернарного описания создавался для решения конкретных проблем в 
конкретных областях: параметрической общей теории систем, системно-параметрическом 
методе, теории моделирования, теории выводов по аналогии. Это означает, что изначально 
язык тернарного описания задумывался как локально реформирующая Девиантная логика. 

Тем не менее, в последнее время наметились тенденции расширения применения языка 
тернарного описания. Так, Л. Н. Терентьева, ученица А. И. Уёмова, применяет язык тернарного 
описания в традиционной логике (например, в учении о понятии [4]). Это показывает, что 
язык тернарного описания стремится к статусу глобально реформирующей логики. 

Итак, язык тернарного описания по классификации С. Хаак является прагматической 
локально реформирующей Девиантной логикой. 

Однако какой именно Девиантной логикой по классификации С. Хаак является язык 
тернарного описания, девиантной или квази-девиантной? К сожалению, на этот вопрос 
ответить нельзя. Язык тернарного описания не создавался с таким расчётом, чтобы включить 
в себя элементы системы классической логики или же чтобы был достигнут определённый 
изоморфизм между языком тернарного описания и классической логикой на уровне 
правильно построенных формул. Язык тернарного описания изначально конструировался на 
философских и в какой-то мере лингвистических основаниях, а не как классическая логика 
– на математических основаниях, поэтому язык тернарного описания радикально отличается 
от ряда современных математических и логических формальных языков и в какой-то степени 
по своим характеристикам приближается к искусственно созданным естественным языкам. 

В сложившей ситуации удобнее всего признать язык тернарного описания в качестве 
Девиантной логики по основным характеристикам: соперник классической логики, 
прагматическая логическая система, локальный реформатор логики. Однако не следует 
забывать, что, возможно, классификация логических систем С. Хаак не совершенна [14] и, 
поэтому, она просто не может квалифицировать однозначно такую логическую систему, как 
язык тернарного описания. 
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ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ГОСПОДАРСТВА

Досліджені соціально-філософські аспекти проблеми визначення змісту господарства. 
Простежені різні тлумачення змісту господарства. Показано становлення етапів 
концептуалізації як теоретико-методологічної бази для вирішення питання визначення змісту 
господарства. 

Ключові слова: економічна антропологія, меркантилізм, фізіократія

Исследованы социально-философские аспекты проблемы определения содержания 
хозяйства. Прослежены различные толкования содержания хозяйства. Показано становление 
этапов концептуализации как теоретико-методологической базы для решения вопроса 
определения содержания хозяйства. 

Ключевые слова: экономическая антропология, меркантилизм, физиократия

The purpose of this article is to review some of the approaches that have been developed in the 
direction of solving the problem of determining the content economy. In the world of social and 
philosophical thought can be called many approaches that paved new ways of conceptualizing the 
economy. These primarily include our opinion: an approach Aristotle, mercantilism, physiocracy, 
the classical school of political economy, Marxist paradigm views G. Simmel and M. Weber, 
economic anthropology and the Austrian School of Economics. Based on the research concludes 
that feature purely economic approaches to determining the content economy goal is to identify the 
category of wealth, benefit or pleasure, as presented in mercantilism, classical political economy 
or the Austrian School of Economics. As social and philosophical approaches the content economy 
which goes beyond the narrow confines of economic relations in the socio-cultural sphere that 
covers social reproduction and distribution of the public good. Among these approaches should be 
noted physiocracy, Marxist paradigm, economic anthropology, the views of Aristotle, G. Simmel 
and M. Weber. The difference between data definition content economy is not that some emphasize 
substantive economic content economy, and others - sociocultural, prompting economy with social 
practice individual. Their difference is determined by the fact that the objective relations in the  
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household is chosen as a criterion for the definition and, therefore, that the characteristics of the 
economy is methodologically decisive. One way of conceptualizing content economy chooses 
criterion subject characteristics of human activity, the second - the inclusion criteria of the individual 
through its system of values in social and economic relations. In this respect, appropriate to demarcate 
between economic science, which studies economic activity through the lens of maximizing profits 
in market conditions and social philosophy that examines the impact of social relations on economic 
activity. 

Keywords: еconomic аnthropology, mercantilism, physiocracy. 

В сучасній соціальній філософії актуалізується проблема визначення змісту господарства. 
Нагальною необхідністю є вивчення господарської реальності в онтологічній, соціальній,
антропологічній та етичній проекції діяльності людини. Ми використовуємо поняття 
господарство (а не економіки), щоб підкреслити його соціально-онтологічний зміст в порівнянні 
з суто економічними категоріями. Господарська діяльність, таким чином, не зводиться до 
отримання матеріальних благ. Обмеження господарства виробництвом матеріальних благ є 
занадто вузьким підходом. 

Все це робить необхідним пошук нових критеріїв для визначення змісту господарства. 
У даній статті здійснена спроба огляду деяких з підходів, які були розроблені в напрямку 
вирішення цієї проблеми. В світовій соціально-філософській думці можна назвати чимало 
підходів, які проторували нові шляхи концептуалізації господарства. До них в першу чергу 
належать на нашу думку: підхід Аристотеля, меркантилізм, фізіократія, класична школа 
політекономії, марксистська парадигма, погляди Г. Зімеля і М. Вебера, економічна антропологія 
та австрійська школа економіки. 

Осмислення економічних засад буття, зокрема змісту господарства, починається з часів 
античності. Аристотель розрізняв мистецтво задоволення потреб, яке він називає ойкономіа, 
і мистецтво збагачення – хремастика. Господарство або ойкономіа має етичні межі, 
хрематастика таких меж не має [2, с. 386]. Господарство означало впорядковану систему 
людської діяльності, свідоме застосування засобів виробництва згідно чітко визначеної мети. 
Аристотель вважав господарство (ойкономіа) частиною етико-політичної сфери суспільства 
(полісу). Мета (телос) поліса – суспільне благо, і господарство, як практична діяльність, є 
засобом досягнення цієї мети. Специфіка людської діяльності залежить від кінцевих цілей, які 
спрямовують її. Таким чином, господарство займає особливе місце в суспільстві, як сфера, що 
створює основні суспільні блага – ключові для задоволення потреб людського життя. 

В епоху Середньовіччя, зокрема в схоластиці, господарство розглядалось через призму 
етичної категорії справедливості, причому вважалося, що виграш однієї людини обов’язково 
втрата для іншої людини. Альтернативою схоластичній ідеї справедливої ціни стала 
ренесансна концепція природної ціни, яка крім праці і видатків, включала ще комерційні 
ризики. Заміна концепції справедливої ціни природною ціною означала визнання економіки 
– грою конкурентних суб’єктивних сил. Наукове осмислення господарства тривалий час було 
неможливе через суто моральну проблематику (теорія справедливої ціни, осуд лихварства), 
а потім через систематичне змішання категорій грошей і багатства, вартості і ринкової ціни. 

Важливим етапом в розвитку визначення змісту господарства став меркантилізм, який 
фактично редукував поняття господарства до грошового обігу [3, с. 203]. Гроші вважалися 
найціннішим благом, а процес їх нагромадження основою господарської діяльності. Зростання 
грошової економіки і становлення національної держави становили базис меркантилізму. 
Меркантилізм обґрунтовував основне завдання національної держави в створенні уніфікованої 
економіки і підпорядкуванні господарської діяльності державі [6, с. 82]. В меркантилізмі влада 
була метою, а багатство засобом влади. Представник меркантилізму, продовжувач традиції 
Ж. Бодена, А. де Монкретьєн науку, яка вивчала господарство, назвав політекономією, 
підкресливши тим самим єдність політики і економіки. Меркантилізм підкреслював, що 
соціальну гармонію створює конкуренція [6, с. 128]. Філософія меркантилізму виходила з 
настанови, що приватні і суспільні інтереси – не обов’язково перебувають в гармонії. 

Проте меркантилізм не був органічно цілісною науковою доктриною господарства, на 
відміну від фізіократії, який вперше поставив соціальне питання в контексті господарства. 
На зміну патерналістського підходу до економіки в меркантилізмі, прийшов економічний 
індивідуалізм, який проголосив пріоритет незалежного, автономного і вільного агенту на 
ринку, для якого меркантилістські обмеження перешкоджали отриманню прибутку. Фізіократи 
перевизначили поняття господарства, перемістивши акцент в дослідженні господарства з 
процесу обміну на процес виробництва і праці. У XVIII ст. з появою фізіократів почався аналіз 
виробництва [3, с. 194]. Концепція застосування праці до природи, як єдиного продуктивного 



71

Філософія і політологія в контексті сучасної культури                                   Філософія                         

 2012   Вип 4 (3)

виду господарської діяльності є центральним елементом доктрини фізіократів. Ця доктрина 
виражала загальну ідею пріоритету виробництва в соціальній теорії фізіократів. Для 
фізіократів, капітал, праця і природа були основними продуктивними факторами господарства. 
Виходячи з фундаментальних ідей Французького Просвітництва таких, як природне право 
і природний порядок, фізіократи вперше наголошують на пріоритеті принципу свободи 
економічної діяльності – laisser-faire. Заслуга фізіократів в тім, що вони включили базові ідеї 
Просвітництва в тогочасну економічну думку. Просвітництво завжди було тісно пов’язане з 
натуралізмом; прагнуло, замінити релігію природознавством і апелювало до природних, а не 
надприродних основ розуму, нераціональні і трансцендентні джерела знання відкидалися. 
Метафізика, недоступна для розуму або спостереження, була відсунута на другий план у 
порівнянні з пізнанням матеріальної природи [4, с. 5]. Фізіократи визнавали лише речовинну 
реальність благ [3, с. 220]. Фізіократи розробили соціально-класове поняття господарства. 
Лише зайнятий в перетворенні природи клас – продуктивний, інші класи непродуктивні 
(стерильні), оскільки зайняті непродуктивною працею. Тільки та праця продуктивна, яка 
задіяна у перетворенні природи. Від її продуктивності залежить добробут суспільства і 
розвиток цивілізації. Суспільне благо виникає завдяки перетворенню природи. Підкреслюючи 
виняткову продуктивність раціонально перетвореної природи, фізіократи фактично 
ототожнювали вартість і енергію. В історичній перспективі велике значення мав акцент на 
перетворенні природи як фундаментальному засобі людського існування. Фундаментальною 
ідеєю школи фізіократів було твердження, що соціальне буття визначається раціональним 
природним порядком. 

 Методологічну основу фізіократії становила філософія природи. Французька фізіократична 
школа аналізувала економіку на основі біологічних і механічних аналогій: на її погляд 
найкращий спосіб розуміння економіки полягав в аналізі її як природного організму або 
машини [4, с. 138]. В дослідженні господарства фізіократи здійснили перехід від одиничного 
до загального, від суб’єктивного і емпіричного до об’єктивного і теоретичного. Вони першими 
в історії соціально-філософської думки спробували проаналізувати суспільне відтворення і 
розподіл суспільного продукту. Економіка розглядалася як фізична наука. Можна стверджувати, 
що відбулося перетворення меркантилістської політичної економії як науки про багатство в 
фізіократичну науку про суспільне відтворення і розподіл суспільного блага. Фізіократична 
ідея поділу між продуктивним і паразитарним класом, зіграла важливу роль у формуванні 
реформістських і революційних рухів в Європі в першій половині XIX ст. Ця соціальна ідея, в 
якій ключовим критерієм був поділ між тими, хто виробляє і тими, хто споживає, започаткував 
індустріалістський рух, на базі якого виник соціалізм. 

Іншим значним кроком на шляху концептуалізації змісту господарства стала класична 
школа політекономії, яка при визначенні господарства виходила: по-перше, з природного права 
власності; по-друге, з пріоритету особистості. Засновник класичної школи політекономії А. 
Сміт, продовжуючи традицію фізіократів, остаточно увів поняття праці в сферу соціально-
філософського дискурсу. А. Сміт вперше висунув ідею поділу праці в якості основи і джерела 
суспільного багатства, яка безпосередньо пов’язана з новим уявленням про соціальний 
устрій. А. Сміт співвідносить господарство з одного боку з людськими потребами, а з іншого 
з реальним виробництвом [3, с. 251]. Починаючи з XIX ст. аналіз обігу і грошей остаточно 
поступається місцем дослідженню виробництва [3, с. 36]. Аналіз виробництва, як новий 
об’єкт дослідження, замінює аналіз багатства [3, с. 234]. А. Сміт визначив господарство як 
створення матеріальних благ, в результаті продуктивної праці. Особливий акцент класичної 
школи політекономії при визначенні господарства на матеріальних благах і продуктивній 
праці, був продовженням фізіократичної традиції розмежування на продуктивні і стерильні 
соціально-економічні класи. Ця точка зору є суто матеріалістичним підходом до господарства. 
Характерною особливістю концепцій господарства як дослідження створення багатства чи 
матеріальних благ, полягає в ідентифікації господарства з економікою, яка в свою чергу 
ототожнюється з продуктивною діяльністю. Лише та діяльність яка спрямована на вироблення 
матеріальних благ є господарською. Більшість визначень господарства можна розглядати 
як варіанти цієї точки зору. Коли поняття економіки звужується ще більше, обмежуючись 
дослідженням товарів, необхідних для задоволення матеріальних потреб людини, поняття 
цінностей починає втрачати свій сенс. Багатство або блага, набувають своєї цінності, лише 
коли вони становлять мету людської діяльності. 

Категорія мети, яка ще з античних часів була закладена у визначення господарства, зникає в 
позитивістській системі, в якій на перший план вийшли функціональні відносини і категорія 
засобів. Перехідною ланкою в становленні технократичної філософії (індустріалізму і 
позитивізму), був рух ідеологів періоду Директорії. Цей рух включав К. Ф. Волнея, Ж.-Б. Сея, 
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А.-Л.-К. Дестют де Трасі, П.-Ж.-Ж. Кабаніса, методологічну основу руху ідеологів становив 
французький матеріалізм Е. Б. де Кондільяка, К. А. Гельвеція і П. А. Гольбаха. 

Поширення індустріальної революції в ХІХ ст. на європейському континенті відкрила нові 
шляхи мислення, таким чином, для індустріалізму були підготовлені необхідні матеріальні 
і духовні умови. В цей час філософія індустріалізму була пов’язана з А. Сен-Сімоном і 
Б. Константом. Індустріалізм наголошував, що суспільство конституюється індустріальною 
працею. Промисловість визначалася, як рушійна сила цивілізації. 

В руслі філософії індустріалізму К. Маркс бере як відправний пункт в дослідженні 
господарства – виробництво, він розглядав його як умову існування людини (онтологічний 
аспект) і визначальний чинник суспільних змін. Причому виробництво К. Маркс розглядає 
в широкому сенсі, власне виробництво, споживання, розподіл і обмін становили органічне 
ціле. Органічна єдність виробництва, розподілу, обміну і споживання, не виключала примату 
виробництва. «Виробництво панує як над самим собою у всій протилежності своїх визначень, 
так і над іншими моментами. З нього щораз починається процес знову» [1, с. 239-240]. 
Господарство розглядається як єдине ціле, окремі частини якого взаємно обумовлені. Вивчення 
господарства, як цілісності, через його внутрішні зв’язки і відносини, дозволяє розкрити його 
зміст, який є   метою дослідження К. Маркса [5, с. 38]. В марксистській парадигмі, розвиток 
продуктивних сил і виробничих відносин призводить до змін умов існування суспільства. 
Завдяки продуктивним силам розвиваються виробничі відносини. Вплив природного 
середовища на суспільство знижується до мінімуму завдяки господарству. Але, звільняючи 
людину від впливу природи, економіка сама починає на неї впливати. Спосіб виробництва 
обумовлює загальний характер соціальних, політичних і духовних аспектів суспільного життя 
в цілому. Таким чином, вирішальним фактором історії є виробництво. Економіка в марксизмі 
розглядалася як відношення людини до матеріальних засобів виробництва. Економічна 
діяльність, розглядалася як підпорядкування природи цілям людини. З онтологічної точки зору 
виробництво виступає як доцільна діяльність людини, що пристосовує природу до її потреб. 
Економічна сторона виробництва розкривається як діяльність спрямована на отримання 
прибутку. Є ще соціальна сторона виробництва, де воно виступає як процес соціалізації. 
Виробничий процес стає організаційною структурою, за допомогою якої відбувається 
входження людини в суспільство. Виробництво є відтворенням самої людини. 

Особливе місце в осмисленні змісту господарства займає підхід Г. Зімеля, який розглядав 
господарство через призму категорії грошей. Гроші були основним механізмом трансформації 
суспільних відносин. Гроші як міра всіх речей, поєднували форму, функцію й субстанцію, 
ставали універсальним засобом. Гроші представлені, як новий рівень екзистенції, перетин 
духовного й предметного світів. Г. Зімель спробував створити онтологію господарства. На 
відміну від В. Зомбарта і М. Вебера, які спрямовували свою увагу на з’ясування історичної і 
етичної етіології господарства, у Г. Зімеля гроші розглядаються, як новий проміжний аспект 
існування, онтологічний по своїй суті, а не детермінований історичними або етичними 
факторами. Г. Зімель стверджував, що в сучасній культурі, гроші отримали статус кінцевої 
мети. В умовах, коли всі культурні цінності набувають статус товарів доступних кожному, 
задоволення більшості людських бажань залежить винятково від володіння необхідною 
кількістю грошей. У результаті реіфікації, гроші, з інструмента стандартизації і обміну 
цінностей, одержують статус парадигматичної цінності: цінності залежно від якої визначається 
вартість кожного продукту культури. Господарство, для Г. Зімеля, лежить в основі процесу, за 
допомогою якого люди входять в цивілізацію. Через господарство, люди раціоналізуються, 
надають сенс життю. В докапіталістичній економічній системі панував натуральний 
обмін, традиції, родинні зв’язки пронизували всю тканину соціальних відносин, діапазон 
предметів споживання був дуже вузький, в результаті чого були менші можливості для вияву 
творчого потенціалу суб’єкт-об’єктної взаємодії. Грошове господарство сприяє зростанню 
абстракції і об’єктивації соціального життя. Гроші, як найбільш абстрактна і безособова річ є 
причинним фактором нових безособових відносин. Завдяки своїм абстрактним, кількісним та 
об’єктивуючим характеристикам, гроші змінюють всю систему обміну, весь спектр суспільних 
відносин. Таким чином, за допомогою грошей, соціально-економічні відносини стають все 
більш абстрактними. Свобода діяльності збільшується за рахунок безособових відносин між 
людьми, в результаті абстрактного характеру обміну грошей. Ефект звільнення, спричинений 
грошами, надає особам свободу виражати себе в середовищі речей. Таким чином, з грошима 
пов’язані такі процеси, як об’єктивація і раціоналізація. В докапіталістичному суспільстві 
центральне місце займала якість речі, гроші були лише засобом обміну, який дозволяв 
придбати ці бажані якості. Гроші редукували якості та індивідуальності властиві речі до 
загальної обмінної цінності, мінової вартості. Ця раціоналізація досягла свого еволюційного 
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піку, коли гроші, як засіб, перетворилися на мету саму по собі. 
М. Вебер розглядав господарство як доцільну діяльність. Це дозволяло схопити причину 

господарської діяльності через розуміння її внутрішніх мотивів (цінностей і мети). Економіка, 
стає для М. Вебера, наукою про людську діяльність. Економіка – це цілеспрямована людська 
діяльність. Це ідеальний тип раціональної дії, модель раціональної людини, яка усвідомлює цілі 
і засоби. Раціональність в господарській діяльності людини полягає, зрештою, в послідовному 
досягненні своїх цілей, у виборі засобів, які найкраще пристосовані до досягнення своїх цілей. 

Досліджуючи шляхи розв’язання проблеми визначення змісту господарства, обов’язково 
слід звернути увагу на субстантивістський напрямок в економічній антропології. Засновник 
цього напрямку К. Поланьї стверджував, що господарство вкорінене у соціальні відносини, 
основу його становить родинні зв’язки (народження, усиновлення, шлюб) і спільнота. 
К. Поланьї у своїй роботі «Велика трансформація», наголошував, що поняття «господарство» 
має два значення: формальне значення визначає господарство як логіку раціональної дії, яка 
заснована на раціональному виборі між альтернативами використання обмежених ресурсів; 
друге, субстантивістське значення, пов’язує господарство з стратегією існування в формі 
адаптації до навколишнього середовища і матеріальних умов існування. Субстантивісьский 
зміст господарства більш ширший, ніж в неокласичній економічній традиції, яка розуміє 
господарство як спосіб задоволення матеріальних потреб суспільства. 

Власний погляд на вирішення проблеми визначення змісту господарства запропонувала 
австрійська школа економіки, спираючись на соціальну філософію утилітаризму, зокрема 
принцип корисності. Виходячи з принципу корисності, всі людські дії зводяться до раціональної 
реакції співвідношення кількості задоволення і болю. Особи прагнуть максималізувати 
задоволення і мінімізувати біль. Перемістивши увагу з дослідження причин багатства і його 
розподілу, на економічну поведінку людей, особливо на принцип індивідуальної максимізації 
корисності (утилітаризм), австрійська школа визначала господарство як квантитативний 
розрахунок задоволення і болю з метою максимізації щастя. Прийняття квантитативного 
розрахунку в якості основного критерію визначення змісту господарства призводить до так 
званого психологічного індивідуалізму, згідно якому економічна діяльність розглядається 
як раціональна поведінка, обумовлена певними психологічними (утилітарними) мотивами, 
в першу чергу, мотивом максимізації власної користі. Суб’єктивна оцінка особи, щодо 
задоволення своїх потреб, визначає всю економічну діяльність. Це звузило сферу економічного 
дослідження до вивчення ринкових відносин у відриві від їх соціального та історичного 
контексту. Соціальні інститути та історія просто не мають значення при визначені господарства 
у австрійській школі. Для австрійської школи немає такого органічного цілого, як національне 
господарство. Навпаки, інститути і суспільство є результатом окремих економічних дій. 
Аналіз господарства, обмежився ринковими відносинами, поза їх соціального контексту. Дві 
важливі особливості відіграли вирішальну роль у видаленні економічного від соціального. 
По-перше, пріоритетом дослідження стала оптимізація поведінки суб’єкту з максимізації 
корисності (максимізації прибутку фірм чи підприємців). По-друге, господарство стало 
ототожнюватися з ринком. Іншими словами, економіка ринкових відносин стала головним 
об’єктом дослідження. 

Особливість суто економічних підходів до визначення змісту господарства полягає в 
ідентифікації мети господарської діяльності з категорією багатства, вигоди або задоволення, 
як це представлено в меркантилізмі, класичній політичній економії або австрійській школі 
економіки. У соціально-філософських підходах зміст господарства виходить за вузькі 
рамки економічних відносин у соціокультурну сферу, охоплюючи суспільне відтворення і 
розподіл суспільного блага. Серед таких підходів слід відзначити, фізіократію, марксистську 
парадигму, економічну антропологію, погляди Аристотеля, Г. Зімеля і М. Вебера. Відмінність 
даних визначень змісту господарства полягає не в тому, що одні підкреслюють матеріально-
економічний зміст господарства, а інші – соціокультурний, виводячи господарство з 
соціальної практики індивіда. Їх відмінність визначається тим, яке з об’єктивних відношень 
в господарстві обирається як критерій визначення, і, отже, яка з характеристик господарства 
є методологічно визначальною. Перший шлях концептуалізації змісту господарства обирає 
критерій предметної характеристики людської діяльності, другий – критерій включення 
індивіда через його систему цінностей у суспільно-економічні відносини. В цьому аспекті 
доцільно провести демаркаційну лінію між економічною наукою, яка вивчає господарську 
діяльність через призму максимізації прибутку в умовах ринку і соціальною філософією, яка 
досліджує вплив соціальних відносин на господарську діяльність. 
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КНИГА ЯК КУЛЬТУРНИЙ І ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ФЕНОМЕН

Автором досліджується, феномен буття книги в нових умовах, які пов’язані з глобалізацією 
суспільства та створенням нових форм існування книги. Виявляються головні проблеми буття 
книги в просторі культури та цивілізації, аналізуються зміни соціально-культурної ролі книги 
в сучасному суспільстві. Робиться спроба з’ясувати книга «застарілий артефакт» або все ще 
«грізна зброя» людини в опануванні ним історичного досвіду. 

Ключові слова: книга, глобалізація, культура, цивілізація, традиція, книжкова культура, 
інформація, інформаційне суспільство. 

Автором исследуется, феномен бытия книги в новых условиях, которые связаны с 
глобализацией общества и создания новых форм существования книги. Выявляются главные 
проблемы бытия книги в пространстве культуры и цивилизации, анализируются изменения 
социально-культурной роли книги в современном обществе. Делается попытка выяснить 
книга «устаревший артефакт» или все еще «грозное оружие» человека в овладении им 
исторического опыта. 

Ключевые слова: книга, глобализация, культура, цивилизация, традиция, книжная 
культура, информация, информационное общество. 

 
What role does the book play in the XXI century? In the beginning of the XXI century, when failure 

in functioning of culture mechanisms is obvious, problems in modern society become apparent not 
only on economic and ideological levels, but also on cultural level, including the culture of reading. 

The culture is considered by the author as a system of various traditions, behavior samples, 
standards and results of activity, constant reconstitution of which is of absolute value providing main 
milestones for all fields of human activity. The culture is handed down from generation to generation 
and is a form of social heritage saving our social experience for the future. Traditional way to acquaint 
every new generation with the tradition has always been the book for a few thousands of years and 
till now. The book is a media and transmission unit of the most valuable resource of human society – 
information. The book has been information media for a lot of centuries. The book keeps «collective 
memory of humankind» handed down from generation to generation and ensuring succession of 
human culture and ensuring its accelerated development in the scope of culture and civilization. 
The book itself is the information of culture on a certain stage of its historic development. And if 
the book does not serve as an instrument itself it appears to be a catalyst and accelerator of society 
development. 

So, what happens to the book and its social and cultural role in society changing in the meaning 
towards that stated by us? The author makes an attempt to analyze the problem of the book at the 
stage of culture transformation in order to answer this question. The author researches phenomenon 
of the book being in new conditions related to society globalization and creation of new forms
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of book existence. The author makes an attempt to cast light on the question whether the book is 
an «obsolete artifact» or still «dangerous weapon» of a person for mastering historic experience. 
Therefore it is extremely important to analyze the book issue on the stage of culture transformation. 

Key words: book, globalization, culture, civilization, tradition, book culture, information, 
information society. 

Кінець XX – початок XXI століття змінив умови життя людей і структуру соціальних 
відносин. Науково-технічний прогрес забезпечив прискорення розвитку людства. Якісно 
нові умови і процеси глобалізації суспільства надзвичайно ускладнили соціальні, економічні, 
комунікаційні, міжособистісні стосунки і зв’язки. Поняття «глобалізація», «інформаційний 
вибух», «надлишок інформації» все частіше вживаються в якості однієї з головних 
характеристик початку XXI століття. Все активніше обговорюється тема становлення 
суспільства нового типу, яке в рамках філософської традиції отримало назву «інформаційного». 
«Інформаційне суспільство – нова історична фаза розвитку цивілізації, в якій головними 
продуктами виробництва є інформація і знання. Відмінними рисами інформаційного 
суспільства є: збільшення ролі інформації і знань в житті суспільства; зростання частки 
інформаційних комунікацій, продуктів і послуг; створення глобального інформаційного 
простору, що забезпечує ефективне інформаційну взаємодію людей, їх доступ до світових 
інформаційних ресурсів і задоволення їх потреб в інформаційних продуктах і послугах». 
Процес його становлення зв’язується з процесами «глобалізації суспільства», з повсюдним 
впровадженням інформаційних технологій як основного способу діяльності людини в 
розвиненому соціумі. Розгортаються процеси кардинальної зміни способів виробництва, 
міждержавних відносин, стосуються і світогляду людей. Зміна в соціумі припускає не тільки 
появу нового, але і спадкоємність, «утримання» (Гегель) старого у вигляді певних традицій. 
Успішність такого використання залежить не тільки від змісту інформаційних потоків, але й 
від їх можливості перетворюватися в зручну для людини форму. Традиційно таким способом 
введення кожного нового покоління в традицію, досі, кілька тисячоліть була книга. Книга є 
носієм і транслятором найціннішого ресурсу людського суспільства – інформації. Інформація 
як сукупність знань, не може бути передана, прийнята або збережена людиною в чистому 
вигляді. Носієм її впродовж багатьох століть була книга. Книга є вмістилищем «колективної 
пам’яті людства», що передається від покоління до покоління і забезпечує спадкоємність 
людської культури, і забезпечує її прискорений розвиток у просторі культури, і цивілізації. 
Що ж відбувається з книгою і її соціально-культурної роллю в суспільстві, що змінюється в 
зазначеному нами сенсі?

В результаті модернізації суспільства з’явилися принципово нові носії інформації, 
народжені інноваційними технологіями, що загострило науковий інтерес до з’ясування 
нового змісту ролі книги як традиційного носія інформації і традиційного транслятора знання. 
Перед дослідниками такої ролі книги постала проблема: чи залишається книга культурним та 
цивілізаційним актором людського буття в сучасному суспільстві. Все частіше висловлюється 
думка про кінець книги в якості медіатора міжособистісних і міжкультурних відносин, нерідко 
лунали пророцтва про швидке абсолютне незатребування книги, як носія інформації і знання 
в майбутньому суспільстві. 

Сприйняття книги в європейській культурі, заснованій на книгодрукуванні, було 
безальтернативним. Книга стала таким природним елементом європейської цивілізації, 
що часом переставала помічатися як одна з основ своєрідності цієї культури. Аксіомою 
стало твердження про те, що книга – найважливіша складова в трансляції знань і ширше 
людського досвіду. Книга стала сприйматися людиною, як єдино можливий універсальний 
засіб передачі досвіду. Книга стала своєрідною базовою «одиницею» культури. До цих пір 
кількість книг в приватній або національній бібліотеці є, мало не головним показником рівня 
культурності нації чи окремої людини. Інтернет та цифрові технології наче б поклали край 
такого переконання. І в цій ситуації і виникає уявлення про «смерть книги». Таке уявлення 
ситуації з роллю книги в культурному або цивілізаційному просторі міф чи ж сумна для ери 
Гутенберговой цивілізації реальність? Від відповіді на це питання багато в чому залежить 
спосіб здійснення традицій в їх наступності до обставин інформаційно-революційного зміни 
суспільного буття. Кінець книги –альтернатива раніше міфу про її «безсмертя» або ж нові 
обставини інформаційної атмосфери сьогоднішнього соціуму. По суті, просування вглиб 
електронних складових інформаційного століття і поширення нових технологій поміняли 
співвідношення сил між традиційними і нетрадиційними засобами зберігання інформації і 
комунікації, що усвідомлюється сьогодні в мріях технічної інтелігенції як інша крайність – 
остаточне скасування книги. Але усвідомлення долі книги у вигляді дилеми – «смерть книги» 
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або її «безсмертя» – не може привести до вирішення питання про її долю: така інтерпретація 
не вичерпує того, що досліджуваний феномен є феномен буття книги в нових умовах, які з 
одного боку вимагають реалізації принципу «книга застаріла, вона віджилий артефакт», а, з 
іншого демонструє необхідність книги як «грізної зброї» в оволодінні людиною накопиченого 
досвіду історичного існування. Так що книга сьогодні реальна нереальність, непотрібна 
потрібність, обходима необхідність. Саме тому надзвичайно важливо, на стадії трансформації 
культури не тільки проаналізувати проблему книги, але й заново розглянути ту епоху, яка 
канадським вченим Маклуеном була названа «галактикою Гутенберга», з позиції сучасності. 

Аналізом феномену книги сьогодні займаються книгознавці, культурологи, філософи. При 
цьому в дослідженні книги акцент робиться на самі різні моменти: вплив книги на культуру, 
взаємодії книги і людини, проблему подальшого існування книги і т. д. 

У філософських дослідженнях, буття книги, визнається як рушійний елемент культури 
такими дослідниками: А. І. Арнольдов, В. К. Кантор, Ю. М. Лотман, А. А. Пелипенко, 
Т.  Є.  Савицька, П. А. Сорокін, Л. А. Софронова, В. Г. Федотова, Н. Ф. Хилько та ін. Проблеми, 
пов’язані з співіснуванням книг і електронних засобів масової інформації, проблемами 
майбутнього книги, книжкового читання ми знаходимо у І. А. Бутенко, Г. А. Василенко, 
Р.  С. Гіляровського, В. Є. Горбась, Є. І. Григорянц, М. П. Єльникова, О. Ільницького, 
М.  М.  Самохіною, Ю. В.  Саннікова, К. М. Сухорукова, Л. Усенкова, В. Р. Фірсова, Г. Фонотова, 
В. Ц. Худавердян та ін [3; 6; 7; 8; 9]. 

У роботах цих та інших авторів, феномен книги досліджувався з позиції культурології. На 
наш погляд необхідний філософський підхід, який дозволить цілісно поглянути на зміни у 
віносиннах книги і культури, книги і цивілізації, книги і людини. 

Оскільки книга є елемент культури, то її історія, безумовно, пов’язана з історією культури. 
Розглядаючи, як виникає і розвивається культура, ми отримуємо уявлення про генезис книги. 
У певному сенсі генезис книги повторює генезис самої культури. Отже, входження книги в 
систему культури і функціонування в ній слід розглядати у світлі соціальних змін і зрушень, 
що створюють умови усвідомлення самої ідеї культури та ролі книги в ній. 

На думку вітчизняних дослідників, в самому загальному вигляді ідея культури була 
сформульована ще в V ст. до н. е. софістами (Протагор, Гіппій Антифонт, та ін), які першими 
з філософів стали говорити про те, що поряд зі світом природи існує і світ, створений 
волею, розумом і руками людини. Ідею існування особливого людського світу софісти тісно 
пов’язували з ідеєю виховання. З їхньої точки зору, природжених чеснот не існує, всі вони 
купуються в результаті виховної діяльності. Виховання є неодмінна умова входження в світ 
людей. Той, хто нехтує вихованням, не розвивається і тільки зовні відрізняється від тварини. 
Таким чином, вже в античності формується уявлення про культуру як «наслідок морального, 
естетичного, інтелектуального, в більш широкому сенсі – розумного вдосконалення людини в 
ході його історичної еволюції». І це античне уявлення відтворюється згодом у роботах різних 
авторів, починаючи з найдавніших часів і до сьогоднішнього дня. 

Отже, за сторіччя до появи книги (в її звичній для нас формі) в культурі почали формуватися 
потенційні потреби в її функціонуванні. Що стосується тих дослідників, які доводять, 
що знання сутнісно пов’язане з книгою, то цей погляд, по-видимому, бере початок саме в 
античності. Споконвічне і природне уявлення про знання тут пов’язано з гострим розумом і 
досягненням успіху в житті. 

Про засоби зв’язку людини з культурою, її перетворення в духовно багату особистість 
розмірковував римський філософ М. Т. Цицерон. Хід його думки близький ідеям софістів, 
проте він говорить не про окультурення людини взагалі, а про обробітку душі – «культуру 
душі». Культура душі трактується Цицероном як особистісна якість, що говорить про духовну 
розвиненість людини, про її здатність до рефлексії, логічного, тверезого мислення. Свідченням 
оволодіння культурою він вважав вміння чітко висловлювати думки, аргументовано відстоювати 
свою позицію в суперечці, переконувати слухачів у істинності сказаного. Заклавши традицію 
розгляду культури як особистісної якості (і ця традиція дожила до наших днів: у повсякденній 
свідомості поняття «культурна людина» і «вихована людина» злиті), Цицерон також розвивав 
ідею використання спадщини і передачі її людям, словом впливаючи на їхні почуття і вчинки . 

Вже Сенека, представник філософської школи стоїків, обґрунтовував ідею про те, що 
тільки моральність перетворює культуру в найвищу цінність. Шлях досягнення моральності, 
з його точки зору, полягає у самовдосконаленні людини. У роботах Сенеки зустрічаються 
надзвичайно рідкісні для античності твердження про безмежності здібностей людини, 
про відсутність межі в накопиченні знань, про існування прогресу, який їм розглядався, 
насамперед, як прогрес духовний. Він пропонує нову стратегію «окультурення» індивіда, 
відповідно до якої головним суб’єктом і об’єктом виховного впливу виступає сама людина. Ця 
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ідея потім стане актуальною для Нового часу та епохи Просвітництва. А для нас важливо те, 
що таким чином була закладена основа для майбутньої функції книги, як засобу самоосвіти і 
самовиховання, і в цьому сенсі – посередника між особистістю і культурою. 

Серед мислителів кінця ХVI – початку XVII ст., які міркували про культуру і знання, 
слід назвати Френсіса Бекона. Культура для Бекона – це фінал діяльності з підкорення сил 
природи. Про культуру того чи іншого суспільства необхідно судити за досягненнями в 
галузі природознавства, за рівнем сільськогосподарського і промислового виробництва, 
за накопиченої суми знань і масштабами впровадження наукових відкриттів у практику. 
Таким чином, критеріями наукового розвитку є темпи науково-технічного прогресу, глибина 
пізнання законів природи та їх використання на благо людей. Причому обсяг накопичених 
знань ще не говорить про рівень культурного розвитку. Тільки їх практичне застосування 
дозволяє судити про те, чи досягла та чи інша система висот культури. Саме Френсіс Бекон 
висловлює ідею про спадкоємність культури як наступності знань. Він підкреслює, що знання 
і відкриття миттєво поширюються по всьому світу, вони є ниткою, що з’єднує різні культури. 
Досліджуючи проблему спадкоємності культури, Бекон впритул підходить до думки про те, 
що спадкоємність являє собою процес діалектичного «зняття», утримання всього позитивного, 
що було накопичено представниками попередніх історичних епох. 

З його точки зору, щоб досягти піднесення культури, потрібно знайти золоту середину – 
не відкидати того позитивного, що досягнуто древніми, і не нехтувати новими позитивними 
досягненнями. Хоча, скажімо, схоластика теж стояла на позиціях наступності культурної 
спадщини минулих епох, проте вона не прагнула до подальшого розвитку успадкованої 
культури, бачачи свою головну задачу в пристосуванні накопиченого раніше знання для 
осмислення богословських проблем. 

Бекон захоплено приймає феномен книги, вбачаючи в ній, насамперед, проект прикладного 
знання. Природу він сприймає як книгу, яку треба читати, осягати, щоб використовувати її 
дари на благо людей. Читання робить людину людиною, на думку Бекона. 

Використовуючи вираз X. Л. Борхеса можна сказати, що книга – «вісь незліченних відносин». 
Суть її бути інструментом людської взаємодії в широкому сенсі. Бути людиною – це значить 
не просто жити в тому чи іншому соціально організованому просторі. Це означає – вступати 
у відносини один з одним не тільки в просторі, але і в часі, не тільки із сучасниками, але й з 
попередниками і з нащадками, що найбільшою мірою відрізняє людське життя від тваринного. 
Виявом такого способу життя є культура, і зримим втіленням такого зв’язку людей, їх життів 
у часі та просторі є книга. 

Коли з’являються підстави говорити про трансформації або навіть завершення життєвого 
циклу такого явища, як книга, її існування постає в дещо іншому світлі, і з’являється 
можливість для найбільш важливих узагальнень – «Сова Міневри вилітає в сутінки» (Гегель). 
У свій час поява книги збіглося з революцією в формах сприйняття і мислення, соціальної 
організації і способах життя, що дозволило говорити не просто про книгу, але про особливу 
«книжкову культуру» людини індустріальної ери. 

Термін «книжкова культура» вживається досить часто [11], але його зміст і межі 
застосування залишаються вельми розмитими: немає єдиної думки з цього питання, спроби 
оцінити таке всеосяжне явище, як книжкова культура, залишаються не більш ніж спробами. 
Більшість дослідників визначають книжкову культуру як складову культури суспільства. Так, 
В. І. Гульчінскій, також оцінюючий книжкову культуру як частину культури суспільства, 
пропонує розглядати її «як історично обумовлену громадську діяльність по створенню, 
розповсюдженню, споживанню і зберіганню книги і інших носіїв інформації. Через культуру 
суспільства з книжковою культурою пов’язані і її взаємообумовлюють продуктивні сили і 
виробничі відносини, політична і юридична надбудова (соціальні інститути, організації та 
установи), певні форми суспільної свідомості людей». 

Називаючи книгу в своїх дослідженнях з історії культури духовним керівником і 
вмістилищем вічних ідей, академік А. М. Панченко високо оцінював роль книжкової культури 
у розвитку культури суспільства на кожному етапі його історії [13, c. 168]. 

В основі ідей, висунутих в роботах М. Бахтіна, Г. Гадамера, В. Іванова, Е. Кассирер, 
Ю. Лотмана, А. Моля та ін, вихідним є теза про те, що в культурі втілюються засоби, способи 
і результати людської діяльності, а сама діяльність розуміється як спосіб існування людини. 
А книга, як базова «одиниця» культури, оптимальний інструмент концентрації сенсу, його 
зберігання та передачі якраз і є таким способом людської діяльності. 

Тим не менше, проблема книги і книжкової культури досі залишається невирішеною, про що 
свідчить той факт, що існує велика кількість дефініцій поняття «книга», з яких жодне в даний 
час не може бути визнано загальноприйнятим. Багато авторів фіксують свою увагу на нових 
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видах засобів комунікації, наукомістких технологіях, вважаючи в них джерело всіх інших 
трансформацій у суспільстві та культурі. Що стосується історії вивчення книги як феномена 
культури, то початком тут є XVI ст., коли М. Монтень, якого вважають останнім гуманістом 
Відродження і першим моралістом Нового часу, висловив ідею про книгу як продукт культури 
і назвав її вищою культурною цінностю. Значення книг в житті людського суспільства, з точки 
зору Монтеня, важко переоцінити. У них концентрується досвід людства. Вони є знаряддями 
передачі знань. Якби книги зникли, то темпи розвитку людства могли б сповільнитися на кілька 
порядків. Цілком можливо, що це стало би початком кінця людської цивілізації. М. Монтень 
багато і детально говорить про ту роль, яку книги зіграли в його житті. Він зазначає, що 
книги супроводжували його не тільки на відпочинку, але й у військових походах, тривалих 
подорожах. Монтень підкреслює, що насолода, випробовуване їм від читання розумної книги, 
не може зрівнятися ні з чим, у тому числі і з чуттєвими насолодами, які дають тонкі вина, 
вишукані страви або володіння коханою людиною. Заборона, а тим більше знищення книг, 
вважає він, має бути прирівняне до злочину, а тих, хто виносить подібні вердикти, слід вважати 
злочинцями [12, с. 502]. 

 Інший представник вже італійського Відродження Паоло Верджера побачив у книгах головний 
інструмент збереження родової людської пам’яті, що перевищує за своєю ефективністю всі 
інші способи передачі досвіду і досягнень від одного покоління до іншого. Жан-Жак Руссо, 
виступаючи в ролі критика західноєвропейської цивілізації, вказує на суперечливість руху 
людського суспільства по шляху прогресу і при цьому причину розбещуючого впливу на 
суспільні вдачі бачить у розвитку науки і книг, які начебто спеціально ставлять перед собою 
завдання вчити порокам і поганим нравам. Як бачимо, погляди на значення книги для 
людського суспільства різнятся, але в в одному вони схожі – книга є важливим артефактом 
створенним людиною, який є структурною одиницею культури людини. 

Можна сказати, що Р. Бредбері в романі «451° за Фаренгейтом» став основоположником 
дискусії про те, що очікує книгу в майбутньому, в умовах протистояння з новими 
інформаційними технологіями. Справжній вибух громадської думки справив виступ 
професора англійської літератури Маршалла Маклуена, в університеті Торонто. Склався 
стереотип, що саме він передбачив швидкий захід книги як культурного феномена. «Захід 
книги» пов’язують з модернізацією її форми, появою книг електронних. Погляд на це буття 
з позицій переломного моменту в долях інформаційного буття людини завдяки новому 
матеріальному носію і способу діяльності (інформаційні технології) закладеним в новій 
формі, книга як культурний феномен розширює можливості роботи людини з соціокультурним 
досвідом, допомагає йому оптимізувати і створити нові способи діяльності, як засоби 
формалізації і структурування соціального досвіду. Однак нова матеріально-конструктивна 
форма книги – електронна – поки не досягла завершеності, що не дозволяє замінити повністю 
традиційну книгу. Вона поки в процесі становлення. Отже, спільне майбутнє співіснування 
(як взаємодоповнюючих) електронній та паперовій матеріально-конструктивних форм книги 
в суспільстві детерміновано тим, що електронна книга не вичерпує сутність буття книги як 
культурного феномена. І форма книги в даному випадку не визначає, а відповідає завданням і 
потребам тих чи інших форм культури. Але книга – це не тільки продукт і елемент культури, 
але і її інструмент. Таким чином, книга регулює поведінку людини у всіх сферах життя, і в 
цьому сенсі вона є інструмент функціонування штучного людського світу. 

 Тому в сучасному суспільстві по відношенню до традиційної книзі на перший план виходить 
більш глибоке вивчення її природи як об’єктивної форми творчості, розуміння й осмислення 
соціокультурного досвіду. Занурюючи людського індивіда в світ соціокультурного досвіду 
минулого і сьогодення, а іноді і в проект майбутнього світу, паперова книга служить засобом 
особистісного становлення людини і суспільства в цілому, і разом з електронною формою 
книги, як носія нового способу діяльності повноцінно реалізує соціальну роль книги, як 
культурного феномена. Така роль традиційної книги, обумовлена її абсолютним авторством 
на відміну від книги електронної, авторство якої завжди неоднозначно. Тому традиційна книга 
– завжди співрозмовник в особі автора, а електронна – тільки анонімний довідник, типовим 
прикладом чого може служити Вікіпедія. У першому випадку –можлива емоційна оцінка 
досвіду людяності в людині, у другому – тільки сухий протокол. 

Саме тому історична ретроспектива становлення книги як культурного феномену, дозволяє 
нам назвати книгу найбільш оптимальною формою створеної людиною для зберігання 
соціокультурного досвіду, призначеної для його багаторазового відтворення і авторсько-
авторитетної передачі в часі і просторі від людини до людини, від людини до суспільства 
і навпаки. Така характеристика є постійною для книги, незалежно від матеріалу, території, 
часу, писемності та історичної спільності, в якій вона виникла і відображає соціальну роль, 
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яку виконує книга в процесі становлення людини і суспільства в їх її соціокультурному вимірі. 
Всі ці проблеми сучасного буття книги в просторі культури та цивілізації, вимагають 

ретельного вивчення і глибокого аналізу. Виникає необхідність осмислити феномен книги 
в контексті проблем сучасного суспільства, що глобалізується. У цьому ми бачимо мету 
подальших наших досліджень. 
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ІНФОРМАЦІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА МЕРЕЖЕВОГО ПРОСТОРУ

Аналізуються процеси світової глобалізації, що охопили практично всі сфери людської 
діяльності: економіку, культуру, інформаційний простір, технології та управління. Все це дає 
нам змогу говорити про розвиток відкритого інформаційного суспільства, якому притаманний 
мережний спосіб взаємодії між людьми в усіх напрямках їхньої діяльності. 
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Analyzes the processes of globalization of the world, covering almost all areas of human activity: 
economy, culture, information space, technology and management. This enables us to talk about the 
development of an open information society, which is inherent in the network mode of interaction 
between people in all areas of their business. 

Keywords: network, information, culture, the space of flows, information space, communications, 
Internet, knowledge, hypertext. 

Світова комп’ютерна мережа, поступово проникаючи в життя кожного, стає одним з 
головних елементів в структурі суспільства. Соціокультурні процеси починають підкорятися 
мережевій логіці розвитку і функціонування, зазнає змін складна ієрархія групових відносин, 
в результаті трансформуються взаємовідносини колективного та індивідуального. Термін 
«інформаціональне культура» можна віднести до тієї категорії понять, поява якого зумовлена 
стрімким розвитком Інтернет-технологій і активним проникненням мережевої логіки в 
соціальні процеси. 

Щоб скористатися результатами, які надає відкрите інформаційне суспільство, необхідно 
бути членом інформаційної мережі, мати відповідну інфраструктуру і сучасні засоби 
комунікації. Користувачі мережі повинні бути обізнаними в цій сфері, яка для більшості 
непрофесіоналів є новою. Цивілізація, яка вступає в інформаційний період  свого існування, 
породжує інформаційне суспільство, в якому інтелект стає безпосередньою соціальною силою 
завдяки розповсюдженню знань через інформаційні мережі. Ці знання необхідні людству для 
розвитку прогресу, для усіх сфер життя людини. 

Комунікативна теорія в своїх головних моделях орієнтується на ту роль, яку відіграє 
комунікація, надто масова, в житті суспільства. Саме масова комунікація принципово змінила 
ситуацію, надала можливість жити спільним життям не тільки окремому суспільству, але й 
цілому людству, коли кожен у своїй квартирі може стати свідком чи не всіх найважливіших 
світових подій. 

Актуальність даного дослідження підкреслюється тим, що поняття «інформаційна культура» 
характеризує одну з граней культури, що пов’язана з інформаційним аспектом життя людей. 
Роль цього аспекту в інформаційному суспільстві постійно зростає; і сьогодні сукупність 
інформаційних потоків навколо кожної людини така велика, різноманітна і розгалужена, 
що вимагає від нього знання законів інформаційного середовища і уміння орієнтуватися в 
інформаційних потоках. Інакше він не зможе адаптуватися до життя в нових умовах, зокрема, 
до зміни соціальних структур, наслідком якої буде значне збільшення чисельності працюючих 
у сфері інформаційної діяльності та послуг. 

Інтернет сприяє розвитку культури у двох напрямах. Перший з розмиванням національних 
кордонів культури, подоланням мовних бар’єрів, руйнацією перегородок між таких форм 
культури, як наука, мистецтво, освіта, дозвілля тощо. Другий пов’язаний з тим, що у цій культурі 
у кожного виникає можливість як пасивно сприймати зміст культури, так і поширювати на 
весь світ культуру. Інтернет оголошує народження культури глобального діалогу (культури як 
діалогу культур), «відкритої» культури, у якій кожен із учасників має власний голос, виводить 
свою партію, може приєднати свій голос до голосу інших, чи проводити загальне звучання. 
Феномен Інтернет відкриває новий обрій культури - орієнтацію на глобальну творчість і 
індивідуальний внесок кожного. 

Культура Інтернету і віртуальних технологій стає невід’ємною частиною життя сучасної 
людини, місцевості втрачають своє культурне, історичне та територіальне значення, час 
розчиняється в новій комунікаційній системі, тим самим створюючи культуру безмежного 
мережевого середовища. На сьогоднішній день умови використання Інтернету і функціонування 
в віртуальній реальності є одними із головних показників «розвинутості» культурної людини. 
Нові комунікативні форми створюють якісно інше соціокультурне середовище, яке, відповідно, 
висуває нові вимоги до людей. Головне в даній ситуації полягає в тому, щоб бути частиною 
мережного суспільства, мати доступ до інформації, вміти розкодовувати цю інформацію і, що 
не менш важливо, брати участь у процесі створення інформації. 

З розвитком комунікацій і комунікативних засобів суспільство стикається з новим 
характером соціальної стратифікації. Стратифікація в даному випадку багато в чому 
визначається за діянням країни в глобальні комунікації і рівнем розвитку технологій. 
Проблемам і питанням розвитку комунікацій приділяли увагу А. Гіденс, Г. Лосвел, Н. Луман, 
М. Маклюен, із радянських дослідників – М. Бахтін, В. Біблер та інші, ми ж зупинимось на 
роздумах М. Кастельса з цього приводу. 

Технологія в якості «компонента соціальної структури» – «це технологічні винаходи, за 
допомогою яких люди впливають на природу, себе й інших людей». Технологія, на думку 
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Кастельса, як матеріальний інструмент і зміст, як символічна конструкція виявляється через 
відносини виробництва і споживання, досвіду і влади, що є фундаментальними компонентами 
людської дії – дії, що у кінцевому рахунку продукує і модифікує соціальну структуру. 

Символічний простір, сформований і структурований як рухливий і диверсифікований 
гіпертекст, виявляє собою культуру «реальної віртуальності», у якій безліч людей щодня 
«займаються серфінгом» [1, с. 18]. Саме з цього гіпертексту ми черпаємо символи і знаки, 
що беруть участь у нашому сучасному мисленні. Цей гіпертекст впливає на політику. В усіх 
країнах, як зазначає Кастельс, засоби масової інформації стали сферою політики. Ґрунтуючись 
на них люди формують свою політичну думку і структурують поведінку. Політична боротьба 
розгортається в ЗМІ в рамках процесу персоналізації і політики. Політика стає дуже дорогим 
бізнесом, політична корупція процвітає, політика скандалів – є основною рисою політичної 
боротьби і т. д., і все це неможливо без TV. Поява нової соціальної структури неможлива 
без зміни в дефініції простору і часу. Дві емерджентні соціальні форми часу і простору 
характеризують мережне суспільство: передчасний час і простір потоків. 

Передчасний час визначається використанням нових інформаційно-комунікаційних 
технологій у неослабних пробах анігілювати час, а це означає, що з одного боку, час 
спресовується, а з іншого боку – час розвивається: минуле, сьогодення і майбутнє не зв’язані 
послідовністю. 

«Простір потоків» відноситься до технологічної можливості і організації множинності 
соціальних практик відносно до географічної належності. Зміст і функція «просторових 
потоків» залежить від потоків, що протікають у середині мереж на відміну від простору місць, 
у якому зміст, функція і місце жорстко пов’язані. 

Усі ці трансформації неможливі, по-перше, без інформаційно-комунікаційних технологій, 
саме вони є їх необхідною умовою. По-друге, усі процеси у новому, інформаціональному 
суспільстві здійснюються за допомогою організаційних форм, що створюються 
інформаційними мережами. 

Спробуємо з’ясувати, що ж таке мережа? Мережа – це безліч взаємозалежних вузлів. Вузли 
– це точки, у яких зв’язки взаємно перетинаються. Мережі, вважає Кастельс, є досить старою 
формою соціальної організації, але в інформаційну епоху вони стають інформаційними 
мережами, посиленими інформаційним технологіями. Мережі мають превагу перед 
традиційними ієрархічно організованими морфологічними зв’язками – насамперед тим, що 
позбавлені зайвих обмеженостей…[1, с. 555]. Мережі як соціальні форми є вільними від 
цінностей. Однак, тут слід зауважити, що можливо мережа не має встановлених цінностей, 
та це не звільняє користувачів мережі від цінностей, притаманних їм як людям. Чи можливо 
підтримувати ввічливі та доброзичливі стосунки, якщо людина з якою ми спілкуємося, 
знаходиться за десятки, сотні, а то й тисячі кілометрів і у більшості випадків ми ніколи 
не зустрінемося з нею в реальному світі? Чому людина, яку поважають, яка вважається 
професіоналом своєї справи і до того ж – доволі приємним співрозмовником у очному 
спілкуванні, іноді дозволяє собі поводитись зовсім інакше під час спілкування в мережі? 
Вочевидь, причиною тут є гіпертрофоване відчуття віртуальності. Ну ще б пак – адже по-
суті, звертаючись у мережу – ми взаємодіємо з монітором, клавіатурою, які не мають жодних 
емоцій і не можуть ні заперечувати, ні (тим більше) звинуватити нас у некомпетентності. Коли 
через деякий час ми отримуємо несхвальну реакцію на власні дії – то починаємо роздумувати, 
що і Інтернет може «кусатись». Нікому не потрібно нагадувати, що люди можуть бути вкрай 
грубими та мабуть агресивними, коли знаходяться у віртуальному світі. І це дуже велика 
проблема! Онлайн-репутація сьогодні є вкрай важливою для більшості, задіяної в мережі. 
І створюється вона - насамперед через те, що ми говоримо, пишемо, публікуємо. Якщо ми 
спілкуємось з людьми, які до того ж мешкають у різних куточках світу, то тут не аби яке 
значення можуть відігравати культурні відмінності. А про них, відверто кажучи, більшість 
із нас зазвичай не замислюється. Зрештою, не варто забувати, що кожна людина керується 
власними принципами та цінностями. 

Новітні технології в сучасному житті використовуються в усіх сферах людської діяльності. 
Завдяки цьому розширились кордони і можливості спілкування, міжособистісні комунікації 
полонили віртуальний простір, змінили його, наблизили віртуальний сервіс до потреб 
особистості, якій надали змогу стати як активним учасником, так і творцем ресурсів і послуг 
віртуальної реальності, що зробило віртуальне товариство більш людним. Але чи більш 
людяним? Електронні ЗМІ сформували нову інформаційну культуру, у якій почався синтез 
тексту, аудіо- і відео-модальностей нашого сприйняття. Як результат виникла нова культура – 
культура реальної віртуальності – у якій в єдиному цифровому просторі опинилися усі форми 
культурної спадщини, сучасне і майбутнє. 
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Сучасний інформаційний простір усе більш розгортається у всіх вимірах глобального 
розвитку. Сучасна інформаційно-комп’ютерна епоха – це епоха глобальних проблем і 
глобальних процесів, глобальної економіки, глобальної війни та безпеки. Що стосується 
культури, то вона не могла залишитись осторонь від неминуче наступаючої глобалізації. Світ 
став спільним, більш спільною стала й культура [2, с. 133]. 

В наш час практично не існує сфери людської діяльності, яка б не знала залежності від ринку 
інформації і не мала б потреби у використанні новітніх інформаційних технологій. Об’єкти 
культурної спадщини, які зазвичай були недосяжними, в сучасному інформаціональному 
суспільстві відтворюються в електронному вигляді, і це забезпечує якість, довговічність та 
ефективність їх зберігання. Поширення телекомунікаційних засобів дає можливість швидкого 
доступу до інформаційних ресурсів, накопичених людством. Для соціальної адаптації людини 
в нових умовах виникає необхідність не просто пристосовуватись до них, а й гармонійно 
розвиватися. Так, в житті людини з’являється потужний персональний комп’ютер, мережа 
Інтернет, з допомогою яких різко збільшується її комунікативні можливості та здатності, 
завдяки належності до глобального інформаційного потоку, впливати на процеси світового 
масштабу. Все це в значній мірі змінює уявлення, погляди, поведінку, спосіб життя і 
мислення сучасної людини і ставить до неї нові вимоги: стає важливим засвоювати знання 
про основи інформаційного обміну, способи накопичення, зберігання, поширювання 
знань, засоби комунікації; набувати вміння відбору життєво важливої інформації та 
навички її цілеспрямованого використання. Отже важливою передумовою тут виступає 
опанування інформаціональною грамотністю, інформаціональною культурою. Так саме 
інформаціональною, а не інформаційною, тому, що під інформаціональною культурою треба 
розуміти такий рівень інформаційної підготовки, який дозволяє людині не тільки вільно 
орієнтуватись в потрібному інформаційному середовищі, а й брати участь у його формуванні 
та перетворенні і сприяти інформаційним контактам. «…наявність інформації сама по собі 
нічого не значить, оскільки її необхідно сприймати та переживати у власній свідомості. Тому 
важливою для суспільства є не сама кількість інформації, а ідеологічні схеми, світоглядні 
картини світу, концепції, парадигми, які є своєрідними «технологіями суспільного життя», які 
у своєму теоретичному вимірі здійснюють найбільш досконалі форми суспільної взаємодії, 
суспільних ідеалів та цінностей» [3, с. 5]. 

Уперше проблема інформаційної культури була порушена А. Сухановим у 1988 році. 
Очевидно, маючи таку жорстку історію, на сьогоднішній час вона недостатньо досліджена, 
оскільки містить ряд дискусійних питань, починаючи з самого поняття інформаційної 
культури. 

Аналіз наукової літератури дозволяє зробити висновок про те, що існує ряд концептуальних 
підходів до осмислення сутності цього феномену. Основними з них є: технологічний, 
культурологічний, імперативний, особистісний, аксіологічний і креативний підходи. При 
цьому найбільш поширеним є перший. Як справедливо зазначає Н. Гендіна, «інформаційна 
культура переважно асоціюється з техніко-технологічним аспектами інформатизації, 
оволодінням навичками роботи з ПК. Переважає моно дисциплінарний підхід, в результаті 
якого формування інформаційної культури полягає в навчанні основам комп’ютерної 
грамотності» [4, с. 103]. Прихильники цього ж підходу (К. Колін, Ю. Брановський) 
описують сутність інформаційної культури формулою: «бути культурним – це вміти»; вміти 
користуватися засобами сучасних інформаційних технологій, мати уявлення про все те, що 
створено людством у цій галузі. На думку К. Коліна, інформаційна культура – це готовність 
не тільки використовувати останні досягнення інформаційної техніки, а уміння сприймати 
нову інформацію. Ю. Брановський в свою чергу, описує інформаційну культуру як певний 
рівень ефективності створення,збереження переробки, передачі, збору та використання 
інформації, який забезпечує цілісне бачення світу та передбачає наслідки прийняття рішень. 
Представники культурологічного підходу вважають, що інформаційна культура знаходиться 
на одному рівні з культурою праці, побуту, поведінки, мови, а також професійною, моральною 
культурою тощо. Вона своїми елементами включена у всі види цих культур. 

 Категоріями сучасної інформаціональної культури особистості можна вважати її 
вміння формулювати свою потребу в інформації, ефективно здійснювати пошук необхідної 
інформації в усіх сукупностях інформаційних ресурсів, переробляти і створювати якісно нову 
інформацію, вести індивідуальні інформаційно-пошукові системи, відбирати та оцінювати 
інформацію, а також до інформаційного спілкування і комп’ютерну грамотність. Проблема 
інформаціональної культури набуває все більшої актуальності і, випливає це з того, що в 
умовах існування і розвитку глобального інформаційного простору, неймовірної насиченості 
інформації та змін, які ставлять перед особистістю завдання швидко отримувати, вивчати, 
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аналізувати й використовувати величезну кількість інформаційного матеріалу. 
Інформаціональну культуру в нових формах її передачі, можна розуміти як систему з 

чотирьох базових компонентів, а саме:
- культура організації подання інформації;
- культура сприймання та користування інформацією;
- культура використання нових інформаційних технологій (НІТ);
- культура спілкування через засоби НІТ. 
Два останніх формують так званий мережний етикет. 
Основою інформаціональної культури можуть стати значення про інформаційне 

середовище, закони його формування, уміння орієнтуватися в інформаційних потоках. 
Розвиток інформаціональної культури формує в усіх країнах групи людей, що духовно 
об’єднані спільністю розуміння тих проблем, в рішенні яких вони задіяні. Інформаціональна 
культура органічно входить до реальної тканини суспільного життя, додаючи їй нової якості. 
Вона призводить до зміни багатьох соціально-економічних, політичних і духовних уявлень 
вносити якісно нові риси до складу життя людини. 

На сьогоднішній день існує безліч визначень інформаційної культури. Ми ж звернемо увагу 
на визначення [5, с. 29] дане в двох аспектах. У вузькому сенсі слова – це оптимальні засоби 
маніпулювання зі знаками, даними, інформацією та подання їх зацікавленому споживачу 
для рішення теоретичних і практичних задач; механізм вдосконалення технічних середовищ 
виробництва, зберігання і передачі інформації; розвиток системи навчання, підготовки 
людини до ефективного використання інформаційних засобів та інформації. Інформаційна 
культура в широкому сенсі – це сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують 
позитивні взаємодії етнічних і національних культур, а також сполученість у загальному 
досвіді людства. Більш повне визначення було надано М. Жалдаком. при дослідженні системи 
підготовки вчителя [6, с. 36]. 

Як бачимо, тлумачення і розуміння інформаційної і інорфмаціональної культури мають 
як певну схожість так і відмінність. Інформаціональна культура це не просто закони, норми 
поведінки в інфосфера, це дещо глибше, що базується і витікає з цих норм та правил. 
Оволодіння інформаціональною культурою – це шлях універсалізації якостей людини, що 
сприяє реальному розумінню людиною самої себе, свого місця і своєї ролі в суспільстві. Велику 
роль у формуванні інформаціональної культури грає освіта, що повинна формувати фахівця 
інформаційного співтовариства, виробляючи у нього такі навички та уміння диференціації 
інформації; виділення значущої інформації, вироблення критеріїв її оцінки; перероблення 
інформації та її використання. 

Сучасна інформаціональна культура зібрала в собі всі свої попередні форми та з’єднала їх 
в єдиний засіб. 

11 червня 2010 році на Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Культурна 
спадщина та інформаційно-комунікативні технології», яка проходила в Інституті 
культурології Національної Академії Мистецтв України, чи не одне з головним питань, що 
розглядалось учасниками конференції, було питання використання сучасних інформаційних 
мереж для збереження, передачі культурної спадщини, доступу до всіх культурних надбань 
(народу, світу) у будь-якій країні світу. Саме завдячуючи мережі Інтернет, оволодіння 
людиною інформаціональною культурою – все це дає змогу ознайомитись з інформацією 
про культурну спадщину на всіх рівнях (регіональному, національному, міжнародному) і як 
результат – ознайомлення з культурою іншого, усвідомлення культури іншого і, звичайно 
ж власна культура виступає як об’єкт дослідження. Адже знайти на сайті інформацію, 
розмістити власну інформацію про вулицю, район, інформацію про певні обряди – вже 
цим, ми робимо внесок, стаємо маленьким носієм і творцем культури. Перший заступник 
Генерального директора Українського національного агентства «Укрінформ», доктор 
історичних наук, професор Л. Новохатько зауважує, що без поєднання культурної спадщини з 
інформаційно-комунікативними технологіями неможливий культурний процес, неможливий 
розвиток інформаціональної культури, адже наша діяльність, яка направлена на писання, 
фотографування і розміщення даної інформації в Інтернеті, тобто створення інформаційно-
морально-наукового середовища, покладає на нас відповідальність за інформацію, матеріал, 
який в подальшому для наших поколінь буде культурною спадщиною. 

Інформаціональна культура формується через цінності, норми та методи. Цінності вказують 
на те, чому члени співдружності вірять, норми – це очікувані моделі поведінки, а методи – це 
формально або неформально усталена практика, що використовується для виконання роботи. 

Перехід до інформаціонального суспільства потребує підготовки людини до швидкого 
сприйняття і обробки великих об’ємів інформації, оволодіння сучасними засобами, методами 
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і технологіями роботи. Крім того, нові умови роботи породжують залежність інформованості 
однієї людини від інформації, придбаної іншими людьми. Тому, вже не достатньо вміти 
самостійно опановувати і накопичувати інформацію, а треба навчитися такої технології 
роботи з інформацією, коли готуються і приймаються рішення на основі колективного знання. 
Це говорить про те, що людина повинна мати певний рівень культури щодо використання 
інформації. 

Отже, саме завдяки сучасним технологіям уможливлюється і набуває обертів міжкультурний 
обмін, а міжкультурна взаємодія набуває нової якості. Комунікація трансформує 
фундаментальні виміри людського життя, орієнтує на комплекс взаємопов’язаних вузлів, які 
будь-якої миті готові до повсякчасного залучення нових вузлів, що є здатними до комунікації. 
Інформаціональне культура як інформаційно-комунікативна система об’єднує всі елементи 
мережі, які розділяються всіма поза матеріальними формами культури і забезпечують тим 
самим цінність і само відтворюваність. Таким чином, інформаціональне культура репрезентує 
нову якість соціокультурного життя в мережевому, інформаціонально-комунікативному 
просторі. 
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Харківська гуманітарно-педагогічна академія

ЕКОНОМІЧНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА КУРИКУЛУМУ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ

Аналізується економічна культура як складова курикулуму воєнної освіти. Розглянуто 
сутність та сучасний етап розвитку економічної культури у сучасній системі військової освіти. 
Висвітлено актуальні проблеми військової освіти та концептуальні засади її функціонування, 
напрями розвитку і шляхи її реалізації за умови збереження можливостей та існуючого 
потенціалу системи військової освіти для забезпечення підготовки фахівців для Збройних 
сил. Аналізується вплив економіки на військову освіту, актуальні проблеми та концептуальні 
засади її функціонування, напрями подальшого розвитку і шляхи їх реалізації. 

Ключові слова: військова освіта, наука, економіка, економічна культура, курикулум, 
інновація, курсант, майбутній офіцер. 

Анализируется экономическая культура как составляющая куррикулума военного 
образования. Рассмотрена сущность и современный этап развития экономической культуры 
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в военном образовании. Расмотрены актуальные проблемы военного образования и 
концептуальные основы ее функционирования, направления развития и пути ее реализации, 
при условии сохранения возможностей и существующего потенциала системы военного 
образования для обеспечения подготовки специалистов для Вооруженных Сил. Анализируется 
влияние економики на военное образование. 

Ключевые слова: военное образование, наука, экономика, экономическая культура, 
курикулум, инновация, курсант, будущий офицер. 

Influence of economy is analysed. The aim of the article is the learning of the economical 
culture as the component of the curriculum of the military education and the analyses of the 
modern economical model of military specialists’ preparation. Modern stage of economic culture 
development is infused into military education of Ukraine and is determined as the complex of 
external and internal factors. The basic element it is the integration of the domestic system of 
higher education in European educational space in accordance with positions of Bologna process. 

Subsequent economic reformation of Military Powers of Ukraine includes optimization of military 
educational system. 

We can define such directions of future officers’ economical culture among basic directions of 
military educational system. They are providing with modern computer technique and communication 
equipments of higher educational establishments and educational centers, creation of modern training 
complex industry, educational facilities which correspond to world scientific and technical level. 

As the result, positive changes will take place in the system of military economic culture and 
science, military educational establishments, subsections and parts of Military Powers of Ukraine, 
in relation to quality of preparation of military specialists, strengthening of defensive capability of 
our state, development of theory and practice of war art, modern principles of military, forces usage. 
Realization of conceptual principles of military education all development and economic culture 
must provide with changing to the new type of humanitarian innovative military economic culture 
that will be the instrument in the military-professional growth, intellectual, scientific, cultural, 
spiritually moral, economic potential of military specialists. 

Key words: military education, science, economy, economical culture, the curriculum, innovation, 
development, principles, system, cadet, future officer. 

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку економічної культури військовослужбовців 
та зокрема майбутніх офіцерів її влив на військову освіту України визначається комплексом 
зовнішніх та внутрішніх факторів. Основними з них є: інтеграція вітчизняної системи вищої 
освіти в європейський освітній простір відповідно до положень Болонського процесу; 
подальше економічне реформування Збройних Сил України, у тому числі оптимізація системи 
військової освіти; необхідність приведення існуючої економіко-правової бази до сучасних 
вимог підготовки військових фахівців і можливостей системи військової освіти. Таким чином, 
на теперішній час є актуальним завдання розробки курикулуму військової освіти у Збройних 
Силах України з урахуванням зазначених факторів. 

Огляд останніх досліджень. Динамічний розвиток системи військової освіти України 
супроводжується не менш активним обговоренням виникаючих проблем [7, 8, 9]. 

Сутність економічної культури, її місце в системі загальної культури, понятійний апарат 
визначили філософи А. Дроздов, І. Іткін, В. Попов, Г. Смирнов, А. Уледов. Вивченням проблем 
економічної культури, мислення й свідомості займалися економісти Л. Абалкін, Л. Бірман, 
К. Улибін, В. Уразгаліев, В. Чичканов, а соціологічні аспекти теорії і практики формування 
економічної культури досліджували Л. Буєва, Т. Заславська, І. Іткін, О. Коваленко, Д. Рябов, 
П. Савинов, А. Сур’як та ін. [5, 10]. 

Найбільш комплексно і детально теорія, методологія системи військової освіти, проблеми 
та концептуальні засади її функціонування розглянуті у роботі [11]. Окремі актуальні питання 
рівня розвитку економічної культури на військову освіту України висвітлені у наукових роботах 
[10]. Однак за останній рік відбулись суттєві зміни на рівні реформування Збройних Сил 
України, які визначають необхідність уточнення напрямів і перспектив розвитку курикулуму 
військової освіти. 

В той же час додаткової уваги потребують питання щодо формування економічної культури 
курсантів у навчально-виховному процесі вищих військових навчальних закладів (далі ВВНЗ). 

Завдання дослідження полягає у дослідженні економічної культури як складової 
курикулуму воєнної освіти та аналізі сучасної економічної моделі підготовки військового 
фахівця. 

Виклад основного матеріалу. Суттєва зміна завдань і структури Збройних Сил вимагає 
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значних перетворень у системі військової освіти та організації підготовки військових 
фахівців, зокрема: підвищення рівня знань економічного управління військовою освітою, 
аналітичного та інформаційного супроводу реалізації проектів і прийнятих рішень; 
завершення оптимізації мережі вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ), факультетів 
та кафедр військової підготовки, кафедр медицини катастроф та військової медицини, їх 
організаційно-штатних структур і чисельності особового складу за допомогою економічного 
прогнозування та моделювання; вдосконалення інтеграційних процесів військової та 
економічної культури; приведення змісту навчання військових фахівців відповідно до 
державних стандартів та стандартів економічної культури, досвіду бойової підготовки військ 
(сил), їх застосування у миротворчих операціях, локальних конфліктах і війнах; введення в 
дію нового покоління стандартів вищої військової освіти з підготовки військових фахівців за 
освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та магістра з урахуванням оновленої економіко-
правової бази та визначених термінів навчання; посилення значення економічної культури 
та економічної складової військової освіти у вихованні військових фахівців, демократизації 
військової освіти, соціального захисту учасників військово-освітньої діяльності; подальшої 
технологізації та інформатизації військової освіти, застосування сучасних освітніх інновацій; 
підвищення якості навчання та виховання військових фахівців на основі курикулуму, 
моніторингових заходів, досягнень військової науки і техніки, економіки і психології; 
підвищення ефективності освітньої та наукової діяльності на основі оптимізації економічного 
курикулуму воєнно-наукових досліджень; покращення фінансового забезпечення системи 
військової освіти та оновлення її матеріально-технічної бази, запровадження сучасних 
навчально-тренувальних систем та комплексів; підвищення якості вивчення іноземних мов у 
вищих військових навчальних закладах та системі мовних курсів Збройних Сил; розширення 
міжнародного співробітництва у сфері військової освіти. Ключовою проблемою військової 
освіти є якість підготовки військових фахівців. 

Метою економічної освіти є формування економічної культури фахівця як умови його 
успішної діяльності в особистих і суспільних інтересах [10, с. 35]. Економічна культура в 
широкому сенсі слова – це сукупність створених суспільством матеріальних і духовних 
засобів виробничої діяльності: машини, споруди, міста, дороги тощо; економічні знання, 
вміння, навички, способи й форми спілкування людей, економічний інтелект. 

Економічна культура у вузькому сенсі слова – це типовий спосіб економічного мислення 
та діяльності народу, групи, індивідів. За його допомогою люди адаптуються до конкретних 
соціально-економічних умов свого існування. До економічної культури належить також 
сукупність економічних інтересів, цінностей, норм, правил, умінь і навичок, які є регуляторами 
економічної поведінки. Іншими словами, економічна культура складається з поведінкових 
стереотипів та економічних знань. 

Образно кажучи, економічна культура є тим інструментом, «мовою», за допомогою якого 
люди можуть спілкуватися між собою в процесі економічної діяльності й поведінки, а також 
розуміти сутність економічних явищ і процесів, що відбуваються в цьому суспільстві і в 
усьому світі. Економічна культура суспільства безпосередньо впливає на економічну культуру 
особистості, тому що індивідуальна економічна свідомість містить три основних компоненти: 
знання (уявлення, погляди), почуття й прагнення суб’єкта. Це відображає сукупність явищ 
суспільства і позитивних, і негативних. Спонукальними чинниками до позитивної, вольової 
дії є настанови особистості [1, c. 136 - 137]. 

За визначенням А. Сур’яка, економічна культура – це сукупність елементів і феноменів 
культури, економічної свідомості, поведінки, економічних інститутів, що забезпечують 
відтворення економічного життя суспільства. Предметом її вивчення стає людина в світі 
економічних відносин, система норм, правил, моральних принципів і цінностей у цій галузі 
[12]. Економічну культуру визначають як комплекс елементів і явищ культури, стереотипів 
економічної свідомості, мотивів поведінки, економічних інститутів, що забезпечують 
відтворення економічного життя. Економічна культура характеризує стан господарської 
діяльності суспільства на певному щаблі його розвитку та містить і матеріальний продукт, 
матеріальні послуги, весь світ речей, предметів, виробничих процесів, і економічні знання, 
економічне мислення, господарський досвід людей. Економічна культура відображає ступінь 
гуманізації суспільного відтворення, сприяє її подальшому збагаченню. 

Ми згодні з думкою Коваленко О. В., що економічна культура – це сукупність соціальних 
цінностей і норм, які є регуляторами економічної поведінки особистостей і соціальних груп 
та виконують функцію соціальної пам’яті економічного розвитку [5]. 

Дуже важлива роль у формуванні економічної культури є економічна свідомість. Економічна 
свідомість – це не тільки розуміння сутності економічних явищ, але й сформованість активного 
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особистісного ставлення до них, до закономірностей, що лежать в їхній основі, розуміння 
власної ролі в економічних зв’язках, усвідомлення та задоволення особистих потреб, які 
співпадають з можливостями [6, с. 45]. 

Навчальний план є важливим засобом втілення вимог суспільства, зокрема до економічної 
освіти та формування економічної культури у процес підготовки фахівців. Саме навчальний план 
свідчить про взаємозв’язок і наступність різних навчальних дисциплін, форми організаційно-
навчального процесу, передбачений обсяг обов’язкових та вибіркових дисциплін, розподіл їх 
за циклами підготовки. Наявність логічно побудованих планів дають можливість здійснювати 
професійний та особистісний розвиток курсантів та студентів. Філософський аналіз сучасних 
теорій курикулуму суттєво допоможе зробити більш ефективним процес формування 
економічної культури. Відомо, що терміном курикулум (лат. – curriculum – біг, шлях, одне коло) 
в англомовній освітній літературі позначається основна одиниця освітнього процесу – курс 
навчання, навчальний план, програма науки, а в найбільш широкому значенні – сукупність 
навчального змісту, планів, методів, структур, ілюстративного матеріалу, усіх видів посібників, 
включаючи паперові, матеріальні, аудіо-візуальні, комп`ютерні тощо. Фахівці України в 
галузі освіти зараз освоюють усталене на Заході розуміння понять «курикулум» і «розвиток 
курикулуму» (curriculum development). Труднощі виникають передусім в адекватному 
перекладі. Існує більше ніж 250 визначень поняття Curriculum. На основі сучасних теорій 
курикулуму, таксономій, теорій цілепокладань запропонована структура базового курикулуму 
з таких підсистем: загальні освітні цілі, транспредметні освітні цілі, загальні освітні цілі за 
рівнями навчання; система навчальних дисциплін; освітні цілі на рівні суміжних дисциплін; 
загальні навчальні цілі предмета; базовий навчальний план; освітні стандарти як проміжні 
навчальні цілі, досягнення яких є обов’язковим для всіх учнів [2, 4, 13]. 

Зарубіжні рекомендації з розробки курикулуму, не вписані в контекст національного 
освітнього досвіду, можуть не сприйнятися педагогічною громадою чи її частиною і внаслідок 
цього виявитися не достатньо ефективним. Вітчизняний курикулум має постати як результат 
спільної роботи багатьох авторів та закладів освіти. 

Треба враховувати, що якість економічної культури – категорія комплексна, системна. 
Ми ніколи не підвищимо якість підготовки наших випускників, якщо будемо зважати лише 
на окремі компоненти, що її забезпечують, як це має місце на теперішній час. Складовими 
якості підготовки військових фахівців є: комплекс економіко-правових документів, та інших 
матеріалів з підготовки фахівців; відповідне науково-методичне, навчально-методичне, 
фінансове та матеріально-технічне забезпечення; дієва система інтелектуального, професійно-
психологічного та медико-фізіологічного конкурсного відбору талановитої молоді для вступу 
на навчання до ВВНЗ; оптимальний зміст гуманітарної, соціально-економічної, природничої, 
наукової, професійної та практичної підготовки військових фахівців; технологізація військово-
педагогічного процесу, орієнтація на створення ефективних інтегрованих педагогічних 
технологій щодо проектування, здійснення, контролю й коригування процесу підготовки 
військових фахівців на основі комп’ютерних, інформаційних та комунікативних технологій, 
рейтингових оцінок; поєднання навчання та наукової роботи, підвищення ролі науки у вищих 
військових навчальних закладах як одного з основних факторів забезпечення належного 
рівня кваліфікації науково-педагогічних працівників, високої якості підготовки військових 
фахівців, неперервного оновлення змісту військової освіти, що призведе до зменшення витрат 
в практичній сфері військової діяльності, що є актуальним на сьогоднішній момент. 

Однією з важливих складових освітньої діяльності ВВНЗ є наукова робота. Понад 60 % 
науковців Збройних Сил зосереджено у ВВНЗ. Відсутність інтеграції військової освіти та 
економічної науки у попередні роки не дозволяла повною мірою використовувати потужний 
науковий потенціал ВВНЗ для проведення єдиної політики у реформуванні та розвитку 
Збройних Сил, їх видів та родів, перешкоджала, з одного боку, ефективному залученню 
науковців ВВНЗ до проведення наукових досліджень у науково-дослідних установах, а з 
іншого - стримувала своєчасне впровадження результатів наукових досліджень у навчальний 
процес ВВНЗ. Витрати на наукові дослідження в розрахунку на одного науковця в Україні на 
низькому рівні – 1,4 тис. дол. США, тоді як в інших країнах складають: США – 100, Франція 
– 89, Японія – 73, Південна Корея – 47, Бразилія – 25, Росія – 4 тис. дол. США [9, с. 16]. 

Можна констатувати, що розвиток військової освіти у нашій державі весь час був пов’язаний 
з пошуком адекватних економічних моделей, в основу яких покладались такі фактори: ступінь 
інтеграції з цивільною освітою, соціальна захищеність, єдність підходів до підготовки 
фахівців різних військових формувань, економічні, матеріально-технічні можливості, вартісні 
показники тощо. Вибіркове домінування таких підходів не могло не позначитись на якості 
підготовки військових фахівців за посадовим призначенням, особливо щодо її практичної 
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складової (тактична, тактико-спеціальна, військово-технічна підготовка). Військова економіка 
як об’єктивну реальність, тобто постійно діючу частку суспільного виробництва для 
забезпечення потреб Збройних Сил. 

Проблема формування єдиного Європейського освітнього простору відповідно до вимог 
Болонської декларації [6; 7, с. 45; 9. с. 15], перехід до сучасної підготовки військових 
фахівців, має суттєво змінити економічні погляди на цей процес. Йдеться про зміну підходів 
економічної культури до функціональних, структурних та управлінських складових системи 
підготовки військових фахівців, кожна з яких включає такі компоненти: мету, проектувальний, 
планувально-організаційний, процесуально-комунікативний, аналітико-результативний, 
контрольний, коригувальний. В якості основних елементів такої системи виступають 
суб’єкти та об’єкти діяльності (навчальні заклади, науково-педагогічні колективи, навчальні 
підрозділи), в якості системоутворюючих факторів - мета, зміст, методи, засоби і результат 
діяльності. Трансформація складових курикулуму в економічній та військовій освіті їх 
компоненти, їх відповідна адаптація до сучасних вимог має розв’язати низку протиріч, які 
постали на теперішній час, з одного боку, між вимогами Болонської декларації щодо рівнів, 
процесу та якості підготовки фахівців і системою підготовки військових фахівців, що склалася 
в нашій державі, а з іншого - суперечностіми між вимогами європейської вищої освіти та 
організаційно-штатною структурою Збройних Сил України, спеціальностями, кваліфікаціями 
підготовки спеціалістів, функціями та завданнями, які вони виконують [6, с. 39]. 

Потрібно також орієнтуватися на усвідомлення раціональної варіативності адаптації 
курикулуму військової освіти України до європейського освітньо-економічного простору, у 
якому, до речі, системи підготовки військових фахівців мають свої національні відмінності, 
та які також не завжди відповідають зазначеним вимогам. Військова освіта, в першу чергу, 
тактичного рівня, в усіх провідних країнах світу - це корпоративно-економічна система 
підготовки військових фахівців, призначення яких - виконання завдань, зумовлених специфікою 
функціонування збройних сил і потребою їх застосування в конкретних умовах. Мова не 
йдеться тут про мобільність, працевлаштування, кваліфікації або привабливість на рівні будь-
яких освітніх систем. Світова практика розвитку військової освіти містить розмаїття концепцій, 
поглядів, принципів і дій щодо її розвитку, на базі яких формується військова школа. При 
цьому залишаються чинними головні критерії вимог до розвитку військової освіти та зокрема 
економічної військової культури: державі потрібні висококваліфіковані військові фахівці, 
здатні керувати військами (силами) в бою (операції) та навчанням їх у мирний час; створювати, 
експлуатувати і застосовувати найскладніші системи озброєння та військової техніки; 
супроводжувати і здійснювати фундаментальні та прикладні дослідження; організовувати, 
проводити й контролювати дослідно-конструкторські роботи з випереджувального створення 
нових поколінь озброєння, військової та спеціальної техніки; ефективно діяти при виконанні 
завдань, які виникають у ході здійснення міжнародних антитерористичних та миротворчих 
операцій. 

ВВНЗ, за своїм основним призначенням, готують фахівців не для відкритого ринку праці, 
а на конкретні військові посади, пов’язані з експлуатацією військової техніки та озброєння. 
Реалізація військових-економічних програм в освіті потребує значного часу на військово-
спеціальну та практичну підготовку, в тому числі на військове стажування, з метою набуття 
стійких навичок і досвіду для виконання обов’язків за посадовим призначенням. За таких 
умов військова економіка не дозволить у повній мірі забезпечити військово-професійну 
підготовку випускників за усією номенклатурою спеціальностей. Слід також усвідомлювати 
[6, с. 89], що мова йде про можливі варіанти адаптації системи військової освіти України до 
європейського освітнього простору, у якому, до речі, системи підготовки військових фахівців 
мають свої національні відмінності та які також не завжди відповідають зазначеним вимогам. 
Реальна, а не формальна реалізація вимог Болонської декларації потребує дослідження, 
аналізу, всебічного оперативно-тактичного та військово-економічного обґрунтування і лише 
на цій основі прийняття виваженого рішення. 

У контексті викладеного важливою задачею військової та економічної культури на сучасному 
етапі є формування нового покоління економічних моделей підготовки військових фахівців 
усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів і ланок управління. Набутий за роки незалежності досвід 
підготовки військових фахівців показав необхідність їх коригування на засадах системного 
і компетентнісного підходу. Особливо актуальною ця проблема є для фахівців тактичного 
рівня. Системна модель військового фахівця за визначеними спеціальністю (спеціалізацією), 
кваліфікацією, терміном навчання передбачає інтегральну єдність освітньо-кваліфікаційних 
вимог на основі компетентнісного підходу [3, с. 6], структури, змісту та процесуальної 
складової навчання (технології), засобів контролю та діагностики, процедур коригування. 
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Сучасна економічна модель підготовки військових фахівців різних освітньо-кваліфікаційних 
рівнів і ланок управління має створюватись на таких засадах:

 - стандартизації, економіко-правової забезпеченості складових стандартів вищої військової 
освіти (перелік спеціальностей, освітньо-кваліфікаційні вимоги, освітньо-професійні 
програми, засоби контролю та діагностики якості освіти) та спрямованості їх на підготовку 
військових фахівців за визначеною спеціальністю, кваліфікацією та посадовим призначенням 
у підрозділах і частинах Збройних Сил України;

- урахування специфіки підготовки військових фахівців командного та інженерного профілю 
за освітньо-кваліфікаційними рівнями та ланками управління;

- технологізації процесу підготовки військових фахівців (проектування, комунікація та 
організація, контроль, коригування);

- застосування компетентного підходу до розробки складових стандартів вищої військової 
освіти;

 - орієнтації нормативних та варіативних частин змісту гуманітарних, соціально-
економічних, професійно-орієнтованих та спеціальних навчальних дисциплін на спеціальність 
(спеціалізацію) та кваліфікацію військового фахівця;

 - органічної єдності змісту фундаментально-теоретичної та практичної підготовки 
військового фахівця всебічного матеріально-технічного та фінансового забезпечення. 

Вищі військові навчальні заклади мають набути право здійснювати міжнародне 
співробітництво, укладати договори про співробітництво, встановлювати зв’язки з вищими 
навчальними закладами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо 
відповідно до державної та відомчої економіко-правової бази. 

Серед основних напрямів покращення фінансово-економічного забезпечення системи 
військової освіти, оновлення її навчально-матеріальної бази, удосконалення економічної 
культури майбутніх офіцерів (які взаємопов’язані) можна визначити такі: забезпечення 
пріоритетної поставки до вищих навчальних закладів, навчальних центрів найновіших зразків 
озброєння та військової техніки, навчально-тренувальних комплексів, сучасної комп’ютерної 
техніки та засобів зв’язку; створення індустрії сучасних тренажерних комплексів, засобів 
навчання, що відповідають світовому науково-технічному рівню і є важливою передумовою 
реалізації ефективних стратегій досягнення цілей освіти, повністю забезпечити ними 
вищі військові навчальні заклади; розробка типового навчально-лабораторне обладнання з 
відповідних навчальних дисциплін для вищих військових навчальних закладів; запровадження 
навчального, демонстраційного устаткування, сполученого з комп’ютерними системами 
для самостійного вивчення військовими фахівцями навчального матеріалу; створення у 
військових навчальних закладах за відповідними напрямами наукових досліджень сучасної 
науково-експериментальної бази; забезпечення редакційно-видавничих підрозділів сучасною 
поліграфічною технікою і необхідними витратними матеріалами; удосконалення системи 
фінансування вищих військових навчальних закладів шляхом визначення таких джерел: коштів 
державного бюджету; коштів, отриманих за рахунок: надання додаткових освітніх та інших 
послуг; коштів від здійснення економічної діяльності, регламентованої державою; коштів 
від оплати виконаних науковцями військових навчальних закладів досліджень з договірних 
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт; коштів від оплати підготовки 
студентів за контрактом та підготовки офіцерів запасу; коштів від оплати підготовки іноземних 
військових фахівців. 

Висновки. Реалізація концептуальних засад розвитку військової освіти та економічної 
культури має забезпечити перехід до нового типу гуманістично-інноваційної військової 
економічної культури, що сприятиме зростанню військово-професійного, інтелектуального, 
наукового, культурного, духовно-морального, економічного потенціалу військових фахівців. 
В результаті цього відбудуться позитивні зміни в системі військової економічної культури 
і науки, військових навчальних закладах, підрозділах і частинах Збройних Сил України 
щодо якості підготовки військових фахівців, зміцнення обороноздатності нашої держави, 
розвитку теорії та практики військового мистецтва, сучасних засад застосування військ, сил. 
Подальшого дослідження потребує вивчення рівнів сформованості економічної культури в 
курсантів як фінансово-економічних так і інших (не економічних) спеціальностей ВВНЗ та 
досвіду провідних країн з цих питань. 

Бібліографічні посилання:

1. Алпеева Т. М. Общество. Государство: учеб. пособие общеобразоват. учреждений с 
рус. яз. обучения. В 4 кн. Кн. 4. Человек в мире культуры / Т. М. Алпеева, Е. В. Беляева, 



90

 Філософія                                   Філософія і політологія в контексті сучасної культури  

Вип 4 (3)   2012

Г.  А.  Василевич и др. ; под ред. Ю. А. Харина. - Мн.: Нар. света, 2002. - 191 с. 
2. Георгеску Дакмара / Dakmara Georgescu. Курикулярна філософія двадцять першого 

століття: що старого і нового? // Постметодика. - 2006. - №3(67). - С. 2 _ 17; Галінен Ірмелі 
/ Irmeli Halinen. Процес становлення фінського курикулуму // Постметодика. - 2006. - №1. 
- С. 19 -29. 

3. Кириленко В. І. Теорія і практика воєнної економіки: Навчальний посібник / В. 
І.  Кириленко. - К.: Видавництво КВГІ, 2001. - 269с. 

4. Клепко С. Ф. Філософія освіти в європейському контексті / С. Ф Клепко. - Полтава: 
ПОІППО, 2006. - 328 с. 

5. Коваленко О. В. Економічна культура як складова підготовки висококваліфікованих 
фахівців у ВНЗ / О. В. Коваленко // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка №13 (224), Ч. І, 
2011, С. 86-91

6. Мунтіян В. І. Оборонний бюджет та можливі шляхи його реформування в Україні. / В. І. 
Мунтіян // Воєнна доктрина України:. - Київ, [Б. в] 1996 - 260 с. 

7. Науменко М. І. Методологічні аспекти військової освіти / М. І. Науменко, Ю.  І.  Приходько 
// Вісник НАОУ. - 2008. - № 3 (7). - С. 45-51. 

8. Нещадим М. І. Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика [текст]: 
Монографія. / М. І. Нещадим, Ін-т. педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - К.: 
Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. - 852 с. 

9. Радецький В. Г. Питання трансформації оборонних структур України та удосконалення 
системи військової освіти / В. Г. Радецький, В. М. Телелим, Ю. Г. Даник // Наука і оборона. 
- 2009. - № 1. - С. 15-19. 

10. Савинов П. Социально-экономическая подготовка курсантов военно-инженерного вуза: 
дис... . канд. пед. наук / П. Савинов. - Ставрополь, 2001 - 194 с. 

11. Сингаївська А. М. Економіка знань та освіта: філософський контекст / А.  М.  Сингаївська 
// Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: зб. наук. праць. - К.: Політехніка, 2007. - № 
1 (19). - С. 29 - 33. 

12. Сур’як А. В. Основи економічної культури / А. В. Сур’як // Навч. посіб. для студ. економ. 
спец. ВНЗ. - К.: Кондор, 2004. - 256 с. 

13. Триняк М. В Філософія сучасного курикулуму: стратегії пошуку втраченої реальності / М. 
В. Триняк // Науковий вісник. Серія «Філософія»/ Харк. Нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. 
- Харків: ХНПУ, 2012 . - Вип. 37. - С. 154 - 160. 

УДК 316. 324. 8: 82. 0
О. А. Іванова 

Одеський національний університет імені І.  І.  Мечникова

КУЛЬТУРА ТОТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОСТІ ЯК СИСТЕМА КООРДИНАТ 
СУЧАСНОСТІ

 
Автор статті ставить собі за мету, осмисливши актуальні ідеї щодо сучасності, запропонувати 

введення нової категорії на позначення цього етапу розвитку людства, яка була б продуктивною 
для розуміння і тлумачення принципових властивостей культури початку ХХІ століття. 
Систематизація уявлень та спостережень щодо змін у масовоінфомаційній діяльності у зв’язку 
з формуванням нового типу суспільства дає підстави запропонувати визначення «культура 
тотальної інформаційності» для опису сучасності. 

Ключові слова: соціальні комунікації, інформаційні та комунікаційні відносини, культура 
тотальної інформаційності. 

 
Автор статьи ставит перед собой цель, осмыслив актуальные идеи относительно 

современности, предложить введение новой категории для обозначение этого этапа развития 
человечества, которая была бы продуктивной для понимания и толкования принципиальных 
свойств культуры начала ХХІ столетия. Систематизация представлений и наблюдений 
относительно изменений в массовоинформационной деятельности в связи с формированием 
нового типа общества дает основания предложить определение «культура тотальной 
информационности» для описания современности. 

Ключевые слова: социальные коммуникации, информационные и коммуникативные

© О. А. Іванова, 2012



91

Філософія і політологія в контексті сучасної культури                                   Філософія                         

 2012   Вип 4 (3)

отношения, культура тотальной информационности. 

The author of the article has decided to analyze the actual ideas according to modernity and proposed 
to introduce into practice a new category for designation of this period of human development. 
This category should be productive for understanding and interpretation of principal characteristics 
of culture at the beginning of the XXI century. For researching of modern socio-cultural sphere a 
new category “culture of total informativeness” is introduced for designation of modern period of 
human development in general vector of information society, which is understood as modernity and 
is described with this category. 
Totality as a scientific category is used in different spheres of sciences. Examining the definite sphere 
as subordinating to a principle of totality means to understand its status, components as those that 
influence each other and are connected with common rules. 

Modern culture is organized first of all informationally because informational resources, 
technologies, relations and others are the bases of activity of most branches. Recognizing as necessary 
of totality of informativeness in modern culture means orientation on base, foundation with the help 
of which it is possible to study our modernity. The category of “culture of total informativeness” 
gives an opportunity to unite the context of different humanities (the theory of literature, philosophy, 
politics, sociology, the theory of mass communication, communicology, communication science etc) 
by common scientific terminology for learning of phenomena demanding their general efforts. The 
ideas about a new paradigm of scientific knowledge have recently become more actual: researching 
of problematic situations which have no clear localization in limits of one science but are admitted 
important and common for most humanities. 

It is necessary to distinguish the culture of total informativeness as a period of human development 
which should the beginning of entering information society, from informational sphere that exists in 
any type of culture. Nowadays new principles of communicative behavior and social life are forming 
they are provoked by globalization, network society, virtualization, digitalization, mass society, 
mediatization as characteristics of culture of total informativeness. 

Keywords: social communication, literary-artistic magazines, information and communication 
relations, culture of total informativeness. 

Коли лише розпочинається розмова про сучасність як специфічний хронологічний 
період, постає питання про його хронотопічні ознаки: що вважати сучасністю, які межі 
того, усередині чого події, явища, процеси можуть бути представлені як сучасні. У статті 
пропонується феноменологічний підхід, з позицій якого сучасність постає як суб’єктивне 
та інтерсуб’єктивне (оскільки йдеться про спільноту людей) відчуття теперішнього часу. 
Теперішнє чи сучасність – це переживання й усвідомлення дійсності з позицій «тут і тепер». 
У суб’єкта конструюється множина таких співіснуючих станів, прив’язаних до подій 
особистого і суспільного життя, які є для нього актуальними. Коли період закінчується, він 
позначається в усвідомленні не так певною подією, а важливим переживанням неповторної 
зміни, яка є насправді перетином кордону, межі (семантичного поля – сказати б у термінології 
Ю.  Лотмана), за якою актуальність одних подій, явищ, процесів змінюється актуальністю 
інших. Новий хронотоп теперішнього паралельно вибудовується як нова віха, від якої буде 
відраховуватись і суб’єктивно переживатись це теперішнє. 

Відчуття сучасності людиною початку ХХІ століття навряд чи можна назвати стабільним, 
проігнорувавши його антиномічні ознаки, адже реальність навколо змінилася і тепер є іншою, 
а масштаби поширення змін ще лише визначаються. 

Будь-яка розмова про сучасність з необхідністю виходить на постановку питання про точку 
зору чи категорію розповідача, яка й забезпечує бачення зони теперішнього, сучасності. 
Розповідач бере дієву участь у створенні історії сучасності чи формуванні її цілісного образу 
як той, хто здійснює осягнення досвіду живого життя, що триває. Саме з цих позицій задається 
горизонт бачення майбутнього, тут закладається проект, карта, концепція завтрашнього дня, 
що його має і починає втілювати своїми діями сучасність. Концепції культури ХХІ століття, 
чисельність яких грандіозна, – не що інше як образ цього теперішнього з позицій розповідача-
інтелектуала, який прагне осмислити його витоки, описати ознаки і спрогнозувати розвиток. 
Натомість несуперечливий погляд на сучасність початку ХХІ століття доволі проблематичний 
через особливості цього історичного періоду. Маємо одночасне існування феноменів, образів 
минулого, теперішнього і майбутнього, які переживаються та сприймаються не під знаком 
новизни (чи її втрати), а своєрідної симультанності (постмодерної свідомості). Ще одне 
питання – криза метанарації: єдність розповідної інстанції та особи автора (котрий, як відомо, 
помер) як того, хто ставить межі окремих хронотопів, проблематизувалась ще культурою 
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постмодернізму. До того ж маємо безліч теорій сучасності. 
Автор статті ставить собі за мету осмислити актуальні ідеї щодо сучасності та 

запропонувати введення нової категорії на позначення цього етапу розвитку людства, яка 
була б продуктивною для розуміння і тлумачення принципових властивостей культури 
початку ХХІ століття. Ідеї, концепції, теорії сучасності (Д. Белл, O.  Тоффлер, М.  Кастельс, 
Ю.  Хаяши, Ф.  Махлуп, Т.  Умесао, Зб.  Бжезінський, Ю.  Ґабермас, С.  Леш, Дж.  Гелбрейт, 
М.  Понятовський, Ж.  Фурастьє, Й. Маруда та ін.) хоч і демонструють різне її розуміння, 
хоч і датують неоднаково початок інформаційного суспільства, усвідомлюють теперішність 
як змінену реальність, таку, що по-новому організується та розгортається. 

 На думку сучасних науковців, зокрема українських, питання переходу до інформаційного 
суспільства – самого процесу становлення та формування образу інформаційного суспільства 
як мети руху нації до нової якості життя – є надзвичайно актуальним: «відсутність такого 
образу і на рівні ідеології, і на рівні суспільної свідомості є головним фактором, що переводить 
процес у стихійні форми, в яких зацікавленість суб’єктів є надзвичайно низькою, а мотивація 
практично відсутня», – пише О. Рубанець у дослідженні «Інформаційне суспільство: 
когнітивний креатив постнекласичних досліджень» [1, с. 10]. 

 Доволі часто інформаційне суспільство трактується як нове інформаційне середовище, 
що вже існує і, отже, перехід до нового образу суспільного життя означає підключення 
до глобальних інформаційних інфраструктур, які асоціюються з інтернетом. Новітні 
інформаційні та комунікаційні технології суттєво трансформують інформаційні та 
комунікаційні відносини: інформаційних бар’єрів нема, способи поширення інформації – 
інші, доступ до неї – необмежений з огляду на технічні можливості, це формування нових 
правил інформаційного порядку. Індустрія створення, обробки, передавання інформації 
стає основою нового суспільства, а комунікаційні й інформаційні технології та ресурси 
– основою сучасних технологічних новацій і сфер діяльності. Уся культура є зануреною в 
єдиний простір, у спільне середовище комунікації. Базове поняття теорії комунікації, з 
яким асоціюється структурність і тяглість інформаційного зв’язку суспільства, матеріальні 
(технологічні) можливості отримання, збереження, поширення інформації за допомогою 
систем інформації та зв’язку, – інформаційний простір [3, с. 193–194]. Зміни, що тривають у 
сучасності, свідчать про факт і акт формування нових властивостей та ознак інформаційного 
простору як середовища здійснення інформаційних і комунікаційних операцій, а характер 
поступу суспільства – про екстраполяцію нових властивостей і принципів цього середовища 
в соціокультурну дійсність: «Інформація є глобальною проблемою сучасності, бо саме від 
неї залежить успішний розвиток суспільства. Інформаційна взаємодія різних груп людства – 
найважливіша форма соціальної взаємодії. Інформаційний фактор останнім часом призвів до 
революційних змін. Нині весь світ включений в єдину інформаційну систему, причому вона 
працює, фактично, в режимі реального часу», – пише В.  Іванов [2, с. 9]. 

Одним із сучасних напрямів соціології є інформаційна соціологія – наука, що досліджує 
зміни в усіх царинах життя суспільства як глобальні його трансформації, – на рівні метатеорії, 
осмислюючи соціальні зміни, пов’язані з переходом до інформаційного типу суспільства, 
і на галузевому рівні, аналізуючи власне інфосферу та місце людини в ній, інформаційні 
ресурси й кіберпростір суспільства та сучасні інформаційні технології [3, с. 23]. Зокрема вона 
аналізує соціальні відносини в інформаційному просторі: соціально-інформаційний простір, 
інформаційну поведінку, інформаційну культуру особистості як особистісний вимір реалій 
інформаційного суспільства, інформаційні послуги, інформаційний контроль, інформаційну 
безпеку, канали і засоби інформаційного обміну, інформаційні потреби [3, с. 31]. 

Вельми широко в наш час використовується також поняття інформаційна індустрія, до 
структури якої входять «приватні та державні організації, які створюють інформацію різних 
видів, інтелектуальну власність, забезпечують функціонування пристроїв для поширення 
інформації споживачам, вводять у діло обладнання та програмне забезпечення, покликане 
опрацьовувати інформацію» [4, с. 21–22]. Її можна поділити на три галузі: створення 
змісту (особи і організації, що становлять інтелектуальну власність, – письменники, митці, 
рекламісти, вчені, творчі організації, яким допомагають видавці, продюсери, промоутери, 
котрі перетворюють інформаційний продукт на товар, організації, що комплектують 
бази даних інформації, – словники, статистичні збірки), індустрія обробки (виробники 
телекомунікаційного обладнання та побутової електроніки) і поширення інформації 
(індустрія створення й управління телекомунікаціями та мережним поширенням інформації 
– телекомунікаційні компанії, мережі кабельного телебачення, провайдери доступу до 
інтернету, компанії супутникового зв’язку). До речі, О.  Гриценко і В.  Шкляр пропонують 
шляхи формування в Україні умов для інформаційного суспільства як стратегічних цілей 



93

Філософія і політологія в контексті сучасної культури                                   Філософія                         

 2012   Вип 4 (3)

держави. 
У матеріалах одного з круглих столів, присвяченого проблемі сучасного суспільства, 

читаємо: інформаційне суспільство – «специфічний етап постіндустріального суспільства, де 
сама інформація та все, що з нею відбувається (створення, використання, розповсюдження, 
зберігання) є системоутворювальним чинником, що істотно змінює фактично всі соціальні й 
соціально-економічні відносини» [5, с. 29]. Тож перехід до нового типу суспільства триває, і 
на нинішньому етапі найсуттєвіші та найочевидніші зміни мають місце в інфокомунікаційній 
сфері як синтезі трьох складників – власне інформації, засобів її обробки і зберігання, 
насамперед комп’ютерної техніки, а також засобів транспортування інформації, переважно 
мережами телекомунікацій. Ф. Уебстер, відомий аналітик теорій сучасності, наголошує, що 
скептицизм в уявленнях про інформаційне суспільство доречний і навіть необхідний, але не 
сумнівається в «інформатизації» життя, що постійно зростає [6, с. 41]. 

Процес увіходження людства в інформаційну епоху, хоч і з вадами, але триває, тож 
він є об’єктивним рухом людської цивілізації та має глобальний характер: «Глобальне 
інформаційне суспільство – це концептуальне визначення загального спрямування сучасного 
глобалізаційного розвитку цивілізації, а не загальна уніфікована конструкція, до якої всі 
країни йдуть одним шляхом, проходячи одні й ті самі етапи розвитку» [7, с. 17]. Сьогодні 
кожен соціальний суб’єкт і суспільство в цілому мають визнати об’єктивність соціокультурних 
перетворень та свідомо торувати свою дорогу на цьому шляху, враховуючи їх особливості. 

 Новий простір культури – як єдиний світовий – формується на нових засадах. Інформаційне 
суспільство є людською метою, має людський вимір, не заперечує розвитку людської природи 
і суб’єктивності. Це потяг до нових форм життя, а можливо, й необхідна умова виживання, що 
веде до формування глобального цивілізаційного мислення, здатного впоратися з викликами 
світу. Багато чого в сучасності ще доведеться зрозуміти, але «про одне, напевне, вже можна 
говорити з цілковитою певністю: інформаційне суспільство не зможе утвердитися на планеті 
саме по собі, без цілеспрямованої дії людей. Для того щоб потенційні можливості інформатизації 
послужили благополуччю планетарної спільноти, доведеться багато чого змінити і в його 
організації і в стереотипах нашої свідомості» [8, с. 428]. Важливо це усвідомити й осмислити 
на тлі того духовного досвіду, що його вже має людина, аби рухатись уперед і вгору. 

 Якщо основа інформаційного суспільства – інформація і комунікація, інформаційні та 
комунікаційні технології, інформаційні та комунікаційні потреби, інформаційні ресурси, 
шляхи інфор матизації, якщо зазначені вище чинники усвідомлюються і наукою як основа 
нового суспільства, то саме у сфері інформаційній та комунікаційній і відбуваються перші 
перетворення індустріального суспільства в інформаційне. Однак важливо розуміти, що 
трансформації в цих сферах є втіленням більш глобальних, соціокультурних трансформацій. 
Так, скажімо, якщо друкований вербальний твір був надійним джерелом інформації та 
способом її збереження в епоху книгодруку, то ставлення до нього на початку інформаційної 
епохи демонструє зміни, що тривають у цілій культурі. 

А зміни ці – антиномічні, сповнені внутрішнього драматизму, вони несуть як нові можливості, 
так і нові загрози. Дехто з науковців бачить у сучасності рух до уніфікації, дехто – формування 
індивідуалізму. К. Мей взагалі ставить під сумнів прихід нової ери, про що пише в книзі 
«Інформаційне суспільство: скептичний погляд», бо вважає, що змін не так багато, як казок 
про ці трансформації, адже «фундаментальні основи нашої соціально-економічної системи 
залишаються великою мірою тими ж» [9, с. 1], не відбувається соціальної революції, не 
перетворюються способи організації економічних відносин, політики та не занепадає держава. 
Натомість у науковому збірнику «Інформаційне суспільство» (Москва, 2004), який є фактично 
антологією праць провідних теоретиків ХХ століття щодо нової цивілізації і репрезентує 
етапи становлення теорії інформаційного суспільства, стверджується: «З середини 90-х років 
ХХ століття – від того часу, коли інтернет зі спеціалізованої військової мережі в реальності 
перетворився в мережу глобальну, Мережу з великої літери – уявлення про інформаційне 
суспільство, тобто суспільство, яке базується на вмінні всіх і кожного обробляти (у широкому 
сенсі цього слова) інформацію, – уявлення про інформаційне суспільство «набуло плоті й 
крові», а саме інформаційне суспільство з красивої гіпотези несподівано стало цілковитою 
реальністю» [10, с. 5]. 

 На якому етапі входження у нову епоху перебуває тепер людство, які фази трансформацій 
воно ще має пройти та чи довго триватиме процес формування нового типу суспільства – 
питання, що залишаються допоки без чіткої відповіді як зона наукового прогнозування. 
Водночас абсолютно очевидним є той факт, що розгляд феноменів соціокультурної сфери 
сучасності можливий лише з урахуванням ознак нового типу суспільного буття. Для 
дослідження сучасного соціокультурного простору автор статті вважає за доречне ввести 
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категорію «культура тотальної інформаційності» для позначення нинішнього етапу 
розвитку людства в загальному векторі інформаційного суспільства, котрий переживається 
та усвідомлюється нами як сучасність та описується цією категорією. «Культура тотальної 
інформаційності» – назва, що позначає актуальну сучасність, вказує на роль та значення 
інформації і комунікаційних стосунків у ній. Тотальність – це всеохопність, «єдність, що 
розгортається в часі і зберігає себе; будь-яке явище, яке, змінюючи свій зміст, залишається 
ідентичним собі» [11, с. 137]. Сучасна культура організовується, охоплюється інформаційно 
перш за все, адже інформаційні ресурси, як і інформаційні технології, відносини тощо – 
основа діяльності більшості галузей. Тож визнання тотальності інформаційності в сучасній 
культурі – це орієнтація на базові, вихідні підвалини, за допомогою яких можна вивчати нашу 
сучасність. 

Тотальність як наукова категорія входить сьогодні в різні галузі знань. «Сутність соціальної 
самодетермінації як особливої форми детермінації полягає в тому, що компоненти тотальності 
через посередництво цілого постійно впливають на самих себе» [12, с. 64], читаємо в роботі 
В. Кизима, представника філософського напряму метафізики тотальності. Вчений упевнений 
у продуктивності такого переорієнтування наукового знання: «Зміни в соціумі намагалися 
розглядати як рух від нижчого до вищого або як відтворення схожих функцій і співвідношень 
життя людей, хоч насправді це була зміна соціального буття як цілого, тобто процес не прямо-
лінійний, не циклічно- лінійний, а об’ємний, мозаїчний, такий, що торкається кожної частини 
та їх співвідношень по-своєму» [12, с. 34]. Розглядати певний простір (сферу, реальність) як 
підпорядкований принципу тотальності – це бачити окремі його прояви, стани, компоненти 
як такі, що чинять взаємний вплив і пов’язані єдиними законами, вважають і В. Гоч та 
В.  Кулініченко, науковці, що стоять на позиціях сучасної некласичної наукової парадигми. 

 Напевне, у сучасній науці формується новий об’єкт дослідження і нова методологія, хоч 
би якої культурної сфери вона торкалася, а надто якщо це емпіричний аналіз феномену, що 
розташовується в хронологічних межах 90-х–2000-х років, як-от сфера сучасних соціальних 
комунікацій. 

Історія суспільства – не реалізація загального принципу руху, не втілення лінійної траєкторії 
руху, а «розсіювання» (М. Фуко), спектр можливостей, що знаходять втілення у здійснюваних 
культурою індивідуальних і колективних зусиллях. Так, соціальна практика має свої умови, 
правила, плоди, що реалізуються як перетворення дійсності, і має також об’єктивний поступ, 
який можна прояснити в термінах причин і наслідків. Нинішній етап розвитку суспільства має 
своїм век- тором входження в інформаційне суспільство, це проявляється в сьогоднішньому 
стані культури в низці властивостей, які доречно об’єднати поняттям культура тотальної 
інформаційності, аби зафіксувати нинішній стан розвитку суспільства і мати можливість 
досліджувати вміщені в цьому полі окремі соціокультурні феномени. Категорія культура 
тотальної інформаційності дає можливість об’єднати контекст різних гуманітарних 
наук (літературознавства, філософії, політології, соціології, теорії масової комунікації, 
комунікативістики, теорії соціальних комунікацій) спільним науковим апаратом для вивчення 
явищ, які потребують їх спільних зусиль. Останнім часом дедалі актуальнішими стають думки 
про те, що продуктивною тепер має бути нова парадигма наукового знання – дослідження 
проблемних ситуацій, які не мають чіткої локалізації у межах однієї науки, а визнаються 
важливими й загальними для більшості гуманітарних наук. 

Культуру тотальної інформаційності як етап у розвитку людства, що знаменує початок 
увіходження в інформаційне суспільство, слід відрізняти від інформаційного середовища 
(інфосфери), що існує в будь-якому типі культури. В інформаційному середовищі будь-
якої культури свої технології збирання, обробки, виробництва, накопичення інформації, які 
змінюються з оновленням культури. Однак найсуттєвіші ознаки нової інформаційної культури 
проявлені у формуванні нових властивостей інформаційного простору (охоплює все, що є 
доступним за допомогою мереж) та нових комунікаційних ознак, що стають характеристиками 
цілої культури. Зростання значення виробництва та використання інформації трактується 
як перетворення її на основний ресурс розвитку суспільства. До речі, інформація як ресурс 
при використанні не виснажується, а прирощується кількісно та покращується якісно, вона 
всюдисуща, легко транспортується, ділиться, є джерелом для творення нової інформації та 
затребувана в різних соціальних сферах, у зв’язку з чим характер діяльності дедалі швидше 
набуває ознак роботи з інформацією, а сама інформація споживається і виробляється 
інтенсивніше, комунікацій стає незрівнянно більше. 

Культура тотальної інформаційності – актуальна сучасність початку ХХІ століття, яка 
переживається й усвідомлюється тими, хто спостерігає реальність. Риси культури тотальної 
інформаційності проявлені насамперед у сфері інформаційних відносин. Сьогоднішній 
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учасник комунікаційного процесу перебуває у специфічних умовах комунікації, як і, власне, 
саме повідомлення, що породжується за таких обставин. Нові умови існування тексту, нові 
умови існування людини, нові комунікаційні механізми культури демонструють застосування 
нових комунікативних відносин, нових зусиль і нових надбань у комунікації. У наш час 
формуються нові принципи і комунікативної поведінки, і соціального буття, викликані 
глобальністю, мережевістю, віртуальністю, дигиталізацією, масовізованістю, медіатизацією 
як властивостями культури тотальної інформаційності. 

Сучасність потребує нашого уважного погляду, аби бути для нас простором життя, вона 
також прагне нашого розуміння, аби стати полем розвитку і зростання. Об’єднаймо зусилля…
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МОДЕЛЬ ВИХОВАННЯ ЕПОХИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

У статті аналізується модель виховання Київської Русі, основні виховні цінності та ідеали 
виховання цього періоду. Розглядаються чинники, які вплинули на формування даної моделі 
виховання. Простежується історична трансформація виховних цінностей. Виокремлюються 
й аналізуються виховні цінності язичницької Русі і нові цінності виховання, що принесло з 
собою християнство. Аналізуються спільні і відмінні риси виховної моделі цих двох періодів 
історії Київської Русі. 
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В статье анализируется модель воспитания Киевской Руси, основные ценности и идеалы 
воспитания этого периода. Рассматриваются процессы, которые влияли на формирование 
данной модели воспитания. Прослеживается историческая трансформация ценностей 
воспитания. Выделяются и анализируются ценности воспитания языческой Руси и новые 
ценности воспитания, что привнесло с собой христианство. Анализируются общие и отличные 
черты воспитательной модели этих двух периодов истории Киевской Руси. 

Ключевые слова: модель воспитания, воспитательный идеал, ценности воспитания, 
процесс воспитания. 

An educational model of Kievan Russia, main educational values and ideals of the age are 
analyzed in the article. The factors that had an influence on the forming of the educational model are 
described. Historical transformation of educational values is traced. Educational values of heathen 
Russia and values of education that followed with Christianity are separated and analyzed. Common 
and different features of the educational model of the both historical periods of Kievan Russia are 
analyzed. 

Keywords: educational model, educational ideal, values of education, educational process. 
 
У відповідальний етап державного культуротворення, на якому перебуває наша держава, 

особливої ваги набуває глибокий аналіз нашої культурної спадщини, традицій, ідеалів, 
цінностей, їх витоків та передумов. Актуальним є розгляд моделі виховання з її цінностями та 
ідеалами, як основного елементу творення української культури та збереження її автентичності 
на сучасному етапі. Тому дана робота буде присвячена моделі виховання Київської Русі, 
як першому історичному періоду нашої держави в який відбувалося свідоме прагнення 
вибудувати модель виховання. Актуальність дослідження полягає в новому аспекті розгляду 
виховної моделі, її цінностей та ідеалів. А саме, не з педагогічної, а з культурологічної точки 
зору. 

Метою написання даної статті є аналіз моделі виховання епохи Київської Русі, спроба 
виокремити в цій моделі основні ідеали та цінності, простежити механізм їх втілення в життя, 
а також проаналізувати суспільно-культурні чинники як вплинули на формування даної моделі 
виховання. Серед таких чинників є: природні, культурні, релігійні. 

Питання вихованої традиції та ідеалів Київської Русі цікавило цілу плеяду фахівців з 
педагогіки, психології, соціології, історії, кожен з них намагався виокремити свій актуальний 
аспект з цього поняття. Так на чолі з видатним українським педагогом та істориком 
С. Д. Бабішиним у 1985 було видано фундаментальну працю «Антология педагогической 
мысли Древней Руси и Русского государства ХIV-XVII вв.». Праця широко разкриває нам 
питання виховання на Русі як педагогічного феномену, показує нам основні механізми 
виховання, як відбувалася передача досвіду та цінностей від дорослого молодшому 
покоління, широко розкрито питання становища дитини в тогочасному суспільстві, основна 
мета виховання. Безумовно праця носить велике історичне значення, адже розкриває нам 
досить широкий проміжок культурно-історичного розвитку нашої державності. Великий 
внесок в розкриття культури Стародавньої Русі зробив історик М. М. Вороний у своїй праці 
«История культуры Древней Руси», ця праця широко розкриває нам культурну спадщину 
стародавніх слов’ян, їх духовність та морально-етичні цінності, аналізує які історичні чинники 
вплинули на формування цих цінностей. В статті А. П. Голуб «Християнські світоглядні 
орієнтації Київської Русі у контексті двовір’я», ми можемо простежити як відбувалася зміна 
світоглядних традицій язичницького світу з приходом християнства. В праці Е. В. Анічкова 
«Язычество и Древняя Русь» можемо спостерігати як язичництво вплинуло на формування та 
розвиток культури Київської Русі. Велике значення в дослідженні моделі виховання Київської 
Русі мають історіософські джерела тієї доби, а саме: «Пчела», «Златоуст», «Златоструй», 
«Ізборник Святослава 1073р», «Ізборник Святослава 1076р», «Слово про закон і благодать» 
Ілларіона, «Повість времяних літ» Нестора, «Поучение» Володимира Мономаха, в них можна 
прослідкувати педагогічну думку Київської Русі. Слід сказати, що твори Київської Русі були 
глибокого морального змісту. Моральність була основною цінністю виховання, в доказ цьому 
можна навести цитати актуальні й по сьогоднішній день: «хворого провідайте» [1; ст. 164], 
«не минайте людини не привітавшись» [1; ст. 164], «того вважай другом, хто любить тебе, а не 
тих хто навколо тебе», «хто прагне керувати іншим хай навчиться керувати собою» [1, ст. 190]. 

 Процес виховання, процес передачі ідеалів та традицій наступному поколінню це можливо 
найбільш відповідальний процес для формування та збереження культурної автентичності. 
«Немає жодного вищого мистецтва, ніж мистецтва виховання» Іоанн Златоуст [3, ст. 38]. Тому 
для культурології цей етап є надзвичайно важливим аспектом дослідження. 
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 Аналізуючи модель виховання ми маємо узгодити, що саме містить це поняття. Отже, 
модель виховання – це сукупність виховних впливів на людину всього суспільства і всієї 
культурно-історичної дійсності, з його позитивними та негативними складовими, під впливом 
яких формується особистість людини. Ці виховні впливи розглядаються як допомога кожному 
стати всебічно розвиненою гармонійною людиною. 

 В даному дослідження ставиться за мету також розгляд ідеалів та цінностей виховання 
епохи Київської Русі, тому доцільним є розкриття цих понять: ідеалом виховання є – уявлення 
про взірець людської поведінки і стосунки між людьми, що виходять з розуміння мети життя. 
Цінності виховання це – соціально обумовлені та прийняті уявлення про основні необхідні 
складові виховного процесу, які приводять до досягнення виховного ідеалу. 

 Таким чином, аналізуючи модель виховання в Київській Русі нас цікавлять основні виховні 
цінності та ідеали цієї доби, яка культурно-історична дійсність є підґрунтям їх появи, які 
механізми втілення в життя виховних ідеалів. 

 Коли мова йде про виховну модель, цінності та ідеали не мається на меті цілковито 
асоціювати ці поняття з вихованням дітей. Адже процес виховання є неперервним і може 
проходити відстань в ціле життя. Так склалося психологічно, що діти є більш чутливими до 
виховання й передачі нових знань, тому вважається коли мова йде про виховання, то це є 
цариною дорослого де дитина є виключно об’єктом виховання. 

 Серед основних чинників які впливають на модель виховання можна виокремити наступні: 
природні, культурні, релігійні. 

 Той факт, що середовище мешкання людини є одним із ключових чинників формування 
світоглядних орієнтирів та цінностей індивіда ми знаходимо ще в Повісті минулих літ. 

 Україна має унікальну, універсальну природу, на її теренах є все: моря, гори, озера, 
ріки, степи, ліси. Багато науковців проводять паралелі між природними багатствами 
України і характерними етнічними рисами українці, якому притаманні воля, сила духу та 
самодостатність. Так, П. П. Кононенко у праці «Українознавство» пише, що природа диктувала 
форми соціального буття, уміння й орієнтації. Помор мав виробляти в собі риси мужнього 
трудівника, купця і воїна; степовик – терплячого селекціонера, землероба; поляни м’якість, 
мужність вдачі, вірність заповітам батьків своїх, землі і мові, високої побутово-сімейної й 
загальної культури (причина цьому могутня ріка, що дає блага життя й зв’язує Київ з найбільш 
розвиненими державами, Візантією, Грецією, Болгарією, Турцією [4, ст. 89]. 

 Залежність світогляду від природи ми простежуємо і в українській літературній традиції. 
Так, Е. Ф. Маланюк у творі «Варязька балада», описуючи образ Таврії – жінки, показує нам 
впевненість в тому, що природа є одним їз чинників що творить людину. М. М Коцюбинський 
у «Тінях забутих предків», на прикладі Марічки та Івана показує нам типову людину західного 
регіону. 

 Шуміхіна Л. А. в праці «Генеза російської духовності» пише, що природа була джерелом 
слов’янської духовності і основою тих соціокультурних факторів, котрі формували 
своєрідність слов’янських духовних процесів [8, ст. 68]. А Гумельов Л. Н. взагалі розглядає 
природні фактори як основу народження слов’янської духовності. 

 Таким чином з впевненістю можна сказати, природа є одним із механізмів формування 
моделі виховання, її цінностей та ідеалів. Можна простежити як усталений спосіб життя полян 
виробляє в них доброту, правдивість, миролюбивість, розсудливість, смиренність, чесність, 
повагу до предків, їх звичаїв та мови. Саме ці виховні цінності Київської Русі Бабішин С. 
Д. в «Антологии педагогической мысли Древней Руси и Русского государства ХIV-XVII вв» 
виділяє як основні [1, ст. 6]. На підтвердження цитата з «Повісті минулих літ»: «Так, поляни 
мали звичай своїх предків, тихий і лагідний, і поштивість до невісток своїх, і до сестер, і до 
матерів своїх, а невістки до свекрів своїх і до діверів велику пошану мали. І весільний звичай 
мали вони: не ходив жених по молоду, а приводили [її] ввечері; а назавтра приносили [для її 
родини те], що за неї дадуть» [6, ст. 85]. 

 У слов’ян було гостре прагнення справедливості й правдивості, про це свідчить факт 
підписання правових угод між русинами й греками ще у 912 році. Можна з упевненістю 
стверджувати, що совість і мораль є духовним центром, ядром виховної системи Київської 
Русі, цей висновок можна зробити з того, що все багатоманіття особистих, суспільних і 
господарських відносин на Русі регулювалося поняттям «правда». Це означає що слов’яни 
постійно прагнули до її здійснення, а потяг до правди породжував такі цінності як добро, 
чесність, справедливість. Правда для слов’янина основне в законі – вона вища за нього: 
«[Злочин] нехай настільки явно буде доведений доказами, щоб [судді] мали віру до цих 
доказів; а коли вони йому, [доказові], будуть не йняти віри, нехай не клянеться та сторона, яка 
прагне, щоб [доказові] не вірили; а коли поклянеться [позивач] по вірі своїй – буде [такою] 
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кара, якою й виявиться провина» [6, ст. 85]. Такі вирази як: «чинити по правді», «жити по 
правді», «судити по правді», дійшли до нас ще з Київської Русі. 

 Працелюбство одна з автентичних рис українця, плодовиті землі України штовхали їх 
обробляти землю, звісно можна зауважити, що це риса всіх первісних людей. Але саме у 
трипільців, пращурів слов’ян ми знаходимо перші знаряддя праці для оброблення землі, саме 
у цих народів основним заняттям є сільське господарство. В Київській Русі лінь розглядалася 
як наслідок поганого виховання, адже саме праця була тим інструментом передачі народного 
знання. 

Саме під час спільної роботи дорослого з дитиною відбувалася передача та засвоєння 
культурних цінностей. 

 Трудовому вихованню відводилася роль першооснови життя суспільства. У народі 
застерігали: неробство веде до нещастя. Навіть народження дитини народною свідомістю 
сприймалося як прихід на світ нового трудівника чи трудівниці. Тому найперші магічні 
дії, коли дитина побачила світ, були спрямовані на те, щоб прищепити їй працелюбність. 
Зав’язуючи пуповину хлопцеві, баба-повитуха бажала, щоб той «книжку читав і дрова рубав», 
а дівчинці - «аби хліб жала, та сорочку пряла». 

 Спільна праця, колективне користування знаряддями і результатами праці породжували 
почуття взаємодопомоги, виручки. Вищим ідеалом добра вважали силу, хоробрість, витримку, 
самовладання. Людина мала бути загартованою, із сильним тілом та стійкою психікою. 

 Ще до хрещення, в язичницький період при виділення із спільного роду (великої сім’ї) 
окремої сім’ї (батько, мати, діти) ми спостерігаємо велику повагу до матері, яка асоціюється з 
землею - годувальницею, що носила сакральне значення для стародавніх слов’ян. Аналізуючи 
археологічні пам’ятки трипільської культури (кінець IV – початок III ст. до н. е) академік 
Б. А.  Рибаков пише, що космічні уявлення трипільців пов’язані з образом жінки: «Земля, 
грунт, зоране поле були подібні жінці; засіяна нива, земля з зерном – жінці, «що несе в лоні 
своєму». Народження з зерна нових пагонів подібне народженню дитини. Жінка і земля 
співставляються і порівнюються на основі ідеї родючості [6, ст. 90]. 

 Культ предків який був невід’ємною складовою язичницького життя й обрядовості, свідчить 
нам про велику повагу до старших, що для української нації є показовим й на сьогоднішній 
день в епоху значних глобалізацій них впливів. Предок був ніби носієм суспільно-общинної 
мудрості й оберігав свій рід. Ще населення трипільської культури розпочинало виховання 
своїх дітей розповідями про рід, пращурів, легендами про перших людей, закладаючи основи 
світогляду й моралі. Процес передачі ідеалів та цінностей молодшому поколінню в добу 
Київської Русі носив форму сімейного виховання, яке базувалося на традиціях. За відсутності 
писемності такі знання передавалися словесними методами, де особливе місце займала бесіда. 

 Н. Н Вороній зазначає серед духовних цінностей Київської Русі відсутність залежності 
від матеріальних цінностей, нелицемірне братолюбство, вірність в дружбі, співчуття до 
чужого горя, готовність прийти на допомогу. Виділяє також гостинність як рису слов’янського 
характеру [7, ст. 15]. Всі ці складові культурного життя є елементами виховного процесу в 
Київській Русі. За допомогою них передавалися культурні цінності та традиції молодшому 
поколінню, формувалися ідеали. 

 Також він окреслює риси якими мав володіти воїн, серед них: вірність рідній землі, 
презирство до смерті в бою, демократизм, хоробрість [2, ст. 25]. Все це свідчить нам, що 
рівень культури дохристиянської доби був досить високим. 

 Що стосується культури, то в цей час це поняття тісно пов’язане з релігійною традицією, 
тож коли мова йде про Київську Русь, цілком очевидно постає питання двох етапів її 
культурно-релігійного розвитку, а саме до хрещення і після нього. Так, безумовно, це різні 
типи світогляду, але в даному контексті нас цікавить не релігійна відмінність, а відмінність 
морально-етичних цінностей та ідеалів, що формують модель виховання. Очевидним є той 
факт, що для культурного життя Київської Русі прийняття християнства було рішучим кроком 
до вищого рівня цивілізації. З прийняттям християнства Русь стає ближчою до країн Європи, з 
якою українці себе асоціюють і зараз. Відповідно, з приходом християнства культурні цінності 
почали проникати в українські традиції та культуру. Але цікаво простежити чи дійсно відбулися 
зміни в моделі виховання Київської Русі, її цінностях та ідеалах. Чи можливо їх глибинне 
значення лишилось незмінним, трансформувалась тільки форма і механізми їх втілення в 
життя. Так, з приходом християнства відбулись зміни в галузі освіти, активно будувались 
школи, освіта стає доступнішою, процвітає друкарська справа. Саме християнство принесло 
традиційне розуміння освіти, де головним є робота з книгою та текстом. Постійне вивчення 
Біблії приводить до того, що слов’янин постійно прагне відкрити нові й нові грані книги, 
зокрема думки. Любов до розмірковувань і філософування є автентичною рисою слов’янської 
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людини, яка завдячує своєю появою християнству. Духовна мудрість яку пропагували на Русі 
потребувала постійного вдумливого читання книг. Але ж освіта це лише одна із складових 
виховного процесу, і можливо не основна. 

 «Повчання» Володимира Мономаха прийнято вважати одним з перших історіософських 
джерел де простежується спроба виокремити основні виховні ідеали та цінності. У «Повчанні» 
Володимир дає важливий матеріал для суджень про модель виховання християнської Русі. 
Викладаючи думки про гуманні відносини між людьми, він вказує нам на виховний ідеал 
глибоко моралістичного змісту. Життя святих є тим орієнтиром у вихованні особистості і 
самовихованні, до якого прагнув сам князь і намагався залучити свій народ. 

«У нікчемному сьому житті научися, віруючий чоловіче, діяти благочестиво, научися, за 
євангельським словом, очима управляти, язик здержувати, ум смиряти, тіло упокорювати, 
гнів подавляти, помисел чистий мати, спонукаючи себе на добрі діла господа ради; тебе 
позбавляють – не мсти, ненавидять – люби, гонять – терпи, хулять – благай, умертви гріх» [2, 
ст. 23]. А ідеалом найбільш високого морально-етичного закону стає Святе письмо. 

 Показовим прикладом сповідування основних християнських цінностей є ізборник 
«Бджола», метою афоризмів, що містяться в ньому було навчання людини и честі, гідності, 
мудрості, прагненню до знань, працелюбству. 

 Цікавим є простежити трансформацію та перехід основних цінностей язичницької Русі 
в християнську традицію Київської Русі. Ми бачимо, що добро є основною цінністю і 
християнської моделі виховання «Ухилися од зла, вчини добро, шукай миру, і йди за ним, і 
живи во віки віків» [1, ст. 166].   Його прояви у вигляді доброчинності, допомоги нужденному 
лишаються незмінними «Визволіть зобидженого, захистіть сироту, вступітесь за вдовицю». 
«Усього ж паче – убогих не забувайте, але, наскільки є змога, по силі годуйте і подавайте 
сироті, і за вдовицю вступітесь самі» [1, ст. 166]. «Не сотвори зла і не прийде до тебе зло» [1, 
ст. 167]. 

 Лінь в християнстві є гріхом, проявом неповаги до Бога «у домі своїм не лінуйтеся, а за 
всім дивіться», «на війну вийшовши, не лінуйтеся, не покладайтеся на воєвод» [1, ст. 189]. 
«Ненависті гідне та огиди неробство» [1, ст. 167]. 

 Язичницька традиція гостинності знайшла своє відображення і з приходом християнства, на 
доказ цього цитата з «Повчання»: «ще більше вшануйте гостя, звідки він до вас [не] прийде,– 
чи простий, чи знатний, чи посол,– якщо не можете дарунком, [то] їжею і питвом. Вони бо, 
мимоходячи, прославлять чоловіка по всіх землях – або добрим, або лихим» [1, ст. 167]. 

 Тяжіння до помірності знаходить своє відображення і в християнській традиції, виступаючи 
однією з основних чеснот. У «Повчанні» Володимир демонструє зневажливе ставлення до 
матеріального: «лучче єсть у праведника мале, аніж багатство беззаконників велике» [1, ст. 
165]. Цитати, що підтверджують сповідування помірного стилю життя, знаходимо і в збірці 
афоризмів «Бджола»: «привчай тіло до важкого життя: хто малого потребує велике найде» [1, 
ст. 197]. 

 З прийняттям християнства культ предків дещо трансформувався, але як виховний ідеал 
- повага до старшого лишається: «при старих – мовчати, премудрих – слухати, старшим – 
покорятися», «старих шануй, як отця», а язичницькі обряди змінились на поминальні дні 
предків в християнській традиції. З прийняттям християнства велика пошано до батьків 
трансформувалася в одну із основних заповідей «Шануй батька свого и матір свою». Якщо в 
язичництві ми простежуємо пошану до старших, як до носіїв соціально-культурної мудрості, 
то християнство наділяє батьків божественним началом, асоціюючи матір і батька з Творцем 
«Батьки посеред божественного єства і людського перебувають, торкаються обох. Людського 
роду, бо створені і знов зотліють, а божественного, бо народили і небуттєве до буття привели. 
І як Бог до тварі, так і батьки до чада, бо мов Бог несущим існування подарував, також ці 
силі його уподібнюються, рід безсмертний зберігають. Блаженний, хто, залишаючи життя 
це, нащадка залишить свого і від себе народженого господаря роду й дому. Коли й єством 
людським розпадається, та продовженням дітей живий він» [1, ст. 192]. 

 Слов’янське прагнення до правди та справедливості лишаються і в християнській традиції 
одними з найбільших цінностей виховання «Блаженні голодні та спраглі правди, бо вони 
наситяться (Мт. 5,6)». 

 Але, що ж різнить ці дві традиції, а зокрема їх моделі виховання? Це безумовна нова для 
язичницької традиції цінність, а саме милосердя. Саме милосердя є інструментом впровадження 
виховного ідеалу християнства - життя святих. Для язичницького світу ідеалом виховання 
є зближення з природою, на що й був спрямований весь виховний процес побудований на 
традиціях, культах, віруваннях, обрядах і т. п. То для християнина метою є наближення до 
Бога, до його образу та подоби, сутності та характеристик. А найближчими до цього образу 
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були святі зі своїм праведним життям і милосердям. Милосердя є ключовою характеристикою 
Бога, саме тому наблизитись до виховного ідеалу можливо лише через милість. 

 Слід зазначити суттєву різницю язичницької і християнської моделі ще й в, принциповій 
відмінність у ставленні до людини й людського життя. Християнство сповідує цінність 
індивідуального життя, навіть грішника неможна позбавити життя. З прийняттям християнства 
в культурну традицію входить нова цінність - милосердя, яка дає нам право на покаяння: «Ні 
правого, ні винного не вбивайте [і] не повелівайте вбити його; якщо [хто] буде достоїн [навіть] 
смерті, то не погубляйте ніякої душі християнської» [1, ст. 165]. Натомість у язичницькій 
традиції ми спостерігаємо протилежне: «якщо хто уб’є, християнина русин чи християнин 
русина, нехай умре там, де вчинить убивство. Якщо ж утече той, що вчинив убивство, [і] 
якщо є він імущим, то [ту] частину [майна] його, котра його буде по закону, хай візьме родич 
убитого; але й жона убивці хай має стільки, скільки належить [їй] по закону; якщо ж той, що 
вчинив убивство і втік, є неімущим, хай буде він під судом, поки не знайдеться, і тоді хай 
умре» [6, ст. 89]. 

 Тож проаналізувавши виховні цінності Київської Русі після прийняття християнства, 
можна сказати, що основні цінності язичницької Русі перенеслись на християнський грунт 
з його гуманним ставленням до людини. Прийняття християнства для Русі це був перехід на 
новий культурно-цивілізаційний рівень, з більш високою повагою до людини і її життя. Хоча 
Християнство Київської Русі далеке від сучасного розуміння християнства й багато в чому 
воно переплітається з язичництвом, але все ж це вже був перехід на новий етап розвитку 
духовності в суспільстві, де особистість була самоцінністю, а не знаряддям. 

 Зробивши спробу аналізу літописних джерел епохи Київської Русі з метою виокремлення 
в них основних ідеалів та цінностей виховної моделі, можна з упевненістю сказати, що вони 
є джерелами нашої національної мудрості яка закорінена в сивочолу давнину. Цей аналіз 
вкотре переконливо засвідчує, що моральні та етичні засади людської діяльності насправді є 
незмінними і їх коріння виходить з глибокої давнини. Підсумовуючи все вищесказане можна 
зробити висновок, що модель виховання Київської Русі формувалася під впливом природних 
та культурно – релігійних чинників. Відповідно, ця модель пройшла два етапи свого 
формування, язичницький етап (до прийняття християнства) де на перший план виходять 
природні чинники, де природа виступає джерелом духовності і основою тих соціокультурних 
факторів, котрі формували своєрідність духовних процесів. Серед основних цінностей цього 
етапу є: добро, правда, чесність, розсудливість, смиренність, співчуття, повага до предків. 
З прийняттям християнства ці цінності не змінились, а доповнились новою – милосердям, 
що є притаманним християнській культурі. Язичницькі традиції виховання дуже подібні 
до християнських, а пізніше з прийняттям християнства вони пронизують всі християнські 
традиції, лишаючи в них свій слід й донині. Змінилися механізми передачі ідеалів виховання, 
з приходом християнства і розвитком освіти на перший план виходять церковні школи та 
святе письмо як зразок найбільш високого морально-етичного закону. 
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ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ ЭКСКУРС ПОНИМАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАК 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ОТОБРАЖЕНИЯ И ПОРОЖДЕНИЯ БУДУЩЕГО

 
Теоретичний аналіз літератури підтвердив імпліцитну присутність структурних 

компонентів проектування в різних філософських і психолого-педагогічних вченнях про 
сутність психологічної активності людини і видах її пізнавально-діяльнісної активності. 
Означено предмет історико-філософського розгляду проектування як випереджального 
відображення і породження майбутнього - питання про природу проектування (онтологічний
аспект) і питання про ставлення проектування до об’єктивної дійсності (гносеологічний 
аспект). 

Ключові слова: активність, випереджувальний відображення і породження майбутнього, 
образ, проектування, прогностичні здібності. 

Теоретический анализ литературы подтвердил имплицитное присутствие структурных 
компонентов проектирования в различных философских и психолого-педагогических учениях 
о сущности психологической активности человека и видах его познавательно-деятельностной 
активности. Обозначен предмет историко-философского рассмотрения проектирования как 
опережающего отображения и порождения будущего – вопрос о природе проектирования 
(онтологический аспект) и вопрос об отношении проектирования к объективной 
действительности (гносеологический аспект). 

Ключевые слова: активность, опережающее отображение и порождение будущего, образ, 
проектирование, прогностические способности. 

Theoretical analysis of the literature confirmed the implicit presence of structural components 
of the design in various philosophical, psychological and pedagogical theories of psychological 
nature of human activity and the types of cognitive-action activity. The object of historical and 
philosophical consideration of projection is denoted as the leaning mapping and generation of the 
future - nature of projection (ontological aspect) and the relation of projection to objective reality 
(gnoseological aspect). 

Keywords: activity, advanced mapping and generation of the future, image, projection, forecasting 
ability. 

Современные вызовы действительности (глобализация, интеграция, информатизация и 
т. д.) обусловливают необходимость разработки новых форм подготовки профессионалов 
и требуют от системы высшего профессионального образования не только дидактического 
соответствия образовательных технологий предметному содержанию (единство целей, 
содержания и методов обучения), но и их соответствия личностным психологическим и 
социальным особенностям будущих специалистов, а также требованиям, которые предъявляет 
общество к выпускникам вузов. В этой связи в психологической литературе появились 
публикации, рассматривающие проектирование будущего, в частности проектирование своего 
профессионального будущего, как необходимую предпосылку и ресурс профессионального 
становления личности профессионала (Э. Ф. Зеер, Ю. Н. Емельянов, Е. И. Исаев, Е. А.  Климов, 
Е. М. Кочнева, Н. С. Пряжников, В. В. Рубцов, В. И. Стрелков, В. А. Ясвин и др.)

В современной научной литературе понятия «проект» и «проектирование» имеют 
многоаспектное и многофункциональное толкование, что, с одной стороны, указывает на 
многообразие подходов к рассмотрению данных понятий, а, с другой – подчеркивает сложность 
четкого ограничения границ целостной проектировочной деятельности. Как отмечают А. 
М. Новиков, Д. М.  Новиков, Г. В. Осипов, А. И. Пригожин, она лежит в плоскости новой 
«самоопределяющейся» и трудно предсказуемой действительности. 

Целеполагание нашего теоретического исследования было задано необходимостью 
найти имплицитное присутствие структурных компонентов проектирования в различных 
философских и психолого-педагогических учениях о сущности психологической активности 
человека и видах его познавательно-деятельностной активности. 

© Е. М. Кочнева, 2012
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Анализ истоков проектирования как вида деятельности в философских работах 
мы проводили в двух направлениях: 1) рассматривая проектную активность субъекта 
деятельности, ответственного или неответственного за все с ним происходящее; 2) изучая 
категорию «образ» как форму отображения объектов в сознании человека, создание образов 
будущей материальной или нематериальной реальности, т. е. прогностическую функцию 
сознания. 

Первые упоминания о восприятии предметов окружающего мира и их образах мы нашли 
в работах философов Древней Индии (IX–VI века до н. э.) и Древнего Китая (IV–III вв. до н. 
э.). «Подобно тому... как по одному комку глины узнается все сделанное из глины, [ибо всякое] 
видоизменение – лишь имя, основанное на словах, действительное же – глина; …(Чханд. VI. 1. 
4–6)»; «[Все] это было тогда неразличимо. Он стал различим по имени и образу... Ведь поныне 
[все] различимо по имени и образу (Брихад. I. 4. 7.)». «Познающий, обладая способностью к 
знанию и сталкиваясь с вещами, может представлять себе их образ, как будто он сейчас видит 
эти вещи (гл. «Пояснение к Канону», ч. I)» [1, c. 89]. 

В Упанишадах, где философские воззрения Древней Индии получили наиболее полное 
отображение, обсуждались фундаментальные проблемы: место и назначение человека в 
системе окружающего бытия, природа внешнего мира и человека, характер его жизни и психики, 
границы и возможности его познавательных способностей, нормы его поведения и признавалась 
ответственность человека за происходящее с ним. «Того кто пашет, плуг делает сытым. Дорогу 
осилит идущий. Поучающий брахман достигнет большего, чем непоучающий» [1, c. 89]. 

Многосторонняя и глубокая для своей эпохи постановка психологической проблематики, 
с какой мы познакомились в Упанишадах, нашла свое выражение в учениях о душе, ее 
природе и ее отношении к окружающему человека миру. Весьма знаменательно, что каждое 
новое вселение души в то или иное тело поставлено в Упанишадах в зависимость от степени 
моральности поведения человека, обладавшего ею при жизни. «Тот снова рождается здесь 
червем, или насекомым, или рыбой, или птицей, или львом, или вепрем, или змеей, или тигром, 
или человеком, или в каком-либо ином состоянии, согласно [своим] деяниям, согласно [своим] 
знаниям (Каушитаки 1. 2)» [1, c. 74]. 

Среди многих вопросов о природе, человеке и познании в Упанишадах мы нашли упоминание 
о познании искусства предсказания (развитие прогностических способностей человека). 

Материалистическая концепция человека у Демокрита (ок. 460 – ок. 370 до н. э.) включала 
в себя и немаловажные психологические идеи. Важнейшая из них – идея тончайших образов 
(по-гречески идолов), испускаемых всеми вещами и дифференцированно воспринимаемых 
человеческими чувствами. Это учение Демокрита едва ли не первая в истории философии, 
хотя и совершенно наивная «теория отражения» человеческим сознанием внешнего мира. «В 
действительности мы не воспринимаем ничего истинного, но [воспринимаем лишь] то, что 
изменяется в зависимости от состояния нашего тела и входящих в него и оказывающих ему 
противодействие [истечений от вещей]» [1, c. 331]. 

Аристотель (384-322 гг. до н. э.) ввел представление об образе и воображении для объяснения 
связи между мышлением и чувствами, истинными знаниями и ощущениями. «Мышление есть 
нечто отличное от ощущения, и оно кажется, с одной стороны, деятельностью представления, 
с другой – составлением суждений, то после рассмотрения воображения надо будет сказать и 
о мышлении. Итак, если воображение есть то, благодаря чему у нас возникает, как говорится, 
образ, притом образ не в переносном смысле, то оно есть одна из тех способностей или 
свойств, благодаря которым мы различаем, находим истину или заблуждаемся» [5, c. 428а]. 

В. М. Розин указывал, что в таком толковании заложена проблема. Образ составлен из двух 
разных, отчасти противоположных сущностей (чувственного восприятия и абстрактного 
мышления, ощущений и понятий) и в психологии в поисках механизма связи психических 
явлений исследователи до настоящего времени до конца не определились в предмете 
психологии [6, c. 31]. 

Обобщая работы мыслителей эпохи Древнего мира, были выделены следующие идеи, 
которые в той или иной мере мы относим к истокам проектировочной деятельности человека:

∨  было использовано понятие «образ» для толкования восприятия предметов окружающего 
мира (мыслители Древней Индии и Древнего Китая);

∨ события будущего (переселение души) ставились в зависимость от степени моральности 
поведения человека (Древняя Индия «Упанишады»);

∨ активность человека объяснялась влиянием «судьбы» (Лао-Цзы, Конфуций, Ван Чун, 
стоики и др.), известны противники данной точки зрения (Мо-Цзы, Эпикур, поздние моисты);

∨ были сформулированы первая «теория отражения» человеческим сознанием внешнего 
мира (Демокрит) и представление об образе и воображении для толкования связи между 
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мышлением и чувствами, истинными знаниями и ощущениями (Аристотель);
∨ была обоснована целенаправленность человеческой деятельности и ее причинное 

объяснение (Аристотель). 
В Эпоху Средневековья наблюдалось засилье религиозного фатализма – представление о 

полной зависимости всех событий природного человеческого мира от единой внеприродной 
причины. Божественный надзор над этим миром именуется провидением, промыслом божьим. 
Человек, согласно воззрениям Аврелия Августина, бессилен предвидеть, предугадать его ход, 
ибо намерения сверхприродной, абсолютной личности совершенно непонятны ему. 

В учениях о человеке и его жизненной перспективе философами Средневековья были 
обозначены идеи, которые ставили активность человека в зависимость от господствовавшего 
политического строя [2]. 

∨ Человек не ответственен за происходящее с ним. «Бог всемогущ и все в мире 
предопределено, и действия, и судьбы людей», все делается по воле Бога (Августин); разум 
подчинен вере, вера направляет движения разума (Тит Флавий Климент, Фома Аквинский). 

∨ Ценность и роль человека в противоположность господствующей идеологии 
подчеркивалась в работах Эриугена и Иоганна Майстера Экхарта, а независимость веры и разума 
провозглашал Уильям Оккам. Рассматривалась «идея субъекта, способного мыслить самого 
себя» (Прокл – ок. 556 г.), т. е. подчеркивалась роль разума (мышления) для проектирования. 

∨ Признавая Бога началом и причиной всего сущего, некоторые философы Средневековья 
(Езник Кохбаци, Иоанн Дамаскин) выступали против фатализма и отстаивали учение о 
свободе воли. 

∨ Следует признать факт выделения философами Средневековья (Езник Кохбаци, Иоанн 
Дамаскин) волевого акта оказывающего влияние на жизненную перспективу человека. 

∨ Проблема восприятия и отображения предметов окружающего мира продолжала 
интересовать философов (Ф. Аквинский, Авиценна, Д. Динанский, Окнам и др.)». Воображение 
невозможно без предшествующего ему ощущения, то очевидно, что воображение воспринимает 
не что иное, как знак или отпечаток того, что уже воспринято ощущением» (Давид Динанский). 
«Образ – интуитивное знание» (Окнам – ок. 1300-1349 гг.). Выделение воображения, влияющего 
на восприятие окружающего мира и способствующее возникновению образов, исполняет роль 
механизма проектирования. 

∨ Признавался опыт (опытность) человека в контексте познания (Давид Анахт, Роджер 
Бекон). 

В эпоху Возрождения философская мысль снова обратилась к человеку и широко использовала 
наследие Античного мира. На первый план вышла проблема человека, определившая 
гуманистическую направленность философии этого периода. Важнейшей ценностью 
признавалась земная жизнь человека, его всестороннее развитие, человеческое счастье, любовь. 
Достижение гармонии в земной жизни становилось смыслом жизни человека (Данте Алигьери, 
Дж. Бруно, Н. Кузанский, М. Монтень, Ф. Патрици, Ф. Петрарка, Э. Роттердамский, Д. Юм и 
др.) [2]. 

В работах философов Эпохи Возрождения, обозначенная и вышедшая на первый план 
проблема человека, характеризуется следующими положениями. 

∨ Секуляризованный взгляд на мир, который все больше ориентируется на достижение 
достойной жизни на земле, на его свободное духовное развитие. Так Э. Роттердамский мечтал 
пробудить человеческое в человеке, М. Монтень призывал высоко ценить самостоятельность и 
не идти слепо за авторитетами, а И. С. Пересветов писал о свободе и справедливости. Внимание 
философов обратилось на личностные особенности человека (самостоятельность, свободное 
духовное развитие), которые связаны с проектировочной деятельностью. 

∨ Возникло учений о мотивах. Например, главным побудительным мотивом деятельности 
людей считался эгоизм, материальный интерес; интересы собственные выше, чем родственные 
связи (Н. Макиавелли) или наслаждения в противовес добродетели (Л. Балла). Признавая 
влияние мотивов на деятельность человека, философы эпохи возрождения, тем самым 
признавали ответственность его за происходящее с ним. 

∨ Признание активности человека, влияющей на его будущее (Пико дела Мирадола, 
Ф. Патрици, П. Помпонацци, М. Монтень, Т. Компанелла, Т. Мюнцер и др.). Человек, опираясь 
на свободную волю, по мнению Пико дела Мирадола, может стать «своим собственным 
скульптором и творцом» [2, с. 38]. Т.  Мор в «Утопии» провозглашал право человека на 
выбор любого ремесла, к которому он «питает склонность от природы» [2, с. 103]. Человек 
благоразумен, если умеет «предвидеть выгодное для себя и избегать невыгодного» (Л.  Балла) [2, 
с. 79]. В «Городе солнца» Т. Компанеллы было обозначено должностное лицо «перспективист». 

∨ Познание окружающего мира посредством восприятия, ощущений, памяти, разума, 
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опыта и т. д. занимались (Т. Кампанелла, Леонардо да Винчи, Н.  Кузанский, Т. Мор и др.). 
Т.  Компанелла в работе «Об ощущениях» писал: «Память есть предвосхищение ощущения: 
воспоминание же есть возбуждении е его в подобном ему ощущении. Умозаключение же есть 
ощущение подобного в подобном и, сколько в мире оказывается родов сходств, или сущностей, 
или количества, или качества, или деятельности, или возбуждения, или действия, или места, 
или времени, или положения, или причины, или фигуры, или цвета, столько же существует и 
умозаключений и силлогизмов. И у всех животных, у которых есть свободная душа в особенных 
вместилищах, есть и память и способность к образованию представлений» [2, с. 180]. 

Таким образом, выделенные философами эпохи Возрождения проблемы: человека и 
ценности его земной жизни (Данте Алигьери, Дж. Бруно, Н. Кузанский, М. Монтень, 
Ф.  Патрици, Ф.  Петрарка, Э. Роттердамский, Д. Юм и др.); влияния личностных особенностей 
(самостоятельность, активность, благоразумие, право на выбор) на будущее человека 
(Л.  Балла, Т.  Компанелла, Пико дела Мирадола, М. Монтень, Т. Мор, Т. Мюнцер, Ф. Патрици, 
П. Помпонацци, Э. Роттердамский); побудительных мотивов деятельности (Л. Балла, 
Н.  Макиавелли); развития способностей (Н.  Кузанский, Леонардо да Винчи, Т. Кампанелла, 
Т.  Мор и др.) и познания окружающего мира посредством восприятия, ощущений, памяти, 
разума, опыта (Т. Кампанелла, Н. Кузанский, Леонардо да Винчи, Т. Мор и др.) приблизили 
постановку и развитие проблемы проектирования человеком индивидуальной жизненной 
перспективы. 

Видными представителями материалистического направления в эпоху Просвещения 
являлись М. Ф. Аруэ (Вольтер), К. А. Гельвеций, П. А. Гольбах, Д. Дидро, Ж. О. де Ламетри, Ш. 
Л. Монтескье, которые связывали ощущения как основу всех знаний с объективным миром – 
их источником. М. Ф. Аруэ (Вольтер) одним из первых провозгласил, что история – дело самих 
людей, и целиком на них лежит ответственность за нее. Ему принадлежит призыв «Осмельтесь 
мыслить самостоятельно». К. А. Гельвеций признавал сознание и страсти человека главной 
движущей силой общественного развития; ценность идей и поступков человека определяется 
их полезностью; себялюбие – один из основных инстинктов человека. П. А. Гольбах считал, 
что умственные способности человека зависят от способности чувствовать; все происходящее 
в мире предопределено; человек – продукт самодеятельности природы, подчиняющийся ее 
законам; главный мотив человека – стремление к самосохранению и личному благополучию; 
отстаивал способность человеческого разума познавать мир и его законы. Д. Дидро утверждал, 
что «все особенности умственной деятельности человека выводятся из опытно-чувственных 
источников, а в понятиях, суждениях и умозаключениях находят свое адекватное отражение 
природные процессы» [2, с. 39]. Ж. О. де Ламетри считал, что человека отличает от 
животных лишь большее количество потребностей и, следовательно, большее количество 
ума. Потребности тела Ламетри признавал «мерилом ума». Ш. Л. Монтескье отстаивал 
идею отражения внешнего мира в сознании человека на основе деятельности разума, 
обрабатывающего результаты опыта, он писал «Я счел бы себя счастливейшим из смертных, 
если бы мог излечить людей от свойственных им предрассудков. Предрассудками я называю не 
то, что мешает нам познавать те или иные вещи, а то, что мешает нам познать самих себя» [2, 
с. 537]. 

Таким образом, философами эпохи Просвещения в контексте анализа истоков проектирования 
человеком своей жизненной перспективы были обозначены следующие идеи: а) о ценностно-
смысловом объяснении природы существования человека (К. А. Гельвеций); б) о влиянии 
личностной позиции человека на его жизнь (активность, самостоятельность, ответственность) 
(Дж. Беркли, Вольтер, П. А. Гольбах, Д. Юм); в) о побудительных мотивах деятельности и 
потребностях человека (П. А. Гольбах, Ж. О. де Ламетри); г) о важности самопознания в 
жизни человека (Ш. Л. Монтескье). 

Дальнейший историко-философский экскурс понимания сущности психологической 
активности человека, в контексте проектирования будущего мы продолжили, анализируя 
работы виднейших философов конца XVIII – середины XIX веков (Г.В.Ф. Гегель, 
Э.  Дембовский, Г. Каменский, И. Кант, А.  Руге, Л. А. Фейербах, И. К. Фихте, А. Цешковский, 
Ф. В. Й. Шеллинг, М. Штирнер и другие), что позволило выделить следующее:

∨ идеи И. Канта об априорности «образа» как формы отражения объектов, подвергшиеся 
критике многими философами (Г.В.Ф. Гегель, Э. Дембовский, Г. Каменский, А. Руге, 
Л. А. Фейербах, И. К. Фихте, А. Цешковский, Ф. В. Й. Шеллинг, М. Штирнер и другие), 
позволили осознать противоречивость учения (созерцательность, фатализм и равнодушие к 
судьбам личности) и, тем самым, способствовали продуктивному развитию учений о человеке, 
как активном творце своей жизни;

∨ освобождение индивида, от каких бы то ни было ограничений, человек свободен 
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и имеет право на самоопределение (Г. В. Ф. Гегель, Э. Дембовский, Г. Каменский, А. Руге, 
Л. А.  Фейербах, И. К. Фихте, А. Цешковский, Ф. В. Й.  Шеллинг, М. Штирнер и другие), 
самоценность человека признавалась И. Кантом;

∨ человек должен стремиться к совершенствованию активно и целенаправленно 
действуя (А. Руге, И. К. Фихте, Ф. В. Й. Шеллинг). А. Руге писал: «Самоцели нельзя достигнуть 
абстрактно, а можно только в связи с уже достигнутой внешней действительностью, т. е. 
определенную конечную цель и как продукт конечной действительности» [3, с. 414];

∨ был обозначен прототип схемы проектировочной деятельности, т. е. выделены 
следующие элементы: создание образа результата; влияние на субъекта, реализующего 
деятельность, образа результата; оценка внутренних возможностей (Г. В. Ф. Гегель);

∨ стремление к счастью, которое понималось как здоровье, благополучие и 
удовлетворение потребностей, определяло сущность человека (Л. А. Фейербах);

∨ положено начало обсуждению содержания системы «человек – мир» (Л. А. Фейербах);
∨ обосновано влияние творчества, инициативности и активности на способность и 

возможность человека творить свое будущее (Г. Каменский, Э.  Дембовский). 
Анализ западной философии периода со второй половины XIX в. до XX в. показал, что 

интерес философов указанного периода к пониманию сущности психологической активности 
человека не ослабел, и, обозначенные ими идеи актуальны и для настоящего времени [3, 4]. 

∨ Философия – это наука о ценностях (В. Виндельбанд, Г. Риккерт). В настоящее 
время в центре самоопределения и становления человека, в том числе и профессионального, 
проблема изучения аксиосферы является одной их основополагающих. Современный человек 
проектирует свое будущее в соответствии с ценностями и смыслами, которых придерживается 
(А. Г. Капцов, Д. А. Леонтьев, А. И.  Пригожин и др.). 

∨ Происхождение «Я» у теоретиков прагматизма (У. Джемс, Дж. Г. Мид, Ч. Пирс) целиком 
социальное. В центре – личность с ее переживаниями, интересами и заботами. Главная 
характеристика личности – способность становиться объектом для самонаблюдения, причем 
внешний социальный контроль трансформируется в самоконтроль. Идея о самоконтроле 
является одной из ведущих при разработке структуры проектирования. 

∨ Главная цель философии – помочь человеку в потоке опыта двигаться по направлению 
к поставленной цели и достигать ее (У. Джемс, Д. Дьюи, Дж. Г. Мид, Ч. Пирс и другие). 

∨ В феноменологии Э. Гуссерль ввел понятие «жизненные миры», в отношении 
полагания которых только и можно рассматривать начала познания человека. Он дал новое (по 
отношению к картезианскому и кантовскому) представление о роли Я (его «прозрачности», 
трансцендентальности). М.  Хайдеггер, основоположник экзистенциализма, истолковывал 
реальность «жизненного мира» как языковую реальность. М. Мерло-Понти обозначал 
«субъект и мир» как два полюса единого «феноменального поля». 

Э. Гуссерль образ рассматривал исходя из интенциональности сознания, т. е. направленности 
его на предмет, конституируемый при этом как целостность. Образ – сознательно 
организованная форма специфического отношения, которая задана конкретно и наглядно. 
Ж. П. Сартр разграничивал понятия «образ» и «представление». Образ, по Ж. П. Сартру, – это 
нереальное наблюдение, спонтанен и не зависим от воли. 

∨ Проблема бытия, преломленного через индивидуальный опыт существования 
отдельного человека, смысла бытия и бытия как «диалог» между богом и человеком, 
человеком и миром (М. Бубер, Э. Гуссерль, М. Мерло-Понти, Г. О. Марсель, М. Хайдеггер), 
идея свободного выбора (Н. Аббаньяно, Ж. П. Сартр) была выведена на первый план. 

∨ Человек свободен в том смысле, что он сам «проектирует», «создает себя». Понимание 
свободы различными представителями экзистенциализма определялось их трактовкой 
трансценденции: свободу можно обрести только в боге (Н. Аббаньяно, Г. О. Марсель, 
К. Ясперс); свобода есть отрицательность по отношению к бытию (Ж. П. Сартр). 

∨ В экзистенциализме феномен будущего времени рассматривался в связи с такими 
понятиями, как «решимость», «проект», «надежда», что подчеркивает его значимость, 
утверждается личностно-исторический характер времени и его связь с человеческой 
деятельностью (Н. Аббаньяно, А. Камю, Г. О. Марсель, М. Мерло-Понти, Ж. П. Сартр и 
другие). 

∨ Целостность исторических образований через призму целостности человеческой 
личности рассматривают философы направления герменевтики Понятие жизни как способа 
бытия человека является центральным в данной теории (Х-Г Гадамер, В. Дильтей). Идеи, 
сформулированные основоположниками герменевтики, являются основными в современном 
холономном подходе, который мы в нашем исследовании относим к конкретно-научной 
методологии. 
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В герменевтике 60-70 гг. 20 века (Г. Кун, А. Аппель, Э. Корет, Э. Хайнтель, Л. Витгенштейн 
и др.) стала важной легализация проблемы герменевтического круга: чтобы что-то понять, 
нужно об этом иметь какое-то представление. Понимание начинается не с «чистого листа», 
а с пред-понимания (пред-знания, пред-суждения). В то же время истинность понимания 
задается тем, что оно следует из наблюдения, а не предшествует ему. В герменевтике, ставящей 
основной целью познание как расшифровку смыслов, понимание всегда опосредовано 
двойным контекстом: 1) культурно исторически сложившимися системами знаков, нормативов, 
надындивидуальных смыслов и 2) конкурирующими возможностями интерпретации события 
(или текста) другими субъектами. 

Подводя итог историко-философского экскурса изучения прогностической функции 
сознания человека и понимания сущности психологической активности человека в 
контексте поиска подтверждений об имплицитном присутствии структурных компонентов 
проектирования в различных философских и психолого-педагогических учениях следует 
отметить, что:

∨ на протяжении всего периода существования философии от эпохи Древнего мира до 
наших дней внимание ученых в явной или не явной форме всегда было обращено на человека 
и его взаимоотношения с Миром;

∨ события будущего ставились в зависимость: а) от степени моральности поведения 
человека (Древняя Индия «Упанишады»); б) от влияния всемогущего Бога, «все в мире 
предопределено» (Тит Флавий Климент, Фома Аквинский); в) от влияния личностных 
особенностей (самостоятельность, активность, благоразумие, право на выбор) (Л. Балла, 
Т. Компанелла, Пико дела Мирадола, М. Монтень, Т. Мор, Т. Мюнцер, Ф. Патрици, 
П.  Помпонацци, Э. Роттердамский); г) от влияния личностной позиции человека (активность, 
самостоятельность, ответственность) (Дж. Беркли, Вольтер, П. А. Гольбах, Д.  Юм); д) от 
осознания свободы и права на самоопределение (Г. В. Ф. Гегель, Э. Дембовский, Г. Каменский, 
А. Руге, Л. А. Фейербах, И. К. Фихте, А. Цешковский, Ф. В. Й. Шеллинг, М. Штирнер и другие); 
е) личностно-исторического характера времени и его связи с человеческой деятельностью 
(Н.  Аббальяно, А. Камю, Г. О. Марсель, М. Мерло-Понти, Ж. П. Сартр и др.); 

∨ понятие «образ» использовалось: а) для толкования восприятия предметов окружающего 
мира (мыслители Древней Индии и Древнего Китая, Ф. Аквинский, Авиценна, Д. Динанский, 
Окнам, и. Кант и др.); б) для толкования связи между мышлением и чувствами, истинными 
знаниями и ощущениями (Аристотель); 

∨ существовало ценностно-смысловое объяснение природы существования человека 
(К. А. Гельвеций) и обоснование целенаправленности человеческой деятельности и ее 
причинное объяснение (Аристотель, А. Руге, И. К. Фихте, Ф. В. Й.  Шеллинг). 

Все это свидетельствует о том, что предмет историко-философского рассмотрения 
проектирования как опережающего отображения и порождения будущего – вопрос о 
природе проектирования раскрывает его онтологический аспект, а вопрос об отношении 
проектирования к объективной действительности раскрывает его гносеологический аспект. 
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БАНКІВСЬКА СИСТЕМА ШВЕЙЦАРІЇ 1936-2012 РОКИ: ВИБІР В БІК НОВИХ РЕАЛІЙ 
ЧИ ТРАДИЦІЙ?

У статті висвітлено складові та характерні риси банківської системи Швейцарії та 
обґрунтування їхнього впливу на міжрегіональні економічні та політичні відносини із 
Європейським Союзом. Показано особливості формування та реалізації фінансових інтересів 
Швейцарії в контексті імплементації двосторонніх угод між Швейцарською Конфедерацією та 
окремими країнами Європейського Союзу щодо розкриття імен клієнтів. 

Ключові слова: банківська система, банківська таємниця, зовнішня політика Європейського 
Союзу, Швейцарія. 

В статье проанализированы составляющее банковской системы Швейцарии и их влияние 
на межрегиональные экономические и политические отношения с Европейским Союзом. 
Продемонстрированы особенности формирования и реализации финансовых интересов 
Швейцарии в контексте имплементации двусторонних соглашений между Швейцарией и 
Европейским Союзом. 

Ключевые слова: банковская система, банковская тайна, внешняя политика Европейского 
Союза, Швейцария. 

Just as Switzerland has been an important center of reliable banking services in the world, so has 
the banking sector become important to its prosperity. This paper focuses on the institution of banking 
secrecy as the central reason behind the success of the Swiss banking sector, which has recently been cited 
as complicit in serious cases of tax evasion. A stream of money laundering and other financial scandals 
have made strict bank secrecy difficult to justify. The Swiss, however, have argued that intervention in 
their tax regime from other states is tantamount to bullying of their sovereign prerogative. 

Social uprisings, budget deficits and austerity measures have brought about a new phase in the world 
economy, necessitating changes in the Swiss banking tradition as new tax havens such as: Singapore, 
China and India emerge as serious rivals to Switzerland. 

In 1934 the principle of banking secrecy was judicially enacted into Swiss penal law, citing the need 
to protect victims of Nazi persecution and attract foreign business. By offering this kind of bank service 
and protection to its citizens and foreign countries, Swiss banks took advantage of the international 
norms as it has become apparent that not just victims of persecution have used these services but also 
criminals, money launderers and tax evaders. It is an interesting paradox that offshore investment 
is often more advantageous for foreigners than local residents. Looking at the immense amount of 
money which has been gained through money laundering and tax evasion, it is clear that it is not 
only the playground of the rich and famous but a serious business. This revenue is subtracted from 
the economic, political and social infrastructure of the nation. The author investigates the historical 
background and future steps schemes in the financial sector. 

Keywords: banking system, banking secrecy, the foreign policy of the European Union, Switzerland. 

Одним з головних чинників економічного благополуччя та зростання країни є стабільність її 
банківської системи. Швейцарія вважається однією з найважливіших банківських і фінансових 
центрів світу, банківська справа якої набула особливого розмаху у 50-60 роки минулого століття. 
Розташування в центрі Європи, статус постійного нейтралітету, економічна і політична 
стабільність, відносно стійкий курс національної валюти, ліберальне законодавство у валютно-
фінансовій сфері, а також розгалужена мережа банківських філіалів і відділень та широкий 
асортимент банківських послуг із великими обсягами операцій сприяли становленню країни 
в якості міжнародного фінансового центру. Інститут банківської таємниці, який був ключовим 
і стійким монолітом непохитної основи всієї швейцарської банківської системи і сприяв 
становленню країні як благополучного та стабільного в адміністративних і фінансових системах
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центру, знаходиться під прицілом країн Європейського Союзу та Сполучених Штатів. Падіння 
акцій банку UBS, схеми махінацій розроблені банківськими службовцями для допомоги 
клієнтам у відхилянні від сплати податків поставили під загрозу довіру до всієї країни як до 
надійного партнера та надійного фінансового центру. 

Актуальність даної статті полягає у демонстрації аналізу проведеним швейцарським урядом 
помилок недооцінення всієї серйозності світової фінансової кризи і створення негативного 
іміджу країни-офшора. Пріоритетним важелем успішного розвитку двосторонніх відносин має 
стати розбудова стійких та ефективних механізмів по контролю за відмиванням брудних грошей 
та політика транспарентності. 

Мета статті - висвітлити складові та характерні риси банківської системи Швейцарії та 
обґрунтувати їх вплив на міжрегіональні економічні та політичні відносини із країнами 
Європейського Союзу. 

Хронологічні рамки даної статті охоплюють період з 1936 по 2012 рік. Вибір даних 
хронологічних рамок поясняться значенням аналізованого періоду для реалізації історичного 
підґрунтя щодо визначення подальших дій для запобігання вчиненню кримінальних дій у 
фінансовій сфері зі сторони Європейського Союзу та Швейцарії. Нижня хронологічна межа 
датується 1936 роком, коли був закладений інститут банківської таємниці. Верхня хронологічна 
межа визначена 2012 роком, тобто останніми подіями які відбуваються у сфері фінансових 
відносин між ЄС та Швейцарією. 

Питанню інституту банківської таємниці Швейцарії присвячені дослідження Ронена Палана, 
Бенедикт Вібе Крістенен. Їх роботи привернули особливу увагу під час написання статті. 
Бенедикт Вібе Крістенен аналізує програмні зміни в міжнародних фінансових транзакціях яку 
пройшла банківська система Швейцарії до 1985 року. Автор Ронен Палан вивчає юридичні 
аспекти, нерегульовані але досить добре розвинені системи, які підтримуються урядами держав. 
Ці системи виникли лише для роботи на міжнародні фінансові операції, податкові оазиси. Автор 
вважає що комерціалізація суверенітету підриває легітимність поняття держави та сприяє формі 
кочового капіталізму. 

Окремої уваги заслуговують праці Бита Гуілдмана. У свої роботі дослідник виокремлює 
історичне підгрунття становлення принципу банківської таємниці, дає ґрунтовний аналіз роботі 
швейцарських банків, аналізує справжнє значення банківської таємниці, аналізує ситуацію, 
яка склалась між швейцарським банком UBS та США та робить висновок щодо подальшого 
розвитку подій. 

Структура банківської системи Швейцарії, на відміну від більшості інших країн, 
характеризується концепцією універсалізму. Характерною рисою швейцарської банківської 
системи є надзвичайно високий ступінь контролю за діяльністю банків та інвестиційних компаній. 
На цьому ґрунтується загальноприйняте в світовій практиці ставлення до швейцарських банків 
як до еталона надійності. Контроль за банками має триступінчасту структуру і здійснюється 
Федеральною банківською комісією, Національним банком і Швейцарською банківською 
асоціацією відповідно до федерального закону про банки від 1934 року [3, с. 72-74]. Більшість 
вважає, що принцип банківської таємниці був започаткований швейцарцями. Насправді ж перші 
історичні згадки про банківську таємницю відносяться до 1593 року при укладенні статуту 
банку Амбросіано в Мілані (Banco Ambrosiano) [8, с. 1]. 

Традиційна банківська таємниця сприяла успіху швейцарської банківської справи і 
перетворенню країни в один з найбільших світових банківських центрів, в якому зосереджено 
приблизно 1,2 трлн дол. активів міжнародних клієнтів, що складає одну третину глобальних 
транснаціональних активів [10, с. 94]. Високий рейтинг банківської системи Швейцарії 
обумовлений тим, що за період після Другої світової війни не було жодного випадку банкрутства 
банку. 

В чому ж полягає різниця між принципом банківської таємниці у Швейцарії та принципом 
конфіденційності в інших європейських країнах?

Швейцарія давно юридично закріпила право на приватність та свободу, яке включає право 
на захист персональних фінансових даних. Швейцарський Федеральний Суд керується даним 
правом з 1874 року. У 1934 році був прийнятий федеральний закон про банки, в якому в статті 
47 визначена міра кримінальної відповідальності за розголошення персональних даних клієнта. 
Кримінальна а не адміністративна відповідальність є основною відмінністю між принципом 
банківської таємниці у Швейцарії та принципом конфіденційності в інших європейських 
країнах. Для того щоб зрозуміти причину через яку була введена кримінальна відповідальність 
за порушення таємниці банківського вкладу потрібно проаналізувати історичне підгрунття 
цього питання. Автор Бит Гуідман наводить наступний аспект - у 1933 році Адольф Гітлер 
стає рейхсканцлером Німеччини. Тисячі людей які переслідувались в гітлерівській Німеччині 
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починають розмішувати свої вклади у Швейцарії, для того щоб зберегти їх від конфіскації. Таким 
чином у 1934 році був прийнятий закон щодо банківської діяльності. Банкіра, якого звинувачують 
у розголошенні банківської таємниці, притягували до кримінальної відповідальності навіть без 
судового позову клієнта. Це було зроблено для того щоб захиститись від діяльності агентів 
податкових та прикордонних органів нацистської Німеччини, які давали хабарі співробітникам 
швейцарських банків для того щоб отримати імена клієнтів [8, с. 10]. Таким чином коли в дію 
вступив закон про банки, жоден співробітник не мав права, навіть після виходу на пенсію чи 
будучи у відставці, розголошувати імена клієнтів. Так було закладено ефективний і дієвий 
механізм захисту клієнтів банку від будь-яких дій зі сторони урядових установ та відомств буд-
яких країн. Інтерпретація закону дійшла до того, що співробітники банку не мають права навіть 
підтвердити сам факт існування вкладу, навіть на запит самого клієнта, керуючись поясненням 
що на клієнта може бути здійснений тиск зі сторони уряду. [9]. 

Звичайно не можна стверджувати, що принцип банківської таємниці є абсолютним. 
Швейцарські закони детально регулюють за яких умов банківська таємниця може бути 
частково розкрита. А саме тоді коли громадянин Швейцарії підозрюється у кримінальному 
злочині. Правоохоронні органи мають отримати дозвіл суду за яким банківська таємниця буде 
розкрита. Щодо іноземних громадян тут діє інший принцип, а саме той який визначений у 
двосторонньому договорі із кожною окремою країною. За будь-якої умови, правоохоронні 
органи іншої країни мають спочатку отримати дозвіл суду Швейцарії, при чому кримінальна 
дія «клієнта-підозрюваного» має відноситись до кримінальної відповідальності і по законам 
Швейцарії. Тут і виникає колізія, так як податкові правопорушення не відносяться до 
кримінальної відповідальності у Швейцарії. Треба зазначити, що Швейцарія розмежовує два 
поняття - ухиляння від сплати податків (адміністративне правопорушення) і податкові махінації 
(кримінальне правопорушення). Тому Швейцарію і звинувачують у захисті іноземних клієнтів, 
які ухиляються від сплати податків у рідних країнах. Різний підхід до цього питання зі сторони 
Швейцарії, ЄС та США і є наріжним каменем спотикання. 

Останні два роки США і Європейський Союз всіма силами намагаються припинити практику, 
коли Швейцарія використовується, як пункт призначення для грошей пов’язаних з фінансовими 
злочинами. За даними Boston Consulting Group на 2010 рік приблизно 2. 1 трил дол, а це 27 
% всього офшорного капіталу було розміщено саме у Швейцарії. Протягом багатьох років 
Швейцарія палко відстоювала своє право на володіння «золотою акцією» - законом про таємницю 
банківського вкладу. Опитування показали, що населення країни дуже добре поінформовано в 
цьому питанні. При цьому 58% підтримують закон про таємницю банківського вкладу і лише 
11% хотіли б його змінити. 

Борючись за наповнення національних бюджетів, уряди країн ЄС та США розпочали війну з 
власними громадянами і їхнім небажанням інвестувати в рідні економіки та сплачувати податки. 
Відкриваючи рахунки в третіх країнах нерезиденти уникають сплати податків на доходи, 
зокрема за нараховані на заощадження відсотки [1] Крім США, розкриття банківської таємниці 
від Швейцарії вимагають Німеччина, Великобританія і ще ряд європейських країн. 

З 2000 року Європейська комісія проводила щорічні переговори із Швейцарією і намагалась 
переконати її у важливості зміни законодавства щодо банківської таємниці. Так спочатку 
Європейська комісія запропонувала всім країнам-членам ЄС запровадити єдиний податок на 
дохід за місцем його походження/нарахування. Іншими словами, якщо громадянин однієї з 
країн ЄС тримає гроші в банку іншої країни ЄС, то з нього в будь-якому випадку стягатимуть 
єдиний ЄС-податок на доходи від цих вкладів. Проти цього різко виступила Великобританія 
побоюючись, що це призведе до масованого відтоку капіталу в фінансові центри за межами 
Європейського Союзу. 

Порадившись, лідери ЄС вирішили піти іншим шляхом - увівши так званий обмін 
інформацією про клієнтів. У результаті кожна з країн-членів Євросоюзу одержуватиме дані 
про свого громадянина, коли той захоче інвестувати свої заощадження у фінансові установи 
будь-якої іншої країни ЄС. Податок тоді доведеться сплатити на батьківщині. Такий план зовсім 
не сподобався Бельгії і Люксембургу, і вони продовжували наполягати на єдиному податку за 
місцем походження доходу [1; 2; 3]. 

Швейцарські банки, які підписали двосторонні угоди про податкових ухильників з владою 
Німеччини і Великобританії, зазнають фінансових втрат. Згідно з дослідженням компанії Booz 
& Co, відтік коштів складе 47 млрд франків (51,1 млрд дол.). При цьому щорічно фінансові 
інститути Швейцарії втрачатимуть близько 1,1 млрд франків (1,2 млрд дол.) - 4% доходів від 
рівня 2010 року [6; 7]. 

Після початку світової кризи швейцарська банківська таємниця опинилася під загрозою. У 
2009 році Швейцарія ввела поняття різниці між ухиленням від податків і податковою махінацією 
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у всі угоди щодо подвійного оподаткування, тим самим США отримали чудову можливість 
здійснювати тиск на Швейцарію. Між найбільшим швейцарським банком UBS і американською 
Федеральною податковою службою IRS (Internal Revenue Service) виник конфлікт. На початку 
2009 року весь світ звинувачував Швейцарію у нечесній конкуренції за рахунок культивування на 
своїй території «податкових оазисів». У 2009 році США отримали від банку UBS 780 мільйонів 
доларів за те що останній допомагав американським громадянам ухилятись від сплати податків. 

В тому ж році Credit Suisse зафіксував чистий відтік у розмірі 30 млрд франків (31,98 млрд 
доларів), повідомляє Reuters з посиланням на фінансового директора банку Девіда Матерса. 
Credit Susse займає після UBS друге місце за активами серед швейцарських банків. 

На початку 2012 року банки Швейцарії, включаючи UBS і Credit Suisse погодилися віддавати 
виручку від податку на інвестиції і доходи від приросту капіталу міністерствам фінансів 
Великобританії в обмін на нерозголошення імен клієнтів. Угода повинні набути чинності 
в січні 2013 році і, на думку аналітиків, обернуться падінням інтересу вкладників до країни. 
Приватні банкіри вважають, що відплив капіталу з провідних швейцарських банків складе 25-
30 відсотків від загального обсягу розміщених на рахунках коштів. Така ж угода мала діяти і з 
Німеччиною але вона не була ратифікована парламентом Німеччини. Раніше передбачалося, 
що документ також набуде чинності в січні 2013 року. За умовами угоди для добровільної 
легалізації активів достатньо б одноразово сплатити податок у розмірі 21-41відсотків від суми 
вкладу в швейцарському банку (ставка залежить від суми і терміну депозиту). Вкладники при 
цьому зберігають анонімність - податки з нерезидента-власника рахунку відніме швейцарський 
банк, а потім переправить їх в німецький бюджет. Цей підхід умовно назвали «схемою Рубіка», 
аналогічні угоди вже успішно ратифіковані парламентами Великобританії і Австрії. Хоча 
критики вважають, що сподівання Великобританії отримати від такої афери 7 мільярдів фунтів 
( 11 мільярдів доларів) є занадто оптимістичними. Соціал-демократична партія Німеччини 
наполягає на укладанні нової версії документа - з автоматичним розкриттям інформації по 
платниках податків. У німецькому міністерстві фінансів підрахували, що громадяни країни 
тримають на швейцарських рахунках близько 150 мільярдів швейцарських франків (124,6 
мільярда євро), а додаткові збори прибуткового податку могли б принести 10 мільярдів євро. 
З 2010 року наглядові органи Німеччини, які не мають прямого доступу до інформації по 
рахунках німецьких платників податків в швейцарських банках, витратили 9 мільйонів євро на 
придбання нелегальних копій банківських баз даних. Швейцарія у відповідь на подібні дії ще в 
березні 2012 року видала ордери на арешт трьох німецьких держслужбовців, відповідальних за 
придбання даних нелегальним способом. 

З 2010 року коли була запушена програма амністії понад 7 тисяч громадян зізналися в ухилянні 
від сплати податків і пройшли процедуру податкової амністії, що поповнило казну на 3 мільярди 
євро, заявили в міністерстві фінансів ФРН. 

Також у 2012 році уряд Швейцарії зобов’язав банки надати американській владі зашифровані 
дані про власних клієнтів. Під пильне око податківців потрапили 11 найбільших та найстаріших 
банків, і в квітні швейцарський уряд дозволив їм передати інформацію, яку запитували 
міністерство юстиції США і Комісія з цінних паперів і бірж. П’ять швейцарських банків, 
включаючи Credit Suisse, передали владі США інформацію про те, як в останні 10 років був 
влаштований їхній бізнес з обслуговування клієнтів із США. 

Останній скандал щодо ухиляння від сплати податків розгорнувся в листопаді 2012 року, коли 
податкова поліція та прокуратура Мангейма, Німеччина повідомили про розслідування щодо 
франкфуртської філії швейцарського банку UBS. Її підозрюють в сприянні ухиленню від сплати 
податків. Спочатку підозри викликали фінансові операції жителя Мангейма, який перевів великі 
суми в Швейцарію, не заплативши з них податки у держскарбницю. При цьому був використаний 
не офіційний спосіб переказу грошей за кордон, який відповідні служби могли б відстежити, а 
внутрішній розрахунковий рахунок німецької філії UBS. 

Німецькі слідчі дійшли до висновку, що подібна практика стала для представництва 
швейцарського банку системою і нормою. Такий висновок було зроблено після аналізу сотень 
тисяч документів, вилучених під час обшуку в офісах UBS в Німеччині в травні. Аналізуючи 
отримані документи, слідчі дізналися про невідомий їм раніше спосіб ухилення від податків. 
Якщо раніше мова йшла здебільшого про відкриття рахунків в Швейцарії, то тепер з’ясувалося, 
що німецькі вкладники UBS використовують кошти, з яких не виплачені податки, для оплати 
узятих у Швейцарії кредитів. Таким чином UBS допомагав своїм клієнтам ухилятися від сплати 
податків з 2004 по 2012 роки. Прокурори вважають, що послугами банку користувалися тисячі 
податкових ухильників. Представники UBS зі свого боку стверджують, що ще в 2009 році 
відмовилися від всіх схем, які допомагали німецьким вкладникам уникати сплати податків. 

На думку автора, міжнародне співтовариство, яке переживає фінансову кризу, вирішило 
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зробите все можливе для сприяння досягнення соціальної справедливості. Ми живимо в час коли 
панує низький темп економічного росту, високій рівень безробіття та всезростаюча соціальна 
нерівність. Більшість населення не розуміє чому невелика кількість багатих людей ухиляється від 
сплати податків. Масові демонстрації підштовхують політиків і партії до радикальних способів 
вирішення проблеми, так ЄС пропонує ввести практику автоматичного обміну інформацією. 
В свою чергу Федеральна Рада вирішила прийняти останні рекомендації «Цільової групи по 
фінансовим заходам в сфері відмивання доходів». Федеральна Рада наказала створити спеціальну 
міжвідомчу робочу групу, яка має представити до кінця цього року конкретні заходи щодо 
участі Конфедерації у боротьбі з відмиванням брудних грошей. На думку автора, американська 
та європейська сторони погодяться на глобальну угоду із Швейцарією лише, якщо вони будуть 
впевнені, що швейцарські банки будуть вести свій бізнес згідно чинних міжнародних стандартів. 
В листопаді 2012 року Швейцарія під тиском міжнародної спільноти погодилась розробити 
план в якому будуть визначені подальші кроки по поступовому посиленню транспарентності 
в роботі банківського сектору. Так з листопада 2012 року при відкритті рахунку клієнта будуть 
просити підписати документ в якому він має зазначити що він сплатив всі податки. Підписання 
цього документу не буде обов’язковим. Головною причиною такого кроку на думку автора – є 
страх ізоляції міжнародною спільнотою. Останні події вже негативно вплинули на швейцарську 
економіку, яка дуже сильно залежить від доходу з банківського сектору. Роботу вже втратили 
майже 10 тис працівників банків. ВВП може зменшитись на 1 відсоток. UBS та Credit Suisse 
сподіваються компенсувати відтік вкладів грошима нових вкладників із країн що розвиваються. 
Нові реалії мають навчити швейцарців що економіки всіх країн так чи інакше взаємопов’язані 
і що в часи економічної та політичної нестабільності ніхто не може залишатись осторонь. 
Зараз швейцарські банкіри мають звикати до того, що своїх клієнтів вони мають заманювати 
економічною та політичною стабільністю та її вигідним стратегічним положенням у центрі 
Європи. І можливо ще одним моментом - ухилення від сплати податків так все ще і залишається 
не кримінальним правопорушенням. Зрозуміло лише одне, що цей механізм запушений і його 
вже не зупинити. 
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ПОЛІТИЧНІ АНТИТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НОВІТНІХ МІФІВ

Філософське осмислення процесу технологізації у політичній сфері суспільного життя, 
оскільки це є важливим у пізнанні можливостей політичних технологій. Висвітлення 

© В. В. Бова, 2012



112

 Політологія                                   Філософія і політологія в контексті сучасної культури  

Вип 4 (3)   2012

антитехнологій, які використовуються під час політичних перегонів для створення новітніх 
міфів, з метою приходу до влади певної політичної сили, можливості утримання цієї влади, 
створення легітимності в очах населення й сприятливого психологічного клімату в суспільстві. 

Ключові слова:новітній міф, технології, політичні технології, антитехнології. 

Философское осмысление процесса технологизации в политической сфере общественной 
жизни является очень важным в познании возможностей политических технологий. Освещение 
антитехнологий, которые используются во время политических выборов для создания новейших 
мифов, с целью прихода к власти определенной политической силы, возможности удержания 
этой власти, создания легитимности в глазах населения и благоприятного психологического 
климата в обществе. 

Ключевые слова: новейший миф, технологии, политические технологии, антитехнологии. 

Philosophical reflection process technologization in the political sphere of public life, as it allows 
to know the possibilities of political technologies. Coverage antitechnology used during political races 
to create new myths to the coming to power of a certain political force, the possibility of keeping this 
power to create legitimacy in the eyes of the population and favorable psychological climate in society. 

Keywords: new myth, technology, political technology, antitechnology

Актуальність теми обумовлена зростанням міри участі громадян у реалізації як політичної 
влади, так і організації суспільного життя в цілому в останні роки в Україні. Участь у суспільному 
житті актуалізує різні форми і шляхи такої участі – від рефлексивних до напівсвідомих і 
несвідомих, від високоорганізованих і інституалізованих до майже хаотичних, спорадичних і 
ситуативних. Міфологія лише на перший погляд постає чимось зі сфери підсвідомого, мало 
не хаотичного і надмірно мінливого. За всієї своєї плинності і здатності до пристосувань вона 
зберігає добре структуроване смислове ядро, а за всієї непомітності і несподіваності проявів 
виявляє ознаки постійно присутньої і незамінної основи функціонування суспільства. Інша 
справа – новітні міфи, які, претендуючи на впливовість класичної міфології, нерідко виявляються 
лише продуктом ситуативних і несистемних застосувань окремих політичних технологій, які 
спираються не стільки на реальну міфологічну основу суспільного життя, скільки на приватні 
інтереси окремих його суб’єктів. Якою мірою ці інтереси реалізуються навіть у таких міфах-
напівфабрикатах – питання, відповідь на яке допомагає отримати дана стаття. 

Постановка проблеми. Проблема полягає в тому, що технологізація виборчого процесу поряд 
із позитивною рисою – висока організація передвиборчого процесу, зокрема, і виборів загалом – 
має і негативний бік: відкриває можливості для маніпуляції свідомістю мас, створення ілюзорної 
реальності, впровадження в масову свідомість політичних міфологем. Звідси випливає потреба 
висвітлення проблеми існування антитехнологій у структурі виборчого процесу. 

Аналіз останніх джерел. Проблематикою політичних технологій у сучасній українській думці 
займається Д. Видрін, який розуміє технології як систему способів і шляхів досягнення базових 
результатів у політиці. Окремі технологічні аспекти діяльності суб’єктів політики знайшли 
своє відображення у працях А. Білоуса, М. Варія, К. Ващенка, А. Кириченка, В. Кутирьова, 
А. Пойченка. 

Технологія проведення виборів і референдумів передбачена виборчим законодавством. У 
сучасній політичній літературі цій проблематиці присвячено ряд праць (В. Бебик. Як стати 
популярним і перемогти на виборах та утриматись на політичному Олімпі; М. Головатий. 
Мистецтво політичної діяльності; Д. Горшков. Політичні партії та місцеві вибори; В. Князєв. 
Соціальна технологія та управління політичними процесами; В. Коломойцев. Путь к доверию 
народа; В. Кутирьов. Технологія перемоги на виборах; Підготовка і проведення виборчих 
кампаній; А. Пойченко Інноваційні технології і політична діяльність; А. Філатов. Електоральна 
поведінка і політичні технології; Як здобути перемогу на виборах та ін.). У них ми знаходимо 
рекомендації як до самої структури проведення виборів, так і технологію проведення 
передвиборчої агітації. Однак акцент у цих працях робиться на такі засоби і методи політичної 
боротьби, за допомогою яких гарантована перемога на виборах, можливість стати успішним чи 
популярним політиком. Це є підставою для твердження, що політичний маркетинг та виборча 
інженерія (підсистема політичного маркетингу) як система методів і засобів цілеспрямованого 
впливу на масову свідомість з боку суб’єктів виборчого процесу формування вигідної для себе 
дійсності набувають статусу науки. 

Мета статті. Філософське осмислення процесу технологізації у політичній сфері суспільного 
життя, оскільки це дає змогу пізнати можливості політичних технологій. Висвітлення 
антитехнологій, які використовуються під час політичних перегонів для створення новітніх 
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міфів, з метою приходу до влади певної політичної сили, можливості утримання цієї влади, 
створення легітимності в очах населення й сприятливого психологічного клімату в суспільстві. 

Нині технології набули статусу виміру соціального буття. Головною ознакою сучасності є 
підвищення ролі комунікацій у суспільному житті. Саме комунікація забезпечує трансляцію 
соціального досвіду як в межах одного покоління, так і від однієї генерації до іншої. Нині ми 
перебуваємо в умовах, коли інформаційний обмін є базовою передумовою розвитку соціальних, 
матеріальних, політичних стосунків. Комунікації формують культуру, економіку, політику, 
духовну сферу, задають їм формат, транслюючи і створюючи нові базові та вторинні параметри. 
Лише той, хто здатен швидше продукувати нову та корисну інформацію, має владу і вплив. 
За допомогою нових інформаційних технологій продукуються і народжуються нові смислові 
образи влади, виробляються нові ціннісні орієнтири, суспільні норми. Саме це дало підстави 
багатьом науковцям говорити про прихід інформаційної епохи. 

Новий тип соціуму, що формується, має багато відмінностей від попередніх форм соціальної 
організації. Інформаційне суспільство виражає ідею нової стадії в історичному розвитку і 
характеризується високим рівнем соціальної технологізації. Ми спостерігаємо створення 
новітнього соціального буття, у якому суспільні процеси відбуваються за принципами 
технологізації. 

Технологізація сприяє вирішенню багатьох економічних, соціальних, політичних, духовно-
моральних проблем, від простих до складних, а також запобіганню конфліктних ситуацій 
шляхом чіткої побудови певних процедур і операцій та дотриманню послідовності їх виконання. 
При цьому розробка соціальних технологій проводиться на базі науково обґрунтованої 
теоретичної концепції з урахуванням специфіки галузі, у якій здійснюється діяльність, і новітніх 
досягнень науки і техніки: програмування, моделювання, електронно-обчислювальної техніки 
й методів діагностики і контролю за процесами. Ці об’єктивні умови технологізації разом із 
суб’єктивними – високим рівнем економічної, моральної та політичної свідомості людей – 
сприяють ефективному розвитку як різних сфер суспільного життя, враховуючи і міжособистісні 
стосунки, так і суспільства загалом. Технологізація дозволяє побачити всю сукупність засобів, 
що використовуються суспільством для ефективного функціонування – від вищих органів 
управління державою до специфічних соціальних інститутів. 

Ситуація нестабільності в Україні пояснюється об’єктивними і суб’єктивними умовами. На 
політичному просторі точиться боротьба за владу, за налагодження політичних відносин із 
використанням власних механізмів для розв’язання проблем суспільства, реалізації інтересів 
суспільних груп і політичних рухів. Але не всі учасники боротьби дотримують правила, в 
цьому разі положень Конституції України, тому дуже важливо виявляти і обговорювати реальні 
інтереси політичних суб’єктів, форми, методи і способи впливу на владу і населення, які 
політичні технології є ефективними, а які – ні. 

Стабільне функціювання демократичної політичної системи суспільства можливе за умови 
розроблення та застосування технологій як системи послідовних дій, спрямованих на досягнення 
належного політичного результату. Аналізуючи світовий досвід діяльності суб’єктів політики, 
знаходимо не тільки використання певних засобів та методів досягнення поставлених цілей, а й 
систему послідовних дій. 

Для досягнення цілей реформування і забезпечення стабільності розвитку демократичної 
політичної системи суб’єкти політики (партії, політичні лідери тощо) повинні вчасно вжити 
відповідних заходів, не порушуючи технології. Це особливо важливо в умовах перехідного 
суспільства, коли ситуація динамічно змінюється, має місце ризик, недовіра, конфліктність 
тощо. 

Такий різновид соціальних технологій як політичні технології заслуговує на особливу увагу, 
оскільки займає провідне місце в системі технологій, від впровадження і функціонування 
яких залежить розвиток суспільства загалом. Оскільки необхідність у зверненні до політичної 
сфери соціального буття диктується специфічними політичними відносинами, що спрямовують 
розвиток суспільства в майбутньому. Адже так чи інакше відсутність політичної стратегії 
розвитку суспільства та нормативного забезпечення цього процесу в системі права та світогляду 
громадян навряд чи дасть змогу говорити про ефективність цього процесу. 

У соціально-філософській літературі поняття «технологія» пережило цікаву історію, 
відповідно і його значення зазнало еволюції. Термін «технологія» (походить від грецького 
téchnē – мистецтво, майстерність, уміння і lógos – вчення) учення про майстерність, уміння 
щось робити, виник у сфері технічного знання як система правил, прийомів, методів обробки 
сировини, матеріалів, що використовуються в промисловості. Поступово, під впливом змін, 
які відбувалися у виробництві та суспільному житті, в поняття «технологія» почали вкладати 
новий смисл, адекватний рівню суспільного розвитку і розуміти як «складну реальність, 



114

 Політологія                                   Філософія і політологія в контексті сучасної культури  

Вип 4 (3)   2012

яка в функціональному відношенні забезпечує ті чи інші цивілізаційні завоювання (тобто 
є механізмом новацій і розвитку), а власне – сферою ціленаправлених зусиль (політики, 
управління, модернізації і т. д.) низки соціокультурних факторів. [2, с. 65]

Характерною особливістю сучасного етапу суспільного розвитку є той факт, що технології 
не обмежуються лише впливом на виробництво, а стали характерними складовими соціальних 
процесів та управління ними, тобто набули загальносоціального значення. Болгарський філософ 
Н. Стефанов зазначив, що: «Там, де людина активно і цілеспрямовано ставиться до навколишніх 
процесів, де намагається свідомо і планомірно змінити природне і соціальне середовище, там, у 
принципі, можлива технологія» [3, с. 182]. 

Технології в галузі політики можуть розглядатися у вузькому значенні стосовно виробничої і 
соціальної сфери поряд із політичними (політичний маркетинг і політична реклама) і виборчими 
технологіями (вплив на масову свідомість через засоби масової інформації) і в широкому – як 
збірний термін для визначення сукупності цих спеціалізованих технологій. 

Політичні технології – це практично орієнтоване знання у цій сфері, метою якого є створення 
або заміна організаційних структур та управління поведінкою людей; це сукупність методів 
і засобів вирішення завдань, розроблених у процесі планування та проектування суспільних 
процесів. 

На відміну від виборчої технології, як системи операцій та процедур, послідовність і 
однозначність яких забезпечує досягнення поставленої мети, отримання бажаного результату, в 
чесній конкурентній боротьбі, антитехнології – це будь-які політичні хитрощі, протизаконні дії 
суб’єктів виборчого процесу, використані для маніпуляції свідомістю мас, приниження опонента 
в очах електорату, зниження рівня його (опонента) популярності. 

Д. Видрін, досліджуючи технології політичного лідера, виділяє низку антитехнологій, які 
широко використовуються суб’єктами виборчого процесу. Він вважає, що популізм – це той-
таки «пакет антитехнологій». Популізм – це схильність масової свідомості до простих пояснень 
складних проблем. «Центральна антитехнологія базується, безумовно, на тій особливості 
політичної ментальності широких мас, яку можна назвати презумпцією істинності простих 
рішень». Це пояснюється тим, що легко «зрізати» опонента, звинувативши його в «зарозумілості», 
і в неспроможності викликати схвалення залу, апелюючи до простоти і дохідливості. 

Наступним різновидом антитехнологій він вважає «презумпцію значущих малих, але 
конкретних справ». 

Третьою популіською антитехнологією є «лестощі охлократії». Ця антитехнологія діє за 
принципом: простий народ володіє трьома незалежними один від одного засобами пізнання 
навколишнього світу – інтелект, естетичний смак, політичне чуття. При цьому, якщо перші два 
можуть не спрацювати через недостатню освіченість, то третій виконує свої функції безвідмовно. 
І досить часто використовується суб’єктами виборчого процесу під час особистих зустрічей із 
виборцями, повторюючи фразу: «Народу це не потрібно, а народ – це моє глибоке переконання, 
моя аксіома - в політиці помилитися не може». 

Останньою популіською антитехнологією за Д. Видріним є «ідеологічне клішування», або 
«чіпляння ярликів» [1]. 

До атитехнологій можна також зарахувати оперування суб’єкта виборчого процесу цифровим 
матеріалом. Ця антитехнологія широко використовується і діє на масову свідомість, створюючи 
ефект переконливості. Найчастіше вона реалізується засобами наочної агітації – листівками, в 
яких подаються цифри, що характеризують ті чи інші сторони економічного і соціального стану 
в країні на цьому етапі розвитку порівняно або з минулим, або, що досить часто трапляється, з 
цифровими показниками економічного розвитку західних країн. 

До антитехнологій також належить «підміна або звуження теми» [1, с. 280], якою користуються 
суб’єкти виборчого процесу через ЗМІ (газетні і журнальні статті на політичну тематику), 
використовуючи такі засоби, як заголовок, перше речення тексту, перший абзац. Суть цієї 
антитехнології полягає в тому, що названі засоби використовуються для вичленення із тексту 
головної теми. Таким чином читач мимоволі намагається звести зміст тексту до однієї головної 
теми. Підказкою (заголовком) досягається ефект запам’ятовування лише головної теми, і 
наступного дня читач з усієї статті пам’ятає лише те, про що говорив заголовок. 

До цього переліку слід додати такі антитехнології як:
«Опонент – ворог». Чим більше ситуація в країні характеризується нестабільністю, тим більше 

суб’єкти політичної діяльності потребують в ворогах. У такому разі масове незадоволення 
спрямовується не на істинного винуватця (неефективного управлінця), а на зовнішніх чи 
внутрішніх (видимих) «ворогів». 

Суб’єкти політичної діяльності використовують також антитехнологію «керування третьою 
силою», суть якої проявляється у побудові такого алгоритму дій, за якого розвиток конфліктної 
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ситуації виглядає як процес, викликаний об’єктивними обставинами, а в дійсності причиною 
конфлікту є воля третьої сторони, яка в цьому зацікавлена. 

Антитехнологія «очікування стану втомленості опонента». Ефект втомленості конкуруючої 
політичної сили досягається такими операціями, як відповіді на звинувачення, проведення 
обшуків лідерів політичних сил тощо. Близькою за змістом є наступна антитехнологія 
«моделювання реальності, яка не відповідає дійсності». 

«Прихована за зовнішніми проявами ворожість». Суть цієї антитехнології полягає в тому, 
що лідери політичних партій. блоків, керуючись особистісними пріоритетами, впливають на ті 
структури, які вони представляють. 

Досить широко використовується у передвиборчій боротьбі антитехнологія «нерівноцінного 
обміну», суть якої полягає у обміні голосів виборців на обіцянки суб’єктів політичної діяльності. 
У боротьбі кількох політичних партій, блоків за владу використовується антитехнологія 
«об’єднання з дальнім ворогом, щоб перемогти ближнього». Ворожі і неприязні стосунки 
виникають зазвичай не з політичними силами – антиподами, а з тими, що мають близьку 
ідеологію і відповідно розраховують на підтримку тих самих груп електорату. 

Антитехнологія «приховування істинних винуватців, істинних причин подій, вказуючи на 
видумані особи» полягає у пошуку винуватця. Наприклад, винними у нестабільній економічній 
і політичній ситуації в країні можуть бути демократи, комуністи, олігархи, помаранчеві тощо. 

Отже, ми бачимо, що поряд з технологіями існують і антитехнології. Існування антитехнологій 
у структурі політичних технологій і ефективність впливу їх на масову свідомість дає підставу 
стверджувати, що нинішньому періоду розвитку демократичних відносин нашого суспільства 
притаманно:

- по-перше, низький рівень масової політичної свідомості; 
- по-друге, використання антитехнологій під час передвиборчої агітації – маловивчене 

явище;
- по-третє, антитехнології виступають засобом творення новітніх міфів для прихованого 

впливу на масову свідомість з метою обґрунтування права суб’єктів управління політичними 
процесами керувати суспільством у певному напрямку, програмування думок, настроїв, 
переконань, психічного стану мас, здійснення політичного контролю суб’єктами політичного 
процесу в межах певної спільноти. 

- по-четверте, оскільки проведення виборів у країні передбачається законодавством 
цієї країни, то законодавча гілка управління політичними процесами не має чіткої теоретично 
технологічної обґрунтованості. 

Очевидно, що антитехнології є інструментом для творення новітніх міфів. 
Міфологічне сприйняття й осмислення явищ дійсності супроводжує як людство впродовж 

усього існування, так і окрему людину протягом всього її життя. Міфологічне світосприйняття 
має свою специфіку, яка починається з наївної спроби вирішити питання, які перебувають за 
межами сприйняття практичного освоєння світу, з метою полегшення існування та виживання 
людини. Міфи народжуються, розповсюджуються, трансформуються у всіх сферах суспільного 
життя: матеріальній, соціально-політичній, духовній і культурно-побутовій. Масштабність 
їх функціонування прямо пропорційно залежить від рівня розвитку масової свідомості: 
економічної, моральної, політичної тощо. Реалії сьогодення показують, що політична свідомість 
активізується і значно домінує над іншими формами свідомості. Тому й міфи, які породжуються 
і функціонують у соціально-політичній сфері суспільного життя є найпоширенішими й 
найвпливовішими. Ці міфи ми називаємо новітніми. 

Новітні міфи є складовою технології суб’єктів політичної діяльності. Під новітньою 
міфологією розуміється такий тип світогляду, в якому знання і розуміння політичних подій і 
процесів замінюється образами, символами і вірою в них. 

У новітніх міфах не має особливого міфологічного ставлення до світу загалом, вони містять 
уявлення про роль соціальних груп у житті суспільства, особливості й орієнтири політичних 
процесів. Новітня міфологія підносить на вищий рівень образ певного суб’єкта політичної 
діяльності (лідера, кандидата, групу), а дії опонентів витлумачує як негативні, ворожі. 

Новітні міфи є складовою технології влади, відкриваючи можливості для прихованого впливу 
на масову свідомість, ставлять такі цілі:

а) обґрунтувати право суб’єктів управління політичними процесами керувати суспільством у 
певному напрямку;

б) програмувати думки, настрої, переконання, психічний стан мас;
в) здійснювати політичний контроль суб’єктами політичного процесу в межах певної 

спільноти. 
Новітній міф переконує сучасну людину в невипадковості її появи у світі в цей час і у цьому 
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місці. У разі кризової ситуації в суспільному житті перехідного періоду масова свідомість 
втрачає енергетичний потенціал і, як наслідок, виникає неможливість вирішення будь-яких 
екзистенційних завдань, настає криза світогляду. Саме в цей момент у соціумі активізується 
процес міфотворчості, відбувається боротьба за виживання кількох міфоконцепцій. Перемагає 
та політична сила, яка спроможна відродити новий архетип з глибин колективного несвідомого і 
переключити увагу маси на новітній міф, в основі якого лежатиме концепція соціальної істини, 
ґрунтованої на справедливості (соціальна захищеність громадян, подолання бандитизму, 
корупції і інших негативних соціальних явищ тощо), світлому образу майбутнього держави як 
ідеального буття, відродженні і збереженні національної історії і культури, усуненні старого 
політичного режиму, який не виправдав сподівання народу (аналог міфічної боротьби Добра і 
Зла). 

Підсумовуючи викладений матеріал можна відзначити, що стабільне функціонування 
демократичної політичної системи можливе за розроблення та застосування технологій як 
системи послідовних дій, спрямованих на досягнення потрібного політичного результату. 

Нинішня суспільна ситуація динамічно змінюється, мають місце ризик, недовіра, 
конфліктність тощо. А технологізація соціально-політичного процесу є гарантом стабільності 
розвитку демократичної політичної системи. 

Філософське осмислення процесу технологізації в соціально-політичній структурі суспільства 
є актуальним на сьогодні, оскільки дає змогу пізнати можливості технології та управління нею. 
За допомогою технології відкриваються нові можливості використання знання для осмислення 
суспільно-політичного буття. 

Суть технології заключається в тому, щоб виявити і найдоцільнішим способом розподілити 
порядок процедур і операцій для максимального ефекту певного процесу. Така особливість 
технології відкриває можливості для використання її як у ході управління політичними 
процесами, так і під час виборчих процесів. 

За умови дотримання послідовності технологізації виборчого процесу забезпечується 
висока організація передвиборчої агітації зокрема і виборів загалом. Але на сучасному етапі 
розвитку суспільства, що характеризується швидкоплинністю змін на політичному просторі, 
технологізація відкриває можливості для маніпуляції свідомістю мас, створення ілюзорної 
реальності, впровадження в масову свідомість новітніх міфів. 
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ХАНТІНГТОН ЯК ФУНДАТОР ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ ГЕОПОЛІТИКИ

У статті розглядається цивілізаційна парадигма С. Хантінгтона, його основні ідеї як 
фундатора цивілізаційної геополітики, описані передумови зародження його поглядів, а також 
їх актуальність для сучасного світопорядку, приділена увага критиці його ідей з точки зору 
цивілізаційного підходу. 

Ключові слова: цивілізація, концепція, зіткнення цивілізацій, цивілізаційний розлом. 

В статье рассматривается цивилизационная парадигма С. Хантингтона, его основные идеи 
как основателя цивилизационной геополитики, описаны предпосылки зарождения его взглядов, 
а также их актуальность для современного миропорядка, уделено внимание критике его идей с 
точки зрения цивилизационного подхода. 

Ключевые слова: цивилизация, концепция, столкновение цивилизаций, цивилизационный 
разлом 
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In the article the civilizational paradigm Samuel Huntington, and its guidelines as the founder of 
civilizational geopolitics described premises of origin of his views, as well as their relevance to the 
contemporary world order, paid attention to criticism of his ideas in terms of civilizational approach. 

Samuel Huntington, author of the theory of neoatlantizm which predicts a future clash of civilizations. 
He sets out his vision in his programmatic article «The Clash of Civilizations», which appeared as a 
summary of the big geopolitical project «Changes in the global security and U. S. national interests». 

The article of classic political science Huntington on the interaction of civilizations as a key player 
in world politics. Arose from an article in the journal Foreign Affairs, which has caused the most-more 
resonance for the entire second half of the twentieth century, it describes a new political reality of our 
time and predicts the global development of the human civilization. 

The basis of the article is the author’s assertion that the central axis of world politics in the future 
will be a conflict between the «West and the rest of the world,» and the reaction of the non-Western 
civilizations to Western power and values. The author believes that the most significant conflicts of 
global politics will unfold between nations and groups belonging to different civilizations. The main 
source of conflict will be an ideology and not economics. Critical boundaries between humanity and 
the prevailing sources of conflict will be determined by culture. 

In this paper the main points of the theory of criticism «clash of civilizations», of S. Huntington. It is 
a question of the failure of the theory to the academic side, in particular, of reductionism, misrepresent 
themselves civilizations and relationships of between them, the article draws attention to the incorrect 
interpretation of the causes of conflict between different civilizations. This theory is criticized by many 
experts as insufficiently grounded in academic terms, but, unfortunately, Huntington’s theses continue 
to attract attention to themselves and there is a real danger that they can be taken as a guide, a kind of 
«road map» for some laps. 

Huntington’s thesis, heralding humanity «clash of civilizations», immediately became the subject of 
heated debates. It should be recognized that very few articles like this, caused such a strong resonance 
in the world. This theory, along with extended early in 1989, another American scholar F. Fukayamoy 
theory of «end of history» is essentially futurological. Huntington’s theory is based on the presumption 
of conflict between civilizations. «Starting point» of the theory of the «clash of civilizations» is the 
threat of imminent civilizational and religious conflict of global proportions, looming over mankind. 

Keywords: civilization, vision, clash of civilization, the civilization spill. 

Актуальність статті. Народження концепци Хантінгтона обумовлене грандіозними 
потрясіннями кінця XX століття. На рубежі 1980-1990-х років рухнула соціалістична система 
в СРСР і країнах Центральної і Східної Європи, а разом з нею світоустрій, що тримався на 
протистоянні соціалістичних і капіталістичних систем. 

Виникла щонайгостріша необхідність в оперативному осмисленні не лише того, чому це 
сталося, але і того, які відкриваються нові перспективи світового розвитку, з якими новими 
викликами доведеться зіткнутися переможцям в холодній війні. Парадигма Хантінгтона була 
концентрованим вираженням тих чекань і побоювань, якими були охоплені не лише академічні 
круги, але і широка громадськість. 

Мета роботи – розкрити вплив концепції «зіткнення цивілізацій» С. Хантінгтона на 
становлення нової галузі геополітичної науки – цивілізаційної геополітики. 

Вже з кінця XIX століття з’являється безліч геополітичних концепцій, що намагалися дати 
чітку картину міжнародних відносин практично у всі історичні періоди. Більш того, творці 
цих концепцій будували геополітичні прогнози на майбутнє, намагаючись якось передбачити 
політичну і стратегічну розстановку сил на світовій арені. Однією з таких концепцій є 
цивілізаційна парадигма соціолога і політолога, Самюеля Філіпса Хантінгтона, що опублікував 
в 1993 році свою статтю «Зіткнення цивілізацій?» в журналі «Foreign Affairs», яка викликала 
величезний резонанс у наукових колах. У ній він провів геополітичний аналіз світової політики 
після «холодної війни» і висловив думку, що «центральним і найбільш небезпечним аспектом, 
який зароджується у глобальні політиці стане конфлікт між групами різних цивілізацій». 
Остаточно свої погляди він сформулював у роботі «Зіткнення цивілізацій?», що вийшла в 1996 
році. 

Переконлива сила хантінгтонівської парадигми полягає не в її філософській чарівності, а в 
її повсякденному підтвердженні з хроніки міжнародних новин. Єдиний ліберальний світ вже 
не відбувся - ні одна гаряча точка не згасла, ні один екстремістський рух не зник, війни тільки 
збільшуються, а прагнення до інтеграції якщо і спостерігається, то тільки між «своїми» і тільки 
проти «чужих». 

Своєю концепцією «зіткнення цивілізацій» Хантінгтон кинув виклик багатьом усталеним 
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уявленням про характер потенційних глобальних протистоянь, а також запропонував нову 
парадигму для теоретичного дослідження і прогнозування світопорядку на рубежі XX і XXI 
століть. Це чи не найбільша з представлених за останнє десятиліття наукова концепція, в якій 
дана загальна картина світу. Хантінгтон – один з найбільш авторитетних політологів світу – і 
сам розуміє, що полемізувати з його концепцією найпереконливіше було б за допомогою іншої 
цілісної теорії, альтернативної не тільки його ідеям, а й застарілій парадигмі холодної війни. 

Чому саме книга Хантінгтона стала сьогодні настільки популярною, адже подібні ідеї були 
вельми поширені серед дуже багатьох політиків і публіцистів рубежу століть? Відповідь на це 
питання очевидна – тому що сам Семюель Хантінгтон був не вільним, ні за що не відповідають 
мислителем, а реально діючим політичним радником, до думки якого не просто «прислухалася» 
американська влади, а приймала їх до уваги, як це було з усіма статусними інтелектуалами в 
США і Великобританії. 

Концепція Хантінгтона є спробою створення з сучасного етапу міжнародних відносин, 
з притаманним йому становленням нових центрів сили, чергову парадигму, засновану на 
біполярності: не маючи можливості перешкоджати становленню нових центрів сил, які не 
прагнуть вестернізації та не приймають ціннісні установки Заходу, Хантінгтон пропонує США 
очолити цю тенденцію, створивши два нові блоки: Захід і Незапад. 

Відзначаючи зростаючу роль, яку відіграє поняття етнічності, Хантінгтон, з притаманним 
йому американізмом, ставить США на чолі нового блоку. Вельми цікаво, що Хантінгтон 
відносить Росію до розколотих країн. З цього випливає, що концепція, запропонована 
Хантінгтоном, сприятиме інтеграції європейської спільноти на чолі США проти агресій з боку 
інших цивілізацій, яскравим прикладом яких на даний момент є міжнародний тероризм, що 
буде служити легітимності присутності американських сил на європейському континенті. 

З солідною часткою впевненості можна сказати, що це чи не найбільша з представлених 
за останнє десятиліття наукова концепція, в якій дана загальна картина світу. Не дивно, що 
новаторські геополітичні ідеї проф. Хантінгтона відразу ж викликали потужну хвилю наукових 
дискусій; не залишилися осторонь і політики з багатьох країн світу. Зрозуміло, перші полемічні 
відгуки стосувалися насамперед приватних аспектів нової концепції. Критики цивілізаційного 
підходу Хантінгтона навряд чи могли оперативно висунути альтернативну модель настільки ж 
високого наукового рівня. 

С. Хантінгтон – один з найбільш авторитетних політологів світу – і сам чудово розуміє, що 
полемізувати з його концепцією «зіткнення цивілізацій» найпереконливіше було б за допомогою 
висунення іншої цілісної теорії, альтернативної не тільки його ідеям, а й застарілій парадигмі 
холодної війни. 

У статті «Зіткнення цивілізацій?» розглядаються більшість найважливіших процесів 
міжнародного життя останніх років. Відповідаючи критикам, Хантінгтон підкріпив свою позицію 
новим списком конфліктів і подій, що відбулися в світі за кілька місяців після написання статті, 
– усі вони можуть бути інтерпретовані в дусі його цивілізаційної парадигми або передбаченні 
на її підставі [1]. 

Очевидно, що цей список міг би бути суттєво доповнений новими фактами і подіями світової 
політики, підтверджуючими глибоку переконаність Хантінгтона, що люди все більше схильні 
«вмирати за культуру», ніж за якісь інші, можливо, більш прагматичні інтереси. 

У міжнародному порядку денному міжцивілізаційні проблеми поступово виходять на перше 
місце, витісняючи проблеми наддержав. Вони включають такі питання, як розповсюдження 
озброєнь (особливо масового знищення та засобів їх доставки), права людини та імміграція. За 
цими трьома проблемам Захід знаходиться на одній стороні, а велика частина інших найбільших 
цивілізацій світу – на іншій. 

Так що ж сприяло розвитку ідей Хантінгтона?
По-перше, перетворення сучасного західного світу, яскравим представником якого був 

Хантінгтон. Світ змінюється, і Захід шукає нові форми самовизначення, які дозволили б йому 
менш болісно пристосуватися до нових реалій, зберігши за собою лідерство. По-друге, ми не 
можемо не погодитися з Хантінгтоном про те, що поряд з політичними акторами на світовій 
арені з’являються інші утворення, зокрема, засновані на духовному самовизначенні – в цьому 
криється дуже важливий феномен сучасного світу. Міжнародні відносини, будучи досі, в 
основному, справою міждержавним, переходять в абсолютно інші виміри, які не мають чіткого 
нормативного визначення. Нові групи не укладені в рамки якоїсь держави, отже, багато в 
чому безконтрольні. Нова грань між суб’єктами міжнародних відносин в деякій мірі лежить в 
свідомості людей, а не на політичній карті світу. 

Національне самовизначення, на яке так часто посилається Хантінгтон, є наслідком саме 
перехідного періоду. Національне єднання, до якого закликає Хантінгтон, являє собою спробу 
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забезпечити найголовніше, до чого прагне будь-яка держава – безпека, у світлі становлення 
нової системи, яка навряд чи буде характеризуватися однополярністю. Однак у майбутньому, 
ідеї розмежування світу з «національним блокам» зведе нанівець будь-які спроби вирішення 
глобальних проблем. 

Ще одним наслідком теорії Хантінгтона є включення в загальносвітову систему відносин 
нових полюсів сил, які привносять нові правила гри. Сучасному світові ще лише доведеться 
встановити нові рамки взаємодії системи, що буде вельми проблематичним, враховуючи той 
негативний досвід, який мав місце на раніше слаборозвинених територіях, які служили ареною 
протистояння двох полюсів сил, що призвело до катастрофічних наслідків у відношенні розвитку 
суспільно-політичних процесів на постколоніальному просторі. Сьогодні Захід змушений 
протистояти тим наслідкам, коріння яких були закладені ним раніше внаслідок деструктивної 
політики по відношенню до «третього світу» в спробах проекції своєї політичної системи на 
суспільство іншого рівня розвитку, інших цінностей з метою досягнення короткострокових 
геополітичних цілей. 

На погляд Хантінгтона, «нереальною є парадигма єдиного світу, де існує або в найближчі роки 
виникне універсальна цивілізація. Довід про те, що зараз з’являється універсальна культура або 
цивілізація, приймає різноманітні форми, але жодна з них не витримує навіть побіжного аналізу», 
хоча б тому, що» тільки всесвітня влада здатна створити всесвітню цивілізацію», як свого часу 
римська могутність породила майже універсальну цивілізацію, але тільки в обмежених межах 
стародавнього світу. 

Хантінгтон впевнений, що говорити про «заспокоєння» світу після холодної війни неможливо. 
«Куди не повернешся, світ скрізь не в ладах з самим собою. Якщо в цьому винні не цивілізаційні 
відмінності, то що ж? Критики цивілізаційної парадигми не дали кращого пояснення того, що 
відбувається у світі ...» [2]. 

Теза Хантінгтона про те, що саме цивілізаційна модель пояснення сучасного і майбутнього 
стану світу здатна стати узагальнюючої, або головною, науковою парадигмою епохи після 
холодної війни, викликав серйозні заперечення критиків. 

Цивілізації існують споконвіку. Чому ж тільки зараз вони кидають виклик світовому порядку? 
Хоча їх роль і вплив дійсно міняються, але оцінка цих змін залежить від позиції дослідника. Тому 
мета цивілізаційної моделі - насамперед привернути увагу західної громадськості до того, як все 
це сприймається в світі. Вітчизняні опоненти Хантінгтона (А. С. Панарін, Е. Б. Рашковський) 
відзначають, що теза про прийдешній конфлікт цивілізацій швидше постулюється, ніж 
обґрунтовується. Виникає питання: чому ж цивілізаційні конфронтації не мали місця, 
припустимо, п’ятдесят чи сто років тому? Мова може йти про зростаюче значення світових 
цивілізацій в триваючому і надзвичайно нерівномірному всесвітньому процесі модернізації. 

Є. Б. Рашковський критикує концепцію Хантінгтона по трьох позиціях. Перша позиція, 
складність внутрішнього складу кожної з цивілізацій – якою б спостерігач не окреслював 
цивілізацію як поняття або як систему. У кожної з цивілізацій йде внутрішня боротьба за 
панування над природними і людськими ресурсами, напружена боротьба за гегемонію в 
символічній сфері – і не тільки в ідеологічних, але і в релігійних категоріях. 

Друга позиція відноситься до внутрішньої динаміки цивілізацій. Вони володіють рухливістю, 
можуть видозмінюватися. 

Третя позиція полягає в залежності сучасного трактування традиційної проблематики 
від політичної кон’юнктури. Можна зрозуміти соціо-економічні і психологічні передумови 
релігійного фундаменталізму і в ісламському світі, і в православному, і в індуїзмі, і в 
іудаїзмі. Фундаменталізм, якщо до нього придивитися, чужий не тільки раціоналізму, але і 
традиціоналізму, бо він не сприймає традицію в її історичній змінності та даності. 

С. Хантінгтон заперечує: «мої критики не висувають ніякої іншої парадигми, у кращому 
випадку вони підказують одну псевдо альтернативу і одну нереальну альтернативу». Псевдо 
альтернативою служить етатиська парадигма, яка вибудовує абсолютно штучне протистояння 
держав і цивілізацій. Говорити про держави і цивілізації в поняттях «контролю» безглуздо. 
Звичайно, держави намагаються врівноважити могутність, але якби вони робили тільки це, 
то в кінці 1940-х років західноєвропейські країни з’єдналися б з Радянським Союзом проти 
Сполучених Штатів. Але держави відповідають перш за все на усвідомлену загрозу, а тоді 
західноєвропейські держави бачили ідеологічну і політичну загрозу зі Сходу. Хантінгтон 
доводить, що цивілізації складаються з однієї або багатьох держав, тоді як на світовій арені 
найбільш могутніми діючими особами залишаться нації-держави. Як в епоху холодної війни 
нації-держави належали у своїй масі до одного з трьох світів, так вони належали і до цивілізацій. 
Після кончини трьох світів нації-держави визначають свої інтереси і свою ідентичність в 
цивілізаційних поняттях, а західноєвропейські народи і держави бачать, що нині культурна 
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загроза з Півдня витісняє ідеологічну загрозу зі Сходу. Ми живемо не в світі країн, який можна 
охарактеризувати через «самотність держав» без будь-яких зв’язків між собою. Наш світ 
складається з перекриваючих один одного угруповань держав, з’єднаних разом спільністю 
історії, культури, мови, розташуванням і установами. На більш широкому рівні подібні 
об’єднання і являють собою цивілізації. Заперечувати їх існування означає заперечувати реальні 
основи людського буття [3]. 

 Викладена Хантінгтоном концепція не може служити панацеєю від проблем сучасного 
світу, тим більше, бачиться малоймовірним, що новий етап сучасних міжнародних відносин 
буде побудований на тезі зіткнення цивілізацій. Слід підкреслити, що сам автор цивілізаційної 
теорії не вважає її всеосяжної, здатною пояснити всі грані багатьох сучасних тенденцій. Однак 
з цього не випливає, що дана концепція позбавлена сенсу, навпаки, різнобічний аналіз роботи 
Хантінгтона дозволяє вловити намітилися зміни сучасного світу. Хантінгтон підкреслює, що 
поява його концепції спровокована новими реаліями сучасності і, як вважає сам автор «зіткнення 
цивілізацій», на сьогоднішній день немає парадигми, що відбиває більш повно причини сучасних 
перетворень. 

На той момент дух «конфлікту цивілізацій» знайшов свою актуальність, оскільки допомагав 
Сполученим Штатам перенацілитись на нового ворога – ісламський світ, після досить 
несподіваного відходу зі сцени старого ворога. 

Дж. Курт розвинув ідеї Хантінтона і пішов далі нього в передбаченні нових глобальних 
катаклізмів і у виправданні зовнішньополітичних авантюр США під прапором абсолютного 
індивідуалізму і цінностей нового Просвітництва. 

У свою чергу ще один послідовник С. Хантінготона – Е. Адлер розглядає Європу як 
«цивілізаційне співтовариство дії», враховуючи, ймовірно, все більш зримі відмінності 
між частинами колись єдиного цілого, вважаючи, що цивілізації не статичні, але, навпаки, 
перебувають у постійному русі, будучи свого роду «культурою в русі». 

Серед великої кількості трюїзмів і утопічних надій легко виявити констатацію цікавого факту. 
Виявляється, що не тільки США вже не дуже-то схильні розглядати Європу як частину «єдиного 
Заходу» за Хантінгтоном. Стурбована своїми проблемами Європа також, схоже, починає 
замислюватися, чи справді проживання в одній «цивілізаційній квартирі» зі Сполученими 
Штатами приносить їй користь. Наслідки цього поки не дуже зрозумілі. Але якщо все йде саме 
так, то ми присутні при початку свого роду революції в цивілізаційному дискурсі [4]. 

Чимало авторів прагнули подолати спадщину С. Хантінгтона згідно новому рівню західної 
політкоректності, щоб, формально визнавши рівність всіх цивілізацій і культур, на ділі зберегти 
провідну роль за західною як надбудови і позачасової «цивілізації модерну». Для цього був 
застосований ряд прийомів. По-перше, акцентування всіляких суперечностей на мікро-рівні 
всередині «плюралістичних» цивілізацій при вельми поверхневому освітленні міжцивілізаційних 
відмінностей на макрорівні (відсутність опису латиноамериканської цивілізації і ігнорування 
безлічі істотних реалій ісламської та православної культур). По-друге, автори часом вдавалися 
до спотворення ідей Хантінгтона, абсолютизуючи конфліктність його теорії і стверджуючи, 
що він робив мало не автоматичну прив’язку культур і цивілізацій до географічних одиниць. 
Фактор релігії – це головний, на думку С. Хантінгтона, системоутворюючий елемент усілякої 
світової цивілізації – ними частково або повністю виключався з аналізу. 

Варто зазначити, що С. Хантінгтона при всьому бажанні не можна віднести до антизахідників. 
Навпаки, всі його праці пройняті занепокоєнням щодо здатності Заходу і США, його безперечного 
лідера, продовжувати керівництво світом в умовах зміцнення національної ідентичності 
інших держав, при тому що їх власна знаходиться в даний час на низхідній. Будучи чесним 
ученим, він був не схильний затушовувати суперечності власної цивілізації, часом згущуючи 
фарби, але не піддавався спокусі політкоректності, розуміючи, що вона може принести лише 
шкоду. Чого тільки варта констатація їм історично і культурно обумовленої необхідності для 
США мати ворога. «Якщо зовнішня загроза буде незначною, періодичної, невизначеною, то 
американці, цілком можливо, не знайдуть у своєму суспільстві згоди щодо ролі американської 
віри, англійської мови та стрижневої культури у формуванні національної ідентичності». 

Серед вітчизняних представників цивілізаційного підходу, які звертались до ідей 
С. Хантінгтона можна віднести геополітика В. Цимбурського. 

В основі поглядів Цимбурського – цивілізаційний підхід до світового історичного процесу. 
В рамках «цивілізаційної геополітики» Цимбурський постулює існування стійких цивілізацій, 
кожна з яких розташовується на своїй цивілізаційній платформі, зоні стійкого контролю, 
вторгнення на яку для інших цивілізацій є складним. Цивілізаційні платформи розділені 
міжцивілізаційним простором країн і культур «лімітрофів», що не мають однозначної 
цивілізаційної ідентичності та слугуючих зоною експансії цивілізацій. Російська цивілізаційна 
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платформа відділена від інших суцільним поясом «Великого Лімітрофа» – міжцивілізаційного 
простору, що виступає в якості об’єкта російської імперської експансії [5]. 

Идея «великого лімітрофа» виникла у Цимбурськоо на основі заперечення деяких висновків 
Хантінгтона. Отже: Хантінгтонова Земля вся поділена на великі рівномірні ділянки, кожна з 
яких позначає територію великої цивілізації. Основна ознака панування тієї чи іншої цивілізації 
на даній конкретній території – переважання там-якоїсь великої конфесії (групи гомогенних 
конфесій). Цимбурський цю однорідність заперечує. Зокрема, він пише: «Мій варіант 
цивілізаційної геополітики включає:

- Розрізнення для кожної цивілізації етнічного і геополітичного ядра і периферії;
- Тезу про відсутність неперехідних кордонів між периферіями сусідніх цивілізацій;
- Як рецепт практичної стратегії – ставку на консолідацію і розвиток цивілізаційного ядра 

поряд зі зважуванням і певним обмеженням зобов’язань країн ядра в відношенні периферії» [6]. 
Цимбурський вважає «великий Лімітроф» змішанням периферій різних цивілізаційних 

центрів, і з часом та чи інша ділянка може міняти «сюзерена», переходячи від переважаючого 
впливу одного центру до переважаючого впливу іншого. Ця ідея підриває концепт «однорідності», 
витікаючої з ідей Хантінгтона, і вона, в цілому ряді випадків, може слугувати чудовим 
теоретичним ґрунтом для практичної політики. Велика частина «великого лімітрофа» являє 
собою території померлих цивілізацій. Там цивілізаційний цикл вичерпав себе, і залишилася 
людська глина для впливу з боку сусідів – ще існуючих цивілізацій. Таким чином, з одного боку, 
майже не існує страхітливих «розломів» Хантінгтона – які там розломи, якщо одна «платформа» 
від іншої може бути відокремлена територіями декількох держав етнографічного матеріалу, як 
одна гора від іншої відділяється сотнями кілометрів рівнини. З іншого боку, «великий Лімітроф» 
Цимбурського не може бути периферією для декількох центрів, так як він в більшості випадків 
просто демографічний ресурс для того центру, у якого вистачить сил поставити його ділянку під 
контроль. Проте в цілому погляд на «геополітику цивілізацій» у Цимбурського, ну думку деяких 
дослідників, представляється більш реалістичним, ніж у Хантінгтона [7]. 

Отож, можна з впевненістю зазначити, що цивілізаційна парадигма С. Хантінгтона мала 
значний вплив з точки зору її застосування у міжнародних справах США у відносинах з іншими 
країнами та цивілізаціями. Його ідеї стали неабияким науковим підгрунттям для наукових 
дискусій та подальших досліджень цивілізаційної парадигми. Робота Хантінгтона «Зіткнення 
цивілізацій?» викликала чимало критики з боку прихильників цивілізаційного підходу, та слід 
зазначити,що ці ідеї у подальшому розвивались Дж. Куртом, Е. Адлером та ін. Чимало тез 
його роботи піддавались спростуванню, зокрема, щодо вирішальної ролі релігії у визначенні 
цивілізації, однорідності цивілізацій і того, що ідея про те, що майбутні конфлікти проходитимуть 
саме по лініях розломів цивілізацій не є актуальною. 

Та ми бачимо, що незважаючи на деяку суперечливість ідей Хантінгтона, не висунуто жодної 
гідної альтернативи, яка пояснила б сучасний стан того, що відбувається у сучасному світі. 

Бібліографічні посилання:

1. Война цивилизаций Хантингтона - есть ли ей альтернативы // Электронный ресурс. - [Режим 
доступа] // http://stalinirk. narod. ru/index. files/STALIN_1/Bashelhanov_1. htm;

2. С. Хантингтон «Столкновение цивилизаций?» // Электронный ресурс. - [Режим доступа] //http://
lib. aldebaran. ru/author/hantington_samyuyel/hantington_samyuyel_stolknovenie_civilizacii;

3. Дискуссия вокруг цивилизационной модели: С. Хантингтон отвечает опонентам // Электронный 
ресурс. - [Режим доступа] // http://www. archipelag. ru/geopolitics/stolknovenie/clash2/2290/;

4. «Цивилизация модерна» против цивилизаций С. Хантингтона. Международные процессы, Том 
10, № 2(29). Май-август 2012 // Электронный ресурс. - [Режим доступа] // http://www. intertrends. 
ru/twenty-ninth/16. htm; 

5. Хатунцев C. «Политическая критика... Бориса Межуева» // Электронный ресурс. - [Режим 
доступа] // http://www. apn. ru/publications/article26241. htm; 

6. От геополитики к хронополитике. Хрестоматия // Электронный ресурс. - [Режим доступа ] // 
http://society. polbu. ru/hrest_geopolitics/ch25_ii. html;

7. Володихин Д. «Лимитрофная глина» // Электронный ресурс. - [Режим доступа] // http://www. 
apn. ru/publications/article17205. htm; 



122

 Політологія                                   Філософія і політологія в контексті сучасної культури  

Вип 4 (3)   2012

УДК 329. 01 (477)
Y. R. Shveda 

Lviv national university named after Ivan Franko

IS M. DUVERGER’S «DISPARITY LAW» THE ROSETTA STONE OF UKRAINIAN 
PARTOLOGY?

24-25 листопада 2011 р. у Києві відбулася Міжнародна конференція «Партійна система 
України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку», яка була організована Інститутом 
політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України. Виразно показала вона, 
що вітчизняна наука про політичні партії – партологія – сформувалась і динамічно розвивається. 
Разом з тим на конференції виникла жвава дискусія щодо визначення суті поняття «політична 
партія» і коректності його застосування до українських політичних об’єднань. 

Ключові слова: «закон диспаритету», політична партія, партологія, політичне об’єднання. 

24-25 ноября 2011 г. в Киеве состоялась Международная конференция «Партийная система 
Украины: эволюция, тенденции и перспективы развития», организованная Институтом 
политических и этнонациональных исследований им. И. Кураса НАН Украины. Убедительно 
показала она то, что отечественная наука о политических партиях – партология – сформировалась 
и динамически развивается. Вместе с тем на конференции возникла оживленная дискуссия по 
поводу самого определения понятия «политическая партия» и корректности его использования 
по отношению к украинским политическим обьединениям. 

Ключевые слова: «закон диспаритета», политическая партия, партология, политические 
обьединения. 

In November 24-25 2011 Kyiv hosted International conference «Party system of Ukraine: evolution, 
tendencies and perspectives of development», organized by I. F. Kuras Institute of Political and Ethno-
National Studies at the National Academy of Sciences of Ukraine. The conference assembled a number 
of scholars from Ukraine and abroad, who are engaged in studying political parties. This was probably 
the first conference in Ukraine of such level exclusively dedicated to analyzing political parties, their 
role and place in the political life of Ukraine. The conference was unique and very productive in 
terms of the level of discussion and geography of participation. It has proved that Ukrainian studies of 
political parties – partology – has already formed and is dynamically developing. One particular point 
sparking lively discussion was defining the essence of the notion «political party» and whether it could 
be rightfully applied to Ukrainian political associations. The article suggests the author’s considerations 
on the essence of the problem, which, in our view, is a central methodological problem (or the Rosetta 
stone) of the Ukrainian partology. it may be rightfully stated that the solution of the problem will 
influence all further development of the discipline. 

Кеуwords: «disparity law», political party, partology, political association. 

1. Introduction. 
In classical political theory political pluralism and real multiparty system are considered essential 

features of a democratic political system. In twenty years of its existence Ukraine has transformed 
from totalitarian one-party to multiparty system country. Currently over 200 political parties are 
registered in Ukraine representing different ideological positions – practically all shades of political 
spectrum. Having gone all the way from being ‘a poor relation’ of power, political parties of Ukraine 
have transformed into the main actor on the political arena. However, does it suffice to say that party 
democracy as the basis of democratic political regime exists in Ukraine? Can we talk about Ukrainian 
political parties as fully-fledged political institutes at all? Ukrainian researchers of political parties are 
trying to answer these seemingly simple questions.   

2. Theoretical Framework. 
Famous French researcher of political parties M. Duverger rightfully stated that relations between 

power and parties depend to a great extent on the very parties: their power, genesis, structure, autonomy, 
inter-party democracy, type of leadership etc. 

Despite a great number of existing definitions of political parties the one suggested by M. Weiner 
and G. La Palombra in 1966 is considered classical. According to their definition party is:

1) a viable organization, i. e. an organization, the average political life expectancy of which is longer 
than the life expectancy of its leadership;
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123

Філософія і політологія в контексті сучасної культури                                   Політологія          

 2012   Вип 4 (3)

2) a local, well organized and viable organization which supports regular and diverse connections 
with other organizations of the country;

3) a strong wish of state and local leaders of the organization to take and exercise power instead of 
only influencing it;

4) a wish to get people’s support through elections or in some other way. [1; p. 55-57]. 
Basing on this definition we may state that Ukrainian political parties are not really consistent with 

these criteria. 
Just few of numerous political parties of Ukraine have clear and understandable ideology, which 

determines their activity. So, out of existing parties only 30 have programs which include references to 
certain ideology serving the basis for their activities [2; с. 20]. Moreover, not infrequently contradictions 
can be found in the names, programs and activities of Ukrainian political parties. Another frequent 
phenomenon of Ukrainian politics is politicians changing their views and, accordingly, their parties or 
parliamentary fractions. 

This shows that ideological basis of the activity of Ukrainian political parties fulfils instrumental 
rather than principal role. It is even stranger to observe various party unions (coalitions) which often 
combine representatives of different (sometimes even ideologically polar political forces) – for example 
a party of large Ukrainian capital – Party of Regions (PR) and Communistic Party of Ukraine (CPU). 

Political parties of Ukraine are mostly parties of leader’s type. This means that sympathy or 
antipathy to leaders mostly form the attitude of average Ukrainians to the party. The belief in political 
leaders is caused by the dominating type of political culture of the population, when party ideologies, 
as M. Duverger marked, acquire some of the features of religion bringing a significant component of 
irrational into politics (i. e. belief). 

In case of proportional election system with closed lists people actually vote for political leaders 
and do not influence the list of candidates for deputies. Average members of the very parties also have 
insignificant and only mediated influence on forming lists. Eventually this marks the end of voters – 
their party connection. Therefore, the trust to both political parties and bodies of power which include 
the elected representatives is lost. 

If we analyze dynamics of the formation of political parties in Ukraine we may easily notice the 
tendency to rapid growth of their number right before parliamentary election. So, in 1997 10 political 
parties appeared, in 2001 – 11 parties and in 2005 – 24 parties [3]. It is of interest that after defeat in the 
election few of them live until the next election.  

Among the existing political parties there are not more than 20 which, either independently or as a 
member of some block, have participated in at least three parliamentary elections [4; s. 83]. 

The new edition of the Law of Ukraine «About election of people’s deputies of Ukraine», which 
denies blocks of political parties the right to participate in the election, is quite likely to decrease their 
number. Simultaneously, the previously existing practice when parties participated in the election as 
members of a block did not favor strengthening of organizational structures of political parties [5]. 

Another widely accepted practice of political parties’ activity is the phenomenon of the so-called re-
branding of parties. It consists in re-forming old parties rather than forming new ones with the aim of 
participating in the election. The reformation may consist in changing the name or leadership (these are, e.g. 
S. Tigipko’s party «Strong Ukraine» or N. Korolevska’s party «Ukraine – ahead!»). After parliamentary 
election they do not spark any interest and stop existing or exist in the so-called «frozen» state. 

Transforming political parties of Ukraine into «machines for voting» prevents them from effectively 
developing their organizational structures, and, eventually, changes them into virtual ones. 

The majority of political parties in Ukraine are not numerous and weakly structured organizations. 
Sociological surveys were held by Razumkov’s Center during November 25th – December 5th 2001 
and during June 19-25th 2008. They showed that only 4,9 % and 4,7 % of the participants positioned 
themselves as members of political parties (which is 1-1,5 million people, i. e. only 4-5 % of adult 
population of the country) [6] . 

According to March 26th 2005 census the Ministry of Justice of Ukraine registered 126 parties. 39 
of them had registered centres in all regions of Ukraine (31 %), 63 (50 %) had registered centres in 
most regions of Ukraine, and only 6 parties (4,76 %) had registered regional centres in less than a half 
of regions of Ukraine. 18 political parties (14,3 %) did not have registered centres in any region of the 
country. 

With the implementation of proportional election system in 2006 Ukrainian political parties have 
tried to register only regional organizations (as it is legally provided) and do not attend to developing 
their local networks. Even the most developed political parties have only been able to develop their 
organizational network to the level of districts. The number of political parties without a single district 
or city organization rose from 18 in 2003 to 26 in the election in 2006 [7; с. 25]. 

Therefore, the system of party representation is useful for those parties and blocks, which do not 
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have a developed organizational infrastructure (quality structuring on the local level), but have a good 
financial basis for holding a powerful advertising campaign or economic influence in separate regions 
(election in 2006 demonstrated regional character of support of different parties and blocks). 

Apart from that, a significant part of local centres of political parties are fictitious. So, a check of the 
Ministry of Justice showed that 46 political parties had violated legislation in some way; as a result the 
registration of 37 political parties was canceled. The most frequent violations included the absence of 
representation at the place of juridical address and the absence of local juridical organizations in most 
regions of Ukraine. The Supreme Court of Ukraine annulled the registration of 28 political parties 
which could not provide the formation and registration of their local organizations in most regions 
during 6 months from the registration date. In 2008 the Ministry of Justice of Ukraine checked the 
activity of only 4 political parties, which led to their getting the warning; in 2009 the same warning was 
made to 20 political parties [8]. 

The level of awareness of the population about the activity of political parties speaks for itself. So, 
according to the surveys held by Razumkov’s centre in December 2009 only 42,1 % of respondents 
heard something about the activities of local organizations of parties in their regions; other 50,6 % 
heard nothing about their activities [9; c. 64]. 

A rather low level of representation of political parties on the local level is also proved by the results 
of local election. So, at the local elections in 2006 PR and Block of Yulia Tymoshenko each got 27,5 
% places in local councils of all levels, People’s Union «Our Ukraine» got 16,9 %, Socialist Party of 
Ukraine – 6,4 %, People’s Block of Lytvyn – 4,6 %, and Communist Party of Ukraine – 3,7 % [10; с. 
28-29]. 

It is clear that such «electoral approach» to political parties does not favour their transformation into 
effective and authoritative institutes of political system. So, in December 2001 74,9 % of respondents 
claimed that Ukrainian political parties did not fulfill their functions in the society, while in April 2003 
this number constituted 77,5 % [11; с. 20]. 

According to the results of sociological survey held by Razumkov’s centre the percentage of 
respondents who completely distrust and rather distrust political parties fluctuated between 79. 5 % and 
64. 8 % in the period 2001-2009, and the percentage of respondents who trust or rather trust political 
parties constituted from 12,4 % to 22,5 % [12]. 

In conditions of restricted membership basis and low level of support, absence of state financing 
and considerable commercialization of politics (especially elections) political parties of Ukraine have 
actually remained devoid of serious resources. This objectively pushed them to ‘co-operation’ with 
large capital. Soon enough most of them found themselves dependent on certain financial-industrial 
groups (FIG). 

Another proof of rising commercialization level is expenses for preparation and organization of 
elections. So, organization of parliamentary election in March 1998 cost 248 million UAH, in March 
2002 – 172,2 million UAH, in March 2006 – 512 million UAH and early elections in September 2007 
– 347,3 million UAH [13; с. 31]. 

The general sum of election funds of parties (blocks) at the 2002 election constituted 32,4 million 
UAH, in 2006 – 553,6 million UAH, and in 2007 – 581,4 million UAH. It is of importance to remark 
that according to the data provided by public organization the Committee of Voters of Ukraine the 
expenses of the party’s election fund constitute only 25-30 % of all money spent during the election 
campaign [14]. 

According to the data provided by the project «Public monitoring of financing electoral campaign 
2002» about 40 % of general expenses of political parties for electoral campaign were taken from 
shadowy funds. Experts estimate that real expenses for electoral campaign in 2002 constituted 52,9 
million UAH, in 2006 – 10 billion USD, in 2007 – 1-1,5 billion USD [15; с. 56]. It is clear that such 
money could not have been received from democratic sources. 

During electoral campaign in 2006 and early election campaign in 2007 unofficial expenses 
constituted about 75 % of all money spent. However, usually these numbers show the expenses of three 
or four parties [16; с. 10]. On the other hand, the results of recent elections show that a considerable 
number of electoral process subjects participate in the election only formally due to the lack of financial 
resources. 

So, at the 1998 election there were 30 subjects of electoral process 13 of which (43,3 %) got less 
that 1 % of votes. The same tendency characterizes the next election. At the election in 2002 there 
were 33 participants registered, 20 of which (60,6 %) got less than 1 % of votes. These numbers for the 
elections in 2006 constituted 45 and 34 (75,5 %), and for the early elections in 2007 – 20 and 13 (65 
%) accordingly. Such situation proves that the mechanism of forming the highest representative organ 
of the state is to a great extent determined by the level of financial support of the interest rather than 
interests themselves. 
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That is why sociological survey held in December 2001 showed that 45 % of respondents thought 
that political parties served the interests of financial and business structures; 30,5 % of respondents were 
convinced that they serve the interests of political leaders. In April 2003 the numbers of respondents to 
the same questions constituted 55,7 % and 45,6 % accordingly [17; с. 20]. 

The lack of transparency of political financing leads to actual merging of political forces with 
representatives of shadow and criminal business, which, in its turn, hinders democratic transformations 
in Ukraine. On the other hand, coming to power respective political forces get access to the sources 
of illegal income and the possibility of legalizing «dirty money». This is reflected in the results of the 
expert survey held by Razumkov’s Centre in 2009. The question «To what extent do people’s deputies 
defend the interests…?» was answered in the following way: 95,7 % of experts stated that people’s 
deputies defend the interests of large business, 87 % – of shadow business.  

Moreover, the same Centre held a nationwide survey on the 20-28th of July 2009, according to 
which 39,3 % of respondents stated that political parties are fully corrupted. Other 72,9 % think that 
concealing sources of financing by political parties (blocks) testifies to their being corrupted; 72,5 % of 
respondents think that corruption is manifested in selling and buying places in electoral lists of political 
parties (blocks) [18; с. 48]. 

Accordingly, the very function of a party as a political institution gets deformed, as it does not direct 
its activity onto representation or defense of interests of citizens but rather onto satisfying narrow 
corporative interests of their financial donors. Therefore, orientation of political parties on voter’s 
interests is often purely symbolic, which violates the basis principles of representative democracy. 

3. Conclusions
«If the disparity law is really formulated», – M. Duverger stated, – the traditional understanding of 

democracy will be objected, as … ruling bodies of parties formed by their members tend to dominate 
over parliamentaries who got their authority from voters. It would be fine if the political status of the 
former and the latter was approximately similar, and the members of the party could be seen as the most 
conscious part or an avant-garde of voters. However, the disparity law would ruin this illusion showing 
that essential differences in the behaviour of these two groups absolutely exclude the possibility of one 
of them to function as an analogue of the other. To measure this disparity means to measure the extent 
to which oligarchy penetrates into the regimes which we call democratic» [19; c. 20]. 

Therefore, the central methodological problem of Ukrainian partologists is the question if we have 
to deal with political parties which are only being formed and trying to develop into independent 
subjects of political life (protoparties) or with pseudoparties (simulacras) which only serve the political 
interests of economically dominant groups. Answering this question will, similarly to the Rosetta stone, 
determine the further direction of the development of Ukrainian theory of political parties. 
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ТИПОЛОГІЯ СТРАТЕГІЙ ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ В ЕЛЕКТОРАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ 
УКРАЇНИ

Охарактеризовано типи стратегій виборчих кампаній в електоральній практиці України. 
Проаналізовано вплив стратегій виборчих кампаній на створення партій та виборчих блоків в 
Україні. Виявлено систему формування та значення «іменних» блоків в електоральній практиці 
України. 

Ключові слова: стратегія, електоральна практика, виборчий блок, виборча кампанія, 
«іменний» блок. 

 
Охарактеризованы типы стратегий избирательных кампаний в электоральной практике 

Украины. Проанализировано влияние стратегий избирательных кампаний на создание партий 
и избирательных блоков в Украине. Выявлено систему формирования и значение «именных» 
блоков в электоральной практике Украины. 

Ключевые слова: стратегия, электоральная практика, избирательный блок, избирательная 
кампания, «именной» блок. 

The purpose of the article is to distinguish and characterize types of election campaigns’ strategies 
in the Ukrainian electoral practice. 

Types of election campaigns’ strategies in electoral practice in Ukraine were characterized. In 
organizing the party elections on a proportional system, the following strategies of election campaigns 
were used: «policy» strategy, «hardware» strategy, «problem» strategy, «social and economic» strategy, 
«advertising» strategy, «leadership» strategy, «targeted» or «differentiated» strategy. «Policy» strategy 
is practically one of the easiest in the organization of policy campaigns, and sometimes it is referred 
to the so-called «naive» strategies. Indeed, hypertrophied role of program principles and documents 
of the party or bloc based on this approach. «Hardware» strategy of policy campaign involves all 
possible usege in the process of various means organization (e. g. mass media) and technologies aimed 
at using the resources of «management» in the elections. Essence of «problem» strategy is to select 
a few key issues for voters which a candidate or party offer to solve in different ways». Social and 
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economic» strategy of the election campaign organization is based on targeting only the economic 
interests of different groups of voters. «Advertising» strategy is quite widely used in the process of 
election campaigns. Its essence is that the «promotion» of a candidate in the election process is the 
same as the promotion of any product on the market. It creates a positive image of the candidate, who 
then «moves» among voters. «Leadership» strategy (during individual elections it is called «strategy of 
ideal candidate») is based on the fact that voters (or their various groups) have some idea of the scope of 
political, business and personal skills that should have a certain politician. That is about a certain ideal 
candidate or leader of a political party or bloc, headed the list in the elections. 

«Targeted (differential)» strategy is the most effective during elections. It is based on determination 
according to sociological research groups of voters by various criteria – regional, educational, age, 
psychographic, according to the models of electoral behavior, followed by specific processing of 
strategies, methods, technologies of work with each of these groups during election campaign. This 
approach is the most appropriate. 

The influence of the election campaigns’ strategies for creating parties and blocs in Ukraine was 
analyzed. Elements of almost all these election campaigns’ strategies are accounted for parties and 
blocs to some extent. But, as it has already noted, today is the last «peep» of electoral fashion – creating 
a «nominal» blocs. This fashion has covered almost all the party-political elite. 

The system of the formation and meaning of «nominal» blocs in electoral practice in Ukraine was 
determined. The fact that today many political parties added a few small and unknown political forces 
in order to form electoral blocs clearly indicates that the relevant parties and politicians are well aware 
that politics in Ukraine is very personalized. 

The parliamentary elections in 2004, 2006 and 2007 showed that in the political arena just several 
powerful parties (blocs) should stay. Today, the majority of the population tends to vote for party 
leaders, but not for the party applications that are not different from one another. Therefore, in the 
process of party blocking is necessary to create powerful parties with national status who stand on 
the state positions and will put into practice its election programs. In our opinion, the powerful party 
of parliamentary type can mainly affect the achievement of key, strategic objectives – an effective 
economic development, political stabilization and consolidation of society. 

Keywords: strategy, electoral practice, electoral bloc, election campaign, «nominal» blocs. 

Постановка проблеми. Проблема стратегії виборчої кампанії для партії набуває особливої 
актуальності лише в умовах пропорційної системи. Тоді, коли практикувалася мажоритарна 
система виборів, ця проблема не виникала зовсім; у 1998 та 2002 роках, коли використовувалася 
змішана система виборів, уже відчувалася певна актуальність цієї проблеми. Але лише 
відчувалася, оскільки по-справжньому її актуалізації протидіяли два важливі чинники. 
По-перше, партія чи блок мали змогу «потрапити» до парламенту, не дуже переймаючись 
ефективною партійною виборчою стратегією, бо необхідну кількість депутатів можна було 
«придбати» за рахунок «мажоритарників» (яскравий приклад – блок «За єдину Україну»). По-
друге, найчастіше використовувалася лише одна з можливих стратегій виборчої кампанії, так 
звана «лідерська» (приклад – блок В. Ющенка «Наша Україна»). Сьогодні, коли практично доля 
партії чи блоку залежить на виборчих перегонах якщо не в цілому, то багато в чому від вибору 
ефективної стратегії, оскільки всі депутати обиратимуться за партійними списками, проблема 
визначення оптимальної стратегії вийшла на перший план. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виборчі кампанії в електоральній практиці 
досліджували різні учені. Так, О. Петров, стверджуючи, що перехід до пропорційної виборчої 
системи на виборах народних депутатів України свідчить про посилення ролі політичних партій 
у політичному житті країни, зазначив, що «поряд із низкою інших партійних проблем, які тепер 
стають актуальними, кожній політичній силі необхідно ефективно розв’язувати (зміцнення 
організаційної структури партії, її кадрового потенціалу, розгортання пропагандистської роботи, 
створення дійових місцевих осередків тощо), висуває на перший план і вироблення стратегії 
виборчої кампанії, що дозволить партії увійти до парламенту, здобувши необхідну кількість 
голосів виборців» [2, с. 18]. Також розробленням цієї проблематики також займалися такі 
дослідники та учені, як: В. Бебик, О. Князєва, О. Колесников, В. Мокан, Л. Павлова, І.  Поліщук, 
А. Філатов, Є. Юрченко та інші. 

Мета статті полягає у виокремленні та характеристиці типів стратегій виборчих кампаній в 
українській електоральній практиці. 

Виклад основного матеріалу. Головною проблемою політичних партій України з точки зору їх 
участі в політичному управлінні є незначний вплив партій на формування керівництва виконавчої 
влади. Вплив політичних партій головним чином обмежується парламентом. У відповідності 
до Конституції, уряд (Кабінет Міністрів) і керівники місцевих державних адміністрацій 
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призначаються Президентом України. Сьогодні практично всі уряди формуються партійними 
коаліціями. Партіям потрібно завойовувати авторитет виборців, долаючи негативні стереотипи 
й недовіру до інституту політичної партії, які склалися ще в радянські часи як у пересічних 
громадян, так і у представників елітних верств населення. Багатьом політичним партіям України 
також заважає відсутність розвиненої організаційної інфраструктури, насамперед у регіонах. 
Але поступово роль політичних партій у виборчому й законодавчому процесі зростає, про що, 
зокрема, свідчить зростання частки депутатів від політичних партій у складі Верховної Ради 
України з кожними новими виборами. 

Набагато складнішою є проблема нерівномірної участі політичних партій України у виборах 
на загальнонаціональному та місцевому рівні. Якщо в загальнонаціональних виборах (як 
парламентських, так і президентських) політичні партії України беруть активну участь і мають 
достатньо стабільні позиції, то на виборах до місцевих рад їхні успіхи є набагато меншими. 
Ця диспропорція зникла лише із введенням на місцевих виборах пропорційної системи за 
партійними списками. 

Відносно низька ефективність виконання політичними партіями України своїх головних 
завдань призводить до досить суперечливої ситуації, коли йдеться про виконання ними їхніх 
латентних функцій. Наприклад, в Україні є багато партій, які і за назвою, і за програмними 
принципами намагаються репрезентувати інтереси сільського населення, жінок, молоді, інших 
соціальних груп. Але більшість із них не мають реальної підтримки з боку тієї соціальної групи, 
репрезентацію інтересів якої вони декларують. Слабким місцем у діяльності політичних партій 
України є також виконання ними функції узгодження інтересів, особливо в стінах парламенту. 

Реформа виборчої системи 2004 р. істотно підвищила роль політичних партій у виборчому 
процесі та взагалі у політичному житті України, роблячи їх чи не єдиним дієвим суб’єктом 
української політики. Це в стратегічній довгостроковій перспективі дозволить подолати 
ситуацію, коли з великої кількості політичних партій лише деякі цілком відповідають 
загальновизнаним критеріям, що застосовуються до таких структур. Провідні політичні партії 
України, незважаючи на всі зусилля, які докладають їх функціонери в партійному будівництві, 
сьогодні ще далекі від можливості отримати більшість у парламенті та одноосібно вплинути на 
формування уряду. 

За спостереженням дослідника О. Петрова, при організації партійних виборів за пропорційною 
системою в пострадянських країнах застосовувалися такі стратегії виборчих кампаній: 
«програмна» стратегія; «апаратна» стратегія, «проблемна» стратегія, «соціально-економічна» 
стратегія, «рекламна» стратегія, «лідерська» стратегія, «адресна» чи «диференційована» 
стратегія [2, с. 20–22; 4, с. 75–79]. «Програмна» стратегія є практично однією з найпростіших 
при організації виборчих кампаній, яку іноді відносять до так званих «наївних» стратегій. 
Справді, в основі такого підходу – гіпертрофована роль програмних засад і документів партії 
чи блоку. Наголос при цьому робиться на те, що ніби кожен виборець ознайомиться зі змістом 
програм різних партій та обере із запропонованих найприйнятнішу для нього. Реально такого 
практично не буває. І справа не тільки в тому, що інколи такі програми бувають великими за 
обсягом та нагадують програмні документи колишньої КПРС. Проблема в тому, що найчастіше 
в цих випадках програма підміняє реальну стратегію виборчої кампанії. А стратегія, як відомо, 
не тільки висуває певні цілі, на які спрямована діяльність партії чи блоку, але й містить увесь 
комплекс завдань, методів, технологій досягнення поставленої мети. Тому у теперішніх 
виборчих кампаніях замість програмних документів висувають так званий месидж і кілька 
гасел, які коротко формулюють змістову сутність кампанії. 

«Апаратна» стратегія виборчої кампанії передбачає всіляке використання в процесі її 
організації різних засобів (наприклад, ЗМІ) і технологій, спрямованих на те, щоб у процесі 
виборів використати ресурси «керівництва». Цей підхід не можна повністю зводити до 
використання адміністративного ресурсу, оскільки така стратегія в умовах сучасної України 
має невеликі шанси на успіх. Ідеться про використання всієї сукупності методів і технологій 
впливу на електорат керівництвом країни, регіону. До речі, на виборах 2006 р. представники 
влади постійно «відхрещувалися» від натяків на його використання. 

«Проблемна» стратегія організації виборчої кампанії також навряд чи може бути ефективною 
на загальнонаціональних виборах, зокрема, до парламенту. Тому, здебільшого, її сутність полягає 
у виборі кількох найважливіших для виборців проблем, які кандидат чи партія пропонують тим 
чи іншим способом вирішити. Коли йдеться про вибори, скажімо, міського голови чи депутата-
мажоритарника, то цей підхід може спрацювати. Але на парламентських виборах використати 
його нелегко. По-перше, важко знайти лише кілька таких загальнонаціональних проблем, які б 
привернули увагу значних цільових груп виборців. По-друге, важко запропонувати насправді 
креативні, ефективні, не загальновідомі підходи розв’язання таких проблем (наявність 
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ефективних, а краще й простих рішень – обов’язкова умова дієвості кампанії). Цей проблемний 
підхід в сучасній Україні не дуже ефективний, свідчить досвід участі у виборах Партії зелених, 
яка спершу ще мала якусь популярність серед виборців, а на останніх виборах практично не 
привернула уваги значних груп електорату. Невдалою виявилася ця стратегія і для «ЕКО + 25 
%» – партії з дивною, але проблемною назвою. 

«Соціально-економічна» стратегія організації виборчої кампанії базується на орієнтації на 
винятково економічні інтереси різних груп виборців. Справді, врахування економічних інтересів 
населення є реалізацією однієї з ключових моделей поведінки електорату, а саме моделі 
раціонального вибору, точніше – такого її різновиду, як модель економічного голосування. 
Головна проблема лише в тому, що, на жаль (маємо на увазі інтереси організаторів виборчих 
кампаній), економічні інтереси різних груп населення відрізняються, а інколи й суперечать 
один одному. Тому така стратегія найчастіше спрацьовує тоді, коли партія (чи виборчий блок) 
віддзеркалює економічні інтереси певних соціальних груп, наприклад, підприємців, робітників 
чи пенсіонерів. Коли ж партія розраховує на репрезентацію загальнонаціональних інтересів, то 
знайти якийсь вектор, що представляє інтереси різних груп населення, часто-густо несумісних, 
дуже важко. 

Є й інша проблема, пов’язана з використанням цього типу виборчої стратегії. Йдеться про 
взаємозв’язок короткострокових і довгострокових інтересів виборців. Дійсно, проблема вступу 
до Європейського Союзу може вирішуватися впродовж кількох десятиріч, а сьогодні вона може 
виявитися неприйнятною для певних груп населення, особливо це стосується проблеми вступу 
до НАТО. 

Нарешті, з виборчої практики відомо, що, як це й не парадоксально, виборці не завжди 
керуються лише власними економічними інтересами. Наприклад, коли йдеться про захист 
національних інтересів чи про боротьбу за свободу. 

«Рекламна» стратегія досить активно використовується в процесі організації виборчих 
кампаній. Хоча останнім часом і дає збої. Сутність її в тому, що «розкручування» кандидата 
в процесі виборів відбувається так само, як і просування будь-якого товару на ринок. Тобто, 
створюється позитивний імідж кандидата, який потім «просувається» в середовище виборців. 
Такий підхід в останні роки активно використовувався на виборах, в яких брали участь політичні 
партії. Йдеться про так звані «технологічні» партії. Водночас доля таких формувань, як, 
наприклад, «Озиме покоління» чи «Яблуко», котрі брали участь у виборах 2002 року, свідчить, 
що найчастіше помітних результатів вони не досягають, а після закінчення виборів зникають із 
політичної арени. 

«Лідерська» стратегія (під час індивідуальних виборів її називають «стратегією ідеального 
кандидата») базується на тому, що виборці (чи різні їх групи) мають певне уявлення про ту 
сукупність політичних, ділових, особистих якостей, якими має володіти певний політик. Тобто, 
йдеться про певний ідеал кандидата чи лідера політичної партії чи блоку, який очолює їх список 
на виборах. 

Безумовно, цей тип стратегії має певні переваги. Перша з них – можливість донести практично 
до кожного виборця імідж відповідного кандидата. Друга важлива перевага – змінюючи імідж 
ідеального кандидата чи лідера політичної партії, виборчого блоку, можна досить різко протягом 
короткого часу додавати щось (нові ідеї, гасла тощо) до стратегії всієї політичної сили. 

Водночас при використанні цієї виборчої стратегії виникають і певні проблеми. Наприклад, 
у ролі такого лідера може виступати лише політик, який володіє певною харизмою, позитивно 
сприймається електоратом не тільки раціонально, але й емоційно. Досвід свідчить, що практично 
ніколи в цій ролі не мають успіху так звані «урівноважені» політики, ті, яких «розкручують», 
спираючись тільки на їхні ділові якості (тут потрібно використовувати інші технології). 
Друга дуже важлива проблема – це можливість використання різних методів антиреклами та 
контрреклами, що може різко «знизити» імідж політика. Наприклад, через «викид» серйозної 
порції компромату. Зрозуміло, якщо єдиним електоральним надбанням політичної сили є імідж 
лідера, який очолює список, то в цьому випадку від шансів партії чи блоку практично нічого не 
залишається. 

«Адресна (диференційована)» стратегія вважається найефективнішою, коли йдеться про будь-
які вибори. В її основі – визначення на підставі проведення глибоких соціологічних досліджень 
груп виборців за різними критеріями – регіональним, освітнім, віковим, психографічним, згідно 
з моделями електоральної поведінки, з наступним опрацюванням стратегії за специфікою, 
методами, технологіями роботи з кожною з цих груп у процесі виборчої кампанії. Такий підхід 
є найдоцільнішим. Та й на практиці він дає вагомі результати, хоча використовувати його дуже 
непросто, це потребує значних фінансових, організаційних та інших ресурсів. 

Елементи практично всіх перелічених стратегій виборчих кампаній тією чи іншою мірою 
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(на жаль, на цих виборах найчастіше незначною) враховуються партіями і виборчими блоками. 
Але, як вже зазначалося, сьогодні останній «писк» електоральної моди – створення «іменних» 
виборчих блоків. Ця мода охопила практично весь партійно-політичний бомонд. Блоки 
організуються навіть під практично невідомих політиків, про політичні орієнтації й наміри яких, 
населення практично нічого не знає. Як справедливо зазначив О. Петров, в Україні напередодні 
виборів-2006 почалася лихоманка створення так званих «іменних» блоків [2, с. 19]. 

Та обставина, що сьогодні багато політичних партій додали до себе кілька малочисельних і 
практично невідомих політичних сил для того, аби сформувати виборчі блоки (блок В. Литвина, 
блок Є. Марчука, блок П. Лазаренка, блок Л. Супрун та інших), безумовно свідчить, що 
відповідні партії й політики добре усвідомлюють, що політика в Україні дуже персоніфікована. 
Але, як виявилося, «лідерський» підхід до формування стратегії виборчої кампанії не мав 
успіху. Лише блок Ю. Тимошенко потрапив до парламенту, посівши друге місце за кількістю 
голосів. Що стосується укріплення партійної системи, то така стратегія, по суті, призвела до 
подальшого депозиціонування партії як політичної сили після виборів, її ідеології, програмових 
засад. Розуміючи, що лідерського ресурсу недостатньо, аби закріпитися на політичній арені, 
деякі «іменні» блоки були вимушені додавати до іміджу лідера блоку хоча б якусь програму, 
виборчу стратегію. Тому на виборах 2006 р. вже можна говорити про певний набір виборчих 
стратегій, які декларують сьогодні різні політичні партії та виборчі блоки. 

Основна проблема популярності «іменних» блоків полягає в тому, що українські політичні 
партії ще дуже слабко розвинені, більше того – практично жодна з них не має якихось особливих 
заслуг перед виборцем. Тому й запропонувати виборцю їм практично нічого. Крім того ця 
причина доповнюється персоніфікацією політичного життя в Україні. 

На виборах 2006 року кількість «іменних» блоків досягла безпрецедентних масштабів. Відомо, 
що такої кількості блоків не буває не тільки на Заході, але навіть у Росії. Навіть у випадках, коли 
політичні партії справді блокуються з реальних причин. Здавалося б, що практика створення 
великої кількості «іменних» виборчих блоків не має нічого поганого. Але це тільки зовні. 
Якщо розібратися в проблемі глибше, можна говорити про явне порушення демократії, спроби 
приховати від електорату, суспільства реальні цілі й програми, які висувають на виборчих 
перегонах відповідні блоки. 

Є певні принципи партійної демократії, які сформувалися в процесі її розвитку. Німецькі 
фахівці Р. Гофферберт, Г. –Д. Клінгеман, А. Фолькенс вважають, що сучасна політична теорія 
відводить політичним партіям завдання поєднання бажань і запитів громадян з проведенням 
політики за умов партійної конкуренції і в рамках інституційних регламентацій. При цьому, 
відповідно до встановлених виборчим правом умов, партії конкурують, передусім, за рахунок 
пропаганди своїх політичних цілей, що легітимовані внутрішньопартійними рішеннями та 
зобов’язують партійне керівництво дотримуватися своїх висловлювань і дій. Від політичних 
партій очікують, щоб протягом виконання терміну повноважень їхні дії відповідали обіцянкам 
і, таким чином, відданій під час виборів переваги громадян. Саме урядові партії оцінюються з 
огляду на те, наскільки збігаються їхні передвиборчі обіцянки та політичні дії [3, с. 63]. 

Ще одна важлива обставина, яку необхідно враховувати, коли йдеться про «іменні» блоки, це 
їх відмінність від так званих передвиборчих коаліцій. Точніше, між ними є дуже багато спільного, 
але все ж таки коаліції будуються, в першу чергу, для об’єднання зусиль різних політичних 
партій. У цьому випадку до коаліції найчастіше входять серйозні політичні гравці, поєднання 
зусиль яких дозволяє вирішувати важливі завдання [1, с. 107–108]. Щодо «іменних» блоків, то 
до них включають (крім кількох найсерйозніших об’єднань) партії, які мало відомі населенню. 

Висновки. Отже, зрозуміло, що коли виборчий блок не пропонує реальної програми дій, 
виконання якої може бути перевірено виборцями за тими чи іншими критеріями, то такий підхід 
назвати демократичним навряд чи можна. Детально проаналізувавши проблему «іменних» блоків, 
можна дійти висновку, що початок розвитку пропорційної виборчої системи (в її сьогоднішньому 
вигляді) не сприяв політичному структуруванню українського суспільства на шляху розвитку 
демократії, проте введення пропорційної системи на місцевих виборах значно стимулювала 
партії (та їх об’єднання) до розвитку інфраструктури місцевих осередків. Парламентські вибори 
2004, 2006 та 2007 рр. засвідчили, що на політичній арені мають залишитися декілька потужних 
партій (блоків партій). Сьогодні населення у своїй більшості схиляється до голосування за лідерів 
партій, а не за партійні програми, які мало чим відрізняються одна від іншої. Тому в процесі 
партійного блокування необхідне створення саме потужних партій, зі статусом всеукраїнських, 
які стоятимуть на державницьких позиціях і втілюватимуть у життя свої передвиборні програми. 
На нашу думку, саме потужні партії парламентського типу можуть головним чином вплинути 
на досягнення ключових, стратегічних цілей – ефективний економічний розвиток, політичну 
стабілізацію та консолідацію суспільства. 
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ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ОБРАЗОМ ДЕРЖАВИ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ США

Проаналізовані основні технології формування іміджу США, розкрита сутність базових 
інструментів, з допомогою яких керівництво Америки впливає на позиціонування держави за 
кордоном. Розглянуті найважливіші міжнародні іміджеві програми, найвпливовіші з огляду на 
формування образу США спецструктури, теле- і радікомпанії. За мету даної статті поставлено 
дослідити особливості досвіду США в управлінні образом держави. 

Ключові слова: позиціонування держави, бренд, управління іміджем, образ США, ЗМІ, 
цільова аудиторія. 

Проанализированы основные технологии формирования имиджа США, раскрыта сущность 
базовых инструментов, с помощью которых руководство Америки влияет на позиционирование 
государства за рубежом. Рассмотрены важнейшие международные имиджевые программы, 
наиболее влиятельные с точки зрения формирование образа США спецструктуры, теле- и 
радиокомпании. Целью данной статьи было определено раскрытие особенностей опыта США в 
управлении образом государства. 

Ключевые слова: позиционирование государства, бренд, управление имиджем, образ США, 
СМИ, целевая аудитория. 

Basic technologies of forming of the USA image are analyzed; essence of base instruments by which 
guidance of America influences on positioning of the state abroad is exposed. The major international 
imaginary programs, most influential from the point of view of forming on image of the USA special 
structures, televisional and radiocompany are considered. Opening of the experience features of the 
USA in the state image management was determined by the purpose of this article. 

Keywords: positioning of the state, brand, image management, image of the USA, MASS-MEDIA, 
purpose audience. 

У сучасному світі інформація і віртуальні чинники, іміджі і бренди все більше посідають чинне 
місце основних цінностей успішного позиціонування держав. Їх якість впливає на котирування 
на біржах, на політику ціноутворення, на рішення урядів та розподіл ресурсів і т. п. В умовах 
формування економіки символічного обміну, в якій обмінюються не стільки товари, скільки 
символи, процес створення і розвитку позитивного образу стає об’єктивно необхідним. А образ, 
в свою чергу, стає одним з найбільш «ходових товарів». Розумне позиціонування держави на 
міжнародній арені, розкрутка образу країни зі всіма перевагами науки, культури, мистецтва, 
спорту, демонстрація природних багатств, економічних можливостей, політичної стабільності 
дозволяє створити сприятливу середу для вирішення політичних і економічних проблем. 

Яскравим прикладом ефективного застосування усіх переваг іміджевих технологій є США. 
Для просування вигідного для Штатів образу Америки за кордоном в Сполучених Штатах 
створений потужний і ефективно діючий механізм. Цільовою аудиторією виступають як уряди 
зарубіжних країн і еліта, так і широкі кола громадськості, представники ЗМІ, культури, мистецтва, 
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академічне середовище і підростаюче покоління [1]. Координує роботу держструктур з управління 
образом США дорадча комісія з питань публічної дипломатії на підставі національної стратегії 
публічної дипломатії і міжнародних комунікацій». Головне завдання публічної дипломатії 
полягає в сприятливому позиціонуванні США в зарубіжних ЗМІ», – зазначає викладач Санкт-
Петербурзького університету О. Манжуліна [1]. Тому не дивно, що фінансування подібних 
проектів щорічно збільшується. Зокрема, у бюджеті на 2010 рік передбачено 1 млрд. 900 млн. дол. 
на закордонне мовлення і реалізацію 1450 програм публічної дипломатії, культурних і освітніх 
обмінів з іншими країнами [2]. По цим програмам щороку Сполучені Штати відвідують понад 
400 тис. провідних представників урядових, ділових і наукових кіл інших країн. Їх учасниками 
вже стали понад 300 президентів і прем’єр-міністрів, 1500 міністрів і 46 нобелівських лауреатів. 
Ці програми сприяють у встановленні особистих контактів з візитерами, ознайомленню їх з 
американськими цінностями і способом життя, досвідом США в різних сферах діяльності. 

Головним органом по формуванню і реалізації іміджевої стратегії держави є Держдепартамент 
США, де цими питаннями займаються 2700 співробітників [3]. До цього притягуються й 
інші міністерства і відомства, державні теле- і радіокомпанії, представники науки, ділових, 
гуманітарних, громадських, спортивних і релігійних організацій. Зокрема, в Пентагоні 
питаннями інформаційного впливу за кордоном займаються понад 27 000 фахівців. 

США розмістили по всьому світу «команди швидкого реагування» – групи професійних 
пропагандистів, які позитивно освітлюють політику американської адміністрації і 
«нейтралізують» статті і повідомлення зарубіжних мас-медіа, а також виступи політичних і 
громадських діячів інших держав, що негативно впливають на імідж Сполучених Штатів. З цією 
метою була навіть створена нова посада Заступника держсекретаря США з питань публічної 
політики і стосунків з громадськістю, яку очолила Карен Хьюз [4]. Крім того, з метою «протидіяти 
поширенню несприятливих для Вашингтону чуток» в держдепартаменті було створено центр 
швидкого реагування. Його фахівці із зовнішньополітичного піару й інформаційної політики 
в режимі реального часу аналізують публікації зарубіжних ЗМІ і негайно вживають заходи по 
тих з них, де спотворюється або невірно чи невигідно подається політика американського уряду, 
а також здійснюють моніторинг громадської думки про США в провідних країнах. Аналогічні 
центри відкриті у Брюсселі, Лондоні та Дубаях [2]. Найближчим часом планується також 
відкрити такі центри в країнах, де сильні антиамериканські настрої, падає авторитет і рівень 
довіри до Сполучених Штатів. 

Держдепартамент забезпечує підготовку і поширення за кодоном інформаційних програм, 
інтерв’ю і повідомлень, проведення відеоконференцій, прямих трансляцій з місця події. Його 
матеріали широко використовують іноземні ЗМІ, державні діячі, урядові і громадські організації 
понад 140 країн. У поліпшенні іміджу США за кордоном беруть участь і 9 регіональних 
«американських постів присутності», 410 «американських куточків», 180 «дискавері-центрів», 
численні «америкен-хаузи», віртуальні пости, бібліотеки і «виїзні посольства», які зазвичай 
складаються з 8 - 10 дипломатів на чолі з послом, періодично на 3 - 4 дні вони виїжджають у 
віддалені райони країни перебування, де працюють з місцевим населенням. 

Не стоїть осторонь і служба зарубіжного мовлення, що має статус незалежного федерального 
агентства і 175-мільйонну 75-мовну щотижневу аудиторію. До її складу входять компанія 
American Embassy Television Network і студія «Фільмсервіс», радіо «Свобода/Вільна Європа/
Вільний Афганістан», телерадіокомпанія «Радіо Марті», «Радіо Сава», телеканал «Аль-Хурра», 
«Радіо Фарда» і радіостанція «Вільна Азія». Телерадіостанція «Голос Америки», яка теж 
входить до складу компанії, є сьогодні досить популярною. Вона віщає на 53 мовах близько 
660 годин на можливу аудиторію близько 86 мільйонів чоловік кожного тижня. Ще з самого 
моменту свого створення «Голос Америки» був головним каналом проникнення інформації із 
США в соціалістичні країни і мав на меті розхитування соціалістичних країн. Багато російських 
дослідників і понині вважають що, «як і раніше радіостанція «Голос Америки» є дієвим 
знаряддям пропаганди, раніше антирадянської, а нині – антиросійської» [5]. 

До управління образом Штатів притягуються і промислові фірми та піар-компанії. До 
керівного складу найбільших американських корпорацій навіть вводять посади відповідальних 
за публічну дипломатію. Одним з чинників, що сприяють підвищенню міжнародного іміджу 
країни, є і розроблена держдепартаментом спільно з провідними університетами програма 
залучення іноземних студентів до навчання в США (623 805 чол.) і збільшення кількості 
американських студентів (192 000 чол.), що навчаються за кордоном [6]. 

Значну увагу адміністрація Білого дому приділяє також реалізації цільових програм за 
кордоном. Зокрема, для впливу на арабські країни використовуються такі піар-акції, як «Діалог 
громадян» і «Близькосхідна партнерська ініціатива», проводяться форуми «Сполучені Штати – 
ісламський світ» і здійснюється програма «Всесвітнє ісламське наукове партнерство». Новою 
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піар-акцією держдепартаменту для мусульманських країн стало «Вітання з Америки», яке 
транслюється радіостанціями Пакистану і Індонезії. Державний департамент намагається 
залучати до співпраці жителів тих країн, на які націлені програми публічної дипломатії США. Є 
думка, що молоді араби і мусульмани, мулли, журналісти і ведучі телепрограм, що підтримують 
США, викликають незрівнянно більше довіри, ніж американський дипломат. З 2002 року 
посол США в Марокко дає завдання усім дипломатам відвідувати школи країни перебування і 
розповідати про себе і про Америку. Більше того, дипломатам дається вказівка брати до уваги 
місяць Рамадан і обов’язково влаштовувати обіди з нагоди Ураза-байрама – розговіння після 
посту [1]. 

В Північній і Південній Америці проводяться міжнародні конференції під назвою «Розмова 
про американські континенти». У рамках програми «Посланці спорту» притягуються відомі 
американські спортсмени іноземного походження. Так, послом публічної дипломатії була 
призначена п’ятикратна чемпіонка світу в поодинокому катанні на ковзанах дочка емігрантів з 
Гонконгу Мішель Кван [7]. 

З 2005 р. діють програми «Ритмічний шлях: американська музика за кордоном» і «Музичні 
увертюри», у рамках яких 118 співаків і музикантів із США відвідали 97 країн, пропагуючи свою 
музику, культуру і спосіб життя. Нещодавно зовнішньополітичне відомство почало реалізацію 
програми «Глобальна культурна ініціатива», що передбачає всебічний розвиток контактів 
між державними і приватними культурними організаціями Сполучених Штатів і зарубіжних 
країн, а також інтерактивні проекти «Діалоги про демократію» і «Партнерство заради кращого 
майбутнього» [2]. 

Журнал US News and World Report підкреслює, що останнім часом до проведення заходів по 
поліпшенню міжнародного іміджу США притягується все більше державних органів, серед них 
– Пентагон, ЦРУ, агентство по міжнародному розвитку, «центр інформації з відкритих джерел» 
та ін. В ЦРУ для цього створені два підрозділи: «група з глобальної інформації і впливу», яка 
визначає пріоритети і головні цілі, і «конференція по кібервпливу», протидіюча «ісламському 
екстремізму і тероризму в інтернеті». 

Сьогодні на розгляді в конгресі знаходиться стратегія, яка для посилення лідируючих 
позицій США у світі передбачає використання концепції «розумної сили», – поєднання 
«жорсткої» (hard power) військової і економічної могутності з «м’якою» (soft power) силою 
публічної дипломатії. В умовах становлення інформаційного суспільства отримує динамічний 
розвиток саме концепція «м’якої сили», що, в кінцевому рахунку, має на увазі здатність США 
досягати бажаних результатів в міжнародних справах шляхом цілеспрямованого контролю і 
впливу на світову громадську думку, формуючи привабливий образ демократії і вільний ринок 
американського зразка [8]. Крім того, планується створити міжвідомчу оперативну групу по 
публічній дипломатії, до складу якої увійдуть представники держдепартаменту, Пентагону та ін. 

Підводячи підсумки, можна казати про те, що управлянні образом держави в західних країнах, 
зокрема ЄС і США, здійснюється достатньо ефективно і якісно, свідченням чого є результати 
визнаного світовою спільнотою Рейтингу національних брендів С. Анхольта. За підсумками 
2009 року на першому місці в рейтингу С. Анхольда опинилася саме Америка: Сполучені 
Штати піднялися на перший рядок рейтингу, тоді як в 2008 році займали тільки сьоме місце [9]. 
«Що дійсно помітно, так це те, що за усі роки, впродовж яких я досліджував рейтинги репутації 
різних країн, я ніколи не бачив, щоб яка-небудь країна так сильно змінила своє положення в 
рейтингу, як це сталося із Сполученими Штатами», – коментує творець дослідження Nation 
Brands Index С. Анхольт [9]. І не дивлячись на економічні проблеми, з якими зіткнулася Америка 
останніми роками, США займають перші позиції в цьому рейтингу і по сьогоднішній день: за 
підсумками 2010 року на першому місці в Рейтингу національних брендів знову опинилися 
Сполучені Штати [10]. 

Особливо вражає різноманіття форм і інструментів, які використовуються національними 
урядами країн для управління образом держави. Проаналізувавши не лише технології управління, 
а й історію їх формування і використання, слід зазначити, що досвід США у цій сфері порівняно 
з досвідом Європейського Союзу є значно більшим і вражає чисельністю різноманітних служб, 
відомств, департаментів, комісій, центрів, створених для цілей ефективного управління образом 
Америки. Якщо в США образ держави формується переважно через вплив на людей з допомогою 
цих структур, то в ЄС образ формується більшою мірою через взаємодію з людьми, дослідження 
їх думки і виявлення побажань, через залучення їх у різноманітні програми, стимулювання 
активності для участі у дебатах, дискусіях та ін. 

Отже, до основних інструментів, що використовуються в управлінні образом США, можна 
віднести такі, як: різноманітні програми публічної дипломатії, культурних і освітніх обмінів 
з іншими країнами, «команди швидкого реагування», або групи професійних пропагандистів, 
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центри швидкого реагування, моніторинг суспільної думки, розповсюдження за кордоном 
інформаційних програм, інтерв’ю і повідомлень, проведення відеоконференцій, прямих 
трансляцій, розміщення у різних куточках світу віртуальних постів та «американських постів 
присутності», бібліотек, виїзних посольств для роботи з місцевим населення, програми залучення 
закордонних студентів для навчання у США, цільові закордонні програми, інтерактивні 
проекти, закордонні поїздки з концертами з метою популяризації американської культури та 
американського способу життя. 
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ГЛОБАЛЬНИЙ ВИМІР СУЧАСНИХ КРИЗОВИХ ПРОЦЕСІВ

У статті окреслені основні чинники, що обумовлюють кризу націй-держав в умовах 
глобалізації. Виокремлено вплив кризи політичних цінностей на політичні процеси у незахідних 
країнах. Значну увагу приділено деструктивним тенденціям сучасності: поглибленню соціальної 
нерівності, нелегальній міграції, екстремізму. 

Ключові слова: політична криза, політичні цінності, глобалізація, нація-держава, екстремізм. 

В статье рассмотрены основные факторы, обуславливающие кризис государств-наций в 
условиях глобализации. Выделено влияние кризиса политических ценностей на политические 
процессы в незападных странах. Значительное внимание уделено деструктивным тенденциям 
современности: углублению социального неравенства, нелегальной миграции, экстремизма. 

Ключевые слова: политический кризис, политические ценности, глобализация, нация-
государство, экстремизм. 

In the article basic factors that determine crisis of nation-state in conditions of globalization are 
considered. The influence of the crisis of political values on political process in non-Western states is 
separated. Attention to destructive tendencies of the modern world, social inequality, illegal migration 
and extremism is paid. 

Keywords: political crisis, political values, globalization, nation-state, extremism. 

Глобалізація є однією з центральних проблем суспільствознавчих, економічних, філософських, 
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історичних, соціологічних і політологічних досліджень вітчизняних і зарубіжних науковців. 
Сучасна глобалізація, що найбільш яскраво проявилася на межі ХХ-ХХІ ст., є процесом 
перетворення регіональних соціально-економічних та політичних систем, які досягли високого 
ступеня взаємозалежності, у єдину планетарну систему. 

Метою даної статті є окреслити основні причини та закономірності протікання кризових 
процесів в епоху глобалізації. Дана проблематика є досить актуальною у сучасній політичній 
науці; серед вчених, які приділяють увагу даному питанню, варто зазначити, зокрема, О. Галкіна, 
М. Делягіна, В. Сергєєва та О. Яницького. 

Глобальні кризові процеси, ймовірно, внесуть суттєві корективи у поняття стабільних і 
нестабільних країн, і вже у найближчому майбутньому змінять список як таких держав, які йдуть 
у фарватері світового розвитку, так і аутсайдерів [1, c. 604]. За останні роки вагомого впливу на 
світовій арені набули Бразилія, Чилі, Аргентина, Туреччина, Індія, КНР, Південна Корея та інші 
країни. Як наслідок, сьогодні модель однополярного світу вже не може ефективно працювати: 
жодна держава не здатна самостійно протистояти глобальним загрозам, відтак, відповідати на 
виклики глобальних кризових явищ можна лише колективними зусиллями. 

У цілому криза держав-націй, пов’язана з процесами глобалізації, обумовлена, на думку В. 
С.  Сергєєва, низкою чинників, серед яких варто виокремити наступні:

- загальносвітова інформаційно-комунікаційна революція як базовий фактор розвитку 
глобалізації;

- становлення глобальної економіки, поширення ринкової економічної моделі на всі регіони 
світу, зменшення можливостей держав контролювати внутрішні соціально-економічні процеси

- стимулювання процесу демократизації світової спільноти, утвердження демократичних 
цінностей та інститутів у країнах з відмінними соціально-політичними традиціями та реаліями;

- зростання впливовості розмаїтого конгломерату нових суб’єктів влади – недержавних акторів, 
зокрема міжнародних організацій і режимів, регіональних утворень, неформальних центрів 
прийняття світогосподарских та політичних рішень, а також транснаціональних компаній, 
численних неурядових організацій, кримінальних структур, які частково чи повністю вислизають 
з-під контролю держави і виступають як чільні агенти змін та забезпечення суспільних послуг зі 
своїми, нерідко протилежними інтересам держави, імперативами діяльності;

- деформація територіального суверенітету націй-держав. Територіальні політичні громади 
(національні, регіональні та локальні) все тісніше вплетені в мережі транснаціональних, 
регіональних утворень та мережну культуру в цілому;

- втрата національною державою монополії на реалізацію владних функцій, зсув у 
співвідношенні повноважень з національного на транснаціональний і субнаціональний рівні; 
взаємозв’язок держави та недержавних акторів стає менш владним та більш кооперативним. 

Усі зазначені фактори сучасної динаміки державно-політичних форм є взаємопов’язаними та 
взаємозумовленими, діють разом та не можуть розглядатися ізольовано один від одного [2, c. 
142-143]. 

Як зазначає О. Яницький, сучасна світ-система входить у тривалий критичний період своєї 
історії. Можна вважати, що третя світова війна уже розпочалася, і не тільки в інформаційній 
сфері, а нинішній період турбулентності – лише прелюдія до більш серйозних зсувів 
глобального масштабу. Щоб утримати свою владу над світом, сучасні наддержави чи їх союзи 
повинні бути ще міцнішими. Тому ідеологія лібералізму, вільного ринку, політики стримувань 
і противаг, які відповідали часам спокою і накопичення багатства, не відповідають викликам 
часів всеохоплюючих ризиків, війн і дефіциту ресурсів, що загрожують зруйнувати існуючий 
соціальний порядок [3, c. 163]. 

Глобалізація обмежує роль держав – не лише «згори», але й «знизу» – зміцненням і прямим 
виходом на міжнародну арену окремих елементів громадянського суспільства. Як правило, це 
ті самі структури (крім суто міждержавних), які обмежують державу «згори», але на більш 
ранньому етапі свого розвитку, коли вони ще не стали повністю міжнародними і не втратили 
свого національного обличчя. 

Окрім корпорацій, які перетворюються на транснаціональні, значну роль відіграють регіони, 
причому збільшують свою роль як більш розвинені, так і менш розвинені території. Перші 
набувають певної автономії в обмін на політичну лояльність і згоду на перерозподіл їх засобів 
на користь других, а другі – отримують деяку політичну самостійність у міжнародних контактах 
в якості додаткового інструменту саморозвитку, в обмін на певне зменшення прямої підтримки 
держави. До цієї категорії належать численні «внутрішні» офшори, передусім у США та 
Великій Британії, а також території, на яких дозволено специфічні види діяльності (наприклад, 
індіанські резервації та Лас-Вегас, де легалізовані азартні ігри) [4, c. 111]. 

Цей процес створює потенційно та часто реалізовану загрозу. Оскільки сучасний світ лише 
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мінімальною мірою може бути визнаний ідеалістичним, зовнішні сили надають підтримку тим 
чи іншим суспільним елементам в їх діалозі з державою лише в обмін на просування ними їх 
інтересів. У більшості випадків ці інтереси не співпадають з інтересами відповідного суспільства 
і навіть шкодять йому. 

Так, розвинені країни використовують глобальні і національні мережі для нав’язування 
своїх стандартів менш розвиненим суспільствам. Ці стандарти, сформовані в інших умовах, є 
неприйнятними і недосяжними для незахідних суспільств, відтак, вони підривають культурні та 
матеріальні основи їх конкурентоздатності та життя. 

Яскравою ілюстрацією такої політики можна вважати новітні події в арабських країнах, в 
яких протягом останніх десятиліть завдяки експорту нафти відбувалося помітне економічне 
зростання, яке дедалі менше відповідало існуючому авторитарному режиму. На початку ХХІ ст. 
у Північній Африці було практично подолано неписьменність, а кількість людей з середньою 
та вищою освітою постійно зростала. Незважаючи на переслідування опозиційної преси, 
диктаторські режими не чинили істотних перепон розвитку Інтернету, а відтак громадяни мали 
можливість безперешкодно отримувати інформацію із закордонних джерел. Сформувалося 
так зване «покоління очікування» («waithood generation»), до якого належали молоді люди, що 
отримали вищу освіту, володіли іноземними мовами, але не мали можливості реалізувати свій 
творчий потенціал за умов диктатури. Мережа Інтернет та супутникове телебачення давали 
можливість молоді порівнювати умови на батьківщині і за кордоном, нав’язували західні 
стандарти споживання, які не могли бути втілені у вітчизняних умовах. Молоде покоління 
вимагало свободи слова, але задоволення цієї вимоги загрожувало майбутньому існуванню 
диктаторських режимів. Окреслені суперечності і стали причиною фундаментальних 
соціально-політичних зрушень, що усунули від влади президентів Тунісу та Єгипту, призвели 
до громадянських воєн у Лівії та Сирії, дестабілізували ситуацію у Ємені, Сирії, Бахрейні та 
низці інших країн. Якщо іракська війна спричинила дестабілізацію ситуації здебільшого в одній 
країні, то революції в Арабському світі призвели до падіння низки режимів, які гарантували 
відносну стабільність в усьому регіоні. 

Принципова відмінність глобальних мереж як суб’єкту управління полягає не стільки у їх 
неформалізованості і «розпливчастості», скільки в іманентній відсутності у них відповідальності 
перед суспільством. Навіть недемократична за своїм устроєм держава об’єктивно зацікавлена 
у стабільності і громадянському мирі у країні, а мережам, які розглядають цю країну ззовні, 
«з боку» глобального світоустрою і які являють собою об’єднання «нових кочівників» (за 
класичним визначенням Ж. Атталі), є просто нецікаво. Їм потрібне зростання сукупного 
впливу і прибутку своїх учасників (як правило, не усіх, а лише ключових), а цих цілей значно 
легше досягти, «ловлячи рибу» у мутній воді криз, у тому числі спеціально створених або, 
які мінімум, ініційованих власне ними. Таким чином, в результаті переходу частини реальних 
владних повноважень до глобальних мереж концепція «експорту керованих криз», що стала 
вже звичною для США, непомітно перетворюється на концепцію «експорту некерованих криз». 
Такий розвиток подій також підриває глобальну нестійкість та істотно підвищує сукупні ризики 
світового розвитку [4, c. 118-119]. 

Сучасна глобалізація призводить до стрімкого поглиблення розриву між багатими та бідними 
країнами. Поглиблюється соціальний розкол у суспільстві, що супроводжується зростанням 
бідності, безробіття, безпритульності, створюючи таким чином основу для криміналізації 
суспільства, розкладання його моральних засад. Цей розкол посилюється під впливом 
розшарування між тими сегментами національної економіки, які пристосувалися до нових 
реалій, і тими, що не встигли цього зробити. Негативні наслідки глобалізації для оточуючого 
природного середовища поглиблюються безвідповідальністю політичних лідерів індустріально 
розвинених (США, Велика Британія, Японія, Росія, Франція, Італія, Південна Корея) і 
перенаселених (Індія, Китай, Пакистан, Бангладеш, Індонезія) країн і створюють передумови 
для глобальної екологічної кризи. Очевидно, що у сучасному світі сталий розвиток не може 
протягом тривалого часу ґрунтуватися на бідності та відсталості переважної більшості країн 
та народів, відтак, суперечності між глобальною більшістю і глобальною меншістю неминуче 
вирвуться назовні. 

Західні держави вже зіштовхнулися з кризою цінностей: мігранти із Африки та Азії, часто 
нелегальні, не бажають інтегруватися у суспільство, створюючи гетто, які стають осередками 
злочинності і в майбутньому здатні підірвати єдність західної цивілізації. Більшість іммігрантів 
виконують некваліфіковану працю за низьку плату, яка не відповідає життєвим стандартам 
розвиненої країни. Нелегальна міграція у ХХІ столітті стала глобальним явищем, причини якого 
– нерівномірність розвитку країн та регіонів, голод, війни, репресії, безробіття тощо. Основними 
«постачальниками» мігрантів є країни Африки, Азії та Латинської Америки. Основний тягар 
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із прийняття та утримання іммігрантів несуть США, Канада, країни Європейського Союзу та 
Росія. Ці країни є традиційно християнськими, в той час як більшість мігрантів є мусульманами. 

Класичним прикладом є ситуація у Франції, що вперше загострилася восени 2005 р.: вирішальну 
роль у дестабілізації обстановки відіграв саме етнічний чинник, про який ми згадували вище. 
27 жовтня 2005 р. двоє підлітків африканського походження загинули у трансформаторній 
підстанції у передмісті Парижу, переховуючись від поліцейських, які їх переслідували. 
Наступного дня почалися масові заворушення у передмістях столиці: заколотники підпалювали 
автомобілі, вибивали шибки в адміністративних будівлях, атакували співробітників поліції. 4 
листопада того ж року прем’єр-міністр Домінік де Вільпен вперше спробував здійснити кроки 
щодо мирного розв’язання кризи: він прийняв у своїй резиденції родичів загиблих підлітків, а 
також пообіцяв провести детальне розслідування цієї справи. Проте ці дії не зупинили масового 
безладу: цього ж дня у центрі Парижу було спалено кілька авто, а наступного дня подібні акції 
відбулися у Бордо, Марселі, Тулузі, Нанті. 8 листопада Президент оголосив надзвичайний стан 
та дозволив ввести комендантську годину в районах, охоплених заворушеннями; одночасно з 
цим до придушення безпорядків було залучено армію. 

11 листопада 2005 р. безпорядки вийшли за межі Франції: у Салоніках (Греція) анархісти 
провели вуличні акції на підтримку французьких заколотників, які закінчилися зіткненнями з 
поліцією. У самій Франції розпочалися масові арешти організаторів заворушень, що призвело 
до стабілізації обстановки. Лише до 20 листопада 2005 р. вогнища погромів у передмістях 
Парижу та інших міст були повністю ліквідовані. 

Події жовтня-листопада 2005 р. у Франції можна вважати політичною кризою: в цей час 
проявилися глибокі суперечності у французькому суспільстві, а уряд виявився неспроможним 
їх вирішити і вжити оперативних заходів щодо відновлення порядку, внаслідок чого громадянам 
і державі було завдано значних збитків. А головним наслідком цих подій стало падіння довіри 
до Президента й одночасне зростання авторитету міністра внутрішніх справ Н. Саркозі, який 
взяв під особистий контроль боротьбу із заколотниками і відкинув будь-яку можливість вести 
переговори з ними. Представник правого флангу французького політикуму, Н. Саркозі виступив 
з консервативною програмою і зміг використати свої успіхи у боротьбі з кризою для перемоги 
на президентських виборах 2007 р. 

Незважаючи на ці досягнення, ця політична криза й досі не вирішена: восени 2007 р. погроми 
і сутички з поліцією у передмістях великих міст Франції повторилися, але на цей час поліція 
діяла більш оперативно, і порушників порядку вдалося вчасно нейтралізувати. Станом на 
сьогодні суперечності на етнічному ґрунті активно не проявляються, поступившись місцем 
іншим проблемам. Але це означає, що конфлікт перебуває у «замороженому» стані і може в 
будь-який момент вибухнути з новою силою. 

Передумови до чергового загострення кризових явищ у Франції склалися у березні 
2010 р., коли на виборах до місцевих органів влади перемогу одержала опозиційна коаліція 
«Лівий союз», до складу якого входять Соціалістична партія, об’єднання «Європа-екологія» 
та Лівий фронт, які в сумі отримали 54,3 % голосів виборців. Правлячий Союз за народний 
рух, очолюваний Президентом Н. Саркозі, переміг лише у регіоні Ельзас. При цьому значні 
успіхи продемонстрував ультраправий Національний фронт, очолюваний Жан-Марі Ле Пеном, 
отримавши близько 11 % голосів виборців [6, c. 7]. Таким чином, поряд з падінням авторитету 
чинної влади спостерігаємо поляризацію політичних уподобань французів: ліві та праві сили 
відбирають голоси у центристів. Можна із впевненістю стверджувати, що це в деякій мірі стало 
наслідком тривалих конфліктів у французькому суспільстві, про які йшлося вище. 

Слід зазначити, що сутички між іммігрантами та поліцією і (або) корінними мешканцями 
відбуваються й у Росії, Великій Британії (заворушення у Лондоні влітку 2011 р.), Італії, а 
віднедавна і в Україні (сутички між українськими та іноземними студентами в Одесі та Харкові 
восени 2012 р.). 

Небажання іммігрантів асимілюватися у поєднанні з надмірною толерантністю політичних 
лідерів та правоохоронних структур продукує конфлікт цінностей у суспільстві, який може 
призвести до стрімкого зростання ксенофобських настроїв, радикалізації політичних поглядів 
громадян, посилення позицій ультраправих політичних сил. 

У нинішніх умовах відбувається неухильне послаблення можливостей окремих національних 
держав впливати на внутрішньо- і зовнішньополітичні процеси, що відбуваються у 
глобалізованому світі. Переважна більшість держав перетворилися на своєрідних заручників 
глобальних тенденцій, опинилися у залежності від наднаціональних, глобальних структур. Ця 
залежність зростала протягом останніх десятиліть, і у подальшому буде лише посилюватися. 
Інтереси національних еліт, які перетворюються на складові частини глобального правлячого 
класу – інтеркратії, все частіше суперечать інтересам більшості населення цих країн. 
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Послаблюється вплив громадян та їх об’єднань на процес прийняття рішень загальнодержавного 
значення. Таким чином, ставляться під сумнів сформульовані ще в епоху Просвітництва основні 
принципи народного суверенітету і національної незалежності. 

Духовна криза сучасної цивілізації втілилася у посиленні розрізненості людей, зростанні 
релігійної, соціальної, національної нетерпимості, екстремізму. Зростання девіантної, передусім 
відверто агресивної поведінки – це одна з найгостріших проблем, з якою зіштовхнулися не лише 
країни, що розвиваються, а й передові західні суспільства. Так, донедавна одним із осередків 
спокою у Європі вважалася Норвегія, проте 22 липня 2011 р. теракти, вчинені одноосібно 
А. Брейвіком, сколихнули увесь світ. Унікальність подібної акції полягає у тому, що злочин 
такого масштабу був здійснений не мігрантом чи членом міжнародної терористичної групи, 
а уродженцем Норвегії, який у такий спосіб протестував проти надмірної толерантності 
у європейському суспільстві. Враховуючи щорічне збільшення потоків мігрантів (часто 
нелегальних) до країн Заходу, можна спрогнозувати подальші сплески насилля: окремі радикально 
налаштовані елементи вже не бажають миритися з існуючим станом речей і використовують у 
боротьбі за культурну і ціннісну цілісність західної цивілізації усі наявні засоби, аж до зброї. 

Глибокий розрив між бідними і багатими країнами існував і раніше, задовго до того, як почали 
відбуватися сучасні глобалізаційні процеси. Але з’явився новий, привнесений глобалізацією 
соціально-психологічний фактор: ефект порівняння. Можливість порівняти свій спосіб життя 
із тим, що склався у розвинених країнах, різко підвищила відчуття пригніченості. Одночасно у 
масовій свідомості став чітко формуватися образ «винуватця»: багаті країни живуть за рахунок 
бідних [5, с. 66-67]. Результатом цього стали, зокрема, вже згадані події на Близькому Сході. 

Зміцненню подібних уявлень сприяв такий наслідок глобалізації, як формування в 
економічно відсталій частині планети прошарку місцевої інтелігенції. Незважаючи на 
порівняний добробут, ця верства виявилася відкритою для подібних настроїв і не тільки 
інкорпорувала, але й мультиплікувала їх, надавши їм ідеологічного забарвлення. Безумовно, не 
усі представники місцевої інтелігенції перейшли на екстремістські позиції. Але загальновідомо, 
що лави екстремістських організацій поповнюються за рахунок освічених людей, що вміють 
користуватися новітніми технологіями. 

Підводячи підсумок, можна визначити основні причини виникнення криз у глобальному світі. 
По-перше, це високий рівень суспільного невдоволення; по-друге, слабкість і корумпованість 
політичної влади, її відчуженість від суспільства; по-третє, серйозний розкол у лавах правлячої 
елітної групи, що виключає її солідарні дії в умовах виникнення серйозної загрози; по-четверте, 
наявність у країні впливової політичної сили, готової запропонувати суспільству альтернативну 
(навіть примарну), а також харизматичного лідера, здатного уособлювати цю альтернативу. Цей 
перелік не є вичерпним, тому що кризи в умовах глобалізації мають складну природу, і на їх 
виникнення та розвиток чинить вплив ціла низка чинників, які є недостатньо дослідженими. 
Проте вже сьогодні на рівні національних та міжнародних структур необхідно вживати заходів 
щодо мінімізації деструктивних наслідків криз. 
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КЛІЄНТЕЛІСТСЬКІ ТА ПАРАНТЕЛІСТСЬКІ ВІДНОСИНИ ЯК НЕПРАВОВІ ФОРМИ 
ВЗАЄМИН ПОЛІТИЧНОЇ ТА АПАРАТНОЇ БЮРОКРАТІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Розкривається суть клієнтелістських та парантелістських відносин, які визначаються як 
основні неправові форми взаємин політичної та апаратної бюрократії в сучасній Україні. 

Ключові слова: політична бюрократія, апаратна бюрократія, групи інтересів, неправові 
відносини, клієнтелізм, парантелізм. 

Раскрывается сущность клиентелистcких и парантелистcких отношений, которые 
определяются как основные неправовые формы взаимоотношений политической и аппаратной 
бюрократии в современной Украине. 

Ключевые слова: политическая бюрократия, аппаратная бюрократия, группы интересов, 
неправовые отношения, клиентелизм, парантелизм. 

The essence clientelistic and parantelistic relationship which are defined as the main non-legal forms 
of relationships of political bureaucracy and bureaucratic apparatus in modern Ukraine. 

Keywords: political bureaucracy, bureaucratic apparatus, interest groups, non-legal relations, 
clientelism, parantelizm. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. У політичній системі сучасної України відносини 
між корпоративно-груповими інтересами, уособленими політичною бюрократією (урядом), й 
чиновництвом (апаратною бюрократією) багато в чому залишається ключовим. З одного боку, 
існують урядові структури, що представляють «авторитет» і «неупередженість» держави, а з 
іншого – групи інтересів. Взаємодія між ними може бути взаємовигідною, але загальносуспільні 
інтереси залишаються нереалізованими. В Україні положення бюрократії було й залишається 
високим, тому тут відзначається помітний (якщо не вирішальний) вплив груп інтересів на 
бюрократію. 

Апаратна бюрократія складається з множини осіб, рівнів і структур, інтереси яких можуть 
збігатися (чи не збігатися) з інтересами різних груп населення. Ця можливість збільшується, 
якщо групи інтересів діють еластично й протягом тривалого часу. Бюрократія потребує 
підтримки з боку груп інтересів, розраховуючи на їх зв’язок з іншими учасниками політичних 
процесів і інформацію, необхідну для розробки і пропаганди урядових програм. Групи інтересів 
уважають бюрократію головним каналом впливу на прийняття й реалізацію політичних рішень 
на свою користь. Динаміка взаємних потреб при одночасному зростанні непогодженості й 
несумісності різних видів державної влади пояснює феномен солідарності між бюрократією й 
групами інтересів, що актуалізує неправові форми взаємин політичної та апаратної бюрократії. 
Для сучасної України у взаєминах уряду та апарату особливо великого значення набувають такі 
неправові форми відносин, як клієнтелізм і парантелізм. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему клієнтелізму та парантелізму в контексті 
взаємин уряду та апарату управління розглядали такі автори, як М. Афанасьєв, Н. Дінелло, 
А.  Карасьова, В. Макаренко, С. Перфільєва, В. Сергєєв, В. Степаненко, В. Токовенко, А. Фісун 
та ін. У публікаціях ці автори привертали увагу до загальних особливостей неправових відносин, 
притаманних пострадянським суспільним практикам. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є розкриття суті клієнтелістських та 
парантелістських відносин, які визначаються як основні неправові форми взаємин політичної 
та апаратної бюрократії в сучасній Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Взаємини між групами інтересів і бюрократією 
(урядом, апаратом) можуть відбуватися у правовий і неправовий спосіб. Правова взаємодія між 
групами інтересів і урядом передбачає вільний доступ до політичних процесів, що забезпечує 
відбиття в уряді «спільних інтересів» населення. Торги між груповими інтересами більше 
сприяють виявленню «спільних інтересів», однак будь-яка форма домінування групових 
інтересів на будь-якому рівні влади перетворює економічну й соціальну політику в приватну 
політику домінуючих груп, інтереси яких переплетені з інтересами бюрократії. Тому разом з 
правовими відносинами завжди існують неправові форми відносин, оскільки сама поява 
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груп інтересів свідчить про владний, а не правовий характер способів задоволення потреб 
економічної й соціальної структури, через що громадяни змушені постійно виходити за рамки 
закону й обумовленої їм політики, припускаючись насильницьких дій проти уряду. Причому, 
довільні виключення певних соціальних груп із процесів тиску на уряд існують і у «відкритих» 
політичних системах. 

Оскільки неправова взаємодія також приводить до успіху тих чи інших груп, то це лише 
збільшує перерозподільну роль бюрократії (уряду, апарату). У зв’язку з цим В. П. Макаренко 
доходить висновку, що внаслідок цього виникає «замкнуте коло» сучасного етапу політичного 
розвитку: чим більше держава утискає суспільство, тим більше соціальні групи прагнуть 
модифікувати перерозподільну політику; це прагнення лише збільшує сферу неправової 
взаємодії між групами інтересів і урядом, одночасно підсилюючи соціальну роль уряду й 
бюрократії [6, с. 10]. 

Діяльність уряду спрямована на підтримку таких груп, які зацікавлені в існуванні й пропаганді 
ідеологеми «спільних інтересів» (вона може набувати й геополітичного характеру, про що може 
свідчити приклад популярності «євразійської» ідеології в Росії, чи євроатлантичних інтеграційних 
прагнень в Україні). Ідеологема «спільних інтересів» переплетена з існуванням уряду, оскільки 
його ототожнення з державою було й залишається стереотипом масової політичної свідомості 
й більшості ешелонів політичної думки. Унаслідок практичного втілення даної Ідеологеми 
відбувається «приватизація» державної влади. Цей процес є функцією політичних стратегій 
апарата, окремі агентства якого перебувають у стані постійної боротьби між собою [6, с. 8]. 

Групи інтересів надають «змісту» діяльності уряду, а його фрагментація сприяє зростанню 
клієнтелізму. Кожне міністерство прагне домогтися підтримки в проведенні такої розподільної 
й фінансової політики, що відповідає його інтересам. Як результат підсилюється протиборство 
між учасниками боротьби за розподіл бюджету й інших соціальних благ. 

У цілому клієнтелізм прийнято розглядати як неофіційне визнання апаратом «законного» 
впливу певних груп інтересів на політичні рішення на відміну від його правової легалізації. 
Відносини клієнтели звужують інформацію про соціальні інтереси шляхом приведення її 
у відповідність із думками різних груп і осіб в уряді, які пропагують дані думки через ЗМІ. 
Причому апаратна бюрократія визнає тільки ті групи інтересів, які традиційно перебувають 
під опікою уряду, а іноді й можуть становити його соціальну базу (наприклад, ВПК і аграрний 
сектор). 

В основі клієнтелістських відносин лежить поняття «клієнтела» (від лат. сliens – слухняний). 
У часи античності відносини клієнтели полягали в персональному або колективному 
підпорядкуванні «клієнтів» (залежних осіб) голові роду. На його користь клієнт був зобов’язаний 
виконувати сільськогосподарські роботи та служити у війську. У більш широкому, суспільно-
політичному значенні, клієнти – громадяни Давнього Риму, що віддавали себе під захист 
могутнього посадовця або землевласника (патрона). Клієнти були залежними від патриціанських 
родів і відокремлювалися від плебеїв. Клієнта та патрона поєднувала взаємна довіра, зрада 
клієнта патрону каралася смертю. Патрон охороняв клієнта від образ, представляв його інтереси 
в суді та надавав йому землю для обробітку. Обсяг впливу давньоримських політичних клієнтел 
був цілком співвимірним до легальних форм політичної влади та публічної політичної боротьби. 
Клієнтели слугували істотно важливим засобом залучення до політичної діяльності великих 
груп населення [5, с. 68-69]. 

Сутність сучасної системи клієнтелізму як чинника неформальної організації політичної влади 
полягає в тому, що єдність влади забезпечується декількома агентами впливу, які не є суб’єктами 
влади, мають рівний доступ і більш-менш порівнювальні ресурси впливу на інститути влади. 
Влада виникає як результат їхньої боротьби (суперництва) та компромісу. У демократично 
побудованій системі влада єдина, тому клієнтелізм розчиняється, виявляючись нездатним 
реалізовувати механізми консенсусу та індивідуальних компромісів в умовах плюралізму 
інтересів соціальних груп. У понятті клієнтелізму відображується не стільки структура самої 
влади, скільки характер розподілу владних ресурсів у суспільстві, точніше, ресурсів впливу, які 
можуть конвертуватися у владу. Клієнтелізм виникає, коли ці ресурси концентруються в певних 
центрах, і коли ці власники ресурсів достатньою мірою незалежні, щоб вийти із-під загального 
контролю, але є не настільки незалежні, щоб «грати власну гру», щоб уникати необхідності у 
виробленні загального владного консенсусу [7, с. 214]. 

В умовах демократичного поділу влади клієнтелізм втрачає своє значення як регулятора 
взаємин уряду і чиновництва, оскільки наявний плюралізм механізмів впливу, які неможливо 
регулювати корпоративними угодами. На думку М. Афанасьєва, в умовах трансформаційного 
суспільства клієнтелізм обумовлює нестабільність, нестійкість влади, низький ступінь 
спеціалізації суспільства, ротації влади, простоту механізмів впливу, проте забезпечує високий 
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ступінь концентрації суспільних ресурсів [1, с. 157]. 
Вертикальні відносини «уряд – громадянське суспільство», які підживлюють політичну 

бюрократію, «заражені» клієнтелізмом суттєво стримують демократичні перетворення, що 
обумовлено наступними причинами. По-перше, панування кланів і кланових стратегій означає 
насильницьке обмеження конкуренції та звуження можливостей для інших груп населення, значну 
частину яких очікує статус аутсайдерів. По-друге, вертикальні канали постачання інформації 
«згори вниз» ненадійні – нижчі рівні прагнуть приховувати або спотворювати інформацію, що є 
формою захисту від експлуатації. При цьому, санкції за порушення норм взаємності не можуть 
бути накладені нижчими рівнями управління на верхній рівень. У зв’язку з цим американський 
експерт Наталія Дінелло зазначає: «Вертикальний клієнтелізм руйнує групову солідарність як 
патронів, так і клієнтів. Відносини залежності замість взаємної вигоди підвищують можливість 
опортунізму як з боку клієнта, так і з боку патрона» [3]. По-третє, спостерігається поєднання 
політиків і бізнесменів, корупція, таємні альянси і кланові війни призводять до великих витрат, 
пов’язаних із суспільним неприйняттям і уявленнями про нелегітимність режиму. В умовах 
інституціональної невизначеності особисті зв’язки підривають офіційні публічні інститути, 
позбавляючи їх громадського правового змісту. І нарешті, консолідація певного клієнтелістського 
соціально-політичного порядку впливає на розвиток антиправової свідомості як панівного 
класу, так і решти суспільства, сприяє утвердженню партикулярних норм замість універсальних 
[7, с. 215]. 

В Україні клієнтелістські відносини мають давню традицію. Стереотипи особистих взаємин, 
що призвели до повторюваних персоніфікованих і локалізованих практик, сформувалися ще у 
традиційному суспільстві, а за радянських часів зміцнилися й поширилися під час «розкуркулення» 
і формування «нового робітничого класу», а згодом з війною і повоєнним лихоліттям. Як 
зазначає В. Степаненко, «наявність та стійкість неформальних відносин у пострадянських 
країнах, зокрема в Україні, були (та й досі є) об’єктивною раціональною життєвою стратегією 
виживання у колі «своїх людей» у період болісної соціальної трансформації» [9, с. 199]. 

Неформальні персональні зв’язки, при всій їх комерціалізації та монетаризації, ніколи 
повністю не зводяться до платних послуг і підкупу як таких, оскільки не тільки забезпечують 
учасників взаємодії необхідними й бажаними ресурсами, а й задовольняють їх потребу в 
довірі. Пострадянський досвід свідчить, що існує особливий механізм функціонування довіри, 
який обмежується родинно-клановими стратегіями. Брак історичної традиції накопичення та 
розвитку соціального капіталу в рамках горизонтальної суспільної активності і співробітництва 
створює певний соціальний вакуум, який частіше всього заповнюється завдяки формуванню 
вертикальних міжособистісних відносин за типом «патрон – клієнт» та розвитку мафіозно-
інституціонального порядку [8, с. 33]. 

Зосереджуючись на проблемі клієнтелістських неформальних практик саме в ієрархічних 
структурах, варто відзначити, що цей феномен досить чітко простежується на пострадянському 
просторі, де панівна верства перехідного періоду визначається як «постноменклатурний 
патронат». Уводячи у науковий обіг цей термін, Михайло Афанасьєв відображує ґенезу та 
розвиток актуального типу панування, який є результатом приватизації соціальної могутності 
номенклатури, проте, як і раніше, синкретично поєднує політичну й економічну владу. Крім 
того, термін «постноменклатурний патронат» указує на патерналістський, «родинний», 
неформальний характер панування, який усталено відтворюється на практиці відносин між 
керуючими і керованими (див.: [2]). 

Клієнтелістські відносини, на думку Олександра Фісуна, підпорядковуються 
неопатрімоніальній логіці. Ця проблема стосується саме специфіки асиметричної конвертації 
й обміну капіталів. Посилаючись на дослідження Р. Теобальда, харківський дослідник убачає 
сутнісну особливість патримоніальних режимів саме в обміні посад, можливостей, титулів, 
контрактів, ліцензій, імунітету від закону тощо між ключовими фігурами в уряді та стратегічно 
розташованими індивідами – профспілковими лідерами, бізнесменами, регіональними 
керівниками тощо. В обмін на ці ресурси уряди або глави держав одержують економічну і 
політичну підтримку [10, с. 133-134]. Саме через механізми патрон-клієнтських відносин 
узгоджуються різні партикулярні інтереси, що дає змогу асиметрично перерозподіляти ресурси 
відповідно до статусу і позиції кожного учасника такої взаємодії. 

Унаслідок розвитку клієнтелізму падає здатність пов’язаних з урядом груп виконувати 
інформаційні й політичні функції в суспільному житті, відбувається деполітизація й 
бюрократизація соціальних інтересів. Клієнтельний симбіоз уряду й груп інтересів 
спрямований на створення «природних» і штучних груп підтримки уряду, збереження контролю 
над політичним процесом і рішеннями, спрощення соціального середовища відповідно до її 
бюрократичного бачення. Цьому баченню соціальної реальності значною мірою сприяють такі 
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напрямки соціальної, правової, економічної й політичної думки, які розглядають суспільство 
і його модифікації (родина, група, етнос, нації, держава) як надіндивідуальні утворення (див.: 
[4]). 

В умовах трансформації еліт сучасної України важливим є також питання підживлення 
клієнтели новими кадрами. Спосіб добору нових членів пов’язаний насамперед із включенням 
їх до бізнес-структур того чи іншого угруповання. Успішне виконання бізнесових функцій є 
своєрідною перепусткою тих чи інших членів клієнтели до більш значних політичних завдань. 
У якості прикладів можна навести практику формування фракцій у Верховній Раді України за 
рахунок успішних бізнесменів чи навпаки спонсорування окремими депутатами цілих фракцій. 

Руйнування клієнтелістських практик вимагає відкритої економіки, чесної конкуренції, 
розвитку горизонтальних відносин громадянського суспільства, зростання соціального капіталу, 
тобто інституціоналізації довіри і моралі в суспільстві. Аналізуючи потенціал українського 
суспільства стосовно реалізації першого вектора розвитку трансформаційного процесу, варто 
зазначити, що формування усталених горизонтальних відносин громадянської активності 
та відтворення культури довіри, знищеної значною мірою також і наслідками соціально-
економічного й політичного реформування, є дуже складним завданням. Адже клієнтелістські 
та корупційні практики здатні до самовідтворення, оскільки повсякденне життя громадян 
залежить від цих патрон-клієнтських зв’язків. 

Утворенню довіри як складової соціального капіталу і формуванню громадських асоціацій на 
основі взаємного співробітництва сприятиме цілісна державна політика, яка має передбачати, 
по-перше, утвердження верховенства права в суспільстві та створення однакових для всіх 
«правил гри» в економічній сфері; по-друге, створення незалежної судової системи та прозорість 
і підзвітність демократичних інститутів; по-третє, заохочення до співробітництва громадян 
у межах окремих громад або соціальних груп та поширення цих практик у суспільстві; по-
третє, сприяння неурядовим організаціям у формуванні ефективних механізмів суспільного 
діалогу, зворотного зв’язку суспільства і влади, врахування громадської думки при формуванні 
політики і на цій основі здійснення контролю за владою; по-четверте, запобігання поширенню 
партикулярних ідеологій, пов’язаних з ідеологією максимізації прибутку і влади, що характерно 
для кланових відносин. 

Таким чином, показники високого рівня підтримки демократичних свобод і можливості 
контролю влади з боку громадян дають надію на те, що в українському суспільстві існують 
моральні й ціннісні фактори для подолання клієнтелістських практик і формування 
горизонтальних відносин громадянського суспільства. 

Сьогодні для України, як і для більшості пострадянських суспільств, у взаєминах уряду та 
апарату особливо великого значення також набуває парантелізм, під яким прийнято розуміти 
кровно-родинні, земляцькі й кланово-етнічні зв’язки між групами інтересів і урядом. Якщо в 
політичних системах домінує якась одна партія або армія, то парантелізм стає просто додатковим 
засобом контролю економічного й соціального життя. У цьому випадку нові групи інтересів і 
політичні партії можуть утворитися лише тоді, коли вони дають згоду на те, щоб їх контролювала 
(у явний чи закулісний спосіб) гегемоністська партія, клан, угруповання [6, с. 9]. Тим самим 
відбувається посилення контролю над апаратом у всіх напрямках державної діяльності. 

В Україні групи, залучені в парантелістські відносини, прагнуть зберегти за собою 
розподільну роль або ж наділити такою функцією залежні від них урядовців. Ресурси, фінанси, 
блага й послуги постійно перерозподіляються між «своїми» групами, які підтримують уряд, але 
перед громадською думкою виступають як «представники» інтересів тих чи інших сегментів 
економіки й суспільства. Парантелізм впливає на законодавчу й нормативно-розпорядницьку 
політику й формує ієрархічні інформаційні потоки зверху вниз. 

Висновки. Аналіз стандартних практик у політичному просторі сучасної України дає змогу 
зробити висновок про поширення асиметричних обмінів у взаємодіях, які набувають переважно 
клієнтелістського та парантелістського характеру. При цьому йдеться не про всю сукупність 
відносин у суспільстві, а про найтиповіші, що охоплюють як відносини між керуючими і 
керованими (вертикальний зріз), так і відносини серед панівної верстви, які певним чином її 
структурують та організовують (горизонтальний зріз). У сучасній Україні групові інтереси 
апарата були й залишаються пов’язаними з корпоративними інтересами уряду. Прагнення 
одержувати субсидії з державної скарбниці, одночасно використовуючи старі й нові методи 
«доїння» робочого місця, веде до асоціальної поведінки груп інтересів, що виникають усередині 
апарата. Ці групи не стабільні, але вони і не керуються мотивом пом’якшення соціальних 
конфліктів. Групові інтереси породжують і підсилюють тенденцію соціального паразитизму, 
обумовленого клієнтелістськими та парантелістськими відносинами. 
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ЗАКАРПАТТЯ: КОНФЛІКТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ У КОНТЕКСТІ СОЦІОПОЛІТИЧНОГО 
РОЗМЕЖУВАННЯ В УКРАЇНІ 

В статті здійснений концептуальний аналіз етнокультурних, демографічних, історичних та 
політичних особливостей Закарпаття як регіону України. Визначено, що за умови політизації 
русинського питання Закарпаття може стати джерелом сепаратистських настроїв в Україні. Крім 
того, простежено особливості електорального процесу в регіоні в період незалежності. 

Ключові слова: Закарпаття, соціополітичне розмежування, конфліктний потенціал, русинське 
питання, політизація етнічності. 

В данной статье осуществлен концептуальный анализ этнокультурных, демографических, 
исторических и политических особенностей Закарпатья как региона Украины. Определено, 
что при политизации русинского вопроса Закарпатье может стать источником сепаратистских 
настроений в Украине. Кроме того, прослежены особенности электорального процесса в регионе 
в период независимости. 

Ключевые слова: Закарпатье, социополитическое размежевание, конфликтный потенциал, 
русинский вопрос, политизация этничности. 

This article analyzes the conceptual ethno-cultural, demographic, historical and political features 
of Transcarpathia region of Ukraine. The main aim of the article is to explore conflict potential of 
Transcarpathia in the aspect of possibility appearance of a new line of socio-political cleavage in 
Ukraine. Unformed homogeneous Ukrainian nation and its historical territorial divisibility caused 
topicality of the whole spectrum of questions concerning socio-political cleavage on the territory basis. 
In conclusion, we note that all the ethnic and religious mosaic of Transcarpathia with distinct ethnic 
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groups, which not only distinguish their own interests, but also ready for their advocacy and political 
self-determination, create conflict potential in the region. 

The main «group in itself», which express the latent discontent in Transcarpathia and under certain 
circumstances may turn into «groups to myself», are Ruthenians, Hungarians and Romanians. Particularly 
acute in Transcarpathia is a problem with the Ruthenians, which are not recognized in Ukraine as a 
separate ethnic group. Determined, that politicization of the Rusyn question in Transcarpathia can 
become a source of separatist sentiment in Ukraine. Furthermore, features of the electoral process in 
the region during the period of independence have been traced. 

Despite the fact that Hungarians have their institutional representation in the form of the Party of 
Hungarians of Ukraine, especially radical demands, but protection of the minority, they don’t impose, 
unlike Ruthenians. They since Ukraine’s independence declaration actively sought Subcarpathian (or 
Transcarpathia) autonomy republic. Special radicalization of their claims observed during acute of 
regional cleavage in Ukraine, particularly during the «Orange» revolution, or during election campaign. 

Keywords: Transcarpathia, socio-political cleavage, conflict potential, Rusyn question, politicization 
of ethnicity. 

Актуальність і постановка проблеми. Україна – доволі гетерогенна країна із чітко вираженою 
регіональною специфікою. Вивчення регіональних особливостей України зумовлено тими 
викликами та загрозами становлення соціополітичного поділу на територіальній основі, які 
з’явилися після «помаранчевої революції». Закарпаття стало предметом нашої дослідницької 
уваги в силу, з однієї сторони, своєї етнічної самобутності та різноплановості, а з іншої – 
високого потенціалу конфліктності. 

Мета статті – дослідити конфліктний потенціал Закарпаття з огляду на можливість появи 
нової лінії соціополітичного розмежування в Україні. 

Аналіз останніх публікацій. Закарпаття в політологічному аспекті стало предметом 
дослідження широкого кола науковців. Проте чи не найґрунтовніше дана проблематика розкрита 
в роботах Ю. Остапця, М. Токара, М. Вегеша, М. Лєндєл, І. Зварича, О. Малець, О. Кривицької, 
О. Майбороди, Н. Шипки. 

Варто зазначити, що Закарпаття – прикордонна область України, яка межує з чотирма 
державами: Угорщиною, Румунією, Словаччиною, Польщею. В області проживає велика 
кількість представників етнічних спільнот, які складають п’яту частину населення регіону. Тут 
співіснують в більшості чотири етноси: українці (80 %), угорці (12%), росіяни (2,5 %), румуни 
(2,6 %) . 

Слід також простежити динаміку етнічного складу населення Закарпаття. Так, реальний 
приріст населення Закарпаття протягом 1947-1970 рр. за даними переписів населення УРСР 
становив 278,3 тис. чол. Водночас міграція «вимила» з регіону значну кількість (близько 89,5 
тис. чол.) населення працездатного віку, яке виїхало в інші регіони і за кордон у пошуках роботи. 
Серед інших чинників, які вплинули на демографічну ситуацію в регіоні - репресії зі сторони 
комуністичного режиму. 

Впродовж 1946-1958 рр. кількість росіян в області збільшилася на 143,09%, євреїв – на 
73,89%, румун – на 47,81%, німців – на 46,12%, українців – на 30,25%, угорців – на 8,69%. 
Стрибкоподібний приріст росіян, українців та євреїв був пов’язаний з переважанням осіб 
саме цих національностей серед працівників різних галузей управління й господарювання, які 
прибули в Закарпаття на підставі рішень центральної влади. 

Слід зазначити, що в цей час доволі зріс відсоток циган в області, що зокрема пояснюється тим, 
що одразу після війни представники цієї національності приховували свою етнічну належність. 
Найбільше циган (ромів) мешкали у Мукачеві та Ужгороді, Мукачівському, Ужгородському, 
Берегівському, Виноградівському районах. 

У 1950-60-х роках влада започаткувала низку заходів із припинення кочового способу життя 
та жебракування циганського населення, залучення його працездатної частини до легальних 
форм трудової діяльності, а молоді – до навчання. Проте, навіть в контексті загальносвітової 
тенденції, повноцінної інтеграції ромів у систему соціальних та економічних відносин так і не 
відбулося. 

Як свідчать дані переписів населення, на Закарпатті неухильно зменшувалася кількість 
словаків (1970 р. – 72,5%, 1979 р. – 83,1%, 1989 р. – 86,6%) та німців (1970 р. – 42,4%, 1979 
р. – 37,0%, 1989 р. – 44,5%) . Головна причина – еміграція значної частини осіб названих 
національностей на свою етнічну батьківщину. 

В той же час спостерігається поступова асиміляція євреїв як результат змішаних шлюбів, 
поступової втрати рідної мови та обмеженого доступу до здобутків національної культури. 
Попри те, що євреї мали найвищий освітній рівень і найвище представництво на престижних 
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щаблях у соціально-професійній сфері, але в значній мірі були незадоволені можливістю 
самореалізації та орієнтувалися на репатріацію до Ізраїлю. 

 Упродовж всього повоєнного часу радянської доби в області зросла кількість румун. Хоча 
темп цього зростання постійно зменшувався: 1959-1969 – він становив 27,84%, у 1970-1978 
рр. – 15,78%, 1979-1988 рр. – 8,58%. За 1959-1988 рр. приріст осіб румунської національності в 
області становив 60,72% проти 33,7% загалом по Україні. Імовірними причинами такої ситуації 
могла бути порівняно висока народжуваність серед румун на Закарпатті, а також прибуття 
великої кількості румун у регіон з інших областей України. Крім того, серед румун особливо 
популярна трудова міграція – або на сезонні роботи, або з метою постійного працевлаштування. 

Починаючи з кінця 1940-х рр. другою за чисельністю (після українців) етнічною групою 
на Закарпатті стали росіяни. Впродовж трьох післявоєнних переписів 1970 р., 1979 р., 1989 р. 
кількість росіян в області збільшувалася рівномірно – на 18,89%, 18,54% та 18,57% відповідно. 
Високі темпи приросту осіб російської національності в Закарпатті зумовлювалися насамперед 
залученням їх із-за меж області на управлінські посади в партійних і державних органах, для 
служби в силових структурах, роботи на промислових підприємствах оборонного комплексу, в 
сферах, де переважає розумова праця. 

Водночас спостерігалася тенденція до зменшення кількості третьої за чисельністю етнічної 
групи на Закарпатті – угорської. І якщо за переписом 1959 року зростання становило 3,9%, а 
1979 – 4,28%, то вже у наступному міжпереписному десятилітті – кількість угорців у регіоні 
зменшилася на 1,73%, за рахунок переважно виїзду на постійне місце проживання в Угорщину. 
Більшість компактних місць проживання угорців знаходяться в Мукачівському, Берегівському, 
Ужгородському, Виноградівському районі. 

Сталими були темпи збільшення закарпатського населення української національності. За 
1959-1988 рр. кількість етноукраїнського населення краю зросла на 42,29%, в тому числі: на 
17,72% – у 1959-1969 рр., на 11,20% – у 1970-1978 рр., на 8,70% – у 1979-1988 рр. 

Разом з міграційними, економічними, соціальними та іншими чинниками на етнічну динаміку 
в Закарпатті значний вплив мала офіційна політика в сфері культури, освіти та ідеології. 

Цікавою є інша тенденція – з 1959 р. по 1989 рр. загальна кількість жителів України, які 
вважали рідною мову своєї національності, зменшилася на 5,79% – з 91,08% до 87,85%, виняток 
становлять лише росіяни. Слід відзначити, що російська мова в радянські часи все дедалі 
більше заміняла мову своєї національності практично всіх етносів на Закарпатті. Цьому зокрема 
сприяла освітня політика СРСР, коли вивчення російської мови в усіх навчальних закладах було 
обов’язковим, що в свою чергу надавало переваги на виробництві, в управлінні, інформаційному 
просторі, тощо. 

Дані останнього перепису населення в 2001 році засвідчили, що в області загалом проживає 
1 254 614 чол., з них частка сільського населення становить 63,3%, а міського – 36,7%. Однією з 
найчисельніших субетносів на Закарпатті є русини, загальна чисельність яких становить 10,2 тис. 
чол., і які на даний момент не отримали статусу етнічної групи. Не виключено, що до моменту 
проведення наступного Всеукраїнського перепису населення русини таки будуть включені до 
переліку національностей. 

Слід відзначити, що в значній мірі поліетнічний склад населення Закарпаття зумовлений 
етногенетичними, культурними, колонізаційними, міграційними, асиміляційними та рядом 
інших чинників. Порівнюючи з іншими регіонами України, Закарпаття характеризується певними 
особливостями, зокрема: 

1) Майже тисячолітнім перебуванням краю у складі різних держав, що спричинило значну 
політичну і культурну ізольованість закарпатців від основних осередків українських етнічних 
територій;

2) Своєрідним геополітичним становищем і розміщенням на межі з етнічними землями 
румунів, угорців, словаків і поляків та їхніх етнодержавних утворень (через це Закарпаття завжди 
було об’єктом різних геополітичних впливів);

3) Віддаленістю від основних національних центрів політичного і культурного розвитку, 
у зв’язку з чим дещо спізнілим є прилучення місцевого населення до етноконсолідуючих і 
націоконсолідуючих процесів. 

4) Особливою військово-політичною роллю Закарпаття у політиці радянської влади, адже 
саме з цього регіону вона практично контролювала всі країни Центральної Європи [4, с. 3-9]. 

З набуттям Україною незалежності Закарпаття стало одним з перших епіцентрів 
автономістського регіоналізму та сепаратизму в Україні. Зокрема, тут виникли проблеми з 
угорською етноменшиною та русинською громадою. 1992 року активісти угорських рухів подали 
до Верховної Ради проект створення Закарпатської автономії у складі України, який не отримав 
підтримки навіть серед місцевого населення (всього 17%). Проте, автономістські настрої у цьому 
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середовищі швидко зникли. Наступна проблема виникла з Товариством підкарпатських русинів, 
які не знайшовши підтримки своїм автономістським амбіціям в Україні, в грудні 1991 р. надіслали 
петицію до Чехословаччини з пропозицією порушити питання про повернення Закарпаття до її 
складу. Відповіді вони так і не отримали, а створений ними Тимчасовий уряд в 2001 році само 
розпустився [8, с. 88-90]. Все це в свою чергу вплинуло на формування політичної культур та 
ідентичності регіону. 

Слід підкреслити, що в більшості досліджень Закарпаття тісно пов’язане із феноменом 
закарпатського регіоналізму як ідеології та політичного руху за розширення економічних, 
політичних, культурних прав регіону. На думку А. Толкачева, у випадку із Закарпаттям ми маємо 
справу з сильним регіоналізмом, де збігаються елементи політичного простору, культурної 
ідентичності та територіальної мобілізації [13]. 

В економічному аспекті прибічники етнічного регіоналізму обстоюють запровадження вільної 
економічної зони або надання Закарпатському регіону статусу, який би підвищив його економічну 
самостійність. Зовнішні впливи проявляються здебільшого у політиці певних державних і 
політичних кіл прикордонних держав, спрямованої на загострення етнополітичної ситуації в 
регіоні [3]. 

Таким чином провідний чинник політизації етнічності у цьому регіоні є «русинське питання». 
Його сутність полягає у висуненні лідерами та ідеологами «політичного русинства» ідеї автономії 
Закарпаття. Лідерами русинства піднімається питання етнокультурної ідентичності спільноти 
поряд з подвійною ідентичністю – загальної українською та локальною русинською. 

Основна частина населення Закарпаття завжди намагалися зберегти свою локальну русинську 
ідентичність, яка часто протиставлялася загальнонаціональній. Це, на думку О. Кривицької, 
може призвести як до поляризації між прибічниками «русинства» і «українофільства», так і до 
міжетнічної напруги [5]. 

Зрештою, повертаючись до стану дослідження даної проблематики, проблемою політизації 
русинського руху особливо активно займалися М. Макара, О. Майборода, О. Мишанич, 
І. Минович, М. Панчук та інші [10]. Вчені акцентують увагу на намаганні русин виокремитися із 
етноукраїнського загалу із власною ідентичністю, а відтак домогтися політичного самовизначення 
як окремого народу, чи нації. Русинська ідентичність таким чином розглядається ними як 
виключне право для управління регіоном, розпорядження його соціальними, економічними, 
природними ресурсами. 

В цьому контексті варто відзначити дві ключові риси етнополітичної історії Закарпаття. По-
перше, це тривале існування Закарпаття як політично цілісної та специфічної в культурному плані 
території, що переважно була населена східнослов’янськими народами. По-друге, це збереження 
у самоназві східнослов’янського населення «русини» прямої вказівки на перебування Закарпаття 
у складі держави Русь. 

Як ми вже зазначали, ключова проблема з русинами полягає в тому, що офіційний статус 
субетнічної групи їх не влаштовує, вимагаючи для себе статусу офіційної етнічної групи. Слід 
відзначити, що русини визнані національною меншиною у Сербії, Угорщині, Хорватії, Румунії, 
Чехії, Словаччині. Польща визнала етнічною меншиною лемків, всередині яких поширюється 
русинський рух. 

Етнополітична специфіка Закарпаття також проявляється у наявності в області досить 
серйозних автономістських прагнень. По суті Закарпаття є другим після АРК регіоном України, 
у якому відбувся референдум стосовно надання автономії. Щоправда, на відміну від Криму їх 
результати, а саме надання краю автономії, не були втілені у життя. 

Як відомо, 1 грудня на Закарпатті одночасно відбулося три референдуми – всеукраїнський 
(щодо незалежності України), Закарпатський обласний (надання Закарпаттю статусу автономії) 
та Берегівський районний (про створення угорського автономного округу у межах Берегівського 
району). 

Напередодні у жовтні 1991 року Закарпатська обласна рада проголосувала за проведення 
референдуму про автономний статус Закарпаття у складі України. Проте за наполяганням 
тодішнього голови Верховної Ради України Л. Кравчука формулювання про «автономну 
територію» було замінено на «самоврядну територію». В результаті питання під час референдуму 
звучало «Чи бажаєте Ви, щоб Закарпаття отримало із закріпленням у Конституції України статус 
спеціальної самоврядної території як суб’єкта у складі незалежної України і не входило у будь-які 
інші адміністративно-територіальні утворення?». 

Як засвідчили результати референдуму, 78% мешканців краю, що взяли участь у голосуванні 
на запитання обласного референдуму відповіли «так». Водночас на Берегівщині 81,4% учасників 
голосування висловилися за національну угорську автономію в межах району. 

Варто зазначити, що автономістські прагнення закарпатців мали декілька вимірів. По-перше, 
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це ідея адміністративної автономії у межах області, головними прихильниками якої були 
представники радянської партійної номенклатури ще початку 1990-х рр. 

По-друге, це надання автономії області в інтерпретації представників русинських організацій, 
які на користь своїх вимог наводили аргументи історичного та етнічного характеру. 

По-третє, це прагнення угорської меншини здобути власну автономію на території компактного 
проживання угорців. 

Слід відзначити таку особливість Закарпаття як досить тісне переплетення політичних і 
національно-культурних інтересів. Національні меншини Закарпаття як ніхто інший намагаються 
зберегти свою етнічну і культурну ідентичність. 

Що стосується історії автономістських прагнень Закарпаття, то своєрідною точкою відліку 
можна брати звернення депутатів Закарпатської облради до Верховної Ради 6 березня 1992 року 
із проханням про прийняття закону про спеціальну адміністративну одиницю Закарпаття та 
визнати національність «русин» [1, c. 13]. 

Приблизно у цей же час русофільський рух оформлюється політично у вигляді Підкарпатської 
республіканської партії, головними програмними цілями якої було: 1) утворити незалежну 
нейтральну Республіку Підкарпатську Русь; 2) отримати повну економічну і політичну 
незалежність. 

26 січня 1996 року група русинських активістів звернулися з позовною заявою до Верховного 
Суду із вимогою необхідності врахування у Конституції країни факту юридичного існування 
Закарпатської автономної республіки і визнання недійсним указу Президії Верховної ради УРСР 
«Про утворення Закарпатської області у складі української РСР» від 22 січня 1946 року. 

Черговий виток активізації можна простежити напередодні всеукраїнського перепису 
населення 2001 року, коли звучали заклики записуватися русинами. Як наслідок, більше десяти 
тисяч осіб записали себе русинами [12]. 

Радикалізацію автономістських настроїв ми спостерігаємо під час виборчої кампанії 2004 
року. Саме в той час з’являється заява про необхідність утворення Підкарпатської України. 
Своєрідною перемогою «русинського» руху можна назвати рішення сесії Закарпатської обласної 
ради про внесення національності «русин» до переліку національностей Закарпатської області. 

На думку О. Майбороди, рішення Закарпатської обласної ради щодо внесення національності 
«русин» до переліку національностей Закарпатської області є політичною спекуляцією на 
ґрунті подвійної ідентифікації. «З економічної точи зору це вигідно місцевій владі, для яких 
це інструмент для отримання контролю над ресурсами регіону. Адже якщо виділити жителів 
Закарпаття в окремий етнос, то можна вимагати особливі привілеї і статус для області» [9, c. 176]. 

Окрім русинської проблеми, основним джерелом напруги в регіоні є вимога ширших політичних 
прав для угорської меншини. Саме угорська меншина із рівня декларацій перейшла до створення 
політичних інститутів, які готові відстоювати їхні інтереси, а саме політичних партій. В 2005 
році на Закарпатті Міністерством юстиції було зареєстровано дві угорські партії: Партія угорців 
України, яку очолив М. Ковач, і Демократична партія угорців України (І. Гайдош). Вже у 2008 
році Партія угорців та Демократична партія угорців беруть участь у місцевих виборах і більше 
того, проходять в Закарпатську обласну раду, отримавши 4 і 5 мандатів відповідно. У 2010 році 
«Партія угорців України» отримала 3 мандати, а Демократична партія угорців по мажоритарних 
округах – 4 мандати. 

Як відзначає у своєму дослідженні Н. Шипка, попри те, що обидві угорські партії приділяють 
значної уваги формуванню в українському суспільстві атмосфери міжетнічної толерантності та 
протидії міжнаціональній ворожнечі, сам факт існування угорських національних політичних 
партій вказує на наявність вагомого конфліктного потенціалу у суспільстві, оскільки національна 
ідея, яка реалізується через партійно-політичний механізм, тією чи іншою мірою тяжіє до 
політичної вимоги самовизначення [14]. 

Що стосується розмаїтості національно-культурного життя Закарпаття, то серед ключових 
організацій варто виділити Товариство угорської інтелігенції Закарпаття, засноване у 1993 
році, Соціально-культурне товариство румунів Закарпаття, Товариство словаків Закарпатті ім. 
Л. Штура, організація німецькомовного населення Закарпаття – «Німці Закарпаття», а також ряд 
романських організацій. 

Варто зазначити, що в релігійному плані головне розмежування в регіоні проходить між 
православними, яких згідно соціологічних досліджень в Закарпатті нараховується близько 
38,84% і греко-католиками – 37,19% [2]. 

Що стосується виборчих преференцій жителів Закарпаття, то загалом вони вписуються в 
загальноукраїнський тренд розмежування на націонал-патріотичний (прозахідний) вектор та 
комуністичний (просхідний). Певною особливістю Закарпаття стали доволі високі рейтинги та 
активне партійне будівництво СДПУ(о) на Закарпатті, що зокрема пов’язано з тим, що в її склад 



148

 Політологія                                   Філософія і політологія в контексті сучасної культури  

Вип 4 (3)   2012

входили крупні підприємці області, зокрема П. Токар, Н. Шуфрич, В. Балога, І. Різак. 
Неможливо не відзначити, що протягом тривалого часу Закарпаття було останнім 

бастіоном «помаранчевих2, адже на парламентських виборах 2007 року, коли весь так званий 
«помаранчевий» електоральний пояс відійшов до Блоку Юлії Тимошенко, то Закарпаття було 
єдиною областю, де НУНС отримав впевнену перемогу. Не менш цікавою була ситуація в 2010 
році під час президентських виборів, в першому турі яких перемогу в регіоні здобув Віктор 
Янукович, а в другому – Юлія Тимошенко. 

Що стосується місцевих виборів-2010 на Закарпатті, то вони вирізняються своєю специфікою. 
Так, за результатами голосування на виборах до Закарпатської обласної ради найбільше мандатів 
отримала партія «Єдиний центр» – 20, Партія регіонів – 16, ВО «Батьківщина» – 7, «Фронт 
змін» – 5, «Сильна Україна» КМКС «Партія угорців України» – по 3 мандати. Що стосується 
мажоритарних округів, то найбільше «мажоритарників» отримав «Єдиний центр» (ЄЦ) – 23 та 
Партія регіонів – 21. Саме завдяки мажоритарним округам до облради пройшла Демократична 
партія угорців, отримавши, як ми вже зазначали, 4 мандати. 

Такий, здавалось би, несподіваний результат місцевих виборів загалом вписується у 
картину електоральних преференцій закарпатців, для яких особливе значення мають поняття 
«закарпатець» – «не закарпатець», незалежно від національності. Відтак партія «Єдиний центр» 
на чолі з В. Балогою сприймалася як «своя». Більше того, ЄЦ та ПР – єдині партії в області, які 
володіли потужними матеріальними, фінансовими та кадровими ресурсами в області . 

Неможливо не помітити превалювання соціально-економічного над націоналістичним 
чинником детермінації електорального вибору закарпатця. Особливо яскраво це видно на 
діяльності двох угорських партій, які фактично копіюють своїх донорів в Угорщині: Демократична 
партія угорців України (Іштван Гайдош) – соціалістів, КМКС – Партія угорців України (Міклош 
Ковач) – лібералів, активно конкуруючи між собою в середині Закарпаття, відсуваючи, таким 
чином, націоналістичний фактор на другий план. 

Підсумовуючи, зазначимо, що вся ця етнічна та конфесійна мозаїчність Закарпаття із чітко 
сформованими етнічними групами, які не лише виокремлюють свої інтереси, але й готові до їх 
відстоювання та політичного самовизначення, створюють конфліктний потенціал у регіоні. 

Серед основних «груп в собі», які виражають латентне незадоволення на Закарпатті і за певних 
обставин можуть перерости в «групи для себе», це русини, угорці та румуни. Особливо гостро на 
Закарпатті стоїть проблема із русинами, які не визнані в межах України окремим етносом. 

Попри те, що угорці мають своє інституційне представництво у вигляді Партії угорців 
України, особливо радикальних вимог, окрім захисту прав цієї національної меншини, вони не 
висувають, на відміну від русинів. Останні від моменту незалежності України активно добивалися 
проголошення автономії Підкарпатської (або Закарпатської) республіки. Особлива радикалізація 
їхніх вимог спостерігається під час загострення регіонального протистояння в Україні, зокрема в 
період «Помаранчевої» революції, або ж чергової виборчої кампанії. 
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УДК 32. 019. 5
Н. М. Сирота, А. А. Демченко

Санкт-Петербургский университет аэрокосмического приборостроения

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ

Розглядаються основні фактори, що визначили еволюцію російської політичної культури та 
її сучасний стан. Пропонуються критерії для характеристики російської політичної культури 
як феномена перехідного періоду. Робиться спроба виявити основні тенденції в розвитку 
політичної культури в процесі майбутньої всебічної модернізації російського суспільства. 
Розкрита кореляція політико-культурної еволюції з процесами політичної соціалізації

Ключові слова: політика, політична культура, політична соціалізація, активістська 
політична культура, підданська політична культура, демократія, політична еліта, модернізація, 
громадянське суспільство, консенсус

Рассматриваются основные факторы, предопределившие эволюцию российской политической 
культуры и её современное состояние. Предлагаются критерии для характеристики российской 
политической культуры как феномена переходного периода. Предпринимается попытка выявить 
основные тенденции в развития политической культуры в процессе предстоящей всесторонней 
модернизации российского общества. Раскрыта корреляция политико-культурной эволюции с 
процессами политической социализации 

Ключевые слова: политика, политическая культура, политическая социализация, 
активистская политическая культура, подданническая политическая культура, демократия, 
политическая элита, модернизация, гражданское общество, консенсус

Research tasks of the article:
- Analysis of the basic factors, predetermining the evolution of the Russian political culture in its 

modern state. 
- Formulation of criteria for description of the Russian political culture as a phenomenon of 

transitional period. 
- exposure of basic tendencies in the development of the political culture in the the process of 

fortcoming all-round modernisation of Russian society. 
- opening of correlation of politic - cultural evolution with the processes of political socialization in 

Russian society. 
Basic conclusions:
1) Specific political culture of Russia conditioned by Eurasian geopolitical position of country, 

concentration and centralization of power, weakness of mechanisms of self - government and self - 
organisation, prevailing collective forms of way of life. 

2) Attitude of population toward power was determined foremost by authoritarian political 
orientations, envisaged by adopting christianity and becoming firmly established as a dominating 
dependent values with completion of process of formation of the centralized Russian state in XVI 
century. 
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3) To authoritarism of soviet type honouring of leaders, conformism, absolutizing of class values and 
denial of achivements of western democracy were inherent. 

4) Feature Russian political culture confrontation, in soviet period increases marxist ideas about 
violence as an instrument of socio- economic progress. 

5) Structure descriptions of political culture of modern Russia are multi - layeredness, heterogeneity 
and antinomy. 

6) Basic tendencies are in maintenance of political culture of post - soviet period:
- It is the formed attitude toward pluralism as a necessary quality of political process
- It is an orientation of main political bodies on principles of democracy;
- It is expansion of spectrum of displays of civilactivity, lately in a protest form
- It is an increasing requirement in political and civilization self-defnition of country. 
- It is an increasing request for the strong, authoritative state as a major factor of all-round 

modernisation of the country. 
7) The major condition of forming of the political culture of an active public spirit is a creation of the 

integral system of the political socialization. 
8) To changing of politic - cultural paradigm will be inherent:
- duration related to advancement on proscenium new generation and by the gradual care of old. 
- It is combination and stratification in consciousness of people elements of the old and new political 

cultures, making her mixed; fragmentary;
- It is a spatial and temporal unevenness politic - cultural evolution that in megacities will take place 

it more forces, than on periphery. 
Keywords: political culture, political socialization, activist political culture, dependent culture, 

democracy, the political elite, modernization, civil society. 

Существенное влияние на формирование властных отношений и функционирование 
политической системы оказывает политическая культура, определяемая - по Г. Алмонду и 
С. Вербе - как совокупность относительно устойчивых личных позиций и ориентаций индивидов, 
создающая субъективную основу для политических действий и придающая им смысл. 
Именно политическая культура – прямо или опосредованно – определяет характер протекания 
по¬литического процесса, поведения в нем различных групп общества. Она способствует или, 
наоборот, препятствует переменам в обществе, образе жизни и устремлениях его граждан. Это 
становится особенно заметным в периоды исторических поворотов. 

От состояния и роли политической культуры во многом зависят перспективы перехода 
России на инновационный путь развития и становления демократической государственности, 
опирающейся на гражданское общество и контролируемой им. Поэтому в последние годы 
существенно возрос интерес к политико-культурному контексту российской трансформации со 
стороны научной общественности и профессиональных политиков. 

Феномен политической культуры часто рассматривают в связи с проблемой становления 
демократии. Политологи сходятся во мнении, что формирование демократической системы 
возможно лишь при наличии адекватной ей политической культуры. Констатируется 
нежизнеспособность и неэффективность институтов, не соответствующих политической 
культуре той или иной страны. 

В исследованиях последних лет отмечается, что даже если институты внешне соответствуют 
принципам демократии, их сущность может выхолащиваться из-за отторжения политической 
культурой. Представляется вполне обоснованным мнение: деятельность политических 
институтов России во многом иммитирует демократические процессы [2]. 

Предметное поле исследований включает широкий спектр проблем. В ряде публикаций 
обстоятельно анализируется влияние политической культуры на электоральный процесс, 
становление гражданского общества, формирование многопартийности, поиск новой 
политической идентичности и геополитического самоопределения страны. Как фактор 
развития политической культуры и политической ответственности властвующей элиты 
рассматривается профессионализм. Исследуются политические субкультуры электоральных 
групп. Обосновывается мнение о важности системного подхода к формированию гражданской 
политической культуры молодёжи и особой роли в этом процессе системы образования [4; 6]. 
Внимание учёных привлекают культура российских политических акторов - правящей группы 
и оппозиции [1]. 

Несмотря на растущую актуальность исследований проблематике политической культуры 
российского общества всё еще недостаточно разработаны её теоретико-методологические 
аспекты, о чём свидетельствуют различия в трактовке самой сущности изучаемого явления, его 
структуры и места в механизме функционирования политической системы
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В статье рассматриваются основные факторы, предопределившие эволюцию российской 
политической культуры и её современное состояние, предлагаются критерии для характеристики 
российской политической культуры как феномена переходного периода, предпринимается 
попытка выявить основные тенденции развития политической культуры в процессе 
общественной трансформации. 

Специфика политической культуры России обусловлена евразийским геополитическим 
положением страны, концентрацией и централизацией власти, скреплявшей в единый организм 
конгломерат регионов и народов, слабостью механизмов самоуправления и самоорганизации, 
доминировавшими коллективными формами образа жизни. 

На политическую культуру России не оказали существенного влияния те механизмы 
социальной эволюции, которые на Западе порождали гражданское общество и активистские 
политические ориентации, – частная собственность, рынок, конкуренция. 

В формировании политической культуры России участвовали различные 
этноконфессиональные и социокультурные группы. Каждая из них привносила в неё 
специфический опыт, ценности, традиции, предрассудки и т. д. 

В XX веке на характере политической культуры России отразилось уничтожение 
тоталитарным режимом целых социальных слоев (купечество, духовенство, дворянство; 
интеллигенция, офицерство), отказ от рыночных регуляторов, насаждение коммунистической 
идеологии. Это нарушило естественные механизмы трансляции исторических традиций, 
развития политического плюрализма. 

На протяжении российской истории, несмотря на перемены социально-экономического 
и духовного характера, отношение населения к власти определялось прежде всего 
подданническими политическими ориентациями – готовностью подчиняться ей, ожиданием 
от нее покровительства и социальных гарантий. Эти ориентации были закреплены принятием 
христианства, которое придало власти абсолютную легитимность через ее обожествление. 

В качестве господствующих поведенческих ценностей подданнические ориентации 
утвердились с завершением процесса образования централизованного Российского государства 
при Иване Грозном. Вместе с тем интенсивное проникновение в Россию с начала XVIII века 
либеральных ценностей способствовало формированию у части населения активистской 
политической культуры, которая, однако, не получила широкого распространения. 

После Октябрьской революции партийно-государственная номенклатура насаждала 
подданничество советского типа. Его специфическими чертами были почитание вождей, 
конформизм, абсолютизация классовых ценностей и отрицание достижений западной 
демократии. 

Тотальный контроль партии-государства обеспечивал воспроизводство подданических 
ориентации населения. Их устойчивость и массовость препятствовали попыткам реформирования 
политической системы, которые предпринимали Н. С. Хрущев и М. С. Горбачев. 

Наряду с господствовавшей в советский период подданнической политической культурой 
и соответствовавшими ей образцами поведения развивалась субкультура, ориентированная 
на общечеловеческие ценности правового государства, гражданского общества, разделения 
властей, рыночную экономику и т. д. Эти ценности культивировались прежде всего в среде 
демократической интеллигенции и сыграли существенную роль в смене общественного строя. 

Со времени петровских реформ история России шла под знаком постоянного противоборства 
ценностей подданнически-патриархальных и либеральных. Первые проявились в тяге к «сильной 
руке», харизматическому лидерству и патронажу со стороны государства, в «соборности» 
и общинности. В то же время пробивали себе дорогу предпринимательская инициатива, 
стремление максимально ограничить роль государства. 

Развитие товарно-денежных отношений, частной собственности не подкреплялось 
массовым распространением соответствующих ценностей. Чувство неудовлетворенности 
реформаторством у обделенной части населения перерастало в неприятие перемен. Не случайно 
история России последних столетий представляла собой череду незавершенных либеральных 
реформ и откатов к традиционным ценностям. 

Особенностью российской политической культуры в течение длительного времени была ее 
конфронтационность, выражавшаяся в непоколебимой уверенности индивидов и социальных 
групп в правоте именно своих принципов и ориентиров, в неприятии компромиссов как средства 
обеспечения целостности государства и общества. В советский период конфронтационность 
усиливалась марксистскими представлениями о насилии как орудии социально-экономического 
прогресса. 

Именно поэтому Россию непрестанно сотрясали бесконечные бунты, восстания и революции. 
В недавнем прошлом наиболее масштабным проявлением традиционной для России 
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конфронтационной политической культуры было столкновение сторонников Верховного Совета 
и президента в октябре 1993 г. 

Для российской политической культуры характерны: радикализм, проявляющийся в 
предпочтении насильственно-революционных преобразований мерам эволюционного, 
реформистского типа; приверженность быстрым и простым решениям сложных проблем. 
Между тем в политике чаще складываются ситуации, когда существует множество вариантов 
действий при отсутствии явных преимуществ или противопоказаний для них. 

Политическая культура современной России как феномен переходного периода включает 
множество элементов, которые могут быть сгруппированы на основе следующих критериев: 
многослойность, гетерогенность, антиномичность. 

Многослойность проявляется в сочетании нескольких разнородных пластов - традиционно 
российского (этатизм, коллективизм, мессианство, соборность), советского (идеологизм, 
вождизм, уравнительство), модернистского (индивидуализм, ориентация на рынок и 
демократию). 

Гетерогенность современной российской политической культуры проявляется в существовании 
множества этнонациональных, региональных, конфессиональных и иных субкультур. 

Антиномичность российской политической культуры состоит в сочетании следующих 
противоположных компонентов: коллективизм – индивидуализм, консерватизм – радикализм, 
архаизм – футуризм, шовинизм – интернационализм, почвенничество – западничество и т. д. 

Вышеприведенные характеристики постсоветской российской политической культуры во 
многом производны от нынешнего состояния общества – рыхлого, слабо структурированного 
и интегрированного, которое правильнее было бы считать агломератом разных локальных 
сообществ, существенно отличающихся по своим ориентациям, жизненным запросам, 
стратегиям адаптации и образам жизни. 

Условное единство общества, констатирует социолог Л. Гудков, удерживается тремя 
тотальными социальными институтами – силовыми или репрессивными, механически 
интегрирующими страну; федеральными каналами ТВ, выполняющими задачи пропаганды 
и политического контроля, включая целенаправленную политику развлечений, и всеобщей 
средней школой, обеспечивающей первичную социализацию и воспроизводство коллективной 
идентичности постсоветского человека [3, с. 8]. 

Эти три институциональные подсистемы связывают общество по самому нижнему, 
содержательно бедному уровню общности. Но этого минимума явно недостаточно для 
органической интеграции общества и инициирования процессов развития, формирования 
специализированных и потому относительно независимых от власти областей социальной жизни 
(экономика, политика, культура, образование, суд и пр.), связанных между собой правовыми и 
моральными нормами, общими ценностными представлениями. 

Разнородность социального пространства проявляется и в параллельном существовании 
анклавов модерности, по своим характеристикам приближающимся к западным обществам 
(мегаполисы, крупнейшие города и прежде всего Москва), и обширной зоны инерционного, 
а в худшем случае и деградирующего существования людей, озабоченных прежде всего 
сохранением сложившегося образа жизни и уровня потребления. 

На фоне преобладающего в российском обществе типа «советского человека» в анклавах 
модерности с их высокой специализацией занятости и развитой коммуникативной 
инфраструктурой выделяется новый тип индивида, менее зависимый от власти и 
непосредственного окружения, своим благополучием обязанный прежде всего самому себе, 
профессиональной квалификации и образованию. Именно в мегаполисах особенно усиливается 
запрос на новую институциональную систему, основанную на моральных ценностях, социальной 
справедливости, правосудии. 

Особенностями периферии являются крайняя ограниченность ресурсов и сопутствующий 
ей низкий уровень социальной мобильности, скудость информационных источников, нередко 
ограниченных каналами федерального ТВ, широко использующих манипулятивные технологии, 
включая нагнетание антизападничества, тиражирование мифа советского времени о происках 
внутренних и внешних врагов. 

Авторитарная власть, создавая множество барьеров для проявления инициативы и 
волеизлияния граждан, препятствует самоорганизации общества. В результате если не 
останавливается, то резко замедляется процесс становления единого социального пространства 
и новой институциональной среды, которая стимулировала бы гражданскую активность

При отсутствии или крайне слабости единых институциональных структур, которые бы 
определяли условия и нормы поведения большей части граждан, в политической культуре 
российского общества превалируют ценности подданнического типа. Они отражают 
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ориентацию значительной части населения на патронаж со стороны государства, неразвитость 
общегражданских позиций. Эти ценности ограничивают возможности усвоения опыта 
демократического развития, восприятия ценностей либерализма – рынка, частной собственности, 
конкуренции. 

Прежде всего у части городского населения, в среде предпринимателей и интеллигенции 
произошла переориентация на ценности рынка и демократии. Именно эти слои населения 
оказывают наибольшую социокультурную и политическую поддержку переходу страны на 
инновационный путь развития. 

В последние десятилетия в содержании политической культуры российского общества 
происходят существенные изменения. 

Во-первых, формируется отношение к плюрализму как необходимому качеству политического 
процесса, важной гарантии обеспечения прав и свобод человека, открыто выражаются различные 
ориентации, сопоставляются позиции политических сил, ведется полемика по наиболее острым 
вопросам бытия. 

Во-вторых, зоной консенсуса основных политических сил является прагматический подход 
к Западу: готовность сотрудничать, не допуская конфронтации, творчески заимствовать 
лучшие достижения во всех сферах общественной жизни. Нередко он сочетается с известным 
подозрением в недоброжелательности со стороны Запада [4, с. 121]. 

В-третьих, обозначился переход от подданнического типа культуры к активистской. Он 
в целом завершен для либералов и его не дано совершить тем, кто находится на позициях 
«советского традиционализма». Остальная часть общества (а это большинство) формулирует 
требования к государству, соответствующие активистской культуре. К нему обращаются либо с 
пожеланиями усовершенствования, либо подвергают жесткой критике. 

В-четвёртых, расширился спектр проявлений гражданской активности: создание социальных 
сетей как одной из наиболее действенных форм общественной самоорганизации; обеспечение 
контроля за деятельностью «управляющих кампаний» в сфере ЖКХ; противодействие 
уплотнительной застройке в больших городах; акции обманутых дольщиков, требующих 
выполнения строительными кампаниями взятых на себя обязательств; контроль за выборами 
и экологией; благотворительная деятельность и т. д. Происходит консолидация сил, 
заинтересованных в создании современной политической системы европейского образца. 

Сегодня гражданское общество в России формируется главным образом как протестное, 
стремящееся изменить содержание и структуру государственного управления – добиться 
сменяемости власти, реального разделения властей, независимости суда, честных выборов. 
свободы прессы Этот процесс вписывается в глобальную тенденцию политического 
обустройства мира – падения авторитарных и клептократических режимов, ликвидации 
этатистского подавления личности. Развёртывание коллизии между режимом, стремящимся к 
самосохранению и присвоению государственных доходов, и его оппонентами, требующими 
реформирования политической и судебной систем, во многом предопределит перипетии 
социально-политического развития страны и – тем самым – коридор возможностей для её 
модернизации

В-пятых, начался качественный сдвиг в социальных установках политической культуры, 
проявляющийся в том, что все большее количество граждан под социальной справедливостью 
понимает не «уравниловку», а равенство возможностей и правовую защищенность. Вместе с 
тем этот феномен противоречив, поскольку достаточно глубоко укоренены уравнительные 
настроения. В качестве способа обеспечения равенства возможностей зачастую предлагаются 
«раскулачивание» олигархов, раздача природной ренты. 

В-шестых, нарастает потребность массовых групп в политической и цивилизационной 
самоидентификации страны, от которой зависит общее направление её развития, определение 
места и роли в мире. Острота проблемы связана с фактической деградацией прежней советской 
идентичности, динамизмом мирового развития, быстрым изменением в соотношении сил между 
глобальными центрами силы (прежде всего США, Европейским союзом и Китаем). 

В-седьмых, растёт запрос на сильное, авторитетное государство, позиционирующееся 
в качестве активного участника международных процессов, с которым считались бы другие 
акторы мировой политики. Его внешняя политика рассматривается большей частью социума как 
важнейший ресурс всесторонней модернизации страны и формирования основ инновационной 
экономики. 

В целом при всей переходности российская политическая культура отличается умеренностью, 
высокой долей консенсусных установок, неприятием любого радикализма, стремлением 
избежать хаоса и революций. Для большинства населения характерна система ориентаций, 
которая близка к позициям социально ориентированного центризма и, в некоторых отношениях, 
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даже к позициям социал-демократии с отчётливо выраженной российской спецификой [5, с. 37]. 
Значительные сложности на пути перехода от подданнической политической культуры к 

политической культуре активной гражданственности связаны с отсутствием в российском 
обществе целостной системы политической социализации. С крушением КПСС исчез 
доминировавший в советский период гегемонистский тип политической социализации, 
связанный с активным противопоставлением ценностей социализма и капитализма. 

Всеобъемлющие масштабы приобрела десоциализация. Молодые поколения не знают, во что 
верить, что дозволено и как в цивилизованной форме отстаивать свои права. Старшие возрастные 
группы утратили прежние политические ориентиры, нередко не обретя новых. Отчуждение 
людей от политики, рост политического абсентеизма тормозят модернизацию страны, переход 
на инновационный путь развития. 

Стихийность процесса формирования политических ориентаций различными агентами 
социализации, предлагающими (нередко в силу конъюнктурных и эгоистических соображений) 
взаимоисключающие образцы политического поведения, затрудняет достижение согласия в 
обществе по базовым ценностям. Во многом остаётся неясной цель политической социализации 
– «кого воспитывать». 

Нарастает дефицит в политически образованных и государственно мыслящих молодых людях, 
способных заменить во властных структурах тех, кто не соответствует запросам общества. 
Становится всё более очевидной потребность в формировании новых элит и лидеров. 

При характерной для современной России размытости политических норм и ценностей, т. 
е. аномии, малоэффективны не только традиционные институты политической социализации 
(семья, дошкольные учреждения, школы, вузы и др.), но и зарождающаяся партийная система, 
занятая преимущественно обслуживанием групповых интересов элиты. 

Наибольшими возможностями в формировании политических предпочтений располагают 
средства массовой информации, которые в условиях рынка далеко не всегда заинтересованы 
в предоставлении гражданам объективной информации, а нередко движимы прежде всего 
поиском коммерческой выгоды - погоней за сенсациями и скандалами, способными привлечь 
новых читателей, спонсоров, рекламодателей. 

Происходящему в России процессу смены политико-культурной парадигмы, видимо, будут 
присущи те же закономерности, которые проявили себя в опыте Испании, Португалии, Греции, 
Чили, а еще раньше в Германии, Италии и Японии:

 - длительность, связанная с выдвижением на авансцену новых поколений и постепенным 
уходом старых;

 - совмещение и напластование в сознании людей элементов старой и новой политических 
культур, делающее ее смешанной, фрагментарной;

 - пространственная и временная неравномерность политико-культурной эволюции, которая в 
мегаполисах и крупных городах будет происходить более форсированно. 

Таким образом, одна из важнейших задач реформирования Российского государства и 
общества – преобразование политической культуры на основе демократических ценностей. 
Власть должна обеспечить сосуществование различных идеологий и стилей гражданского 
поведения, способствовать формированию ориентаций интегрального типа, ограничивая 
влияние политических экстремистов. Без преодоления кризиса политической социализации 
невозможно становление в России гражданского общества. 
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ІДЕЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ СВІТОВОЇ ГЕГЕМОНІЇ В ГЕОСТРАТЕГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ 
ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ. 

Геостратегія створює основу для розробки технологій реалізації пріоритетів національної 
безпеки, запобігання військово-політичних, соціально-економічних та інших катастроф. Для 
Великобританії найважливішою проблемою завжди була і є проблема збереження статусу 
світового гегемона. Саме це завдання і повинні були вирішувати геостратегічні концепції 
розроблені британськими вченими. 

Ключові слова: Велика Британія, геостратегія, концепція «морської могутності», стратегія 
непрямих дій, глобальна стратегія. 

Геостратегия создает основу для разработки технологий реализации приоритетов 
национальной безопасности, предотвращения военно-политических, социально-экономических 
и других катастроф. Для Великобритании важнейшей проблемой всегда была и есть 
проблема сохранения статуса мирового гегемона. Именно эту задачу и должны были решать 
геостратегические концепции разработанные британскими ученными. 

Ключевые слова: Великобритания, геостратегия, концепция «морского могущества», 
стратегия непрямых действий, глобальная стратегия. 

The geostrategy provides a framework for the development of technologies of the priorities of the 
national security, the prevention of military, political, socio-economic and other disasters. For the UK, 
the major problem has always been a problem in the conservation status of the world’s hegemon. That 
is the problem and had to solve the geostrategic concept developed by British scientists

Keywords: United Kingdom, Geostrategy, the concept of «sea power», the Strategy of Indirect 
Approach, the Global Strategy. 

Геополітика та геостратегія - це не якісь надумані поняття і конструкції, а вельми практичні 
речі, що роблять досить суттєвий, а то й вирішальний вплив на багато сторін як внутрішнього 
життя держави, так і на її положення у світі. На сучасному етапі все більше політиків і вчених 
усвідомлюють величезне практичне значення геостратегії в світі. Сучасні завдання геостратегії 
вже не обмежують розташуванням військових баз і портів. Геостратегічні пріоритети можуть 
служити ключем до вирішення багатьох адміністративних, економічних і політичних завдань 
для уряду. Вся система комунікацій і господарських зв’язків усередині країни повинна бути 
підпорядкована не вузько економічним завданням сьогоднішнього дня, а перспективним 
геополітичним цілям. 

Питаннями формування та здійснення зовнішньополітичної стратегії держави на міжнародній 
арені займалися багато відомих вчених-геополітиків. Серед найвизначніших необхідно виділити 
роботи Н. Спайкмена, Д. Мейнінга, Р. Страус-Хюпе, С. Коена, З. Бжезинського, Г. Кіссінджера, 
С. Гантінгтона, Ф. Фукуями, А. Л. Страуса, Ч. Купчан, Ф. Закарія. 

Осмислення геополітичних змін, що відбуваються в світі, оцінка місця та ролі Великої 
Британії в мінливій глобальній геополітичної картині світу, усвідомлення сутності національних 
інтересів і характеру реально існуючих і потенційних загроз безпеці країни - ці та багато інших 
проблем завжди намагалися розглянути британські вчені. Але основною проблемою більшості 
британських концепцій завжди була проблема збереження світової гегемонії. 

Однією з найвідоміших геостратегічних концепцій кінця 19 століття є концепція «морської 
могутності». Її появу пов’язують з іменами американського контр-адмірала Альфреда Таера 
Мехена і британського морського офіцера, що згодом також став контр-адміралом, Філіпа 
Говарда Коломба. Варто зауважити, що обидва автори концепції зазначали, що в її основі лежить 
історія британського флоту. 

Унікальність концепції полягала в тому, що в ній вперше була висунута ідея про переваги 
морських або океанічних держав, яка йшла врозріз з пануючою на той час ідеєю про переваги 
континентальних держав. 

Для британського контр-адмірала Філіпа Коломба вся світова історія зводилась до історії 
протистояння суші та моря. 

© М. І. Русанова, 2012
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Він стверджував, що контроль над морем - або те, що він назвав «володіння морем», є метою 
морської війни». Держава, що домагалася чогось іншого - наприклад, вторгнення в ворожу країну, 
захоплення портів або території, чи просто оборонної охорони торгівлі, ставало в положення 
найслабшої і переможеної морської держави, і не могло розраховувати завдати серйозної шкоди 
своєму противнику до тих пір, доки трималося цього порядку дій» [1]. 

Однак, зауважував він, такий стан речей існував не завжди. Коломб виділив три періоди 
відношення держав до «володіння морем». 

Особливістю першого етапу, на його думку, було те, що жодна з країн не мала «володіння 
морем», або не намагалася мати його. У цей період море можна було порівняти з пустелею - 
нейтральною територією, захоплення якої не є метою для наступальних і оборонних операцій, 
а вона є лише засобом зв’язку або засобом для пересування військових сил з одного пункту до 
іншого. Ба більше - навіть війни, що велись, не мали за мету володіння морем або переважання 
на ньому в тому сенсі, як це постійно намагалися зробити воюючі сторони щодо суші . 

Через якийсь час «стратегічна позиція» моря змінюється, і його починають розглядати як 
територію, якою рухаються військові сили з метою завоювання намічених місцевостей. Цим 
характеризується другий етап «володіння морем». Але навіть у цей період море вважалося 
загальним навіть для воюючи країн і було необхідне лише як «засіб легкого транспортування». 
Воно було лише «загальною великою дорогою для військових експедицій», але жодна з воюючих 
сторін не намагалася забезпечити для цієї мети своє виключне право на пересування морем. У 
цей період війни ніколи не ставили собі за мету завоювання вод та збереження володіння морем, 
тоді як сухопутні війни завжди переслідували за мету захоплення чужої території та збереження 
панування на ній. 

Основною характерною рисою третього етапу, з точки зору Коломба, є повне усвідомлення 
необхідності «володіння морем». Причому володіння морем, у його розумінні, важливе не 
тільки для військових цілей, – також це важливо для перешкоджання проходу ворога, що має 
намір зробити висадку на берег, а найголовніше - для реалізації своїх стратегічних цілей навіть 
у той час, коли країна не веде війну [1]. 

Таке ставлення до цього питання насамперед характерне для самої Великої Британії. Хоч 
Англія протягом довгого ряду років і намагалася добитися того, що вона називала «пануванням 
над морями», які її оточували, але ця вимога була головним чином цивільного, а не військового 
характеру. Вимоги Англії зосереджувалися лише на здобутті виключного права на рибальство, 
торгівлю, якірні стоянки та ін. Але тільки з того моменту, як Велика Британія усвідомила 
необхідність володіння морем, ми можемо говорити про неї як про велику державу. 

Коломб зазначає, що частково усвідомлення необхідності володіння морем пов’язано 
передусім із прагненням нації бути переможницею у війні». Воюючі сторони починають 
розуміти, що для відбиття тих нападів на територію, для яких сили мають бути перевезені 
морем, треба намагатися зустріти ворога перш, ніж він висадився на берег, тобто застати його 
на шляху в морі» [1]. 

Але все ж основна причина, яка змусила, на думку Коломба, змінити ставлення до моря - було 
насамперед величезне значення морської торгівлі для ведучих країн і побоювання, що під час 
війни супротивник може завдати величезної шкоди насамперед морській торгівлі держави. 

Таким чином, Коломб обґрунтовує ідею, що головним інструментом політики є торгівля. 
Військові дії повинні лише забезпечувати найбільш сприятливі умови для створення планетарної 
торгової цивілізації. Поняття «морська могутність» ґрунтується для нього на вільній морської 
торгівлі, а військово-морський флот служить лише гарантом забезпечення цієї торгівлі. 

Коломб стверджував, що існують три стани моря: стан індиферентного моря («indifference»), 
оскаржуваного володіння («disputed command») і абсолютного володіння («assured command»). 
Саме від стану моря можна визначити успішність результату у війні і можливість подальшої 
перспективи світового панування. 

Він зазначав, що у світовій історії існує єдиний приклад абсолютного володіння морем - це 
стратегія Англії під час Кримської війни [1]. 

Він також стверджував, що країна, яка абсолютно володіє морем, здатна зайняти в світі провідні 
позиції в економічному, стратегічному і навіть ідеологічному відношенні, а в перспективі - 
встановити своє повне світове панування. Таким чином, для Коломба саме «володіння морем» 
сприяє встановленню мирової гегемонії. 

Складні, неоднозначні та суперечливі події другої половини XX ст., що склали зміст «холодної 
війни», поставили перед Великою Британією нові проблеми - збереження своєї колись могутньої, 
а тепер такої, що розвалюється, імперії, та утримання гегемонії на світовій арені. 

Допомогти вирішити цю проблему повинна була нова геостратегія, спрямована на захист 
національних інтересів країни. Ця геостратегія повинна була, незважаючи на прагнення 
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інших геополітичних суперників послабити роль Великої Британії у світовій політиці, 
зберегти активний зовнішньополітичний курс британського керівництва. Вона також повинна 
була дозволити Великій Британії, як раніше, займати лідируючі позиції в світовій політиці, 
незважаючи на той факт, що військовий потенціал Великої Британії став поступатися військовій 
потужності наддержав. 

Але одною з найперших і найвідоміших геостратегічних концепцій часів «холодної війни» 
була концепція, введена в науковий обіг англійським військовим теоретиком і істориком Безілом 
Хенри Лідлел-Гартом, та отримала назву «стратегія непрямих дій». 

Дане поняття він сформулював в одній зі своїх останніх робіт, яка вийшла двома виданнями - 
в 1941 і 1946 рр. в Лондоні під однойменною назвою «Стратегія непрямих дій». Потім ця книга 
була перевидана в 1954 р. вже у США під назвою «Стратегія». Створюючи свою концепцію, 
він виходив з того положення, що «холодна війна» це перша в історії війна, яка не передбачає 
відкритого військового протистояння. Тому він створив особливу концепцію насамперед 
несилового протиборства, яку він вважав найбільш ефективним способом ведення війни, - так 
звану «стратегію непрямих дій» [2]. 

Беручи до уваги специфіку «холодної війни», він намагався розробити варіант особливої 
мирної стратегії. Єдиний опір, який повинна долати стратегія, на його думку - це опір природного 
характеру. Використання ж військових засобів - це останній засіб, до якого повинна вдаватися 
«велика стратегія». Стратегія буде більш досконалою, якщо вона забезпечить досягнення мети 
без серйозних бойових дій. «Неагресивна держава може досягти своєї мети простим примусом 
агресора відмовитися від спроби захоплення, переконавши його втому, що «гра не варта свічок». 
Перемога такої країни фактично досягається розладом планів агресивної країни на досягнення 
перемоги». Це основний принцип, яким має керуватися держава. 

Своїй стратегії він дав назву «стратегією непрямих дій». Основною особливістю такої стратегії 
є прагнення уникати відкритої конфронтації і прямого силового зіткнення з ворогом [3]. 

Він стверджував, що перш за все «стратегія непрямих дій» необхідна для неагресивної 
сторони, оскільки саме їй необхідно «знайти таку форму стратегії, яка годилася б для здійснення 
властивої цій країні більш обмеженої мети най економнішим способом, з тим, щоб застрахувати 
себе від можливих неприємностей і в даний час, і в майбутньому. «Позиція оборони, яку 
змушена буде займати країна в разі агресії, швидше завдасть їй значної шкоди, виснаживши себе 
настільки, що вона виявиться нездатною встояти проти інших ворогів, або подолати внутрішню 
кризу в результаті перенапруги своїх зусиль», вважає Ліддел-Гарт. Більшість держав загинуло 
швидше від само виснаження у війні, ніж в результаті дій супротивника». Виходом з цієї ситуації 
є ретельно сплановане поєднання оборонних і наступальних дій, що базуються на високій 
мобільності, і це дає можливість наносити швидкі та потужні контрудари. Основне значення 
при цьому має їх застосування проти країни, що атакується, з метою досягнення перемоги в 
першу чергу засобами так званих «підривних» інструментів [4]. 

Для цього в арсеналі «великої стратегії» повинні бути як «відкриті», так «приховані» 
форми і методи боротьби. Вони включають не тільки військову міць, а й міць фінансового, 
дипломатичного, комерційного і, не останнього за важливістю, ідеологічного тиску, щоб 
домогтися руйнування держави-супротивника фактично «зсередини». 

Більш того, він стверджував, що перш за все «велика стратегія» повинна займатися питаннями 
подальшого миру. Основна мета стратегії полягає в такому використання коштів війни, щоб 
можна було уникнути шкоди для майбутнього миру та забезпечити безпеку і процвітання 
держави. «Якщо ви зосередите свої зусилля виключно на тому, щоб домогтися перемоги, не 
думаючи про наслідки війни, то можете настільки виснажити себе, що будете не в змозі отримати 
для себе вигоду з подальшого миру. У той же час післявоєнний устрій світу майже напевно буде 
нестійким, і в ньому будуть міститися зародки нової війни» [3]. 

Показником ефективності «великої стратегії» є, насамперед, післявоєнний стан країн, що 
вступили в цей військовий конфлікт. Невдоволення обох ворогуючих сторін післявоєнним 
устроєм, характерне для більшості війн, показує, що «велика стратегія» була розроблена 
неправильно і потребує подальшого переосмислення і розвитку», вважає Ліддел-Гарт. «Велика 
стратегія» повинна дивитися вперед, бо перед нею стоїть завдання - забезпечити мир після 
війни. Так міркувати - значить не поставити віз попереду коня, а просто внести ясність, де місце 
коней, а де - візків» [3]. 

Таким чином, ми бачимо, що він запропонував новий погляд на поняття «стратегія» як 
особливого впливу на супротивника, що не завжди повинний призводити до відкритої агресії, 
конфронтації і загострення військово-політичних відносин. Для нього стратегія це дії спрямовані 
на розтрощення геополітичних суперників і підрив країни зсередини без застосування 
військової сили та окупації території за допомогою політико-дипломатичних, економічних та 
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інформаційних методів, і лише в найнеобхідніших випадках - військових заходів для досягнення 
своїх стратегічних цілей. Саме так він пропонував зберегти світову гегемонію. 

Інший варіант геостратегії для Великої Британії в так само в умовах «холодної війни» був 
запропонований віце-адміралом авіації Великої Британії Едгаром Джеймсом Кінгстоном-
Макклорі. 

 У 1957 році він опублікував свою книгу під назвою «Глобальна стратегія», в якій спробував 
провести аналіз характеру війни в нових умовах післявоєнного протистояння двох потужних 
військово-політичних блоків, а також розглянути роль і місце Великої Британії в можливому 
майбутньому конфлікті [5]. 

В його концепції «холодна війна» - це не стільки ідеологічне, скільки геополітичне 
протистояння. «Саме Росія, а не Радянський союз була основним противником Заходу, навіть 
якщо б вона не була комуністичною». Тому для нього противник вільного світу в цілому і Великої 
Британії зокрема являє собою не просто «втілення ідеологічної загрози», а це скоріше конкретна 
держава, іменована Росією – «могутня зростаюча держава, що бажає розширити сфери свого 
впливу» [6]. Захистити вільний світ від цього основного ворога і повинна була запропонована 
ним нова геостратегія, яка дістала назву «глобальна союзна стратегія». 

Основним призначенням «союзної стратегії» він назвав рішення проблем мирного часу, 
рекомендувавши уникати війни і захищати при цьому національні інтереси. Проте справжню 
мету глобальної стратегії він висловив в «надзавданні». «Глобальна стратегія» потрібна для 
того, щоб «не допустити, щоб за залізну завісу відійшли нові території, бо це спричинило б за 
собою втрату не тільки друзів і потенційних союзників, але і джерел продовольства і сировини, 
баз і можливого військово-промислового потенціалу, та призвело б до розширення радянського 
впливу» [6]. Ця надзадача і показала справжній геополітичний, а не ідеологічний характер 
холодної війни. 

Серед основних завдань, завдяки яким повинна бути реалізована дана глобальна стратегія, 
він виділяв як суто військові (оцінка потенційних можливостей нових видів озброєння, оцінка 
характеру загрози з боку противника, визначення чисельності та характеру збройних сил, 
необхідних у мирний час), так і абсолютно не пов’язані з війною завдання (наприклад, оцінка і 
завоювання симпатій світової громадської думки) [7, 61]. 

Однак на шляху вироблення глобальної союзної стратегії Кінгстон-Маклорі виявив серйозні 
суперечності геополітичного характеру. Зовні це виглядає як суперечності між союзниками, які 
хоч і декларують особливі відносини, в реальному житті не можуть прийти до спільної згоди з 
основних стратегічних питань, що стосуються озброєння і збройних сил. Це має вираження в 
розбіжностях поглядів щодо державних політичних концепцій, поглядів «на догми і доктрини, 
що стосуються застосування військової сили для вирішення конкретних проблем» [8, 326]. 

Але насправді в основі розбіжностей лежать давні геополітичні інтереси країн, і вони не готові 
поступатися ними навіть на догоду глобальній стратегії. В цілому вони пояснюються давно 
існуючими різними колоніальними і торговими інтересами. Багато американських військових 
високопосадовців схильні розглядати свої давні сфери впливу, наприклад Тихоокеанський 
регіон, як предмет турбот лише одних Сполучених Штатів і з підозрою ставляться до військових 
концепцій англійців, заснованих на британському колоніалізмі. Англійці болісно ставляться до 
будь-якого посягання на Середній Схід, який був завжди сферою інтересів Великої Британії. 

Для Кінгстона-Маклорі наявність зовнішніх протиріч не є перешкодою на шляху вироблення 
глобальної стратегії. «Різниця поглядів на загальні проблеми і, отже, розбіжності між ними, 
що носять часто суттєвий, а іноді серйозний характер, є природним явищем». У військовій 
області завжди є важливі фактори, які породжують розбіжності, але ліквідувати ці розбіжності 
досить легко. Такі фактори, як національні традиції, військовий досвід, національний характер, 
темперамент і звичаї, призводять до формування військових керівників різних типів, а також 
породжують різні методи та підходи до вирішення спільних проблем. 

А от вирішити справжню причину цих розбіжностей набагато складніше, адже в її основі 
лежать різні національні інтереси, що часто-густо суперечать один одному. В цьому випадку 
він рекомендував «шлях взаємних поступок» і використання всіх можливостей для зближення і 
примирення національних інтересів. 

Тому, - зауважував він, - незважаючи на наявність глобальної стратегії, кожна нація повинна 
мати в межах свого впливу ефективну національну стратегію, а іноді навіть приділяти їй 
першочергову увагу. «Велика Британія повинна бути готова самостійно вирішувати проблеми, 
пов’язані з веденням холодних і локальних воєн, і тому вона повинна приділяти першочергову 
увагу відповідним областям стратегії. Це пояснюється тим, що наразі національна політика і 
національні інтереси визначають союзну стратегію» [6]. 

Таким чином, для Кінгстона-Макклорі єдиною можливістю збереження Великою Британією 
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світової гегемонії вважав об’єднання сил вільного світу і створення глобальної союзної стратегії. 
Питання «яким шляхом має йти Велика Британія, до чого вона повинна прагнути, з ким 

дружити, кого побоюватися, яким чином і за рахунок чого блокувати виникнення нових 
вогнищ напруженості біля її кордонів, щоб зберегти або відновити свою гегемонію на світовій 
політичній арені?» завжди хвилювали британських учених і політиків. Тому недопущення 
ослаблення держави, яка мала світову гегемонію, і недопустимість відчутних геополітичних 
і геостратегічних змін як на глобальному, так і на регіональному рівнях - саме ці завдання і 
повинні були вирішувати нові геостратегічні концепції. Але, як показала історія, спроби 
врятувати занепадаючи імперію виявилися марними, і поступово Велика Британія втратила 
свій статус «наддержави», набутий нею після Віденського Конгресу. І навіть подальші спроби 
видатних британських політиків, таких як Уїнстон Черчилль, реанімувати британську імперію, 
виявилися марними. Як сказав колишній держсекретар США та радник президента Дж. Кеннеді 
Дін Ачесон: «Велика Британія втратила імперію, і поки не змогла знайти для себе нової ролі». 
[9]. 
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Российская таможенная академия

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

Освітня політика в сучасних умовах - це не просто регуляція освіти, з метою підготовки 
освіченого фахівця, а створення умов для формування людини духовного і морального. 
Перехідний стан суспільства до нової фази свого розвитку призводить до того, що соціокультурні 
смисли піддаються переосмисленню в змінених соціально-економічних і суспільно-політичних 
умовах. 

Ключові слова: освіта, освітня політика, освіченість, соціальні чинники, соціокультурний 
феномен, ціннісні критерії, національні традиції, реформи. 

Образовательная политика в современных условиях – это не просто регуляция образования, с 
целью подготовки образованного специалиста, а создание условий для формирования человека 
духовного и нравственного. Переходное состояние общества к новой фазе своего развития 
приводит к тому, что социокультурные смыслы подвергаются переосмыслению в изменившихся 
социально-экономических и общественно-политических условиях. 
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Ключевые слова: образование, образовательная политика, образованность, социальные 
факторы, социокультурный феномен, ценностные критерии, национальные традиции, реформы. 

Position of the state in the modern world and the person in society defines education and as a 
sociocultural phenomenon, it passed a long way of development at which different stages the different 
types of educational systems focused on religion, science, practice, art were formed. Education is a 
creation of new experience and new culture of new generations, as necessary condition of formation of 
the person of the time, but, certainly, with a support and on the base previous experience and culture. 

The educational policy always is present at any society and the state. It is expressed in how society, the 
state equip the education system what are set the purposes in the education organization, what control 
system, whose interests underlie the organization and management of education; as the educational 
system is financed, etc. 

The modern educational policy can become a powerful factor of social, cultural, political updating of 
our social system. The educational policy isn’t initially set and invariable phenomenon, and is capable 
to change according to practice of social development. 

Russia is in a transitive condition when there are transformations in the sphere of economy, politicians, 
the state and social system – the ideology, system valuable orientations changes, and education here 
plays a special role, acting as integrative model of culture – all this causes of reconsideration of a role 
of educational policy, elaboration of new approaches and further improvement of educational policy 
to make an education system highly effective and capable to be one of major factors of steady growth 
of national economy. The purpose of educational policy – successful implementation of democratic 
transformations in Russia – more and more connect with state policy in education. 

Sociocultural conditionality of tendencies of development of modern educational policy in Russia 
assumes clear and adequate idea of those processes which happen in society, i. e. interdependence of 
transformation of society and education. We are deeply sure that the instability peculiar to domestic 
education, is part of instability and instability of the society. The condition of education and tendency of 
development of the Russian educational policy define a number of conditions, internal for Russia, but 
external for an education system is a character and the content of socio-political, social and economic 
processes, a democracy level of development, etc. Here all is important – the general direction of 
a course of educational policy, its ideology, a financial condition of an education system, change 
in material support and personnel potential, degree and channels of influence of public opinion on 
educational policy. 

Thus, the educational policy as the sociocultural phenomenon, not only keeps and will mobilize 
educational and political and cultural property of society, but also provides accumulation of intellectual 
and cultural potential of the nation, promotes formation new and to preservation of traditional system 
of values, influences mentality of the personality and society, adapts them for new conditions of life 
and political realities. 

Key words: education, educational policy, education, social factors, sociocultural phenomenon, 
valuable criteria, national traditions, reforms. 

Положение государства в современном мире и человека в обществе определяет образование 
и, как социокультурный феномен, оно прошло длительный путь развития, на разных этапах 
которого формировались разные типы образовательных систем, ориентированные на религию, 
науку, практику, искусство. Тип образования в значительной мере зависел от мировоззренческих 
идей эпохи, потребностей практики, политической конъюнктуры, мыслительной парадигмы, 
которая расставляла разные акценты при анализе соотношения «человек – мир – общество», 
выстраивала логику ответов на вопросы о смысле жизни, ценности самопознания. 

Образование не может иметь целью только механическую передачу культурного и 
нравственного опыта предшествующих поколений. Образование – это создание нового опыта 
и новой культуры новых поколений, как необходимого условия формирования человека своего 
времени, но, разумеется, с опорой и на фундаменте предшествующих опыта и культуры. 
Ограничение культурным уровнем конкретно-исторического времени – это лишь констатация 
того факта, что развитие, движение вперед не беспредельны, но ограничены они не впереди, а 
позади – предшествующим опытом развития человечества. 

Основой понятия образования оказывается понятие образованности, как некой качественной 
определенности, реализуемой в свойствах индивидуального или группового субъекта, при этом 
сущность образованности заключается в приобщенности субъекта к той части культуры, к тому 
социально-историческому опыту, который включает всю совокупность позитивных результатов 
человеческой деятельности (материальной и духовной), положительно значимых для данного 
сообщества. При всем многообразии социальных проявлений и функций образования, оно 
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призвано сохранять данное общество, воспроизводить его в представителях новых поколений, 
способствовать сохранению, воспроизводству и развитию складывающихся форм социальности 
в процессе исторического движения общества. 

Общество не просто имеет стремление обучить молодежь навыкам труда и снабдить ее 
знаниями об окружающем мире, а оно передает созданную культуру, формирует по ее образцам 
новое поколение, и делает это, в первую очередь, стараясь сохранить себя, как общество, 
пытаясь не дать себя разрушить: во-первых, физически – в результате бескультурной активности 
и неумения молодого поколения бесконфликтно вжиться в уже обустроенное общество; во-
вторых – социокультурно, сохраняя свою социально-групповую специфику обычаев, нравов, 
форм поведения, ценностных приоритетов в физических носителях, пришедших на смену 
прежнему поколению. Поэтому содержательно процесс образования – это не просто передача 
знаний, а воспроизводство, трансляция и освоение в жизнедеятельности новых поколений особо 
устойчивых элементов культуры – традиций и опыта. Для этого через образование передается не 
просто материальная культура вообще, ее содержание, но и ее структура, системные элементы, 
ее части и формы. 

Социальное значение образования определяется исторически возложенной на него миссией 
обеспечения наследования «социального генофонда». Выполняя эту миссию, образование 
воспроизводит «социальный тип», т. е. воссоздает и обеспечивает сохранение общества 
(конкретного локального сообщества), как определенного целого в его качественном 
своеобразии и конкретно-социальной самобытности – это наследственная или социально-
воспроизводственная функция. Образование в этом плане наделяет молодежь навыками 
социально-организованной жизни и осуществляет перенос конкретно-социальных признаков 
данного общества на новых индивидуальных и групповых носителей. Благодаря реализации 
наследственной функции образования данное общество выживает и физически, и социально, 
в соответствии с этой функцией осуществляется и адаптация молодежи к жизни в данном 
сообществе. Образование формирует у субъекта способность к изменениям, развитию, 
инновациям и обеспечивает ее социальным ресурсом – это развивающая или адаптивно-
изменчивая функция, которая обеспечивает приспособляемость индивида и общества к новым 
условиям, лежит в основе их созидающей активности. Благодаря этой функции развивается 
общественно-историческая практика, изменяются сообщества и человечество в целом, без нее 
был бы невозможен социальный прогресс. Формируя и передавая способность к изменению 
и развитию, образование наделяет новые поколения исходным потенциалом, ресурсом 
деятельности, которым выступают фрагменты накопленного предшествующего социального 
опыта, поскольку осуществлять инновации человек может лишь, располагая каким-то стартовым 
потенциалом, но при кардинальных изменениях условий жизни и форм деятельности устоявшиеся 
модели, схемы, традиции в полной мере использованы быть не могут. Образование в целом, в 
единстве двух указанных функций, работает на главную цель общества – его самосохранение, 
самовоспроизводство и саморазвитие. В данном подходе выражено интегративное отношение 
к образованию, как социальному институту, виду духовного производства и воспроизводства, 
сфере культуры и одной из важнейших сфер социализации индивида [6]. Однако рассмотренные 
функции образования являются диалектическими противоположностями, т. е. отрицая друг 
друга, они, тем не менее, составляют полюса единого целого, каковым является обеспечение 
выживания общества, и это последнее невозможно, как без одной функции, так и без другой, 
при этом разбалансирование соотношения между двумя функциями образования чревато 
катастрофическими социальными последствиями. Отрыв функции воспроизводства общества 
от функции развития индивидов способен лишить образование его роли механизма сохранения 
и воспроизводства социума. Образование при этом способно превратиться в свой антипод, 
несущий опасность уничтожения или угасания данного общества. 

Одной из самых глубоких причин кризиса современного образования было и остается 
абсолютизация, чрезмерная акцентировка в нем задач развития и отрыве их от функции 
воспроизводства и сохранения общества. Ведь в подавляющем большинстве педагогических 
позиций сегодня, как высшая ценность образования декларируется «развитие индивидуальности 
и творческого потенциала личности». Если в предшествующие эпохи такие перекосы были 
не так заметны, то специфика современного момента заключается в исключительных и 
беспрецедентных темпах и масштабах общественного изменения и развития. Они способны 
качественно изменить простое превалирование одного аспекта образования над другим, бывшее 
возможным в предыдущие эпохи, поэтому сейчас без специальной работы по гармонизации 
взаимодействия этих двух аспектов образования дисбаланс может развиться в отрыве одной 
функции от другой. Это чревато угрозой сущностной целостности образования, как социального 
института. 
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Социальными факторами, детерминирующими образование, по-мнению Л. В. Усовой, 
являются обстоятельства общественного развития, явления объективного и субъективного 
характера, непосредственно влияющие на процесс приобретения знаний, умений, навыков и 
выработки социокультурных ориентиров, воспитания личности в духе социального идеала [11, 
с. 25]. 

Современные условия общественной жизни связаны с новыми, ранее не существовавшими 
или не имевшими прежде большого значения сложностями в организации образовательной 
деятельности, при этом следует различать условия, способствующие эффективной социальной 
деятельности в сфере образования, и условия, препятствующие этому, влияющие на данную 
сферу отрицательным образом. Варианты классификации факторов, влияющих на образование, 
возможны по двум основным признакам: первый – направленность влияния факторов на 
образование, второй – субъективный или объективный характер факторов, где определяются 
возможности воздействия общества, его отдельных сфер (прежде всего экономики и политики), 
государства и его институтов на образование. Если такие факторы находятся в сфере возможного 
воздействия различных социальных институтов в данных конкретно-исторических условиях, 
то они относятся к группе субъективных факторов и, наоборот, факторы, находящиеся вне 
сферы возможного воздействия социальных объектов, относятся к группе объективных. Для 
активизации деятельности государства в сфере образования, на наш взгляд, наибольшее значение 
имеют субъективные факторы. Естественно, оба названных признака тесно связаны между 
собой, поскольку оценка субъективного или объективного характера того или иного фактора 
возможна лишь тогда, когда установлено, является ли он негативным или позитивным, если же 
какой-то предполагаемый, как значительный, фактор оказывается нейтральным по отношению 
к сфере образования, то и не возникает вопроса об оценке объективного или субъективного 
характера этого фактора. 

Специфическим фактором, детерминирующим образование, является политика, которая, как 
инструмент сознательного саморегулирования общества, может распространяться на самые 
различные общественные явления: на те, которые требуют постоянного властного регулирования, 
и на те, которые временно приобретают политическую значимость [11, с. 26]. Охватывая многие 
экономические, социальные, духовные и иные явления, политика не подменяет их, а придает 
им особый аспект – делает их объектом воздействия государственной власти. Почти любая 
общественная проблема может стать политической в том случае, если она затрагивает интересы 
всего общества и требует обязательных для всех граждан решений – это относится и к проблеме 
образования. Так, политика, не обеспечивающая принцип доступности образования для всех 
категорий граждан, нарушающая принцип равенства, как основу гармоничного взаимодействия 
членов общества, создающая привилегии для определенных слоев или групп, может породить 
этим самые серьезные социальные потрясения. 

Образовательная политика всегда присутствует в любом обществе и государстве. Она 
выражается в том, как общество, государство обустраивают свою систему образования, какие 
ставятся цели в организации образования, какова система управления, чьи интересы лежат в 
основе организации и управления образованием; как финансируется образовательная система 
и др. 

Государственная власть в России всегда уделяла значительное внимание проблемам 
образования, однако характер образовательной политики в различные периоды был разным. 
Реформы проводились постоянно по мере необходимости, отличаясь друг от друга в зависимости 
от поставленной цели. Так, в конце XX века в России начинается новый виток реформирования 
образования. В первом Указе первого Президента РФ Б. Н. Ельцина «О первоочередных мерах по 
развитию образования РСФСР» (1991 г.) и последующем Федеральном Законе «Об образовании» 
(1992г.) был зафиксирован, отвечающий интересам общества, государственно-общественный 
характер управления образованием, автономность образовательных учреждений, расширены 
права общественности в управлении образованием. 

Вторым этапом российских реформ стало создание Федеральной программы «Развитие 
образования в России». Принятые поправки в Закон РФ «Об образовании» (1996 г.) 
сформулировали основные направления национальной системы образования. В соответствии 
с ними провозглашается, так называемый, «гуманистический проект» образовательной 
деятельности: приоритет общечеловеческих ценностей, воспитание подрастающего поколения 
в духе патриотизма, единство общефедерального культурного и образовательного пространства 
с целью сохранения единых культур многонациональной России и т. д. [1]. 

В это же время были приняты и другие законодательные акты, в той или иной мере 
регулирующие деятельность сферы образования. Например, «Концепция перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитию» и утверждение ее Указом Президента в апреле 1996 г., 
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направленная на обеспечение сбалансированного решения социально-экономических задач и 
проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала 
в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений людей [4]. Закон 
Российской Федерации «О высшем и послевузовском образовании» (1996г.) зафиксировал 
принцип автономии и свободы высших учебных заведений [2]. 

Третий этап реформ характеризуется принятием Постановления Правительства РФ «О 
национальной доктрине образования в Российской Федерации» [7]. Национальная доктрина 
образования в Российской Федерации – основополагающий государственный документ, 
устанавливающий место и роль образования в государственной политике, стратегию и 
основные направления его развития. Доктрина в качестве приоритетной ставит целью создание 
основы для устойчивого социально-экономического и духовного развития России, обеспечение 
высокого качества жизни народа и национальной безопасности. Сроки, на которые рассчитана 
Доктрина образования - 25 лет, были специально проанализированы и рассчитаны. Первая 
четверть XXI века будет как раз тем временем, когда российское государство либо перейдет к 
информационному обществу, обществу знаний, либо человечество в целом, и Россия в частности, 
переживут катастрофу. Реализация задач Доктрины позволит увеличить качество образования, 
его доступность, установит социальные гарантии, как для профессорско-преподавательского 
состава, так и для обучающихся [8, с. 3-17]. 

Основные положения Доктрины представлены в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Цель разработки 
Концепции – определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе (2008 – 2020 
годы) устойчивого повышения благосостояния российских граждан, национальной безопасности, 
динамичного развития экономики, укрепления позиций России в мировом сообществе. Концепция 
направлена на обеспечение возможности получения качественного образования; переход от 
системы массового образования, к непрерывному индивидуализированному образованию для 
всех; развитию образования, неразрывно связанному с мировой фундаментальной наукой, 
ориентированному на формирование творческой социально ответственной личности [9]. 

Федеральная целевая программа развития образования на 2011 – 2015 годы является 
организационной основой государственной образовательной политики. Программа 
определяет стратегию реформирования системы образования и обеспечивает ее реализацию. 
Она предполагает также ее дополнение республиканскими, региональными и отраслевыми 
программами развития образования, которые, в свою очередь, учитывают национальные и 
региональные социально-экономические, экологические, культурные, демографические и другие 
особенности и реализуют вопросы, отнесенные к ведению субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и отраслевых ведомств в соответствии с законодательством 
об образовании [5]. 

Процессы, происходящие в образовании и образовательной политике, оказывают 
существенное воздействие на духовное обновление общества и испытывают, в свою очередь, их 
обратное влияние. В целом, на наш взгляд, это сложный, но позитивный процесс, который ведет 
к повышению статуса образования как социального института, и усиления роли образовательной 
политики и ее влияния на духовную жизнь общества. Проблемы образовательной политики в 
современных условиях – это не просто регуляция образованием, как социальным институтом, 
с целью подготовки образованного специалиста, а создание условий для формирования 
человека духовного, гуманного, экологического. Ориентация на рынок, без учета духовности, 
что происходит в России повсеместно, становится ограниченной, однобокой, прагматически 
рационалистичной, оказывающейся, в конечном счете, тупиком развития. 

Деформирование российского общества проявляется отчетливо в системе ценностей в 
воспитании, и что должно стать обязательной заботой политики в области образования. Под 
предлогом удовлетворения вкусов широкой публики ей преподносят культурный примитив 
– массовое потребительское псевдоискусство. Происходит примитивизация культурных 
потребностей и вкусов, подготавливается почва для инверсии ценностей. Идет сознательный 
отказ от ценностных критериев, что не может не вызывать обоснованной тревоги сегодня. 
Ликвидирована ответственность за аморальные поступки. Потребительское искусство 
продемонстрировало свою враждебность высокому искусству и творчеству, постулировало 
отказ от традиций, в том числе, и от лучших традиций гуманизма. Между тем, вековые традиции 
– отнюдь не пережиток прошлого и не результат отсталости. Они представляют собой основу 
системы культуры, форму передачи главных духовных ценностей от поколения к поколению. 
Показательно, что потребительское искусство ныне широко использует ненормативную 
лексику, как последний стилистический прием, якобы надежно усиливающий эмоциональную 
экспрессию средств художественной выразительности, как новый, «самый продвинутый» 
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этап развития искусства. Манипулятивная функция потребительской культуры проявляется в 
навязывании поведенческих стереотипов, далеких от гуманистических целей. Воспроизводя всю 
правду жизни с отстраненным холодным цинизмом, потребительское искусство концентрирует 
его в сплошной сгусток неверия и отчаяния, В итоге все четче вырисовывается служение не 
мировому и социальному порядку, гармонии, а дисгармонии, природному и социальному хаосу 
и распаду [3]. Потребительская массовая культура преследует (на поверхности событий) лишь 
цели откровенно коммерческие, в то время как действительно художественному творчеству 
внутренне присуще развитие, углубление высшего нравственного начала в человеке, которое 
возникает как свидетельство пробуждения самосознания личности, ее ответственной совести. 

Другими словами, отечественное образование все чаще перестает выполнять свою главную 
культурную функцию посредника между личностью индивида и лучшим духовным наследием 
общества. Каналы трансляции культурных норм перестают работать. Новые поколения вместо 
высших образцов впитывают в себя эрзац-культуру. Все более увеличивается промежуточная 
зона между носителями культурных образцов (профессионалами) и теми, кто транслирует 
культурные образцы, выстраивая учебные планы, программы, формы и модели обучения. 
Образуется «второй слой профессионалов» – педагогов-коммуникаторов. Эти «профессионалы» 
– уже не носители высших культурных образцов знания, а всего лишь методик их передачи и 
освоения, то есть культурных норм второго порядка. С ростом знаний и информации образование 
из культурной практики второго рождения трансформируется в сферу предъявления услуг [10, 
с. 15-34]. 

Итак, современная образовательная политика может стать мощным фактором социального, 
культурного, политического обновления нашей социальной системы. Однако понять сущность 
современной образовательной политики в России без учета сложившейся социокультурной 
ситуации невозможно. Переходное состояние общества к новой фазе своего развития приводит 
к тому, что социокультурные смыслы подвергаются сегодня переосмыслению в изменившихся 
социально-экономических и общественно-политических условиях. 

Российское общество переживает период глубоких структурных социокультурных 
изменений. И в обществе, и в самом образовании произошли серьезные изменения, смысл 
и значение которых обусловлены поиском нового в образовании, соответствующего новым 
тенденциям развития российского общества. Исходя из коренных государственно-политических 
целей, общественных интересов перехода к рыночным отношениям, в сложившейся 
ситуации необходимы политические обоснования приоритетности исследования концепции 
современной образовательной политики, адекватной объективному развитию российского 
общества и образования. Сфера всесторонне отрефлексированной концепции отечественной 
образовательной политики, на наш взгляд, должна стать одним из механизмов, способным 
переломить разрушительные тенденции в обществе и в самом образовании. 

Сегодня же все очевиднее стал факт рассогласования отношений между обществом и 
образованием, когда социально-экономические и духовно-нравственные аспекты развития 
общества (в контексте и развития, и сохранения русских национальных традиций) предъявили 
новые требования к системе образования. Но система образования еще оказалась неспособной 
выполнить свои функции, поскольку последние годы игнорировались функциональные законы 
развития самой системы образования. Речь идет о том, что образование, как социокультурный 
институт выполняет свою социально-значимую роль в системе общественных отношений и 
деятельности людей. Значимость и ценность образования для общества связана с различными 
его сферами: социально-экономической, политической, духовной и др. В образовании 
сосредоточено все то, что происходит в обществе. В нем, как ни в каком другом явлении, 
отражаются и проявляются все стороны общественной жизни. И именно от образования в 
полной мере зависит благосостояние государства, общества, человека. 

Социокультурная обусловленность тенденций развития современной образовательной 
политики в России в качестве своей основы имеет устойчивые характеристики. Образовательная 
политика не является изначально заданным и неизменным феноменом. Образовательная 
политика способна изменяться в соответствии с практикой общественного развития. В периоды 
стремительной трансформации общества образовательная политика также характеризуется 
своим стремительным развитием. Россия находится в транзитивном состоянии, когда происходят 
трансформации в сфере экономики, политики, государственного и общественного устройства – 
меняется идеология, система ценностных ориентации, а образование здесь играет особую роль, 
выступая интегративной моделью культуры – все это вызывает необходимость переосмысления 
роли образовательной политики, выработки новых подходов и дальнейшего совершенствования 
образовательной политики, чтобы сделать систему образования высокоэффективной и способной 
быть одним из основных факторов устойчивого роста экономики страны. Цель образовательной 
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политики – успешное осуществление демократических преобразований в России – все более 
связывают с политикой государства в сфере образования. 

Социокультурная обусловленность тенденций развития современной образовательной 
политики в России предполагает четкое и адекватное представление о тех процессах, которые 
происходят в обществе, т. е. взаимозависимости трансформации общества и образования. 
Мы глубоко уверены в том, что нестабильность, свойственная отечественному образованию, 
является частью нестабильности и неустойчивости самого общества. Состояние образования 
и тенденции развития российской образовательной политики определяют ряд условий, 
внутренних для России, но внешних для системы образования – это характер и содержание 
социально-политического, социально-экономического процессов, уровень развития 
демократии и т. п. Здесь важно все – общее направление курса образовательной политики, ее 
идеология, финансовое состояние системы образования, изменения в материально-техническом 
обеспечении и кадровом потенциале, степень и каналы воздействия общественного мнения на 
образовательную политику. 

Сегодня идет активный поиск путей развития личности ребенка, вводятся в практику 
личностно-ориентированные образовательные концепции, основанные на приоритете развития 
индивидуализма в воспитании. При этом забывается прекрасный опыт отечественного 
образования, который существовал у нас не одно десятилетие. Речь идет о культурно-
ориентированном образовании и общественном воспитании. Человек – существо био-социо-
культурное. Образовательная политика должна быть направлена на социально культурно-
ориентированное образование. Оно, в свою очередь, должно базироваться на следующей 
шкале ценностей гражданского образования – это правовая грамотность людей, критический 
подход к реально происходящим в стране изменениям, умение разбираться в сути различных 
политических программ и многое другое, делающее человека гражданином, создающее 
условия для стабильности в регионах, ненасильственного решения конфликтов, нормального 
демократического развития. 

Таким образом, образовательная политика, как социокультурный феномен, культурное 
достояние общества, но и обеспечивает наращивание интеллектуального и культурного 
потенциала нации, способствует формированию новой и сохранению традиционной системы 
ценностей, воздействует на менталитет личности и общества, приспосабливает их к новым 
условиям бытия и политическим реалиям. 
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Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

СУТНІСТЬ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ОСВІТИ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ 
АСПЕКТ

Проаналізовано соціально-філософські аспекти сутності понять «громадянська освіта», 
«політична освіта» та їх роль у процесі формування політично активної особистості. Зазначено, 
що громадянська освіта є комплексним напрямком навчально-виховної роботи, яка поєднує у 
собі елементи політичної, правової і етичної освіти. 

Ключові слова: громадянська освіта, політична освіта, політична культура, людина, 
особистість, громадянин, політика, суспільство, демократія. 

Проанализированы социально-философские аспекты сущности понятий «гражданское 
образование», «политическое образование» и их роль в процессе формирования политически 
активной личности. Указано, что гражданское образование является комплексным направлением 
воспитательной работы, которая сочетает в себе элементы политического, правового и этического 
образования. 

Ключевые слова: гражданское образование, политическое образование, политическая 
культура, человек, личность, гражданин, политика, общество, демократия. 

The social and philosophical aspects of the essence of concept «civil education», «political education» 
and theirs role in process of formation of political active person are analyzed. It was noted that civil 
education was a complex direction of educational work, which combines elements of political, legal 
and ethical education. 

Key words: civil education, political education, political culture, man, person, citizen, politics, 
society, democracy. 

Актуальність і постановка проблеми. Розвиток демократичної держави та становлення 
громадянського суспільства неможливі без самостійного мислення, демократичної правової 
свідомості. Розбудова сучасної системи громадянської освіти набуває надзвичайної 
актуальності, зумовленої існуючими реаліями політичного життя України. У суспільстві 
відбулися значні зміни, свідомість нової генерації українців, уже не обтяжена старими догмами, 
здатна сприймати і засвоїти нові зразки і норми політичної поведінки. Політична освіта дає 
можливість особистості всебічно аналізувати політичне життя і політичні процеси, усвідомити 
об’єктивні закономірності функціонування різних політичних систем, механізми формування і 
реалізації політичної влади, партій, рухів, зрозуміти зміст і сутність реформування політичної 
системи України, оволодіти методами політичної діяльності. Політична освіченість необхідна 
для сприйняття демократичних ідеалів та норм, дозволяє критично оцінити і свій рівень 
політичної свідомості та політичної моралі. Громадянському суспільству потрібна єдність не 
лише конституційна й політична, але й ідейна та духовна. Через це обґрунтування сутності 
демократичної політичної освіти є вкрай актуальним. У сучасних умовах технології політичного 
виховання мають інноваційний характер і потребують суттєвого наукового обґрунтування. 

Ідеї громадянського виховання розвивали Аристотель, Ж. Ж. Руссо, Т. Кампанелла, 
К.  Гельвецій, П. Гольбах, М. Костомаров, К. Ушинський. У радянські часи цій проблемі надавали 
значну увагу, зокрема, А. Луначарський, М. Горький, А. Макаренко, В. Сухомлинський та ін. 

У сучасній українській філософській і політологічній літературі цієї теми активно торкаються 
В. Андрущенко, О. Бабкіна, В. Бебик, І. Варзар, М. Головатий, В. Горбатенко, М. Іванов, 
В.  Огнев’юк, М. Остапенко, В. Ребкало, С. Рябов, Г. Філіпчук, Л. Шкляр, П. Шляхтун та інші. 

Мета статті – проаналізувати соціально-філософські аспекти сутності понять «громадянська 
освіта», «політична освіта» та їх роль у процесі формування політично активної особистості. 

© А. О. Рубан, 2012
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Поставлена мета передбачає виконання таких завдань: обґрунтувати, що політичне виховання 
потрібне для усвідомлення людиною власної ролі і значення в життєдіяльності суспільства, а 
також дій відповідно до власних переконань і цінностей. 

Виклад основного матеріалу. Як зауважує В. Огнев’юк, під поняттям «громадянська 
освіта» західні дослідники розуміють набуття відповідних знань, навичок і вмінь, необхідних 
громадянину сучасного демократичного суспільства. Але при цьому в країнах Заходу поширені 
різні концепції громадянської освіти. За одними - громадянська освіта є засобом розвитку 
почуття патріотизму і національної ідентичності, за іншими - засобом формування системи 
цінностей і мотивацій особи до належного виконання своєї частки завдань і несення певної 
відповідальності. Ряд науковців визначає сутність громадянської освіти як набуття вмінь 
розв’язувати конфлікти та запобігати їх виникненню через створення у школі педагогічного 
клімату довіри і співпраці між учнями і вчителями, активізацію громадського життя [4, c. 106]. 

На думку М. Іванова найбільш обґрунтованим виглядає підхід згідно з яким під «громадянською 
освітою» розуміється система навчально-виховних заходів метою яких є формування свідомого 
громадянина, здатного спираючись на закон захищати свої права та надавати підтримку силам, 
які реально можуть представляти його інтереси. Ним відзначається, що поняття «політична 
освіта» часто вживається поруч з поняттям «політологічна освіта». Як підкреслює дослідник, 
дана проблема вирішується шляхом тлумачення поняття «політична освіта» як певної системи 
знань про політичне життя засобами всіх соціальних інституцій, які поширюють знання про 
нього. Під «політологічною освітою», скоріше всього, слід розуміти систему фахової освіти 
спеціалістів в галузі політичного процесу. Поняття «демократична політична освіта», хоча 
і збігається за критеріями з базовим поняттям, тобто «політична освіта», але є як би його 
«конкретним проявом», оскільки саме такий характер освіти є природним для неї та дозволяє 
їй бути не чим іншим як засобом опанування багатостороннього людського досвіду, в тому 
числі і в політичній сфері [4, c. 45]. На думку І. Циркіна, громадянська освіта в демократичному 
суспільстві покликана навчати індивіда зберігати власну автономію у стосунках з іншими 
людьми і державою, ефективно захищати власні інтереси. Така освіта має бути осмислена як 
своєрідне звільнення людини, її визволення, але не від зовнішніх пут, а від власної нерішучості, 
нездатності відчути свою соціальну значущість, гідність, свободу й рівність у стосунках з іншими. 
Політичну освіту суспільства, що трансформується відрізняє те, що поряд з консервативною 
складовою (і це ріднить її з політичною соціалізацією, політичним вихованням) вона містить у 
собі елемент пізнання нового, інноваційного прориву. Це дозволяє порушити баланс устояних 
знань і уявлень про цей світ чи його складові і, як наслідок, підштовхнути суспільні сили до 
змін. Домінантою політичної освіти в демократичному суспільстві є участь у самоврядуванні, 
адже найповніше ідеали демократії втілюються в життя, коли кожен член громади долучається 
до суспільних справ. Отже, зазначає науковець, політична освіта є важливим засобом подолання 
громадянської байдужості й апатії. Громадянська освіта базується на тих загально педагогічних 
і дидактичних принципах, що й освіта в цілому [8, c. 130]. 

Згідно міркувань українського дослідника В. Андрущенка в освітніх системах 
східноєвропейських країн, зокрема й країн СНД, відбувається перехід від ідеологічно-державних 
стереотипів до цінностей демократичного суспільства. Означена тенденція «реалізується у двох 
головних вимірах: як система навчання демократії і як перебудова навчалько-виховного процесу 
на демократичних засадах [1, c. 16]». 

Громадянська освіта є важливим компонентом демократичних перетворень тому, що формує 
однаково поважне ставлення громадянина й до державних структур та організацій, і до індивідів. 
Громадяни в будь-якому суспільстві повинні вміти оцінювати конкуруючі пропозиції політики. 
Як осередок громадянської освіти навчальний заклад має сприяти розвиткові демократичної 
політичної культури, формуванню громадянської компетентності, політико-правових знань, 
політичних компетенцій, гідності та відповідальності молодих людей, усвідомленню й 
визначенню ними демократичних принципів життя та пріоритету прав людини. 

На думку Г. Філіпчука, поєднання зусиль правової демократичної держави та інститутів 
громадянського суспільства є запорукою гармонізації інтересів суспільства із прагненнями 
кожною окремого громадянина, - в цьому наріжний камінь громадянської освіти в Україні [6, c. 
117]. 

Громадянська освіта повинна бути основою для саморозвитку людини. Особиста духовна 
діяльність – це активні зусилля особистості для того, щоб моральні багатства суспільства – 
наші політичні, моральні, естетичні ідеї, погляди, переконання, ідеали – стали багатствами 
особистості, внутрішніми цінностями людини, нормами й правилами її поведінки… духовна 
діяльність – це творча праця, кипуча громадянська діяльність людини [5, c. 259]. 

Громадянська освіта зумовлює сьогодні більш тісну інтеграцію системи освіти, релігії, 
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політики, оскільки це посилює духовний моральний вплив на суспільство. Щоразу, коли 
проблема будівництва держави і становлення громадянського суспільства стає надзвичайно 
гострою, важливим чинником є політична робота. Але для розуміння ідей, тим паче їх реалізації, 
необхідно значно більше активної діяльності, зокрема економічної, духовної, соціальної, 
етнополітичної, культурної [6, c. 404]. 

Політична грамотність потрібна не лише професійним політикам, державним керівникам, але 
й загальній масі людей. Вона є джерелом гуманізації, окультурення людей, громадянськості, 
забезпечує повагу до держави, особистості. Які б не видавалися нині складні шляхи до 
формування громадянського суспільства, політику ніяким чином не можна відокремлювати 
від соціальної природи людини, соціальної етики. Її не варто ототожнювати лише з боротьбою 
за владу, інтереси, привілеї, права, адже вона є однією з найважливіших сфер, де формуються 
суспільні ідеали. 

Потреба в політичній культурі визначається не лише практичними й соціальними чинниками, 
але й етичними, морально-психологічними, ідейними. Вона є головною суттю національної, 
державної, особистої самоідентифікації. Політичний і духовний суверенітет (національна 
ідея, церква, мова, традиція) оберігають суверенітет держави, суспільства. Але політична 
культура зможе виконувати свою роль як засіб виживання і розвитку суспільства лише тоді, 
коли визначатиметься етнозахисною роллю. У контексті українського світобачення політична 
культура громадян не може ігнорувати українську ідею. Стосовно наукових досліджень і 
політичних публікацій останнього десятиліття слід констатувати найрізноманітніші точки 
зору щодо проблем «національної ідеології», «національної ідеї», українознавчої складової 
політичного виховання. Політичний вибір, осмислення поглядів, дій має відбуватися на основі 
культури, яка, у свою чергу, не може існувати без етичної і етнокультурної бази. Незаперечним 
є те, що політологічна спрямованість громадянської освіти, з одного боку, слугуватиме активній 
позиції індивідуумів у суспільному житті країни. 

Демократія і суспільство без активності і громадянської позиції слабнуть. Дефіцит 
самосвідомості, політичної самоосвіченості призводить до того, що людина неосмислено 
підкоряється зовнішнім чинникам і не відбувається суспільного прогресу, оскільки лише воля 
і свідома дія стимулюють заряд суспільного потенціалу. Проте ця енергія мусить мати свою 
спрямованість. Розмитість цілей, інтересів суспільства матиме небажані результати, якщо все 
відбуватиметься у правовому руслі, оскільки сучасним націям необхідна політична культура. 
Безумовно, що найбільш значимий вплив на формування політичної культури нації має освіта. І те, 
що філософія сучасної освіти, її модернізація спрямована на реалізацію ідей людиноцентризму, 
національної й особистої самоідентифїкації, самоудосконалення, дає підстави вважати, що 
слід виокремлювати особливу значимість творчої індивідуальності, громадянськості, свободи 
особистості, національної свідомості особистості для розвитку демократії. Освіта покликана 
виробити стійкий імунітет громадянського суспільства до світоглядної безпорадності, 
підготувати світобачення поколінь, щоб уникнути як стихії агресивної політизації, так і 
суспільно-особистісної індиферентності. 

Серед найважливіших рис, які мають бути притаманні політично освідченій людині можна 
назвати освідченість, мудрість, людяність, працьовитість, інтелігентність, мужність, кмітливість, 
наполегливість, гнучкість, комунікабельність, чесність тощо. 

У наш час боротися за демократію означає, перш за все, сприяти оновленню політичної 
культури, здійснювати політичну систему громадян або громадянську освіту. Як наголошує 
Френсіс Фукуяма, боротьба за ліберальну демократію у найближчому майбутньому 
відбуватиметься не у площині природи інституцій (з цьго приводу вже досягнуто певне спільне 
розуміння в усьому світі), а на рівнях громадянського суспільства та культури [7]. 

Політичні некомпетентність та апатія громадян є серйозною перешкодою на шляху до 
подальших демократичних перетворень в країні. Саме громадянська освіта, надаючи людям 
знання та вміння, необхідні для життя в демократичному суспільстві, здатна активізувати 
процеси політичної соціалізації, зміцнити громадянське суспільство. 

Втім позитивні зміни у політичній свідомості і поведінці громадян неможливі без поліпшення 
соціально-економічної ситуації в країні, розвитку механізмів самоорганізації та самоуправління 
населення, ефективного функціонування механізмів залучення громадян до державного 
управління, забезпечення відповідальності і звітності влади перед суспільством, утвердження 
принципу верховенства права. 

Громадяни демократичних суспільств мають володіти необхідним мінімумом знань, умінь, 
позицій, підходів та прихильності до ідеалів і цінностей, що складають основу демократичної 
політичної культури. Ця культура, означає не тільки цінування значення прав людини, їх 
застосування й дотримання, знання того як улаштоване суспільство й інститути урядування 
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в ньому, готовність дотримуватися чинних суспільних правил, а й уміння не дозволяти владі 
обмежувати правомірні інтереси людей, брати участь у громадянському житті, розв’язувати 
конфлікти, вступати у спілкування й співпрацю. Зміст демократичної громадянської освіти 
складають також відповідні цінності – свобода, справедливість, рівність можливостей, здатність 
жити разом, повага до честі й людських прав, солідарність, міжкультурне взаєморозуміння, 
захист довкілля, відданість миру тощо. 

Поряд з наданням знань і формуванням умінь суспільно-політичної дії ця освіта приводить 
до формування певного морально-духовного стану людей – відчуття власної свободи та разом 
з тим відповідальності, віри в суспільні цінності. Саме такий стан позначаємо поняттям 
«громадянськість». 

Громадянськість - це інтегративна якість особистості, яка дає змогу людині відчувати 
себе юридично, соціально, морально, політично дієспроможною. Головними елементами 
громадянськості є моральна і правова культура, тобто почуття власної гідності, внутрішня 
свобода особистості, дисциплінованість, повага і довіра до громадян і органів влади, здатність 
виконувати свої обв’язки, гармонійно поєднувати патріотизм із почуттям поваги до інших 
народів. Моральна культура громадянина базується на національних і загальнолюдських 
моральних цінностях, а правова культура виступає суб’єктивною основою й передумовою 
існування правової держави, для якої є притаманним високий ступінь потреби у громадянських 
якостях особистості. 

Люди не народжуються із заздалегідь засвоєними політичною культурою та досвідом. 
Громадянське дозрівання, заохочення людини до політики проходить певні вікові стадії. Воно 
починається вже у віці 3-4 років, коли через сім’ю, ЗМІ, найближче оточення дитина набуває 
перших знань про політику. На етапі первісної соціалізації діти одержують різні уявлення про 
правильну або неправильну поведінку, вчинки. Вторинна соціалізація - політичне виховання і 
навчання певною мірою відбувається в школі, період перебування в якій становить вторинну 
політичну соціалізацію. За цей час дитина вивчає основні, загальновизнані в суспільстві цінності 
і погляди, набуває початкового досвіду соціальної практики, особливо через участь в діяльності 
дитячих організацій Третій етап доцільно пов’язувати з періодом життя від 16-18 до 40 років. 
У 16-річному віці люди одержують паспорт, у 18-річному віці - юридичне право на участь у 
політичній діяльності. Водночас вони здобувають ґрунтовні знання в суспільній сфері завдяки 
навчанню і роботі. Четвертий етап - політична соціалізація триває і з досягненням людьми 
зрілого віку (40-60 років) на їхню політичну поведінку значною мірою впливають життєвий 
досвід, наявність дорослих дітей, сталість поглядів. Проте і в цей період люди вдосконалюються 
в політиці, краще й глибше оцінюють суспільно-політичні події, завдяки чому можуть вносити 
корективи у свої політичні погляди і поведінку. 

Сучасна наука часто йменується як посткласична, вона все більше демонструє тенденцію до 
інтеграції знань. Вихідним пріоритетом при формуванні цілей сучасного навчання і виховання 
повинно бути формування вільної і відповідальної особистості, здатної конструктивно 
працювати у проблемних ситуаціях, поєднувати професійну компетентність із громадянською 
відповідальністю, володіти належним світоглядним кругозором і моральною свідомістю. 
Погоджуємося з думкою Г. Кільової, що саме дефіцит такої особистості є першопричиною всіх 
наших нинішніх труднощів і лих [3, с. 27]. 

Однією з характерних ознак стану суспільної думки в політичній сфері є авторитет політичних 
інститутів, партій, організацій і владних структур і довіра до них з боку населення країни. 
Особа у процесі свідомої діяльності отримує політичні знання і досвід, формує свою політичну 
свідомість і відповідні політичні відносини. 

Як зазначає М. Головатий, політична культура характеризується власним способом реалізації 
соціально-політичної діяльності людей, у процесі якої змінюються відносини між ними і 
створюються певні цінності. Політична культура окремої людини формується у процесі 
навчання, оволодіння професією, продуктивної діяльності зі створення матеріальних і духовних 
благ, участі в суспільному, громадянському житті [2, с. 79]. 

Отже, громадянська освіта є комплексним напрямком навчально-виховної роботи, яка 
поєднує у собі елементи політичної, правової і етичної освіти. Сучасні реалії актуалізували 
проблему політичної сформованості суб’єкта та його готовності до сприймання змінених умов 
життєдіяльності і здатності бути активною перетворюючою силою. 

Матеріали дослідження можуть бути використані у подальших дослідженнях з політології, 
зокрема з проблем формування та розвитку політично активної особистості. 
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КОМПЛЕКСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ У ПРОГНОЗУВАННІ ТА РОЗРОБКА МІЖНАРОДНИХ 
СЦЕНАРІЇВ

Здійснено аналіз проблеми стосовно місця та значення комплексного моделювання у 
міжнародних відносинах та розробці можливих сценаріїв розгортання конкретних подій у сфері 
міжнародного співжиття, подано конкретні приклади та запропоновано практичні схеми. 

Ключові слова: прогнозування, прогностичне моделювання, комплексна модель, 
міжнародний сценарій розвитку. 

Рассмотрено вопрос относительно места и значения комплексного моделирования в 
международных отношениях и разработке возможных сценариев развития конкретных 
событий в сфере международного сосуществования, проанализировано конкретные примеры и 
предложено практические схемы. 

Ключевые слова: прогнозирование, прогностическое моделирование, комплексная модель, 
международный сценарий развития. 

This article highlights the place and main meaning of the integrated modeling in international 
relations, as well as, development of all the possible scenario of specific events in the international 
coexistence. 

The creation of international development prognostic model that could take into account a lot of 
exterior, interior, intervening and multi-aspect factors, as well as, conditions of other research methods, 
is divided into a number of the main stages. 

Among the most important range of international prognostic methodology enrichment processes 
should be mentioned such points as political science and economical and mathematical apparat 
synthesis. However, concerning these things, there is a general problem which says about no final 
generally accepted number of social political factors that should be applied into the computers. At 
the same time, natural experience gives an opportunity to get quite important cybernetic calculations 
(especially during the world and regional conflict situation analysis). 

So, international relations complex modeling is generally based on the system approach method 
that represents higher stage of prognostic reaching than system approach does. The last one motioned 
approach is knows as a description of the pragmatic methods, approaches, ways and procedures of 
international relations ordering complex. Mostly based of the system analysis, system approach plays 
function of international prognostication which highlights integral but quite contradictory development
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of the particular state or the coalition of states in world community. On the basis of systematic regularity, 
it is easy to define the complex interactions between the key poles of global development, as well as, 
different subsystems evolution specifics (democratic, totalitarian, transitional etc.). 

All in all, complex modeling which shows an imitational object or research process constructing 
within the help of economical and statistic methods, highlights one of the main key ways in the modern 
international prognostication. So, imitational modeling allows bringing out numerous deep sides of 
development that is unreachable for the ordinary foreign visual observation of the expert. 

There are analyzed concrete examples and offered practical schemes. 
Key words: prognostication, prognostic modeling, complex model, international development 

scenario. 

Теоретичний сценарій розвитку міжнародних відносин, що в політичній соціології дістав 
назву комплексного прогностичного моделювання, за своєю суттю є складним багатофакторним 
міждисциплінарним синтезом філософського, соціологічного, історичного, культурологічного 
та політекономічного знання, що має неабияке значення для того, щоб мати можливість 
запобігати появі та уникненню загроз. Даний висновок дістав серйозне обґрунтування в працях 
американських вчених Д. Мангейма та Р. Річа. «Ми прагнемо зрозуміти навколишній світ і заради 
знання та самозахисту, і заради полегшення своєї долі. В кожному випадку ми отримуємо, хоча 
би потенційно, спосіб виправити існуючий порядок речей. Іншими словами, чим більше ми 
дізнаємося про оточуючий світ, тим більше можливостей про управління ним ми отримуємо» 
[6, с. 19]

Створення прогностичної моделі міжнародного розвитку, яка би враховувала численні 
зовнішні, внутрішні, проміжні та багатоаспектні фактори, а також умови інших методів 
дослідження, поділяється на ряд основних етапів. На першому етапі визначається об’єкт, 
а точніше – сфера моделювання, уточнюються межі та зовнішня ситуація прогностичного 
пошуку. Наступний крок – ведеться збір, вивчення та систематизація необхідної інформації, 
обирається відповідна теорія та методології або – їхній синтез. Усі ці кроки робляться для 
того, щоб сформулювати основні завдання дослідження. Рекомендовано створення первинного 
проекту моделювання з урахуванням взаємодії загального, особливого та одиничного. 

Широкі підготовчі дослідження, проведені на першому етапі, дозволяють перейти до 
наступного, аналітичного етапу роботи, коли акцент ставиться на оформленні «конфігуратора» 
політичного пошуку. На даному етапі дослідник звертає особливу увагу на функції різних 
змінних, на ступінь відповідності створюваної моделі основним цілям прогнозування та 
мінімальну достатність (або, навпаки, дефіцит) накопиченої інформації. 

На другому етапі створюють метафакторну матрицю, яка відображатиме основні тенденції в 
розвитку міжнародних відносин. 

І, завершальний, третій етап моделювання, передбачає використання економіко-
обчислювальних розрахунків (як допоміжних) для імітації та верифікації проекту, що 
розробляється, і для завершення утворення прогностичної моделі. (При цьому дослідник може, 
особливо, беручи до уваги зворотні зв’язки, внести в розроблюваний проект існуючі корективи). 
В процесі загального оформленням результатів комплексного міжнародного моделювання, як 
правило, присутня не лише домінуюча, а й альтернативна тенденції майбутнього розвитку 
(короткотермінового, середньострокового, довготермінового). Під час комплексного 
прогностичного моделювання є потреба в постійному відстеженні значимості та несумісності 
таких системотворчих факторів світової політики, як національні інтереси, політична культура 
і якість правлячої еліти, природні ресурси, культурно-цивілізаційний потенціал, геополітичні 
умови, фінансово-валютний потенціал і т. і. 

Вагомими розробками при дослідженні даного напряму на теренах пострадянського простору 
стали праці таких російських вчених, як М. Хрустальов та О. Шабров [8]. 

Одним із найзмістовніших, хоч і не позбавлених протилежностей, у сфері комплексного 
моделювання був проект, створений «Римським клубом» у другій половині ХХ століття. 
Експертно-дослідницька група клубу підготувала 18 доповідей, де на базі багатофакторного 
системного аналізу, було зроблено спробу обґрунтувати середньострокові прогностичні судження 
з таких ключових питань, як збереження глобального екологічного середовища, стійкість 
суспільного розвитку, народногосподарську рівновагу, особливо у сфері ресурсів, енергетики, 
продуктів харчування, демографічного росту і т. і. У широко відомій доповіді групи вчених 
Масачусецького технологічного інституту «Межі росту» (1972 р.), яка поширилася в всьому 
світі тиражем у 5 млн. екземплярів, було обґрунтовано модель глобальної кризи і занепаду за 
умови гіпертрофованого зростання народонаселення в світі та вкрай несправедливий розподіл 
багатства на всій планеті. Автори доповіді виступили за активне втручання управління в 
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стихійні процеси постіндустріального суспільства з метою досягнення стабільності і глобальної 
рівноваги. «Ми не збираємось створювати футурологічний проект, – говориться в доповіді – він 
повинен був стати і став аналізом існуючих тенденцій, їхнього впливу одне на одне, можливим 
результатом цього впливу. Наша ціль – попередити про світову кризу, що може виникнути, якщо 
дозволити цим тенденціям розвиватися в цьому ж напрямку, й тим самим запропонувати зміни 
в політичних, економічних, соціальних системах, щоб виключити можливість подібних криз» 
[2, с. 145]. 

Під час імітаційного моделювання міжнародних відносин певна ситуація (матриця) 
розглядається як штучне відображення прогнозованої ситуації. При цьому сам процес створення 
моделі ділиться на три основні етапи:

- перший етап має попередній оціночний характер, під час цього етапу уточнюються 
і конкретизуються такі категорії, як «ситуація», «процес», відбувається упорядкування 
інформаційного банку даних;

- на другому етапі починається побудова концептуальної моделі («конфігуратора»), яка 
керується аналітичними принципами взаємозв’язку між формою та змістом, кількістю і якістю 
розвитку об’єкту. В деяких випадках суперечності між формою і змістом можуть набувати 
ентропійного характеру. Часто, прикладом цього є етнонаціональні рухи, що набувають форму 
транснаціонального тероризму. 

- побудова розгорнутої моделі прогнозу відбувається на третьому етапі дослідження. При 
цьому уточнюються елементи, тобто склад і структура міжнародної взаємодії, співставляються 
інтереси сторін, образ і спосіб їхніх дій, ресурсний потенціал і т. і. 

Останнім часом у прогностичному моделюванні проявляється прагнення більш повно 
враховувати значення гуманістичного фактору. Що стосується тематики прогностичного 
моделювання, то тут на перший план висувається такі проблеми, як перспективи реформування 
ООН, створення багатополярної системи міжнародних відносин і т. і. 

Усе частіше більш вагомими елементами міжнародного моделювання (а, отже й інших 
методів прогнозування) стають математичні методи. Стосовно цієї проблеми існує ціла низка 
спеціальних наукових розробок [7]. Економіко-математичний апарат наділяє принципово новими 
рисами прогностичну екстраполяцію тренду (переважаючі риси) прогнозованого розвитку. 
Екстраполяція тренду подає більш складну картину гіпотетичного збереження в майбутній 
перспективі минулих тенденцій розвитку, скомпонованим експертом у так звані «змінні ряди» 
(систематизовані й упорядковані в часі та просторі явища). Такі ряди, що охоплюють різні 
проміжки часу, дозволили відомому російському вченому М. Д. Кондратьєву, сформулювати 
фундаментальні прогностичні гіпотези відомі як «кондратьєвські цикли» [4]. 

Не зважаючи на значні досягнення, сучасна міжнародна прогностика не змогла подолати 
серйозний розрив між фундаментальною теорією і практикою прогнозування. Багато хто з 
видатних теоретиків у сфері дослідження політики, не були учасниками великих прикладних 
прогнозів. У свою чергу, є чимало прогнозистів-практиків, які під час створення досить 
змістовних «аналітичних розробок», працюють суто інтуїтивно, недостатньо володіючи теорією 
міжнародних прогнозів. Подолання цієї суперечності шляхом спеціалізації по даному напряму 
приховує в собі потужний, ніким не використаний, потенціал гуманітарного знання. 

Серед найбільш важливих процесів збагачення методології міжнародного прогнозування 
слід відзначити синтез політології та економіко-математичного апарату. Хоча з приводу цього 
існує загальна проблема – не існує кінцевого загальновизнаного набору соціально-політичних 
факторів, які слід уводити до ЕОМ. Поряд з цим не нагромаджений досвід дає можливість 
отримувати досить вагомі кібернетичні розрахунки (особливо під час аналізу світової та 
регіонально-конфліктної ситуації). 

Математичний вираз цього цікаво представлений В. Лі. 
Якщо математично зобразити, що 
«Х» та «Y» - учасники збройного конфлікту,
«N» - національні інтереси сторін,
«F» - військово-політичний потенціал, задіяний у конфлікті,
«C» - вартість (фінансові) показники конфлікту,
«W» - зростаючий пресинг світової спільноти на користь найскорішого врегулювання 

конфлікту,
«P» - потенційні, в тому числі матеріальні сили сторін, задіяних у конфлікті,
«V» - ступінь дошкульності конфліктуючих сторін у ході конфлікту, то, оцінюючи наведені 

вище величини за допомогою 100-бальної, ми отримуємо після багатовимірного (кластерного) 
аналізу з використанням найпростіших алгебрагічних підрахунків наступну економіко-
статистичну формулу конфлікту між гітлерівською Німеччиною і державами антигітлерівської 
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коаліції під час другої світової війни:
X = (N+F) – (C+W) + (P – P) – (V – V)
Y = (N+F) – (C+W) + (P – P) – (V – V)
Прикладний статистичний вираз (якщо Х – гітлерівська Німеччина, а Y – антигітлерівська 

коаліція) відображає наступна формула:
(70+20) – (40+30)+ (20-70) – (50-10) = (-70)
(70+20) – (50-10) + (70-20) – (10-50) = (+120), що не могло не передбачити в принципі кінцевої 

перемоги другої над першою» [5, c. 30-31]. 
Аналогічний метод за умови певних корекцій може використовуватись у процесі 

прогностичного аналізу світових, регіональних та субрегіональних конфліктів [3]. При розробці 
різних прогностичних проектів, наприклад з питань взаємодії НАТО і СНД, створюються 
гіпотетичні моделі ймовірного розвитку подій екстремального, мінімального і прискореного 
варіанту. Виділені при цьому прогностичні гіпотези представляють теоретичні розробки і до 
певного часу не можуть попадати ні під чий вплив. 

Іншими словами, прогностичне моделювання міжнародної ситуації – це відображення 
далеко не реальної, а лише умоглядної (абстрактної) картини майбутнього, точніше – одного 
із можливих варіантів її розвитку. (Наприклад, можливі наслідки просування НАТО на Схід, 
поглиблення процесів глобалізації, поглиблення кризових явищ у Єврозоні і т. і.) . Отже, при 
побудові міжнародного прогностичного сценарію певні події безпосередньо пов’язуються з 
певно регіональною і глобальною ситуацією, що в свою чергу, дозволяє відійти від традиційного 
мислення, звернути увагу на різного роду деталі, зокрема, виявити основні етапи розвитку 
кризової ситуації, гіпотетично визначити можливі політико-дипломатичні контракції. 

Сітка для складання прогностичного сценарію теоретично може бути обгрунтована 
методологічними принципами Г. Кана та Е. Янча [9]. Виходячи з даного підходу, дослідник 
фіксує основні компоненти міжнародної взаємодії (держави, коаліції, транснаціональні та 
ін. інститути), їхні основні цілі в процесі взаємодій, історію взаємодій. Потім, виходячи із 
власної аналітичної ситуації, від пропонує найбільш важливу і особливо нову якість у ході 
віртуального розвитку (наприклад, загроза обміну ядерними ударами на випадок загострення 
збройного конфлікту). Далі аналітик або група експертів мають можливість поглибити своє 
сценарне дослідження шляхом залучення кількісних даних ЕОМ (особливо під час оцінювання 
і співставлення потенціалів сторін), побудувати графіки і діаграми про можливе протікання 
кризи, визначити висхідну і низсхіду лінії і координати протікання кризи. Заключна частина 
віртуального сценарію містить судження експертів про можливі шляхи виходу з найбільш 
небезпечної стадії кризи. 

Разом із тим крайні варіанти прогностичного сценарію (особливо екстремальний) дозволяють 
виділяти потенційно можливі загрози з тим, щоб своєчасно виробляти відповідні профілактичні 
акції протидії оптимального характеру. Будь-яка неадекватна (неприйнятна) політико-військова 
акція як відповідь не тільки не паралізує розвиток кризової ситуації, а, напроти, може її різко 
загострити. 

Здійснивши глибинний аналіз раніше засекреченої архівної документації стосовно історії 
війни в Кореї (1950-1953 рр.), в Індокитаї (в 60-70-ті роки), кубинської ракетно-ядерної 
кризи 1962 р., нарешті радянсько-китайському прикордонному зіткненню 1969 р. в районі о. 
Даманський, відомий російський вчений-міжнародник, В. Лі, вибудував наступну модель 
ескалації міжнародного конфлікту. 

Первинний виклик національній безпеці держави «А» зазвичай пов’язаний з територіальними 
претензіями іншої держави «В» на встановлення так званої «історичної справедливості». 
Відвернення і нейтралізація подібної загрози є цілком реальним в межах конструктивної 
дипломатії, без розгортання широкомасштабної інформаційної війни. 

Проте криза розвивається, і наступна, друга потенційна фаза або точніше стадія ризику 
для національної безпеки держави «А» починає проявлятися в прихованих спробах держави 
«В» змінити на свою користь сформований до того часу баланс регіональних і глобальних 
геополітичних сил. На стадії ризику дії у відповідь повинні бути збалансованими і спрямованими, 
перш за все, на збереження і, по можливості, спрямовуватись на збереження і стабілізацію 
балансу між протидіючими сторонами. 

У випадку, коли це не відбувається, то настає третя фаза регіонального конфлікту, яка 
визначається в політичній науці як стадія небезпеки для національної безпеки держави «А». При 
цьому держава «В» прикладає зусилля, щоб перекинути геополітичні мости до інших конфліктів, 
в яких задіяна включена «А». Це робиться для того, щоб вибудувати єдиний узгоджений фронт 
для заяви на міжнародній арені. На цій фазі для держави «А» все ще залишається можливість 
використання політико-дипломатичних акцій в напрямку локалізації назріваючої конфліктності, 
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недопущення її інтернаціоналізації з явним втручанням наднаціональних сил. Одначе криза 
продовжує поглиблюватися, і настає четверта фаза загострення регіонального конфлікту, що 
характеризується як фаза загрози національній безпеці держави «А», на яку її потенційний 
супротивник спрямовує інформаційну експансію і таємно здійснює концентрацію потенціалу 
військово-політичного кулака. Це практично остання критична стадія загострення регіонального 
конфлікту, за якою безпосередньо слідує велика війна [5]. 

Що стосується конфліктних ситуацій, про які йшлося вище, то архівна документація свідчить, 
що реально «тверезість» до учасників конфлікту приходила лише на останній гострокритичній 
полосі. Проте, можна стверджувати, що саме конструктивне прогностичне мислення, в більшій 
чи в меншій мірі розуміння того, якими страшними наслідками загрожують результати відвертого 
збройного протистояння, дає можливість запобігти широкомасштабним ядерним конфліктам, а 
можливо і черговій світовій війні. 

Отже, комплексне моделювання міжнародних відносин максимально ґрунтується на 
методі системного підходу, який представляє більш високу фазу прогностичного пошуку, ніж 
системний аналіз. Останній ствердився як опис сукупності прагматичних методів, прийомів, 
способів і процедур упорядкування міжнародних відносин. Базуючись багато в чому на 
системному аналізі, системний підхід виконує функцію міжнародного прогнозування, яка 
розкриває цілісний, хоч і суперечливий розвиток тієї чи іншої держави або коаліції держав у 
світовій спільноті. На основі системної закономірності розкриваються складні взаємодії між 
ключовими полюсами планетарного розвитку, виявляється специфіка еволюції різноманітних 
підсистем (демократичних, тоталітарних, перехідних та ін.). 

Розкриваючи методологію системно-прогностичного аналізу американський політолог 
Д. Розенау в своїй теорії «мережевої» моделі світу виділив шість основних рівнів (підсистем) 
дослідження: по-перше, правляча еліта як генератор внутрішньої і зовнішньої політики; по-
друге, заміщення елітою ключових бюрократичних постів і функції, які вона виконує; по-третє, 
структура і характер влади, де функціоную еліта; по-четверте, тип суспільства, який репрезентує 
дана еліта; по-п’яте, система взаємодії між державою та іншими акторами міжнародних 
відносин, і, нарешті, по-шосте, характер світового порядку на тому чи іншому етапі світової 
еволюції [10]. Лише на ґрунті такого розгорнутого, універсального дослідження можливим 
стає формулювання більше чи менше обґрунтованих прогностичних суджень міжнародного 
характеру. Дана концепція, скоріше за все, має переважно евристичний характер. 

Російські вчені запропонували більш лаконічну і компактну методологію міжнародного аналізу, 
яка охоплює три основні рівні: перше, рівень складу міжнародної системи, тобто величезну 
кількість і різноманітність елементів та організаторів цих елементів; друге, рівень внутрішньої 
структури, тобто складний комплекс взаємозв’язків і взаємодій між елементами системи; 
третє, рівень зовнішньої структури, тобто сукупність найрізноманітніших взаємозв’язків між 
елементами системи як цілісного утворення з зовнішнім, міжнародним середовищем [1, с. 68-
70]. Ключове стратегічне завдання системного дослідження – пошуки оптимальних варіантів, 
збереження (виживання) системи, її непохитної стабільності, в тому числі шляхом раціональної 
взаємодії з оточуючим світом. 

Таким чином комплексне моделювання, представляючи імітаційне конструювання об’єкту 
або процесу дослідження з використанням економіко-статистичних методів, відображає один з 
ключових напрямів в сучасній міжнародній прогностиці. Саме імітаційне моделювання дозволяє 
виявити численні глибинні грані розвитку, що є недосяжним для звичайного зовнішнього 
поверхневого спостереження експерта. 
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ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПОЛІТИКИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Метою проведеного дослідження виступає аналіз та оцінка діяльності інститутів 
інтелектуального забезпечення політики в країнах Європейського Союзу. В статті систематизовані 
основні напрямки діяльності інститутів інтелектуального забезпечення політики виходячи з 
організаційно-інтелектуальних форм функціонування неурядового інтелектуального сектору в 
Європейському Союзі. 

Ключові слова: політична аналітика, політичний консалтинг, аналітичні центри, вплив на 
владу, доступ до ЗМІ, Європейський Союз, Європейська спільнота, інституті інтелектуального 
забезпечення політики, форми діяльності аналітичного сектору, інтелектуальний лобізм. 

Целью проведенного исследования выступает анализ и оценка деятельности институтов 
интеллектуального обеспечения политики в странах Европейского Союза. В статье 
систематизированы основные направления деятельности институтов интеллектуального 
обеспечения политики исходя из организационно-интеллектуальных форм функционирования 
неправительственного интеллектуального сектора в Европейском Союзе. 

Ключевые слова: политическая аналитика, политический консалтинг, аналитические 
центры, влияние на власть, доступ к СМИ, Европейский союз, Европейское сообщество, 
институты интеллектуального обеспечения политики, формы деятельности аналитического 
сектора, интеллектуальный лоббизм. 

The objective of this research is the analysis and evaluation of institutions providing intelligent policy 
in the European Union. In the article the main activities of the institutions providing intelligent policy 
based on organizational and intellectual forms of intellectual functioning of the non-governmental 
sector in the European Union. 

Key words: political analyst, political consulting, think tanks, the impact on power, access to the 
media, the European Union, the European Community, the institutions provide intelligent policy 
modalities analytical sector, intellectual lobby. 

Дослідження неурядових інститутів інтелектуального забезпечення політики як політичних 
акторів з’явилися порівняно недавно. Перша книга присвячена неурядовим аналітичним 
центрам була опублікована в 1971 році в Сполучених Штатах [1, с. 27]. Піки досліджень 
неурядових інститутів інтелектуального забезпечення політики спостерігалися в 1980-х, 
наприкінці 1990-х і спочатку 21 ст. Значна частина цих досліджень була присвячена аналітичним 
структурам в Сполучених Штатах Америки та Великобританії. Вивчення неурядових інститутів 
інтелектуального забезпечення політики носить досить рідкісний характер [1, с. 254]. 

Центри інтелектуального забезпечення політики стали помітними суб’єктами політичної 
діяльності в середині 1970 коли їх діяльність стала орієнтуватися на широке висвітлення 
в суспільстві і взаємодії зі ЗМІ. До Європейського Союзу неурядові аналітичні структури 
інтелектуального забезпечення політики з’явилися на початку 1980х [2, с. 114]. Однак, багато 
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вчених відзначають, що ряд організацій у Великобританії, таких як Королівський інститут 
міжнародних справ і Федеральний інститут довіри Великобританії були створені близько 70 
років тому. Цей факт пояснюється тим, що сам термін «мозкові центри» був введений в ужиток 
після другої світової війни, тобто фактично неурядові аналітичні були відкриті заново і почали 
вважатися важливою складовою політичного процесу. При цьому, почала формуватися думка 
про те, що неурядові інститути інтелектуального забезпечення політики є об’єктивними і 
безпартійними науково-дослідними організаціями. 

Дослідження ролі груп інтересів у формуванні політики Європейського Союзу досить великі і 
різноманітні [5, с. 59]. Однак, детальний аналіз неурядових аналітичних центрів Європейського 
союзу, і їх ролі в розвитку європейських структур знайти буде важко. Ф . Шеррінгтон стверджує, 
що аналітична діяльність на рівні мозкових трестів в Європейському Союзі ігнорується [6, с. 174]. 
Дане дослідження прагне внести свій вклад в розвиток досліджень присвяченим Європейським 
неурядовим інститутам інтелектуального забезпечення політики. 

Роль аналітичних структур у формуванні Європейського Союзу складно переоцінити. Їх 
ідеї були важливі, оскільки вони продукували унікальні експерименти, неперевірені в інших 
країнах світу. Роль інститутів інтелектуального забезпечення політики можна визначити як 
«промоутери» нових ідей і політики, оскільки у них присутній потенціал для стимулювання 
дебатів про розвиток європейських структур серед європейських лідерів та громадськості. 

Пріоритети в діяльності аналітичних структур функціонують в Європейському Союзі можна 
розставити таким чином:

• Сприяння ефективної розробки політики та її розповсюдженню. Тобто, практичному 
застосуванню наукових досліджень, рішень, заснованих на глибинних знаннях, просування 
раціональності в політиці. Прикладом може служити CEPS, який протягом багатьох років 
пропонує конструктивні рішення проблем, що стоять перед Європейським Співтовариством. 

• Підвищення рівня обізнаності та участі громадян у політиці. Тобто, інформування 
громадськості, сприяння кращому розумію проведених реформ, підвищення якості дискусії, 
сприяння участі громадськості в політичному процесі. Прикладом може служити, IFRI в Парижі 
який прагне структурувати дискусію з міжнародних питань та сприяє поширенню свідомого і 
відповідального суспільства. 

• Надання допомоги політикам в їх роботі, як правило, через контакти з вченими. А також, 
надання платформи для обговорення актуальних проблеми з експертами. Важливим є навчання 
політиків. У Німеччині функціонує досить велика кількість таких інститутів. Основна місія 
Stiftungen в тому, що б займатися «Політіше Bildungsarbeit», тобто широким спектром політичної 
підготовки [8]. 

• Сприяння вирішенню проблем суспільства шляхом розробки таких проблем як безпека світу, 
запобігання конфліктів та економічних криз, розвиток соціальної справедливості. Прикладом 
таких інститутів є Стокгольмський міжнародний інститут проблем світу, Австрійський науково-
дослідний інститут, метою якого є розробка концепції екологічного простору. 

• Підтримка інтеграції країн Європейської Союзу. 
Заявлені місії не дають підстави обмежувати напрямок діяльності, вони відображають амбіції 

центрів. Надані категорії носять суб’єктивний характер, при цьому охоплюють більшість 
неурядових аналітичних центрів. Так само, варто відзначити, що деякі неурядові аналітичні 
центри заявляють більше однієї місії своєї діяльності. 

З розвитком Європейського Союзу розвивалися і трансформувалися неурядові інститути 
інтелектуального забезпечення політики. Для Європейського Союзу з п’ятнадцятьма державами-
членами більшою мірою притаманне функціонування пропагандистських аналітичних структур, 
на відміну від країн, які нещодавно приєдналися до Європейського Союзу. Як правило, в ЄС-15 
метою дослідницької діяльності виступала підтримка прийняття рішень з конкретної проблеми 
шляхом посиленої пропаганди. Аналітичні центри в державах-членах Європейського Союзу в 
Центральній і Східній Європі схильні приділяти більшу увагу наданню інформації та допомоги. 

Прикладом представлених тенденцій з одного боку може виступати Інститут з вивчення 
міжнародної політики в Італії, центр громадської політики «Providus» в Латвії з іншого, інститут 
громадських справ у Польщі. 

У той же час, розвинені неурядові аналітичні центри демонструють схильність до надання 
підтримки центрам в нових державах-членах, котрі зустрічаються з численними проблемами в 
європейській інтеграції. 

Важливим є той факт, що близько 54 відсотків досліджених неурядових наукових організацій 
віддають перевагу міждисциплінарного підходу у своїй діяльності. У той же час, 46 відсотків 
аналітичних центрів у Європі можна вважати спеціалізованими аналітичними центрами, 
оскільки вони віддають перевагу розробці однієї, глобальної теми. 



177

Філософія і політологія в контексті сучасної культури                                   Політологія          

 2012   Вип 4 (3)

Європейські аналітичні центри в своїх дослідженнях приділяють велику увагу таким сферам 
як зовнішня політика, безпека і оборона, і законодавча діяльність органів Європейського Союзу. 
Ці сфери досліджень можуть свідчити про те, що європейські аналітичні центри виходять за 
рамки простого аналізу політики і прагнуть забезпечити довгострокові варіанти політики для 
майбутніх об’єднань. 

Важливим є той факт, що географічне розташування впливає на пріоритети в дослідженнях 
неурядових інститутів інтелектуального забезпечення політики. Як зазначалося раніше, для 
центрів Європейського Союзу найбільший інтерес викликає розвиток і розширення ЄС. Неурядові 
аналітичні центри Франції, Великобританії та Голландії велику увагу, як і Сполучені Штати 
Америки, приділяють трансатлантичним відносинам. Неурядові інститути інтелектуального 
забезпечення політики в країнах Балтії та Польщі займаються дослідженнями, пов’язаними з 
відносинами на пострадянському просторі. Середземне море є ключовою областю досліджень 
в Іспанії, Португалії, Італії, Греції та на Кіпрі. Так само, центри Іспанії та Португалії займаються 
дослідженнями взаємодії з країнами Латинської Америці. У той же час, проблема «Близького 
Сходу» є ключовою темою для більшості дослідницьких центрів, які спеціалізуються на 
питаннях безпеки. 

Так само, існує велика кількість аналітичних центрів, що спеціалізуються на конституційних 
питаннях і міжнародній політиці. При цьому, розробка таких сфер як політика в області 
конкуренції або проблеми торгівлі у таких центрів йде на другий план. Ймовірно, це і стало 
причиною того, що у недавніх членів Європейського Союзу спостерігається брак досліджень в 
області охорони здоров’я і транспорту [7, с. 4]. 

Важливим є той факт, що більшість неурядових аналітичних центрів розташованих в Європі 
позитивно або нейтрально ставляться до євроінтеграції [7, с. 6]. Своєю діяльність, такі центри 
сприяють процесу Європейської інтеграції. 

Висока кількість аналітичних структур про європейської спрямованості спостерігається 
у Франції, Іспанії та Італії. Голландські аналітичні центри так само, висловлюють позитивне 
ставлення до європейської інтеграції. Неурядові інститути інтелектуального забезпечення 
політики розташовані в таких країнах як Бельгія, Ірландія і Греція нейтрально відносяться до 
теми європейської інтеграції. Як правило, центри пов’язані негативно до теми європейської 
інтеграції знаходяться у Великобританії. Однак, аналітичні центри в цій країні працюють як 
лобістські організації при політичних структурах, що виражають незадоволеність процесами 
європейської інтеграції. Можливо, це пов’язано зі зменшенням впливу Великобританії в 
Європейському Союзі після вступу нових центрально- та східноєвропейських держав (Польща, 
Чехія, Словаччина, Угорщина, Словенія). Однак, на своїх сайтах і в друкованих матеріалах дані 
центри не висловлюють відверто своє негативне ставлення до питань європейської інтеграції, 
оскільки такі позиції можуть негативно позначитися на репутації центрів інтелектуального 
забезпечення політики. 

Основою діяльності неурядових інститутів інтелектуального забезпечення політики це 
визначення цільової аудиторії споживача кінцевої продукції. Аналітичні структури в Італії, 
Німеччини, Великобританії і Брюсселі вважають споживачем своєї продукції політиків, засоби 
масової інформації, громадські організації, а так само наукові організації та бізнес-структури. 
Незначна частина неурядових аналітичних центрів бачать в якості споживача своєї продукції 
інші аналітичні центри і профспілки . Прагнення неурядових аналітичних центрів до взаємодії 
з політиками є основою їх функціонування. Проте, продукти неурядових аналітичних центрів 
розташованих в Європейському Союзі більшою мірою орієнтовані на структури управління ЄС. 

Цей факт показує, що неурядові аналітичні центри прагнуть впливати на політику в 
процесі прийняття та ініціювання рішень. При цьому, неурядові інститути інтелектуального 
забезпечення політики у меншій мірі зацікавлені у вивченні існуючої політики. Тобто, більшість 
неурядових аналітичних центрів віддають перевагу розробці політичних рішень, при цьому 
вони не прагнуть контролювати здійснення політики. Ця теза підтверджує прагнення впливу 
аналітичних структур на політиків в порівнянні з іншими аудиторіями, такими як засоби масової 
інформації. 

Крім того, деякі дослідники відзначають, що неурядові аналітичні центри не мають 
однозначну позицію при взаємодії з громадськістю. Варто зазначити, що неурядові аналітичні 
центри декларують взаємодію з громадськістю як основну свою функцію, однак, на практиці 
часто виявляється, що заходи організовані з цією метою, носять обмежений характер. Причиною 
цьому може служити брак фінансових ресурсів. 

1. Наукові дослідження. Для збільшення власної репутації центри інтелектуального 
забезпечення політики залучають учених з високим академічним статусом або дослідників які 
мають досвід у розробці нормативних актів. Так само, аналітичні структури прагнуть залучати 
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до досліджень співробітників які мають академічні здібності та навички щодо взаємодії 
із засобами масової інформації. У той же час, у співробітників центрів інтелектуального 
забезпечення політики виникає залежність від досвіду формальної методології дослідження, 
отриманої з соціальних і гуманітарних наук. У зв’язку з цим, спостерігається тенденція по 
залученню професійних діячів у галузі реклами, дизайну, маркетингу та ін. . Така взаємодія 
надає нестандартний погляд на існуючі проблеми та варіанти їх вирішення. 

2. Взаємне збагачення та поширення ідей в рамках робочих груп, семінарів, конференцій 
є ключовим компонентом у діяльності неурядових аналітичних структур для об’єднання 
фахівців різних областей [7, с. 24]. Цей вид діяльності дає можливість неурядовим інститутам 
інтелектуального забезпечення політики поширювати ідеї та інформувати про свою діяльність. 
Варто зазначити, що конференції є основним джерелом фінансування з боку багатьох 
аналітичних центрів. Як правило, неурядові інститути інтелектуального забезпечення 
політики організовують близько 20 масових заходів на рік [3, с. 338]. Аналітичні центри котрі 
приєдналися до Європейського Союзу в останні 10 років значно частіше організовують подібні 
заходи. Ймовірно, що центри інтелектуального забезпечення політики в нових державах-
членах Європейського Союзу в більшій мірі зацікавлені в придбанні контактів з державними 
особами, що приймають рішення, саме в зв’язку з цим вони приділяють більшу увагу заходам, 
спрямованим на взаємодію з суспільством. 

3. Зустрічі з політичними лідерами та особами приймаючими політичні рішення. Неурядові 
аналітичні центри, розташовані в ЄС-15 зазначають, що після проведення круглих столів і 
конференцій, вони регулярно проводили зустрічі з міністрами урядів та державними службовцями 
за «закритими дверима». Центри інтелектуального забезпечення політики, розташовані в нових 
державах-членах Європейського Союзу такою широкою практики не мають [7, с. 5]. 

4. Неурядові інститути інтелектуального забезпечення політика важливою складовою своєї 
діяльності вважають надання консультацій посадовим особам з політичних питань. Більшість 
таких консультацій здійснюється за допомогою механізмів, описаних вище, тобто семінари, 
конференції та ін. . Однак, існують аналітичні структури, що спеціалізуються на наданні 
консультацій для уряду і приватного сектора. Ця теза має велике значення, оскільки, вона 
показує, що неурядові аналітичні центри мають можливість залучати фінанси не тільки за 
рахунок дослідницької діяльності. Консультації особливо важливі для німецьких дослідницьких 
центрів, оскільки значну частину їх бюджету складає консультативні послуги для комерційних 
структур [8]. Аналогічні дослідні структури функціонують і в інших країнах Європейського 
Союзу. Це явище піднімає питання про майбутній статус науково-дослідних інститутів, які 
повинні будуть поєднувати в собі елементи комерційних суб’єктів і відстоювати некомерційні 
інтереси. 

5. Участь у парламентських слуханнях комітету. Досить низька кількість неурядових 
аналітичних центрів повідомили про взаємодію з національними парламентами в процесі 
публічних слухань [4, с. 225]. Можливо, це відображає тенденцію, описану вище, основною 
аудиторією неурядові центри інтелектуального забезпечення політики вважають керівників 
національного рівня, а не законодавчі органи. Проте, відсутність формальної участі у 
парламентських слухань та контролю законодавства не означає відсутність впливу на окремих 
депутатів і політичні партії. Неурядові аналітичні центри взаємодіють з політиками і партіями по 
неофіційних каналах. Однак, участь у роботі комітетів носить регулярний характер в Брюсселі, 
аналітичні центри прагнуть внести свій вклад в розвиток Європейського Союзу. Відсутність 
науково-дослідних організацій в парламенті найбільш помітно в нових державах-членах 
Європейського Союзу. Дослідники центрів інтелектуального забезпечення політики пов’язують 
цей факт з радянським минулим, оскільки державні інститути не повністю готові до інтеграції з 
дослідниками в процесі прийняття та обговорення політичних рішень. 

Наукові співробітники неурядових інститутів інтелектуального забезпечення політики 
виступають в ролі експертів та доповідачів на публічних конференціях і семінарах. Ця функція є 
неофіційною частиною діяльності неурядових аналітичних структур і, як правило, проводиться 
на безоплатній основі. Крім того, в Скандинавії досить поширеною практикою є створення 
бібліотеки наукових праць, в яку може звернутися громадськість для отримання необхідної 
літератури про політичну експертизу. 

Деякі з неурядових інститутів інтелектуального забезпечення політики оголошують 
стипендіальні конкурси для студентів (наприклад, Friedrich Ebert Stiftung), молодих фахівців 
(наприклад, ODI у Великобританії), або молоді вчені займаються дослідженнями Європейського 
Союзу (SIEPS в Швеції). 

В цілому, можна відзначити, що європейські науково-дослідні інститути орієнтовані на 
роботу з проектами, які надають впливу на політиків і осіб, що приймають політичні рішення. 
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Більшість заходів неурядові аналітичні центри проводять з метою донести результати власної 
аналітичної діяльності до вузького кола політиків і журналістів. Публічні лекції та інші види 
взаємодії з громадськістю, як правило, відходять на другий план, за винятком скандинавських 
держав та Німеччини. Одночасно з цим, зростає взаємодія неурядових центрів інтелектуального 
забезпечення політики та громадськості через он-лайн форуми. Наприклад, у Великобританії 
регулярно організовується інтернет-форум «EPN blog» а у Франції «Europhilia». Такий вид 
діяльності є відносно дешевим для запуску і дозволяє неурядовим аналітичних центрів широко 
заявити про свою діяльнысть. 

Для участі вчених у прикладних політичних дослідженнях характерні тенденції монополізації 
досліджень з боку експертів, що володіють політичним досвідом [3, 339]. Центри інтелектуального 
забезпечення політики Європейського Союзу виділяються небажанням наймати колишніх 
високопоставлених державних службовців і посадових осіб посилюючи тим самим тенденції 
описані вище. Така відсутність циркуляції обмежує здатність до інновацій оскільки, взаємного 
збагачення ідеями та досвідом не відбувається. У той же час, деякі дослідники виділяють кілька 
складових виробництва інноваційних ідей з боку неурядових аналітичних структур [4, с. 414]. 
Першою складовою є наявність серед співробітників центру провідних фахівців у своїй галузі. 
Другою складовою є наявність академічного досвіду у співробітників аналітичного центру, на 
який вони спираються, тим самим, підвищуючи спеціалізацію дослідження. До третьої складової 
ставитися метод організованого обміну думками в рамках щодо обмеженого співтовариства. 

Важливим фактором в оцінюванні діяльності центру інтелектуального забезпечення 
політики є оцінка ефективності. Як зазначалося раніше, у діяльності неурядового інституту 
інтелектуального забезпечення політики присутній ряд цілей, здійснення яких є складним 
завданням. Перевірка виконання даних цілей так само є досить складним процесом. Як 
правило, неурядові аналітичні центри прагнуть продемонструвати актуальність своєї роботи 
і надати результати своєї діяльності. Проте в компетенції аналітичних структур знаходяться 
тільки інтелектуальні розробки, результати їх науково-дослідної діяльності можуть не 
використовуватися політиками. У зв’язку з цим, центри інтелектуального забезпечення політики 
прагнуть поширити за допомогою ЗМІ передбачувані результати своєї діяльності. 

Багато центрів інтелектуального забезпечення політики спеціалізуються на короткострокових 
дослідженнях, в зв’язку з цим, вони очікують швидку реакцію з боку державних органів. Однак 
державні органи є менш мобільними, ніж неурядові інститути інтелектуального забезпечення 
політики. У зв’язку з цим досить складно виміряти або оцінити вплив аналітичних центрів на 
процес прийняття рішень, оскільки він може бути непрямим. 
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ЕСТЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИЧНОГО ВИБОРУ: ФІЛОСОФСЬКІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ 
ПІДХОДИ

Досліджується зміст та основні інтерпретації естетичних факторів здійснення політичного 
вибору. Політичний вибір аналізується крізь призму естетичної та психологічної концепцій 
політичної поведінки та механізмів її здійснення. Особлива увага приділяється естетичним, 
емоційним та чуттєвим аспектам людської свідомості, які здатні впливати на кінцевий акт 
політичного вибору. 

Ключові слова: естетика, політичний вибір, політична поведінка, естетичні фактори 
політичної поведінки, політична психологія, етика в політиці, етична норма, естетична норма, 
політичні цінності

Исследуется содержание и основные интерпретации эстетических факторов осуществления 
политического выбора. Политический выбор анализируется сквозь призму эстетических и 
психологических концепций политического поведения и механизмов его осуществления. Особое 
внимание уделяется эстетическим, эмоциональным и чувственным аспектам человеческого 
сознания, которые способны влиять на конечный акт политического выбора. 

Ключевые слова: эстетика, политический выбор, политическое поведение, эстетические 
факторы политического поведения, политическая психология, этика в политике, этическая 
норма, эстетическая норма, политические ценности

The content and basic interpretations of the aesthetical factors of the political choice are conducted. 
Political choice is analyzed through the aesthetic and psychological concepts of the political behavior 
and its mechanisms. Special attention paid to the aesthetical, emotional and sensual aspects of the 
people’s consequence, which could determine the political choice act. 

Key words: aesthetics, political choice, political behavior, aesthetical factors of political behavior, 
political psychology, ethics in politics, ethical norm, aesthetical norm, political values 

Дослідження політичних процесів та явищ в контексті перетинання політики та естетики 
виявляється досить актуальним та продуктивним не лише в теоретичній площині, а й у 
практичній. Усвідомлення докорінних мотивів та сутності політичного вибору, наприклад, 
становить ключові передумови для адекватного вимогам часу та історичній об’єктивності вчинків 
як окремих політиків, так і державних спільнот. В сучасному суспільстві, яке підкорило собі 
природні явища, досягло надзвичайних технічних успіхів, домоглось такого ладу правління, де 
кожна людина має свободу та права, з’явились проблеми такого порядку, які осмислити звичною 
лінійною логікою просто неможливо. Наприклад, прогнозована Хантінгтоном, проблема 
розламу цивілізацій. І дійсно, політичний вибір, що робиться осмислено на основі політичних 
цінностей, обмежений сам по собі, оскільки межа ця вибудувана ціннісною системою, а значить 
акт політичного вибору в рамках цієї ціннісною системою вже потенційно є конфліктогенним і 
небезпечним з точки зору наслідків. 

Проблема політичного вибору може носити і часто носить характер естетичного вибору. Так 
дослідник естетики політичної влади В. Бушанський, говорячи про проблему двомовності в 
Україні зазначає, що політичний вибір може бути обумовленим відчуттям норми, при чому 
естетичної. «Ті, що обстоюють одномовність, відчувають мовну розщепленість як естетично 
ненормальну й етично ганебну. Прихильники ж двомовності, навпаки, вважають, що все чудово, 
саме так як має бути, а будь-які зміни – це насилля, а відтак і аморальність» [1, c. 225]. В даному 
контексті, дослідник аналізує питання двомовності в категоріях естетики, інтерпретуючи 
конфлікт між прибічниками різних точок зору на проблему як конфлікт естетичної інтерпретації. 
Але саме поняття норми тут не може бути виражено в категоріях раціонального вибору, користі 
і т. д., а лише як явище політичної драматургії, символічної боротьби, яка, в той же час, не 
заперечує конкретних політичних інтересів, як наприклад, емоційний вплив на свій електорат. 

Метою статті є дослідити проблему політичного вибору крізь призму політико-естетичної 
концепції, показати механізм дії естетичних фактори політичного вибору. 

Різні аспекти проблематики політичного вибору, філософських та психологічних інтерпретацій
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механізмів здійснення політичного вибору досліджували В. Алєксєєв, Р. Арон, В. Бушанський, 
Г. Ділігенський, С. Кьєркегор, Ж. Лартома, М. Хайдеггер, Ж. -П. Сартр, Е. Фромм та інші вчені. 

Політичний вибір нас цікавить як поведінковий акт людини, тобто активна дія або пасивна 
реакція (наприклад, згода/незгода) щодо певного політичного явища, події. Політичний вибір 
завжди передбачає усвідомлення наявності, розрізнення альтернативних варіантів дії, навіть 
якщо ця альтернатива полягає в тому, щоб вирішити, діяти чи не діяти, утриматись від дії, або 
навіть альтернатива є лише вдаваною, надуманою, вигаданою. 

Оскільки, політичний вибір пов’язаний безпосередньо з політичною поведінкою, він є 
об’єктом дослідження політичної психології, яка в рамках сукупності психічних феноменів 
визначає політичний вибір як вибір певної політичної позиції або способу дії/бездіяльності, 
який полягає у виборі певної ідейно-ціннісної конструкції, яка задає спрямування такого вибору. 

В рамках біхевіористської школи розглядаються можливості стимулювання бажаної моделі 
поведінки, тобто вибір людиною такої моделі. З точки зору біхевіористів, людськими емоціями 
можна керувати, тобто направляти їх з метою формування того чи іншого вчинку. А вчинок 
політичний передбачає здійснення акту вибору, звичайно. 

Г. Дідігенський [2] виокремлює два типи політичного вибору, а саме вибір відносно виду 
залученості індивіда до політики (активний або пасивний, наприклад), а також вибір конкретної 
суспільно-політичної позиції або орієнтації людини, заснованої на одній з систем ідейно-
політичних цінностей. При чому масове політичне залучення (в тоталітарних суспільствах, 
наприклад) має інструментальну функцію і є скоріше символічним вираженням лояльності влади. 
В громадянському суспільстві громадянське залучення до політики є ціннісно-орієнтованим. 
Ділігенський вказує на наявність психологічної привабливості вибору тої чи іншої форми 
залучення до влади, яка вимагає одночасну інтеріоризацію індивіда до певної усталеної системи 
цінностей. 

Політична психологія звертається до докорінних мотивів вибору, приходячи до глибокого 
аналізу психологічних схильностей та мотивацій. Тут з одного боку йдеться про вибір певних 
соціально-політичних цінностей, які альтернативно представлені у зовнішньому по відношенню 
до людини світі, а з іншого – вибір розглядається як обумовлений ціннісною системою всередині 
людини, яка є частиною особистого «Я», формується в процесі виховання та політичної 
соціалізації. 

В рамках соціально-філософських наук проблема вибору знаходить дуже широку 
інтерпретацію в залежності від епістемологічної позиції дослідника. 

В соціальній теорії раціонального вибору [3] за допомогою формальних моделей аналізуються 
складні причинно-наслідкові взаємозв’язки, що виливаються в акт конкретної поведінки 
людини, яка раціонально аналізує вигоду від своєї дії. 

У філософській інтерпретації для аналізу вибору використовуються поняття свободи, 
відповідальності, задоволення, обов’язку, а також етичної норми. Окрім вищесказаного, слід 
зазначити, що проблема вибору стає однією з центральних в екзистенційній філософії, а такі 
мислителі як М. Хайдеггер, Ж. -П. Сартр, Е. Фромм, В. Франкл, Р. Мей та інші досліджують 
сутність вибору крізь призму проблеми відповідальності, самовизначення, свободи та цінностей 
людини. Серед цих інтерпретацій особливе місце посідають досить розрізнені думки щодо 
чуттєвої, спонтанної, інтуїтивної природи вибору людиною відповідно до її внутрішнього стану, 
що зумовлений зовнішніми факторами. І якщо про етичні норми в політиці говорити можна лише 
на рівні протиставлення «бажаного» та «реального» в політиці, то про певні естетичні норми, 
можна говорити на рівні протиставлення того, що «реально втілене» та «реально відчуте» в 
політиці. Навіть якщо ми говоримо про естетичний ідеал, який складно досягти в реальності, 
оскільки його ідентифікація в матеріальному світі вимагає специфічного інструменту, а саме, 
смаку, який є настільки суб’єктивним та невловимим атрибутом, що виникає великий люфт у 
розумінні та відчуванні цього ідеалу, що робить сам ідеал рухливим, нестійким та одночасно 
живим та дієвим. Будь-яка політична ідеологія має справу і з мораллю, і з естетичним ідеалом. 
Але мораль є досить однозначною, і як правило, майже недосяжною для політичної практики як 
«мистецтва можливого», тоді як естетичний ідеал, будучи рухливим, може навіть стати у нагоді 
у візуалізації аморального у прийнятній образній формі. Ця обставина вказує на супечності 
між естетикою та етикою в політиці, яка складається з регулярних актів вибору, так же як і 
повсякденне життя є перманентним ланцюгом вибору (на думку Х. Ортеги-і-Гассета [4]) від 
екзистенційного «бути чи не бути», світоглядного «бути або мати» до елементарного – «діяти 
або не діяти». 

Окрім того, можна говорити про цілий напрямок філософії вибору. Зокрема, P. Арон [5], 
досліджуючи творче надбання М. Вебера, визначає три антиномії: між реальністю та цінностями, 
всередині кожної сфери та між богами. При чому, синтез їх є неможливим. Неможливо зрозуміти 
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цінності, які ви не поділяєте, зрозумілим є лише здоровий глузд. 
Арон зазначає, що в політиці, як і у повсякденному житті, людина стикається з 

фундаментальною антиномією. З одного боку, не існує науки про те, що ми маємо бажати, тобто 
ціннісні судження людина формує в процесі власного переживання свого морального досвіду. 
«В політиці домінує начало, яке протистоїть «моральній відповідальності» та «моральній вірі». 
Або ми прагнемо передбачити наслідки наших дій і мірою можливості перемогти долю, або ми 
підкорюємося тільки вимогам совісті та «надаємо діяти богам» [5, с. 178]. В політиці моральна 
сторона вчинку та його ефективність є становлять альтернативи вибору. 

Нормам політики суб’єкт завжди дає певні оцінки, але ці оцінки можливі в результаті 
протиставлення. В політиці прекрасною може вважатись аморальна річ. І сама констатація 
цього факту може піддаватись оціночним судженням, але лише у протиставленні. 

Російський дослідник естетики Алєксєєв [6] визначає вибір як інтенціональний акт, 
спрямований на подолання альтернативності в процесі досягнення мети. Вибір може бути 
активним (я обираю те чи інше) та пасивним (я змушений обирати те, а не інше). Альтернативність 
же може бути рівноцінною та нерівноцінною, симетричною або несиметричною. Нерівноцінна, 
асиметрична альтернативність є вдаваною альтернативністю, оскільки вибір гіршого, а не 
кращого, є іраціональним. Активний, дійсний вибір обумовлений симетрією, рівноцінністю 
альтернативних можливостей. Іноді розум здійснює підміну асиметрії альтернативних 
можливостей симетрією, минаючи невраховану необхідність. У цьому випадку порушується 
істина. 

Поняття стилю та смаку, які вживаються в естетиці, часто вживаються як синоніми, які можуть 
підмінювати одне одного. Алєксєєв вказує на те, що поняття естетичний смак та художній стиль 
визначають два аспекти одного і того ж явища. При цьому, поняття смаку має такі модальні 
характеристики як необхідність, обов’язковість, а поняття стилю – можливість та вирішеність. 
Пасивний вибір при цьому є вибором смаку, а дійсний – вибором стилю. 

В етиці, логіці та естетиці поняття совість, інтуїція та смак не є лише гносеологічними 
метафорами, а є метафорами певної фундаментальної людської властивості, за допомогою якої 
ми здатні до розрізнення добра та зла, істини та обману, прекрасного та брутального. При цьому, 
етична інстанція є одночасно і естетичною, і логічною інстанцією. Гадамер зазначає, що якщо 
неправильне вступає у суперечності зі смаком людини, то його впевненість при прийнятті добра 
і відторгнені зла є такою ж високою, як і впевненість того почуття, яке обирає або не сприймає 
їжу. 

Норми – це оцінки, які регулюють вибір, при чому ці оцінки підтримуються санкціями та 
заохоченнями. Норма має конвенціональну сутність. Як тільки художні прийоми починають 
претендувати на статус естетичних норм, виникає мода, яка характеризує «стиль епохи»». 
Так, єдність місця, часу та дії в театрі епохи класицизму як нормативна вимога не витримало 
випробовування часом. Те ж саме нещодавно відбулося і з горезвісною триєдністю партійності, 
класовості та народності в «естетиці» соціалістичного реалізму». 

В діахронічному аспекті нормативності завдяки позитивним відхиленням, якими є 
виключення, нормативний комплекс постійно поповнюється новими (прецедентними) 
зразками. На синхронічному рівні, тобто на рівні сприйняття витвору мистецтва, відношення 
норма-відхилення перевиражається в термінах фон-знак. Сприйняття відхилення реципієнтом 
відбувається в два етапи. Спочатку воно розпізнається як простий сигнал, фоном для якого 
слугує норма, а потім, після виявлення причинної обумовленості відхилення, - або як знак, або 
як шум. В результаті формується чотири пари нормативно-функціональних відповідностей: 1) 
норма-фон, 2) відхилення-сигнал, 3) виключення-знак, 4) порушення-шум. Якщо посягання на 
норму є неплідним, немотивованим, то порушення сприймається як шум і негативно оцінюється 
реципієнтом, при чому ця негативна реакція може приймати форми від байдужості до певної 
санкції щодо порушника. 

Розрізняють базові норми та факультативні (прецедентні). Останні неможливо порушити, 
їх можна просто дотримуватись або не дотримуватись. Алексєєв наводить визначення норми 
зі словника логіки: «Норми представляють собою приватний випадок оцінок: це соціально 
апробовані та соціально закріплені оцінки. Засобом, який перетворює позитивну оцінку дії 
в норму, яка вимагає його реалізації, є загроза покарання, або санкції… Отже, нормативне 
висловлювання є приватним випадком оціночного висловлювання» [6]. При цьому, базові норми 
регулюються логікою норми, а прецедентні – логікою порівняльних оцінок (переваг). 

Для дослідження проблеми політичного вибору в рамках філософсько-естетичного наукового 
дискурсу досить цікавою є естетична концепція Шефтсбері [7], в якій яскраво звучить тема 
співвідношення естетики та моралі, прекрасного та морального. А на особливу увагу заслуговує 
в даній концепції наближена до сучасності ідея «здорового глузду», яка могла б примирити 
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суб’єктивні естетичні та етичні норми в цілях виживання і співіснування в масштабах людства. 
Шефтсбері дотримується думки, що в поведінці людей немає такої постійної цінності, 

яка не супроводжувалась би неусвідомленим схваленням і не підтверджувалась би повністю 
за допомогою бажання і привабливості. Так етику не обирають, скоріше вона є надбанням 
культури та історичного розвитку людського роду в певну конкретну епоху. Якщо під етикою 
(посткантівською) розуміти перш за все когерентну сукупність правил, обов’язків держави, 
типових відносин, звичаїв, що складають орієнтовну структуру, яка є рушійною силою людської 
поведінки в історії, оскільки сама є продуктом історії. 

Хоча етика, як і політика, породжуються досвідом, вони все ж прагнуть до наочності: етика, 
яка є теоретичною рефлексією, закладає фундамент політики, а «здоровий глузд» в моралі має 
пробуджувати здоровий глузд в політиці (класичний Локківський підхід). Шефтсбері вказує на 
свого роду емансипуючий розрив, який пов’язаний з уявою: «Я уявляю, значить, я обираю» [7, 
c. 168]. 

Естетичне почуття, або естетичний смак, являє собою особливе відчуття, завдяки якому 
індивід може скласти уявлення про власне існування. Всякий вибір вимагає спочатку вибору 
самого себе, тобто шекспірівське «бути чи не бути», на думку Шефтсбері, може означати 
«обирати самого себе». Окрім того, будь-який вибір пов’язаний з уявою, яка надає різні варіанти 
розвитку події та наявні варіанти дії. А будь-яка ситуація, яка вимагає радикального вибору, 
спричиняє відчуття свободи, яке спричиняє занепокоєність. У процесі «втечі від свободи» як її 
представляє Е. Фромм [8], у людини є можливість вирішити відчуття екзестенційної тривоги як 
раз через звернення до естетики, мистецтва, яке відчувається як безтурботне. 

Прекрасне подобається універсально, незалежно від інтересів воно дарує насолоду, але тільки 
тоді, коли воно є безкорисливим. І тут естетика наближається до моралі, оскільки естетичними 
засобами символізується норма моралі, наприклад. Для Шефтсбері моральне відчуття схоже 
за природою із розвитком духу, формується саме як смак, через виховання і досвід, при цьому 
спираючись на афективні схильності людини. «Розум має свої очі: судження прислухаються одне 
до одного; вони знаходять пропорції; вони схильні до узгодженостей; вони виміряють, якщо так 
можна сказати, почуття і думки… Вони відрізняються характером, м’якістю та твердістю; вони 
розрізняють приємне та неприємне, дисонанс та гармонію; одним словом, вони розрізняють і 
огидне, і прекрасне; огидне, яке викликає їх презирство та відразу; прекрасне, часто викликаючи 
у них захоплення та приводить їх в екстаз» [7, c. 171]. Але чуттєвість розуму не можна зводити 
до відчуття. Для Шефтсбері «відчуття» внутрішньої краси примирює розум із самим собою та 
з предметами навкруги. 

Розуміння морального відчуття тут не співпадає з моральним вченням, воно розуміється 
скоріше як відчуття орієнтації у світі моральності, це така мораль, яка історично реалізована в 
певній культурі певного народу. Моральне відчуття стає ніби аспектом смислу життя, відчуттям 
доречності у людських відносинах, це принцип судження, подібний до естетичного відчуття. При 
цьому моральне відчуття не є суто естетичним судженням смаку, а скоріше певним моральним 
«тактом», який оживляє сухі імперативи моралі, ціннісних кодексів, примусу, поведінки, яка 
предписується. 

«Доброчинність – це не естрада або кафедра, звідки можна засуджувати «бідних грішників»; це 
мистецтсво жити, «віртуозність», «характеристика», яка формує людину і дозволяє йому прийти 
до своєї справжньої природи, на змінюючи себе наслідувальними манерами. «Доброчинність – 
це «евдемонія», вміння слухати, натхненне генієм кожного, «моральна милість», яка не може без 
долі «ентузіазму», яке розуміється як присутність Бога в нас». Шефтсбері вказує на спів падіння 
ідей Канта з Епікуром у питанні взаємодії задоволення та мудрості, який говорив, що «серце 
завжди є радісним від мудрості» [7, p. 34-35]. 

Слід зазначити, що для Шефтсбері можливість аналогії між моральним почуттям та смаком є 
лише тому, що вони обидва є безкорисливими. Так і за Кантом, здоровий глузд людства – це смак. 
Саме смак робить нас людяніше, підштовхує до більш гуманних речей, ніж предмети релігії. 
Кант відшукує формулювання для «універсального відчуття співучасті», яке біло б суб’єктивна 
та естетична умова етики, її інтерсуб’єктивна умова. В сучасних умовах «зіткнення цивілізацій», 
релігійного фанатизму та політичного фундаменталізму, назріла проблема вироблення саме 
такого нового здорового глузду. 

Співвідношення етики та естетик у Шефтсбері співвідносяться як істина та краса. При 
цьому, всяка краса є істиною, а всяка істина потребує краси вираження, без чого вона лишається 
непередаваємою. Тобто мова йде про прояви гармонії у дійсності. «Без бажання створення 
форми, без інформуючої форми неможливо було б осягнути реальність, повну природних 
форм…Необхідна ініціатива форми, щоб буття та істина прекрасного (його реальність для 
розуму, що я існую) стали досвідом» [7, c. 172]. Таким чином, істинне відношення до світу 
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завжди чекає на дії художнього слова, «інформуючої форми», для того, щоб виник смисл, який 
є істиною за Шефтсбері. Проблемою для мислителя є відділення естетичної ідеї від ідеї блага. 
Прекрасне або мистецтво може стати символом етичного блага, якщо під символом розуміти 
вираження та прийом, який виконує та згладжує розбіжності між етикою та естетикою. 

Особливе місце в філософських роздумах з приводу естетичної природи соціального вибору 
посідають ідеї Сьорена Кєркегора. В поглядах Кєркегора вибір – це усвідомлений, особистісний 
акт, який супроводжується прийняттям на себе відповідальності. Філософ виокремлює етичний, 
абсолютний вибір, та естетичний, ситуативний, заснований на зовнішній привабливості 
альтернатив та особистих перевагах суб’єкта. Етичний вибір проставляється естетичному як 
такий, що сприяє поглибленому розумінню людиною самої себе та його зв’язку з оточуючим 
світом [10]. 

Кьєркегор виокремлює три стадії людського існування: естетична, етична, релігійна 
[11]. Естетична стадія полягає в тому, естетик знає, що у нього є вибір, він обирає свій шлях 
отримання насолоди від їжі, жінок, не думаючи про відчуття обов’язку та відповідальності 
та не думає про те, що таке добре та що таке погано. Феномен естетизму для Кьєркегора – 
це визнання краси найвищім благом та вищою істиною, а насолода краси – вищім життєвим 
принципом. При цьому людна може навіть відчувати себе вільною, поверхово ставлячись до 
реальності. Протистоїть естетичній свідомості свідомість релігійна, де людина обирає свою 
систему цінностей, полишаючи безліч інших можливостей. До акту вибору людина була просто 
індивідом, який склався природно, незалежно від власної волі, він був таким, яким зробили 
його природа та обставини, в яких він жив, він мав певні навички, схильності, індивідуальні 
особливості, які визначали його вчинки, прагнення, бажання, симпатії та антипатії. Акт вибору, 
за Кьєркегором, передбачає, що віднині людина визначає саму себе. 

Висновки. Звичайно, поєднати психологічні та філософські і власне естетичні підходи в аналізі 
політичної поведінки є надзвичайно складним завдання, ми намагались зробити таку спробу, 
прослідкувати деякі ідеї щодо сутності та механізмів здійснення політичного вибору у контексті 
роздумів конкретного дослідника, та синтезувати ці ідеї у концепції естетичних факторів 
політичного вибору. Отже, політична психологія досліджує механізм емоційного проживання 
людиною політичних процесів та явищ, а також вплив емоцій та інших ірраціональних факторів 
на політичну поведінку; соціальна філософія досліджує співвідношення раціонального та 
ірраціонального, чуттєвого начал у процесі формування вибору відносно певної етичної або 
іншої соціальної норми; політична естетика ж пояснює механізм впорядкування емоційних 
подразників та їх вплив на суб’єкт їх споживання, зв’язок між суб’єктом та об’єктом чуттєвого 
подразнення/сприйняття/переживання. 

Політичний вибір, будучи орієнтованим на певну систему цінностей, норм, залежить не лише 
від раціональних факторів, які можна виразити як користь, вигода і т. п. . В процесі здійснення 
політичного вибору суттєвими факторами, що визначають його зміст та напрямок, можуть бути 
поточний емоційний стан та певний смак, етичне та естетичне відчуття, етична і естетична норма. 
Усвідомлення наявності естетичних факторів політичної поведінки відкриває можливість більш 
глибокого розуміння в тому числі естетичної норми, на яку орієнтована політична поведінка. 
Остання обставина становить перспективу для вироблення оптимальних засад політичної 
взаємодії носіїв різних ціннісних систем. 
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«GOODWILL AMBASSADOR»: BARACK OBAMA AS AN AGENT OF CONTEMPORARY 
U. S. CULTURAL DIPLOMACY 

Розглядається процес еволюції культурної дипломатії Сполучених Штатів Америки у добу 
перебування при владі Б. Обами. Робиться аналіз здобутків та недоліків адміністрації чинного 
президента США у даній сфері. Крім того, здійснюється характеристика окремої особистості 
(на прикладі президента Б. Обами) у якості агента культурної дипломатії. 

Ключові слова: культурна дипломатія, Б. Обама, адміністрація президента, унілатералізм, 
цінності, м’яка сила, культурний агент, США. 

Рассматривается процесс эволюции культурной дипломатии США во время пребывания при 
власти Б. Обамы. Проводится анализ достижений и недостатков администрации действующего 
президента США в данной сфере. Кроме того, осуществляется характеристика отдельной 
личности (на примере президента Б. Обамы) в качестве агента культурной дипломатии. 

Ключевые слова: культурная дипломатия, Б. Обама, администрация президента, 
унилатерализм, ценности, мягкая сила, культурный агент, США. 

The article deals with the analyses of the process of cultural diplomacy evolution in the United States 
during the time of Barack Obama presidency. The author analyzes the achievements and shortcomings 
of the current U. S. presidential administration. Besides, she puts the main emphasis on characteristic 
of the individual (President Barack Obama as an example) as an agent of cultural diplomacy. 

Key words: cultural diplomacy, Barack Obama, presidential administration, unilateralism, values, 
soft power, cultural agent, USA. 

Since the Cold War, the United States of America marked as one of its biggest successes the creation 
and implementation of a positive image of their country abroad. American cultural diplomacy, based 
on a broad set of tools including those of an official and «unofficial» nature, has always served as an 
example for other countries. However, the global image of the U. S. as the most democratic country 
in the world has undergone significant «injuries» during the George W. Bush administration because 
of the unilateral decision to invade Iraq, among other things. This need not have been so. After the 
events of September 11, 2001, America experienced an unprecedented level of global support and 
empathy. This was short-lived, however, because of Bush’s decision to «pre-emptively» strike Iraq 
on the pretense that Saddam Hussein harbored weapons of mass destruction or WMDs. Moreover, the 
George W. Bush’ terminology («war on terror») and Manichean slogans («you are either with us or 
against us») alienated many American allies and created new enemies where none existed before [8]. 
As Joseph Nye summarized, the previous president had «well-defined strategic purpose (combating 
terrorism), but the methods of achieving this goal confined purely using hard power, not taking into 
account the potential of soft power» [10, p. 25]. 

In contrast, immediately after winning the 2008-2009 presidential election, Barack Obama and his 
administration started to work on improving the U. S. image worldwide by presenting it as a friendly, 
supportive, and open to discussions. Re-elected for a second term this year, the president began his 
«world goodwill tour» by extending his hand to others and not threatening them first [8]. Exactly 
because of this he was unofficially named in many countries as a «Goodwill Ambassador». And that’s 
exactly why it’s hard to disagree when many researchers called Obama’s rule «the beginning of a new 
era of U. S. cultural diplomacy». 

The issue of «cultural diplomacy» or, as it is often called, «foreign cultural policy», adjacent to the 
concept of «soft power», coined by the prominent American scientist Joseph Nye, is now increasingly
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 reflected in political discourse, especially in the West. Prominent researchers and proponents of 
these ideals include: J. Nye, Zb. Brzezinski, M. Cummings, R. Arndt, T. Friedman and others. Among 
Russian scientists who develop outlined problems: E. Astakhov, A. Dugin, V. Kapitsyn, V. Mezhuyev, 
G. Filimonov, etc. Similarly, Ukrainian authors whose works highlight different aspects of the proposed 
topic are: I. Dudko, A. Lutsenko, S. Nedbayevskyy, I. Pohorska and others. Summarizing the available 
definitions of «cultural diplomacy» concept, we can assume that the most generalized and universal 
ones will be M. Cummings’ definition which states: «cultural diplomacy» means the exchange of 
ideas, information, values, traditions, beliefs and other aspects of culture in order to foster mutual 
understanding. This exchange provides communication and respect between involved cultures, based 
on a mutual understanding of values and reducing stereotypical perception [6]. 

Unlike the monopoly governments hold over the «hard power» of military, political, and economic 
sanctions favored by many governmental strategists [10], cultural diplomacy is in the hands of many 
actors of a given nation. Museums, orchestras, opera and dance companies, especially those characterized 
as «national», are also players in the global arena. With the rise of non-state actors, questions are 
increasingly being asked in some countries about the purpose and value of governmental intervention, 
whether the focus is on cultural diplomacy or cultural relations. Moreover, the fact that many other 
actors are involved in international engagement can represent a challenge for any government foreign 
ministry that wishes to maintain a reasonably coherent national story or global image. In this context, the 
mission of the U. S. as a country that claims to be a global political actor and focuses on disseminating 
its values not only to certain regions of the world (which is more typical for European countries like 
Spain, France, Germany, etc.) is to create and offer to others more or less universal system of values: 
political, moral, social, economic, cultural, which is characterized by Nicolas Laos «global cultural 
diplomacy» [9]. Joseph Nye in this case refers to the expression of the former French foreign minister, 
who observed that «the Americans are powerful because they can inspire the dreams of others, thanks 
to the mastery of global images through film and television and because, for these same reasons, large 
numbers of students from other countries come to the United States to finish their studies» [10, p. 8]. 

It is well-known that U. S. cultural diplomacy since the Cold War has been carried out mainly on two 
levels: the «official» and the «unofficial». Officially, it is characterized by activities conducted at the 
appropriate institutional level (e. g., the Bureau of Educational and Cultural Affairs, the U. S. Department 
of State, art organizations, private philanthropic foundations and sponsoring organizations, etc.). In 
turn, the «unofficial» cultural diplomacy, which in many ways is more ambitious and omnipresent 
as it includes a whole industry of U. S. mass culture, which is realized through such instruments as 
Hollywood cinema, mass media, show business, music, sports, subcultures, etc. [3]. 

At the same time, as the American scientist Richard Arndt mentioned in The First Resort of Kings: 
«cultural diplomacy, above all, requires cultural agents» [5]. Indeed, according to the Arendt, the 
biggest diplomatic victories in history were won not by various institutions, but mainly by separate 
individuals. As former U. S. President Bill Clinton famously put it during a conference on cultural 
diplomacy at the White House on November 28, 2000: «The Cold War was won by Elvis Presley» 
[3]. The hypothesis about the dominant role of the person in cultural diplomacy is also supported 
by award-winning author Thomas L. Friedman in one of his well-grounded criticisms of the Bush 
administration where he argues that only during the Obama presidency has America got a chance 
to regain its lost image on the world stage [7]. Thus, despite the fact that Article 1 of the Vienna 
Convention on diplomatic relations provides us the definition: «diplomatic agents officially considered 
to be a member of a diplomatic mission, it can be a person, that according to his office is directly 
involved in carrying out representative functions» [1], and the widespread belief that heads of states 
can not directly engage in diplomatic contacts between each other on all international issues of mutual 
interest, the current U. S. president rightfully is considered now as the exception from these rules, 
and stands as the unofficial «agent» of modern cultural diplomacy of the United States. Anyway there 
are no doubts in the essential role of his figure in changing the nature of contemporary U. S. cultural 
diplomacy. Which was anticipated when Barack Obama won the Nobel Peace Prize in 2009, that was 
presented to him with the wording for «extraordinary efforts to strengthen international diplomacy and 
cooperation between nations». 

Barack Obama is the 44th President of the United States (took office in January 2009, and again in 
January 2013) and the first African American on this post. As A. Zakharchenko summarized, Middle 
East policy of George W. Bush, which has been recognized as one of the most unfortunate in the 
history of the U. S., left to his successor unfavorable legacy in the region: the war in Afghanistan, the 
occupation of Iraq, deepening Arab-Israeli conflict, the threat of WMD proliferation, strengthening 
the radical Islamist ideology and accruing of anti-Americanism [2]. As the head of the United States, 
Barack Obama promised to abandon previous unilateral foreign policy and expressed readiness to take 
care not only of American interests, but the interests of countries all over the world. The actions of the 
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new U. S. administration aimed at reformatting U. S. relations with many countries, particularly with 
the Muslim world. He also stated American readiness to start negotiations with countries such as Iran, 
with which the United States hasn’t maintained diplomatic relations for thirty years. In addition, one of 
the important promises of his election campaign was the completion of the military operations in Iraq 
and the withdrawal of American troops from there. 

Having won the elections with the promise of change, particularly in foreign policy, Obama’s major 
goal was to create a fundamentally new atmosphere in U. S. relations with other countries. The Obama 
administration has rejected the unilateralism of the Bush administration. As J. Gregory has observed, 
«Nowadays we live in the world where nothing can be done by the USA alone, but also nothing can 
be done without the USA. Thus cooperation is necessary, but is hard to achieve when a big part of the 
world has hostile attitudes towards your country» [8]. 

In this context, one of the priorities of the government of the newly elected president was to restore 
confidence to the U. S. of Middle Eastern countries, which was lost during the years of the rule of his 
predecessor George W. Bush. Shortly after his arrival at the White House, Obama made a number of 
statements that were aimed at making significant adjustments to the policy of Washington in the Middle 
East. This fundamentally new approach to the Middle East culminated in his so called «Cairo speech» 
[11]. 

At June 4, 2009 Barack Obama made a speech to all Muslims of the world from the University 
of Cairo. In this speech, the U. S. president called to turn the page in U. S. relations with the Islamic 
world, to start a joint struggle against extremism, to strengthen economic and scientific cooperation. 
As A. Zakharchenko mentioned, the preference for speech-giving exactly at Cairo wasn’t accidental, 
one of the reasons of it was the fact that Egypt with Saudi Arabia belong to a group of «restrained Arab 
center» and play a crucial role in the Arab-Israeli peace settlement and the Iranian nuclear program [2]. 

An essential feature of the speech were the principles of cultural diplomacy as he called for a 
«new dialogue» between the United States and Islam, drawing attention to the fact that part of his 
responsibility as president of the United States was to concentrate in combating negative stereotypes 
about this religion [11]. Thus, the head of the U. S. administration confirmed that his approach to 
establish relations with the Muslim countries is fundamentally different from the approach of the George 
W. Bush administration, which preferred to spread Western values in the Arab world. Significantly, the 
44th U. S. president acknowledged the failure and error attempts of Americans to impose their values 
among the states that are characterized by a completely different history and culture. 

In addition, during the speech, Obama expressed confidence that his country and the Muslim world 
is quite a lot to do to achieve the effective collaboration. Rejecting the Samuel Huntington’s theory of a 
«clash of civilizations», which considers the West and the Islamic world as opposite poles, he focused 
on the historical links and common values between East and West, such as the principles of justice 
and progress. Incidentally, the U. S. president has denied many myths that proliferated after the events 
of September 11, 2001, such as the alleged cruelty inherent in Islam and the Muslim propensity for 
violence. Obama repeatedly drew attention to the long history of Islamic tolerance, and in particular, 
he cited a quote from the Koran, indicating rejection of violence against innocent people in Islam [11]. 

The Cairo speech also presented a new vision of practical steps that focus on promoting general 
stability in the region. One of Obama’s main priorities in the near future is to restore the Palestinian-
Israeli peace negotiations and the winding down of the military presence in Afghanistan. Especially 
Obama stressed that the U. S. does not plan to maintain a military presence in Afghanistan and Iraq 
much longer; also that America is now acting purely for the peaceful settlement of the Middle East 
conflict with the creation of an independent Palestinian state. 

It is important to note that the performance of Barack Obama at Cairo University has received mixed 
reviews. In the Muslim world (representatives of which «Cairo speech» was actually addressed to), 
there was general appreciation and support. Meanwhile, in the United States the president’s statement 
did not go over as well. Criticism from conservatives gave the impression that the president «flirted» 
with Muslims and did not properly address terrorism [2]. It is noticeable, but hardly surprising, that 
this newest approach in U. S. cultural diplomacy doesn’t sit well with the more hawkish members of 
the American polity. Many Americans are dissatisfied with the desire of Barack Obama to «build the 
bridges» between the U. S. and the Muslim world because, firstly, the events of September 11, 2001 are 
still too fresh in the memory of ordinary citizens, and, secondly, general American support for Israel. 

Thus, we can safely say that the foreign policy of Barack Obama involves the active use of «soft 
power» of diplomacy and compromise and suggests a move away from neoconservative policy of 
exporting democracy and maintaining an uncompromising attitude towards perceived enemies around 
the world. If the policy of his predecessor was founded on confrontation, Obama focuses on finding 
and strengthening common understanding. For example, as Thomas L. Friedman remarks: «In 2009 
and 2010 President Obama’s Republican critics accused him of denying America’s history and status 
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as an «exceptional» country. The charge stemmed from an overseas news conference in which, asked 
whether he believed in the concept, he replied, «I believe in American exceptionalism, just as I suspect 
the Brits believe in British exceptionalism and the Greeks believe in Greek exceptionalism» [7, p. 348]. 
Obviously, said Friedman, American President preferred to focus on an American «exceptionalism» 
that is no longer attempts to prove U. S. superiority over other nations. 

What is important, Joseph Nye emphasizes, is that «if a leader represents values that others want 
to follow, it will cost less to lead» [10, p. 6]. Openness, democracy, commitment to dialogue and 
compromise, humaneness, sincerity and genuineness, family values, all this is integrated in the public 
persona of the current U. S. president. In fact, even his election campaign in 2008 he did so well by 
creating trusting relationships with potential voters and supporters, using the social media and other 
features of interpersonal communication, which are also fundamental elements of public diplomacy. 
Obama created the image of a politician who is more open to communication and dialogue, rather than 
to the use of coercion. Having been a community organizer in Chicago, he cultivated the ability to listen 
to different points of view and how to motivate people to work for a common goal. He repeated these 
goals in Chicago on November 7, 2012 when he gave his first speech after being re-elected for a second 
term. It’s very important to pay attention to some accents, that he made during the speech that once 
again represent his image as a «Goodwill Ambassador»: 1) commitment to cooperation and dialogue: «I 
just spoke with Governor Romney and I congratulated him and Paul Ryan on a hard-fought campaign. 
We may have battled fiercely, but it’s only because we love this country deeply and we care so strongly 
about its future… In the weeks ahead, I also look forward to sitting down with Governor Romney to talk 
about where we can work together to move this country forward»; 2) pluralism and tolerance: «…we 
are an American family and we rise or fall together as one nation and as one people»; 3) inspiration for 
people to take an active part in social and political life of their country: «I want to thank every American 
who participated in this election… Whether you held an Obama sign or a Romney sign, you made your 
voice heard and you made a difference»; 4) family values: «And I wouldn’t be the man I am today 
without the woman who agreed to marry me 20 years ago. Let me say this publicly: Michelle, I have 
never loved you more. I have never been prouder to watch the rest of America fall in love with you, too, 
as our nation’s first lady»; 5) willingness to continue policies initiated in 2009 dialogue with the world: 
«We want to pass on a country that’s safe and respected and admired around the world, a nation that 
is defended by the strongest military on earth... But also a country that moves with confidence beyond 
this time of war, to shape a peace that is built on the promise of freedom and dignity for every human 
being. We believe in a generous America, in a compassionate America, in a tolerant America, open to 
the dreams of an immigrant’s daughter who studies in our schools and pledges to our flag». Besides, 
Obama couldn’t help but use his well-known sense of humor in the speech: «Sasha and Malia… I’m 
so proud of you guys. But I will say that for now one dog’s probably enough». Finished the speech he, 
as usual, with an attempt to be closer to the people, to focus their attention on the importance of each 
of them in the country’s destiny: «And whether I earned your vote or not, I have listened to you, I have 
learned from you, and you’ve made me a better president. And with your stories and your struggles, I 
return to the White House more determined and more inspired than ever about the work there is to do 
and the future that lies ahead» [12]. 

Based on all the above we can claim that the years of Obama’s presidency have rightly been called a 
new era for American сultural diplomacy [4]. Quite clearly he has demonstrated this during his political 
campaign of 2008 and 2012. Obama then pointed to three key issues: art education in schools, further 
concerning about the financial status of artists and paying more attention to the cultural exchanges. In 
addition, the main current strategy, in his view, is to promote cultural diplomacy (domestic as well as 
international) not only in times of war, as it was before, but instead the main task is to build a solid 
foundation for this in the post-war times. Because as Richard T. Arndt argues «the decline in cultural 
diplomacy continued its downward spiral until recently can be seen as the reason for the negative 
perception of the U. S. abroad» [5]. Thus, in agreement with several authors, we should emphasize 
the fact that Barack Obama, indeed, declared the beginning of the so-called new era for U. S. cultural 
diplomacy. In this context, the main areas of «reformatting» this sphere compared with the previous 
era were the following:

1) principled rejection of unilateral way of decision-making in White House and, instead of this, 
positioning the new presidential administration as ready for broad dialogue with the international 
community and ready for compromise and cooperation to achieve common goals;

2) discontinue the use of instruments of «hard» power in foreign policy (military forces, economic 
sanctions, etc.), and instead increase the role of «soft» power assets;

3) increasing the role of culture in domestic strategies of further United States internal development 
as well as in relations with other countries that now should be based not on unilateral «exporting» 
American values abroad, but on a true commitment to tolerance, understanding and acceptance of the 
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«Other» (especially in relations with the Muslim world);
4) Cultural diplomacy considered now as a necessary component of American policy not only in 

times of war (as it was positioned in the era of previous presidents), but it’s also necessary in the 
postwar period and peacetime. 

5) President Obama personally acts as an agent of cultural diplomacy, as evidenced by his already-
established image in the international community as a «Goodwill Ambassador». 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА РЕЛІГІЙНА 
КОМУНІКАЦІЯ: СТАТТЯ ПЕРША

В основі інформаційного суспільства лежить обмін інформацією, яка переходить у розряд 
культурних та духовних цінностей. Жодна продукція у сучасному світі не користується таким 
попитом, як інформація. Такі тенденції перевели релігійні організації та церкви у площину 
світської комунікації. Розвиток інформаційного суспільства більш деструктивно впливає на 
усталені, ієрархічні системи (такі як традиційна церковна організація та традиційні способи 
релігійної комунікації), у той час як новітні феномени без інформаційних технологій не можуть 
активно розвиватися (наприклад, неорелігії, які неофітів залучають переважно за допомогою 
мас-медіа). 

Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційна культура, інформація, мас-медіа, 
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Інтернет, релігійна комунікація. 

В основе информационного общества лежит обмен информацией, которая переходит в разряд 
культурных и духовных ценностей. Ни одна продукция в современном мире не пользуется 
таким спросом, как информация. Такие тенденции перевели религиозные организации и церкви 
в плоскость светской коммуникации. Развитие информационного общества более деструктивно 
влияет на устоявшиеся, иерархические системы (такие как традиционная церковная организация 
и традиционные способы религиозной коммуникации), в то время как новейшие феномены без 
информационных технологий не могут активно развиваться (например, неорелигии, которые 
неофитов привлекают преимущественно с помощью масс-медиа). 

Ключевые слова: информационное общество, информационная культура, информация, мас-
медиа, Интернет, религиозная коммуникация. 

Information exchange lies at the core of information society and goes into the category of cultural 
and religious values. None product in the world is as popular as information today. Such trends have 
transferred religious organizations and churches in the plane secular communication. The development 
of the information society has more destructive effect on the established, hierarchical system (such as 
a traditional church organization and religious traditional ways of communication), while the latest 
phenomena without information technology cannot develop rapidly (for example, neoreligions attract 
their neophytes mainly by mass-media). 

Keywords: information society, information culture, information, media, internet, religious 
communication. 

Кінець ХХ століття приніс із собою «розмивання» кордонів національних держав, які 
поступово стають більш прозорими для переміщення інформації, капіталу, послуг, товарів, 
людей. На зміну індустріальній епосі приходить постіндустріальне інформаційне суспільство, у 
якому на перший план висувається освіта, знання, вміння, творча здатність швидко адаптуватися 
до нових процесів і явищ життя [2, с. 164]. Ці всі риси автоматично надають перевагу новим 
нетрадиційним релігіям, що є більш рухомими, компактними, вміють швидко пристосовуватись 
до обставин. Традиційні ж релігії (особливо християнство) вкорінені у звичаї, не можуть так 
швидко прилаштуватися до нових інформаційних вимог. 

Таким чином, сучасна соціокультурна ситуація характеризується переходом до 
високотехнологічного інформаційного суспільства з інтенсивними інформаційними потоками 
(ЗМК, кіно, телебачення, відео, Інтернет), які впливають на людину, її життєві стратегії, цінності. 
Водночас, на думку О. Матвієнко, відбувається зміщення акцентів у побудові постіндустріального 
суспільства з технократичної парадигми до гуманітарної. У новій світовій інформаційній 
політиці основною стає не технологія, а уміння людини ефективно розпоряджатися наявною 
інформацією [7, с. 144]. 

Сам термін «інформаційне суспільство» застосовується для позначення особливого виду 
суспільної інформації постіндустріального суспільства, нової ери розвитку людської цивілізації. 
Найбільш яскравими іноземними представниками, що тонко відчувають тенденції розвитку 
інформаційної сфери, пропонують системний підхід до аналізу сучасного суспільства, та ролі 
інформації й інформаційних технологій, є: французькі дослідники А. Турен, П. Серван-Шнайбер, 
М. Полятовський, британські дослідники Е. Гіденс, П. Голдінг, Г. Мердок, Н. Гарнем, німецькі 
дослідники М. Хоркхаймер, Ю. Хабермас, Н. Луман, канадський філософ та культуролог 
М.  Маклюен, американські науковці М. Кастельс, Г. Шиллер, Д. Белл, А. Тофлер, японський 
науковець Д. Масунда. 

Загалом, у науковому дискурсі розвивається теорія інформаційного суспільства – це 
футурологічний різновид доктрини постіндустріального суспільства, авторами якої визнаються 
Д. Белл, О. Тоффлер, С. Маслоу та ін. В основі цієї теорії лежить уявлення, що сучасний 
науково-технічний переворот у продуктивних силах суспільства і в матеріальних основах життя 
суспільства приведе до глобальної інформатизації та комп’ютеризації суспільного життя у 
національному, міжнаціональному та наднаціональному плані, викличе необхідність створення 
планетарних інформаційно-технологічних систем. Індустрія інформації та інформаційних 
технологій стане основою виробництва. 

Одночасно теорія інформаційного суспільства несе в собі відбиток технократичного 
оптимізму. В ній майже не аналізуються соціально-культурні, політичні, правові та етичні 
передумови і підстави переходу від індустріального до інформаційного суспільства. 

Сучасними науковцями у якості однієї із основних умов формування інформаційного 
суспільства розглядається високотехнологічна інформаційна павутина, що діє у глобальних 
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масштабах. Формування такого суспільства пов’язане з інформаційною комп’ютерною 
революцією (електронізація, комп’ютеризація, медіатизація і, нарешті, інформатизація усього 
суспільства) [2, с. 28]. 

Як об’єкт наукового дослідження у рамках розробки ідей інформаційного суспільства постає 
інформація, так український дослідник М. Згуровський статтю «Шлях до інформаційного 
суспільства – від Женеви до Тунісу» присвячує якісному зростанню значення інформації для 
розвитку масових комунікацій і суспільного поступу останніх десятиліть та найближчого 
майбутнього. Автор вживає такі відомі визначення, як комунікаційне суспільство, інформаційне 
суспільство, суспільство, побудоване на знаннях. Зазначається відсутність послідовної державної 
політики, нерозуміння офіційними чинниками очевидних цивілізаційних закономірностей, 
важливість побудови в Україні розвиненого інформаційного середовища [4, с. 66 – 67]. 

У інших дослідженнях, наприклад, А. Соколова «Соціальні комунікації», О. Шликової 
«Культура мультимедіа», Д. Брайанта та С. Томпсона «Основи дії ЗМІ», А. Діккера «Еволюція 
культури. Інформаційний відбір» вивчені проблеми взаємозв’язку інформаційного середовища, 
мультимедійної культури та культури суспільства. У цих роботах підкреслюється соціальна і 
культурна роль мас-медіа та роль якості і кількості інформації, що формують сучасну систему 
цінностей, на якій базується організація сучасних суспільств з різною культурою, об’єднаних 
часом постмодерну з його характерними рисами. 

Характеристики глобального світу та роль у ньому інформації
Отож мета даної наукової розвідки полягає у визначенні впливу основних характеристик 

інформаційного суспільства на функціонування комунікації загалом та релігійної комунікації 
зокрема. 

Доречно почати із аналізу поглядів на сучасний світ та його характеристики, оскільки саме 
вони програмують усі наступні зміни. Відомий німецький філософ та дослідник комунікації, один 
із засновників теорії засобів масової інформації, професор Технічного університету у Берліні 
Норберт Больц у своїй роботі «Азбука медіа» доречно та глибоко представляє характеристики 
сучасного світу, у яких пов’язує глобалізацію, індустріалізацію та інформатизацію. Він вважає, 
що світ – плоский, маленький, пустий і не має підґрунтя. І пояснює, що глобалізація має на увазі 
перехід комунікацій на цифровий формат, їх мобілізацію… перетворення у сітку. Світ світової 
комунікації – це гігантська поверхня користувачів, на якій немає вже технічно привілейованих 
місць і немає більше ієрархії. Це й означає, що світ плоский. Щоби показати який світ маленький 
звертаються до поняття мережевого ефекту. 

Світ – пустий, оскільки наш життєвий світ зводиться до дії кількох факторів, досить слабко 
пов’язаних один з одним. У принципі, є безкінечна множина змінних, які можуть взаємно 
впливати один на одного, але якщо брати конкретні життєві ситуації, то в кожній є певна 
визначена кількість таких факторів. Герберт Саймон назвав це гіпотезою пустого світу. 

Також світ не має підґрунтя, оскільки немає більше непорушного фундаменту нашого світу. 
Крайнього ступеню це відчуття відсутності ґрунту досягло у результаті відкриттів сучасної 
фізики та логіки. Н. Больц робить висновок, що наш безпідставний світ будується із інформації 
[1, с. 5 – 6]. 

Такий інформаційний, глобалізований світ передбачає і людину з новими характеристиками, 
і нові принципи зв’язку між людьми. За теорією Н. Больца у глобалізованому світі люди 
розподілені по чотирьох доленосних полях, що виникають із двох ортодоксально розміщених 
осей: «неімущі проти імущих» та «он-лайнові проти оф-лайнових». Ці два поділи, тобто так 
званий цифровий розкол, пронизують усе суспільство. Виниклим полям Н. Больц дає власні 
імена: глобальні гравці, індійці, староєвропейці, виключені. 

Глобальні гравці потребують порад та консультацій. Виключені заставляють нас зупинитися 
і здивуватися. Але важливіші для Больца два інших поля. Індійці, яких можна віднести швидше 
до неімущих, знайшли все ж спосіб включитися у глобальну культуру в основі з Інтернетом, і 
тут є перспектива на майбутнє. А староєвропейцями Больц називає прямо протилежну групу 
– економічно незалежний прошарок західного світу, що не бажає вчитися новому. Майбутнє, 
швидше за все, покаже, що протистояння «он-лайнові проти оф-лайнових» сильніше, ніж 
протистояння між бідними і багатими. Цифрова сітка створення цінностей заохочує і підсилює 
відхилення: ті, хто цінний, стають ще ціннішими, але при цьому виникає все більше зайвих 
людей – тих, хто взагалі не потрібний [1, с. 6]. 

І саме у такій ситуації особливо загострюється зв’язок успішності комунікації (тобто 
можливості та вміння користуватися найновішими мас-медіа) та успішності ідеї, яку ця 
комунікація пропагує (наприклад, відомими та «почутими» найчастіше стають не ті ідеї, які 
підтримує більша кількість людей, а ті, про які частіше згадують ЗМК. Така ситуація характерна 
також і для релігійної комунікації). 
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В основі ж змін комунікативного процесу, на наш погляд, знаходиться своєрідна інтерпретація 
поняття інформації та феноменів пов’язаних із нею. Дослідники все більше говорять про 
інформацію як про головну ознаку сучасного світу. У цьому світі превалюють нові способи 
інформації, віртуальна економіка, рушійною силою якої стала інформація. 

Інформація як загальна генеративна основа природи і суспільства перетворилася на 
безальтернативне джерело розвитку і добробуту багатьох народів; інформаційні ресурси і 
технології підняли науку і технічний прогрес на безпрецедентний рівень, порівняно з тим, що 
забезпечували в минулому фізика, механіка, хімія й електродинаміка разом. 

Як зазначає О. Головлєва у найзагальнішому вигляді інформація – це передача повідомлення 
між передаючою та приймаючою системами, яка призводить до зміни стану приймаючої 
системи. Інформація з’являється тоді, коли відбуваються якісь зміни. В залежності від області 
знання інформація має багато визначень [2, с. 18]. 

Інформація – поняття яке використовується у філософії із найдавніших часів, одночасно 
зараз воно отримало нове, ширше значення завдяки розвитку кібернетики, де воно постає 
як одна із центральних категорій поряд із поняттями зв’язку та управління. Інформаційний 
підхід, що включає у себе сукупність ідей та комплекс матеріальних засобів, перетворився у 
загальнонауковий засіб досліджень. 

У рамках суто філософського визначення інформація – це одна із трьох фундаментальних 
субстанцій (поряд із матерією та енергією), що складає сутність світобудови і охоплює усі 
продукти мисленнєвої діяльності, передовсім знання, образи. 

За визначенням К. Шеннона, інформація – це комунікація і зв’язок, у процесі яких знімається 
невизначеність. У даному контексті інформація розуміється як комплекс знань, необхідних для 
успішного функціонування комунікативної системи, тому можна вважати, що інформація – є 
складовою процесу комунікації. Інформація – це зміст, який передається у процесі комунікації, 
тому є одним із її елементів. Норберт Вінер аналізує інформацію як визначення змісту, отриманого 
із зовнішнього світу у процесі пристосування до нього наших відчуттів. 

У філософському дискурсі науковці поділяють інформацію на: об’єктивну, необ’єктивну 
(гносеологія); атрибутивну і функціональну (онтологія); потенційну і актуальну (прагматика). 

Також виділяють способи створення інформації:
• Самоспостереження (комунікація Я – Я) – власні джерела інформування людини: освіта, 

досвід, інші набуті знання. 
• Взаємодія – спілкування з однією або групою людей. 
• Повідомлення – отримання спеціально структурованої інформації. 
• Аналіз – вироблення інформації на основі отримання інформації, обробки кількісних 

моделей та методів прийняття рішень [2, с. 21]. 
Ці способи творення лежать в основі як профанної так і сакральної інформації. 
Поряд з тим, таке початкове розуміння інформації як відомостей збереглося аж до середини 

ХХ ст. У зв’язку із розвитком комунікативних засобів були зроблені перші спроби виміряти 
кількість інформації використовуючи методи можливостей. Пізніше з’явилися математичні 
теорії інформації – топологічна, комбінаторна та ін., – що отримали загальну назву синтаксичних 
теорій. 

Розвиток поняття інформації у сучасній науці сприяв виникненню різних світоглядних та 
філософських інтерпретацій (трансцендентна природа інформації у неотомізмі, інформація як 
суб’єктивний феномен в неопозитивізмі та екзистенціалізмі та ін.) [8, с. 186]. 

Також існують певні мотиви звернення до конкретного джерела інформації. Серед них – 
авторитетність джерела повідомлення, престижність володіння джерелом інформації (наприклад, 
Біблією як книгою у певні періоди християнської історії могли володіти лише привілейовані 
прошарки населення), привабливість форми та подачі інформації, їх корисність. 

У сучасних наукових дослідженнях інформація є основою взаємодії у всіх суспільних 
інститутах від органів державного управління до найменших церковних осередків, тому 
науковці акцентують увагу на понятті соціальної інформації. 

Соціальна інформація – це сукупність знань, відомостей, даних і повідомлень, які формуються 
й відтворюються у суспільстві та використовуються індивідами, групами, організаціями, 
класами, соціальними інститутами для регулювання суспільних відносин, громадських зв’язків, 
а також взаємин між особами, суспільством і природою. 

Соціальна інформація – це багаторівневе знання, що характеризує громадські процеси 
(політичні, економічні, соціальні, культурологічні, духовні, демографічні тощо), конкретні 
процеси, що відбуваються у різних частинах суспільного організму, а також інтереси, 
прагнення і думки різних соціальних, професійних, демографічних, територіальних утворень. 
Функціонування соціальної інформації здійснюється за допомогою різних каналів і засобів її 
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поширення і зберігання – інституціоналізованих та неінституціоналізованих [9, с. 345]. 
Стан сучасного наукового розуміння інформації значною мірою залежить від так званої 

інформаційної революції, яка радикально змінила інструментальні засади, способи та технології 
передачі, збереження інформації, кардинально збільшила обсяги інформації, доступні активній 
частині населення планети. Жодна продукція у сучасному світі не користується таким попитом, 
який є на інформацію, що передається засобами мас-медіа, вважає російський дослідник 
І. Елінер [3, с. 13]. 

Одночасно Вальтер Бенямін вважає, що «майже нічого із того що відбувається не 
перетворюється у розповідь, майже все стає інформацією» (наприклад, релігійний наратив стає 
релігійною інформацією) [1, с. 10]. 

І тут доречно звернутися до ситуації, коли всесвітній потік інформації руйнує старі структури 
панування (зокрема і інституйовані церковні). Говорячи формально, раніше авторитет був 
джерелом інформації, тепер інформація – джерело авторитету. Така ситуація надзвичайно 
небезпечна для продуктивного поширення духовних ідей традиційних релігій, одночасно 
вона благоприємна для багатьох неорелігій, які можуть активно діяти лише в інформаційному 
суспільстві. Поряд з тим інформація не є мірою цінності повідомлення, як вважає Н. Больц 
[1, с.  21]. 

І до сьогодні, на думку німецького філософа, участь у комунікації для людей важливіша ніж 
інформація. Досить часто інформація просто не важлива: комунікація комунікує комунікацію. 
Ми розмовляємо. Цього достатньо. Відношення комунікації, абсолютно очевидно, не потребують 
пояснення та обґрунтування [1, с. 95]. Отже, сучасне розуміння домінуючої ролі інформації 
зовсім не нівелює іманентної необхідності у спілкуванні. 

У процесі активного використання поняття «інформація» у науковому дискурсі починають 
функціонувати уявлення про інформаційну культуру, інформаційне суспільство, інформаційну 
цивілізацію та ін. Під інформаційною культурою найчастіше розуміють сукупність усіх видів 
інформаційно-комунікативної діяльності та результати цієї діяльності. 

Інформаційна культура суспільства спирається на масове залучення людини, починаючи з 
дитинства, до найсучасніших засобів інформації, до нових інформаційних технологій. Основою 
інформаційної культури особи є знання про оточуюче інформаційне середовище, закони 
його функціонування та розвитку, а головне – вміння орієнтуватися в безмежності сучасного 
світу інформації. Інформаційна культура закріплюється в матеріальних і духовних цінностях, 
знакових системах, найновіших інформаційних технологіях, акумулюючи в них певні знання, 
значення, творчі здібності, уміння людини й забезпечуючи їх соціальне наслідування. 

У вузькому розуміння термін інформаційна культура – це насамперед система інформаційної 
освіти й виховання як специфічний спосіб наслідування суспільних здобутків людства з метою 
соціалізації особи, її всебічного, гармонійного розвитку, професійної підготовки. Основою 
функціонування інформаційної культури є розвинене інформаційне виробництво, технічно 
досконала система комунікації у суспільстві. 

Інформаційна культура має складну структуру: її ядро складається з найголовніших 
соціокультурних цінностей, норм інформаційної діяльності, способів використання інформації, 
релігійно-духовних настанов і способів реагування на інші види культури. 

Ядро інформаційної культури оточене особливим «захисним полем», котре утворюється 
із системи повсякденної інформаційно-комунікативної діяльності людини, різноманітних 
соціальних і культурних інститутів, типів інституціоналізованої політичної, економічної, 
сімейно-побутової діяльності [9, с. 344]. 

Саме на основі інформаційної культури можна говорити про інформаційне суспільство – один 
із термінів, що пропонується для позначення передбачуваного у найближчому майбутньому 
стану західного суспільства та його культури. 

Найбільш передбачувані у цій еволюції тенденції раціоналізації, гуманізації, лібералізації 
суспільних стосунків та всієї культури, перехід від індустріальних технологій виробництва 
до інформаційних, комп’ютерних. У рамках раціоналізації відбувається постійне підвищення 
значення інформації про усі сфери життя суспільства, усі сфери культури у вирішенні проблем, 
що стоять перед суспільством. 

Разом з тим, за умов інформаційного суспільства значно активізуються процеси проникнення 
у всі сфери суспільного життя різноманітних інтелектуальних технологій, що призводить до 
суттєвих трансформацій суспільства загалом. Про суть сучасної інтелектуальної інформаційної 
технології говорить В. Захаров. Автор вважає, що це поняття на початку виражало методи та 
засоби обробки інформації, не пов’язані з алгоритмічними обчисленнями. Зараз, на думку 
В. Захарова, зміст цього поняття суттєво розширився [13, с. 140]. 

Гегемонію інформації можна прослідкувати у різноманітних тлумаченнях інформаційної 
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цивілізації. Українські науковці В. Шейко та Ю. Богуцький вважають, що єдине світове розподілене 
інформаційно-стільникове співтовариство – це інформаційна цивілізація з децентралізованими 
розподілено-функціональними адміністративно-територіальними і соціально-економічними 
стільниками, що адекватно відбивають стільникову структуру простору Всесвіту. Інформаційна 
цивілізація – поки єдина генералізуюча ідеологія життєдіяльності, згоди, світу і науково-
технічного розвитку всього світового співтовариства. 

Інформаційна цивілізація – це якісно нова суспільно-політична формація, що йде на 
зміну матеріальній (техногенній) цивілізації та прогресивно забезпечує освоєння процесів 
інформатизації, як неминучого і загального періоду розвитку суспільства, пізнання й освоєння 
інформаційної моделі світобудови, а також загального усвідомлення і прийняття єдності законів 
інформації у природі та суспільстві [11, с. 201]. 

Інформаційна цивілізація – це суспільство, де всі засоби інформаційної технології, тобто 
комп’ютери, інтегровані системи, кабельний, супутниковий та інші види зв’язку, відеопристрої, 
програмне забезпечення, наукові дослідження, націлені на те, щоб зробити інформацію 
загальнодоступною, досягти її активного впровадження у виробництво і життя за допомогою 
високорозвинутих засобів комунікацій [12]. 

Ядром інформаційної цивілізації є найновіші технології обробки та передачі інформації, 
тому, наприклад, український філософ Н. Хамітов виокремлює комп’ютерну цивілізацію як 
тип цивілізації, заснований на масовому використанні персональних комп’ютерів, технологічна 
основа інформаційного суспільства. Комп’ютерна цивілізація виникає у кінці ХХ століття 
і є логічним закінченням технотворчості західного світу. Комп’ютерна цивілізація веде до 
звільнення людини від рутинної праці, але у ній ховається небезпека алгоритмізації людського 
життя. Це суперечності постійно відтворюється у людському бутті початку ХХІ століття [10, с. 89]. 

Отже, непересічне значення інформації, як однієї із характеристик сучасного світу, породило у 
науковому дискурсі аналіз різноманітних феноменів, що відображають суть масової комунікації. 
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НАЦІОНАЛЬНА КОНСОЛІДАЦЯ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА ОСНОВА РОЗВИТКУ 
УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ

У статті розглянуто процес національної консолідації як основу розвитку української 
політичної нації. Наголошується, що нації, для яких властивий низький рівень консолідації, 
легко деформуються та руйнуються під впливом внутрішніх протиріч та зовнішнім тиском. 
Консолідація не обмежується лише створенням політичної нації, а вимагає також формування 
спільних елементів етнокультурного характеру, включає такі поняття як національна єдність, 
національна ідея, національні інтереси. 

Ключові слова: національна консолідація, політична нація, національна ідея, етнополітика. 

В статье рассмотрен процесс национальной консолидации как основа развития украинской 
политической нации. Отмечается, что нации, для которых свойственный низкий уровень 
консолидации, легко деформируются и разрушаются под воздействием внутренних противоречий 
и внешним давлением. Консолидация не ограничивается лишь созданием политической нации, 
а требует также формирования общих элементов этнокультурного характера, включает такие 
понятия как национальное единство, национальная идея, национальные интересы. 

Ключевые слова: национальная консолидация, политическая нация, национальная идея, 
этнополитика. 

In the article considered the process of national consolidation as basis of development of Ukrainian 
political nation. It is marked that nations for that peculiar low level of consolidation easily become 
deformed and collapse under act of self-contradictions and by external pressure. Consolidation is not 
limited to only creation of political nation, and requires forming of general elements of etnoculture 
character also, includes such concepts as national unity, national idea, national interests. 

Keywords: national consolidation, nation politic, national idea, etnopolitic. 

Проблема національного будівництва залишається для України актуальною, оскільки за 
двадцять років незалежності так і не вдалось вибудувати модель національного розвитку, 
спостерігається низький рівень національної консолідації та національної ідентичності. Єдність 
української нації, консо¬лідація суспільства залежить насамперед від чіткої визначеності 
ви¬хідних засад, на які спирається нація у своєму розвитку. Сьогоднішні дебати про національну 
консолідацію України, про націю відбуваються у формі протистояння безлічі різних проектів 
«націє будівництва», які не спрямовані на пошук етнонаціонального компромісу. 

Історія розвитку української державності свідчить про те, що впродовж багатьох століть 
низький рівень національної консолідації значно послаблював розвиток держави та нації. 
Несформованість української політичної нації та її розділеність зумовили актуальність 
досліджень, що стосуються проблематики національної консолідації. Проблема національної 
консолідації, етнонаціональної згоди, загальнонаціонального консенсусу завжди була складною 
для України через етнічні, культурологічні, регіональні, релігійні та інші чинники. Подібні процеси 
спостерігаємо і на даний час, адже практика показує, що сучасне українське суспільство є вкрай 
неконсолідованим, що можна спостерігати на усіх рівнях суспільного життя – на рівні політичних 
еліт, в ситуації пріоритету регіональної ідентичності над ідентичністю загальнонаціональною, 
сучасної мовної політики та національної ідентичності загалом. Національну роз’єднаність 
можна пояснити і тим, що Україна у спадок отримала багато проблем, які ускладнюють досягнення 
національної консолідації, зокрема, це історичний розвиток регіонів України у складі різних 
держав, етнокультурна та мовна гетерогенність регіонів України, конфесійна гетерогенність, 
різні зовнішньополітичні орієнтації регіонів України, значні соціально-економічні розбіжності 
між регіонами України, використання міжрегіональних відмінностей у політичних технологіях 
тощо. Сьогодні політична еліта не використовує націєоб’єднавчий потенціал і повністю ігнорує 
завдання соціально-політичної та національної консолідації суспільства, розбалансована 
ціннісно-нормативна система, загострюються міжнаціональні відносини. Про це свідчать не 
лише результати сучасних політологічних і соціологічних досліджень, але й це прослідковується 
на рівні політичної діяльності. 

© Г. І. Луцишин, 2012



196

 Політологія                                   Філософія і політологія в контексті сучасної культури  

Вип 4 (3)   2012

Проблеми загальнонаціональної консолідації виявилися доволі складними для України. 
Останнім часом серед науковців постійно тривають дискусії, якою повинна бути українська 
нація, щоб вона залишалась сильною і разом з тим не перетворилась у «безнаціональну» 
державу. Питання, які були ключовими на початку державотворення, сьогодні постали із цією ж 
актуальністю. Націю необхідно творити із тих елементів, які сформувались історично та існують 
на даний час, творення чогось абсолютно нового (модерного) не приносить особливого успіху 
і не буде тривалим утворенням. Також дискусійними серед науковців залишаються питання з 
приводу того, що повинно бути в основі української нації – політична, етнічна чи етнополітична 
складова. 

В усі часи науковці по-різному трактували поняття національної консолідації, національної 
єдності; зокрема одні вважали, що єдність, цілісність держави і нації може забезпечити 
професійна і моральна влада, наявність авторитетних політичних та національних лідерів, інші 
за основу консолідації нації брали розвинуте громадянське суспільство, демократію та стабільні 
соціально-економічні процеси. Звичайно, процеси національної консолідації залежать від 
багатьох чинників, зокрема політичного режиму, політичної культури, національних традицій, 
національного складу держави, рівня соціально-економічного розвитку та ін. 

Особливу увагу у вивченні проблеми національної консолідації приділяють сучасні 
українські вчені, зокрема, Варзар І. М., Євтух В. Б., Горбатенко В., Римаренко Ю. І., Кресіна І., 
Крисаченко В. С., Колодій А. Ф., Картунов О. В., Круглашов А., Майборода О., Рудакевич О. М., 
Степико М., Федуняк С., О. Дергачов та ін. Також актуальними є і праці зарубіжних науковців - 
Б. Андерсона, П. Бурдьє, Р. Брюбейкера, К. Дойча, В. Кимлічки, Е., Ренана, Е. Сміта, Ч. Тейлора, 
Е. Шилза, Ф. Шміттера та ін. 

Українські дослідники – С. Римаренко, І. Варзар, А. Колодій та ін. – розглядають процес 
національної консолідації як процес націєтворення, який є тривалим та комплексним. 
С.  Римаренко ключовим чинником національної консолідації визначає національну культуру, 
яка є духовно інтегруючою силою, сприяє духовному пробудженню нації та згуртованості нації 
[6, c. 359]. Окремі науковці розглядають національну консолідацію як один з етапів розвитку 
нації, зокрема, К. Майноуг розглядає розвиток нації як триступеневий процес 1) пробудження – 
період, коли нація усвідомлює себе як нація, коли відбувається пошук національної ідентичності, 
відродження національної культури, мови; 2) боротьба за незалежність; 3) консолідація нації – 
після досягнення незалежності державам часто загрожує небезпека розпаду на частини, і тому 
зміцнення, об’єднання є важливим процесом [5, c. 150]. 

Процес формування української політичної нації позначений різними теоретичними підходами 
націєбудівництва -- народницький (М. Костомаров, В. Антонович, М. Грушевський, Р. Лащенко, 
С. Шелухін), консервативний (В. Липинський, О. Назарук, С. Томашівський, Д. Дорошенко, 
В. Кучабський), державницький (О. Бочковський, В. Старосольський, С. Дністрянський, 
О. Ейхельман, С. Рудницький), дослідники радянського періоду (М. Слабченко, М. Яворський, 
В. Сарбей, В. Дядиченко, Ю. Бромлей). Представники кожного з підходів пропонували своє 
бачення чинників та методів національної консолідації. Аналізуючи праці зарубіжних та 
українських дослідників варто наголосити, що проблема виникнення й еволюції націй охоплює 
надзвичайно широке коло питань, навколо яких вже тривалий час точаться гострі дискусії, що 
зумовлені різними методологічними підходами до вирішення поставлених проблем. Звичайно, 
актуалізація кожного з чинників національного будівництва залежить від конкретних історичних 
умов формування нації та сучасних реалій. На сьогодні труднощі наукового пізнання нації 
зумовлені високим ступенем політичної заангажованості проблеми націє будівництва. 

Мета даної статті – проаналізувати процес національної консолідації як основу формування 
та розвитку українського політичної нації. 

Розвиток нації є системним та тривалим процесом, який охоплює усі сфери як суспільної, 
етнонаціональної так і політичної діяльності. У системі внутрішньонаціональних процесів 
ключове значення має все, що пов’язане із національною єдністю та особливостями її 
розвитку, її політичним змістом. Без національної консолідації неможливо досягнути ключових 
стратегічних цілей у діяльності нації та держави, це необхідна умова для стабільного політичного 
розвитку, впровадження реформ, стабілізації економіки та подальшого національного 
розвитку. Національна єдність – це чинник, який постійно діє і становить основу національної 
життєдіяльності. Розвиток політичної нації є одним із способів стабілізації міжетнічних 
відносин, гармонізації інтересів титульної нації та національних меншин, важливим стимулом 
для консолідації суспільства. Важливу роль у цьому процесі відіграє і державна політика. 

У науковій політологічній літературі вивчення феномену і процесу консолідації є відносно 
новим. Як науковий феномен консолідація в перекладі з латинської (consolido) «consolidation» 
- об’єднання, згуртування, зміцнення. Проблеми консолідації розглядаються у різних сферах 
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знань, зокрема, у соціології, політології, економіці, культурі тощо. Термін консолідація 
використовується, коли йдеться про об’єднання людей, окремих організацій, громадських сил 
для посилення боротьби за спільні цілі. Сутність процесу консолідації можна розглядати у 
таких значеннях: зміцнення, згуртування суспільства та усіх його компонентів; вибір, який веде 
до формування сукупності правил політичної гри, спільних домовленостей, які є результатом 
взаємної згоди. 

Національна консолідація – це етнополітичний процес, який спрямований на зміцнення та 
об’єднання етнонаціональних груп, які утворюють націю, шляхом поступового усунення бар’єрів 
та формування спільних цінностей, інститутів (політичних, економічних, соціальних, духовних) 
з метою досягнення спільних завдань. Процес національної консолідації може розвиватись як 
згори до низу, коли ініціатива іде від національно-свідомої еліти, так і в зворотному напрямку 
– знизу догори, з ініціативи народу за умови розвинутого громадянського суспільства. Також 
ряд західних науковців вказує на те, що консолідація у політичній нації часто формувалась із 
застосуванням сили зі сторони держави. Проте сьогодні методи силової консолідації вважаються 
неприйнятними і засуджуються світовою демократичною громадськістю. Сучасні нації можуть 
розбудовуватись на добровільних засадах, за принципом компліментарності. 

Національна консолідація суспільства залежить від багатьох чинників, зокрема, вона є 
можливою за умови національного консенсусу (лат. consensus – згода, одностайність) – згода між 
суб´єктами політики з національних питань на основі базових цінностей і норм, спільних для 
всіх основних соціальних та політичних груп суспільства; це стан згоди більшості суспільства 
щодо ключових принципів політичної організації, розподілу благ, влади та прав у суспільстві. 
Етнонаціональний консенсус означає спільність позицій, взаємну згоду, які встановлюються 
у суспільстві або до яких приходять етнонаціональні групи, незважаючи на відмінності, 
протилежні інтереси, зумовлені етнічними, соціальними, політичними, національними, 
релігійними та іншими особливостями. 

Серед основних принципів національної консолідації України можна назвати: створення 
атмосфери взаєморозуміння і довіри між нацією і етнічними меншинами незалежно від 
соціального стану; розвиток поліетнічного суспільства на засадах толерантності, діалогу, 
національної спрямованості, честі й гідності; створення сприятливих умов для збереження 
етнонаціональної ідентичності, спадкоємності поколінь; розвиток культурної самобутності 
українського етносу, всебічне відродження мови, вдосконалення правових основ регулювання 
національних відносин [2, c. 212]. 

Етнонаціональними чинниками консолідації української нації можна вважати гармонізацію 
міжнаціональних та міжетнічних відносин, відносини між етносуб’єктами (титульна нація 
– національні меншини – корінні народи), а також відносини всередині окремого етносу, що 
відображають соціально-історичні та політико-економічні умови життя цього етносу, його 
статус, норми, традиції, пріоритети та цінності. Перешкодою для національної консолідації 
України є протиставлення різних соціокультурних середовищ – україномовна українська 
культура населення Західної України та частини областей Центральної України; російськомовна 
українська культура східних, південних та частини центральних областей України. У питаннях 
політичної та національної консолідації населення України на сучасному етапі культурний 
фактор тісно пов’язаний із етнічним і набирає зростаючої ваги. Проблемним є те, що наша 
держава за час свого розвитку не мала досвіду національної єдності, оскільки, перебуваючи у 
складі різних держав, Україна не мала ані територіальної, ані етнічної, ані культурної єдності. 

Враховуючи поліаспектність та багатовимірність процесу консолідації, він може бути 
багатофункціональним, а інколи і маніпулятивним. Український дослідник М. Степико 
наголошує, що консолідація соціуму може розглядатися у різних вимірах: консолідація 
територіальна (горизонтальна), ціннісна (вертикальна), ситуативна, загальнонаціональна тощо 
[7, c. 20]. Також вчений вказує на те, що консолідація соціуму може бути і ситуативною, адже 
саме ситуативну консолідацію ми періодично спостерігаємо в Україні. Національна консолідація 
може здійснюватися під впливом як внутрішніх факторів – соціальних, політичних, релігійних, 
національних, етнічних тощо, так і зовнішніх – впливу окремих держав, міжнародних 
організацій, наявність зовнішньої небезпеки чи загроз. 

До проблеми консолідації слід підходити комплексно, не лише з точки зору стабілізації 
і зміцнення суспільства, нації чи демократичного політичного режиму. Один з відомих 
теоретиків проблеми консолідації Ф. Шміттер визначає суть процесу консолідації як вибір, що 
веде до формування та уніфікації правил політичної гри, домовленостей на основі взаємної 
згоди. Ключовою дилемою консолідації Ф. Шміттер вважає питання про набір інститутів та 
цінностей, з якими політики можуть погодитися, а громадяни побажають підтримати. Потрібна 
згода відносно основних правил, з використанням яких вирішилися б існуючі суперечності та 
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конфлікти [9, c. 19]. 
Результати багатьох соціологічних досліджень свідчать про те, що у частини українського 

суспільства виробилося доволі негативне сприйняття поняття «нації» та самого поняття 
«національний». Це можна пояснити як внутрішньополітичними причинами, так і 
зовнішньополітичними (вплив інших держав). Певний внесок у ці процеси зробили і лідери 
держави, зокрема, президент Леонід Кучма заявляв, що національна ідея не спрацювала. Віктор 
Ющенко, з яким у 2004 році пов’язували новий етап національного відродження, особливий 
наголос робив на минулому, історичний пам’яті, але не зумів сформувати програму майбутнього 
розитку нації. Використання історичних подій та фактів для посилення національної ідеї 
та стимулювання національної гордості є важливим кроком, але для розвитку нації цінним є 
образ спільного майбутнього, нація повинна отримати проекцію майбутнього, інакше вона 
втратить мотивацію бути нацією. Тут доречним є вислів Е. Ренана: «Нація вимагає минулого, 
але в сучасності вона резюмується цілком контретним фактором: це чітко висловлене бажання 
продовжувати спільне життя» [8, c. 254]. 

Політична нація формується на основі різних етнічних спільнот, які об’єднані спільною 
історичною долею, спільною державною мовою, загальнонаціональними цінностями та 
політичними інститутами. Політична нація консолідує людей, вона формується на основі 
національної державності та громадянського суспільства, владні інституції сприяють 
національній консолідації, інколи використовуючи з цією метою навіть методи примусу. 
Представники політичних націй вирішують питання своєї національності на підставі 
громадянства, належності до певної держави, схвалення її найголовніших політичних цінностей. 
Політичну націю формують державотворчий етнос та національні меншини країни. Спільним 
для них є громадянство держави, яку вони творять для себе, захист прав та свобод кожного 
з членів суспільства, національні інтереси країни загалом. Також політична концепція нації 
базується на теорії «спільності території», зокрема, важливою є територіальна солідарність серед 
населення, незалежно від етнічних, культурних, мовних, релігійних та інших відмінностей, 
спільні інтереси і надії на майбутнє стають новітніми сутнісними характеристиками нації, 
створюють її синонімічні доповнення – «політична нація», «нація – держава». Така нація 
твориться державою, яка формує спільні цінності, що стають основою для консолідації нації. 

Основою активності політичної нації є соціополітичні та державотворчі процеси в умовах 
розвиненого громадянського суспільства, дотримання прав людини, політичних свобод та 
високої політичної культури. І хоча «нація» і «держава» належать до різних суспільних категорій, 
вони мусять співіснувати. Держава може успішно розвиватись тоді, коли існує почуття єдності 
національної спільноти, особливо в питанні підтримки державної влади. Водночас нація здатна 
зберегти свою культуру, тобто свою національну індивідуальність завдяки підтримки державної 
влади. 

Формування політичної нації відбувається у тісному взаємовпливі держави, її титульного 
етносу та національних меншин. Однак для усіх визначень поняття нації, хоча б частково, але 
завжди присутній етнічний компонент – мова, культура, традиції тощо. Етнополітика держави 
в умовах творення політичної нації формується за принципом «єдність в різноманітності». 
Основою для побудови політичної нації є добре сформовані політичні та економічні зв’язки, які 
підкріплені культурою, мовою, традиціями. Важливим є і те, що політична нація виражає волю 
усіх суспільно активних громадян в полі етнічному суспільстві, вона сприяє активній інтеграції 
суспільства на рівні політичних відносин, разом з тим важливим є врахування етнічних чинників, 
зокрема, врахування інтересів різних національних меншин. 

Політична нація сприяє активній інтеграції суспільства на рівні політичних відносин, разом 
з тим важливим є врахування етнічних, культурних, релігійних чинників. Основою консолідації 
суспільства є розуміння української політичної нації як відктритої політенічної спільноти. 

Як зазначає С. Римаренко, «вихідним пунктом консолідації суспільства є розуміння самої 
української нації як поліетнічної спільноти, що історично склалася на території України і 
усвідомлює себе як спільноту громадян Української держави» [6, c. 359]. Водночас консолідація 
не обмежується лише створенням політичної нації, а вимагає також формування спільних 
елементів етнокультурного характеру, включає такі поняття як національна єдність, національна 
ідея, національні інтереси тощо. 

На переконання Т. Возняка, можна виділити дві концепції творення, формування та консолідації 
політичних націй. Значною мірою вони опираються на те, звідки нація черпає мотивацію 
для свого існування, енергію для свого розвитку і у якому напрямку вона хоче розвиватися. 
Як не парадоксально, є нації чи їх частини, які черпають свою енергію тільки у минулому і 
дивним чином пробують розвиватися у минуле. А є нації, чи їх частини, які черпають енергію у 
майбутньому і розвивається у майбутнє [3]. 
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Зміст і характер національного розвитку багато в чому залежить від того, яких саме народів він 
стосується – чи нація формується вперше, чи процеси національної консолідації відновлюються, 
посилюються, набувають сучасних форм, а сама нація підноситься на новий, вищий щабель 
розвитку. 

Цікавим є бачення розвитку політичної нації українською письменницею Оксаною Забужко, 
яка наголошує, що політична нація починається саме із єдиного інформаційного поля [3]. 
О. Забужко переконана, що аналізуватися повинні однакові, спільні ідеї, а не персоналії. В країні 
велика множина роздроблених «малих інформаційних полів», і тому дуже утруднена громадська 
консолідація, бо будь-яка нова інформація просто «тоне» в загальному перехресному «шумі». 
Письменниця підкреслює, якщо не буде працювати принцип спільного консенсусу у суспільстві, 
то нема і сенсу говорити про те, що це за суспільство. Аналітики в Україні часто говорять, що 
потрібна «Солідарність» за аналогом польської. Однак там, де немає зрілого громадянського 
суспільства, там немає відкритих політичних процесів, нормального життя, нормальної країни, 
«Солідарність» не може скластися в умовах інформаційного хаосу -- наголошує О. Забужко. 

Національна консолідація суспільства найчастіше забезпечується двома способами: 
політико-правовим засобами (культурні уподобання стають особистою справою громадян) та за 
ініціативою «титульної нації», етнічної серцевини, коли приналежність до нації не визначається 
державним кордоном. Досвід показує, що нація, яка об’єднана почуттям патріотизму, 
культурними цінностями швидше консолідується і спроможна ефективніше вирішувати 
свої проблеми. Роль держави в консолідації багатьох націй була значною, проте її не варто 
переоцінювати. Зусилля держави не мали успіху, коли вона хотіла асимілювати етноси, які вже 
політизувались, усвідомивши свою самобутність, хоча і не створили власні держави. 

Підсумовуючи, варто наголосити, що хоча сучасний націєтворчий процес в Україні триває 
більше двадцяти років, успіхів в етнонаціональній політиці поки що дуже мало. Для подолання 
політико-ідеологічної та мовно-культурної роз’єднаності регіонів необхідна виважена та науково-
обгрунтована етнонаціональна політика. Як наголошує А. Колодій, «міцність і життєздатність 
нації залежить насамперед від наявності волі і вміння людей, що належать до неї, будувати 
державу, від усвідомлення необхідності здійснювати свій суверенітет, розвивати культуру і 
загалом влаштовувати своє життя відповідно до власних уявлень» [4, c. 231]. Незавершеність 
консолідації титульного етносу, брак національної свідомості, нездатність українців відстоювати 
свій національний інтерес, позбавляють державу міцного етнонаціонального ядра, навколо 
якого б ефективно формувалася ідентичність політичної нації. 

Як бачимо, немає єдиної моделі та успішної формули національної консолідації та розвитку 
політичної нації. Єдність нації – запорука стабільності та ефективного підґрунтя для формування 
політичної нації. Політична нація може розвиватись лише у демократичній державі та за умов 
розвитку громадянського суспільства, де існує рівність прав титульного етносу із іншими 
етносами, що проживають на території держави, де панує верховенство закону та повага до 
прав людини, де існує високий рівень політичної участі населення, де громадян між собою 
об’єднують спільні цілі, одна мета, спільні інтереси. 
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КОЛІЗІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДЕМОКРАТІЇ: В ПОШУКАХ 
ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Суперечності функціонування демократії тривалий час є резонансним фактором досліджень у 
галузі політичної науки. Широкий інтерпретаційний спектр часто не стільки вносить змістовну 
визначеність, скільки остаточно заплутує сприйняття цього феномену. За таких обставин 
вирішального значення набуває виявлення причинно-наслідкових зв’язків, які призводять до 
суперечливих вердиктів щодо демократії. 

Ключові слова: демократія, політична сфера, функціонування, інтерпретація, причинно-
наслідкові зв’язки, змістовний генезис. 

 
Противоречия функционирования демократии длительное время является резонансным 

фактором исследований в области политической науки. Широкий интерпретационный спектр 
часто не столько вносит содержательную определенность, сколько окончательно запутывает 
восприятие этого феномена. При таких обстоятельствах решающее значение приобретает 
выявление причинно-следственных связей, которые приводят к противоречивым вердиктам в 
отношении демократии. 

Ключевые слова: демократия, политическая сфера, функционирования, интерпретация, 
причинно-следственные связи, содержательный генезис. 

Contradictions associated with the operation of democracy have long been a resonance factor of 
studies in political science. A wide range of interpretation often not so much making a substantial 
certainty as completely confuses the perception of the phenomenon. In such circumstances, the crucial 
importance belongs to identification of cause-and-effect relationships that lead to inconsistent verdicts 
on democracy. 

Keywords: democracy, the political sphere, operation, interpretation, causal relationships, 
meaningful genesis. 

У праці «Про демократію» Роберт Даль зазначав: упродовж двадцяти століть, протягом 
яких демократія обговорювалася, дискутувалася, аналізувалася, ігнорувалася, підтримувалася, 
стверджувалася, реалізовувалася, руйнувалася і зазнавала аргументаційних атак, згоди щодо 
деяких найбільш фундаментальних аспектів, котрі відносять до її сутності, так і не виникло. 
Від себе додамо: аналогічне зауваження виявилося б цілком справедливим, якщо його 
екстраполювати на явище демократії, ідеології та деяких інших поширених феноменів сучасної 
суспільної дійсності, які мають найвищий рейтинг вживаності й за всіма канонами формальної 
логіки мали б бути понятійно найбільш виразними, прозорими і несуперечливими. 

Високим рівнем аргументованості позначена теза, згідно з якою «демократія може успішно 
функціонувати лише тоді, коли члени суспільства володіють специфічною (демократичною) 
політичною культурою (консенсусною, неконфліктуальною). Коли ж така культура суспільству 
не притаманна, то про демократію не може бути й мови навіть за наявності демократичних 
інститутів. Які ж фактори, що впливають на становлення демократичного режиму, визначають 
його стабільність, або, навпаки, стають причиною падіння? Прагнення дати відповідь на 
це запитання привела багатьох дослідників до визначення культурних факторів, які поряд з 
інституціональними, політичними та економічними розглядалися як одне з можливих пояснень» 
[1, c. 76-77]. 

Спроба скласти перелік визначень демократії як форми правління, політичного режиму і 
способу життя привела Р. Даля до впровадження в науковий обіг терміну «поліархія», що означає 
форму правління більшості громадян (на противагу монархії та олігархії)». Концепція поліархії 
є неоелітистським варіантом плюралістичної демократії, за якої акцент робиться на плюралізмі 
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інтересів груп і організацій, на змагальності їхніх шансів на перемогу, на здійсненні влади 
або на вплив на владу. Виходячи із взаємозв’язку між ідеальною та реальною демократією, з 
деяких невідповідностей у функціонуванні демократії у сучасному суспільстві, Р. Даль аналізує 
парадокси демократії. У наші дні розбіжності між цими двома значення демократії (емпіричною 
та ідеальною, метою та ідеалом) призвели до складного й неоднозначного визначення концепції 
демократії. Справді, демократія, по суті, є елітарною і прагматичною. Вона має як певні переваги, 
так і вади. Участь у здійсненні владних повноважень вимагає підбору осіб, що беруть участь в 
обговоренні й ухвалення рішень незалежно від рівні їхньої компетентності, підготовленості та 
спеціалізації. У цей контекст списується і функціонування сучасної бюрократії, котра науково 
обґрунтована М. Вебером як необхідний інструмент для організації раціонального й ефективного 
функціонування сучасного суспільства, а згодом стає нефункціональним, руйнівним фактором 
соціального механізму» [1, с. 77-78]. 

Згідно з Р. Міхельсом, демократія потребує особистої участі у прийнятті рішень усе більшої 
кількості людей, що досягається лише завдяки розширенню бюрократичного контролю над 
діяльністю політичних партій і профспілок, а також зосередженню влади в руках невеликої 
групи осіб – бюрократів. Так демократія наражається на суперечність, яку неможливо 
подолати. «Г. Моска ставив під сумнів саме поняття «демократія», оскільки публічне правління 
зосереджується в руках домінуючих меншостей (еліти), а підлегла більшість (маси) свідомо чи 
неусвідомлене зважає на цю обставину. Він вважав, що будь-яка політична влада є олігархічною, 
вбачаючи в представницькому парламентському правлінні «вироджену форму демократії». На 
думку Г. Моски, демократія Аристотеля була, по суті, аристократичною для більшості членів 
суспільства (демосу). Нині ж демократія є маскуванням міноритарної влади, «плутократичної» 
демократії. Він вважав демократією утопією, міражем, у гонитві за яким некомпетентні маси, 
стаючи об’єктом маніпуляцій з боку демагогів, прокладають шлях диктатурі в її сучасних виявах 
(соціалізм та фашизм)» [1, с. 80]. 

Як згадував Алексіс де Токвіль, ніщо так не вражає за результатами знайомства зі США, як 
всезагальна рівність умов. Ця рівність – фундаментальний факт американського життя. Вона 
поширюється значно далі законів США, панує над усіма сферами суспільного буття, інтенсивно 
генерує громадську думку, породжує почуття, навіює відповідний спосіб дій і модифікує будь-
яке суспільне явище. Токвіль одним з перших розгледів, що епоха лідерства Європи в світовій 
політиці минула: відтоді основний досвід демократії формували вже США. Ще на початку ХІХ 
століття більшість англійців вважали цю країну інтелектуальною провінцією. Вони іронізували 
з «дикунства й обмеженості» громадян США, не розгледівши, що з учня Європи ця країна 
неухильно перетворюється на вчителя і провідного гравця. 

Токвіль зауважив, що демократія більш небезпечна для свободи, ніж монархія чи аристократія. 
Авторитет монарха є суто фізичним. Він контролює практично все в житті підлеглих, але 
не спроможний підпорядкувати їхні думки. Натомість демократичний деспотизм більш 
екстенсивний і м’який: не вдаючись до тортур, він змушує людей деградувати. Деспотизм 
демократії зумовлений владою громадської думки, яка придушує і висміює непопулярні 
погляди. Без жахів аутодафе неортодоксально мислячий індивід раптом виявляє, що його 
кар’єра зруйнована, його піддали остракізму і презирству співгромадяни, а впевнені в його 
невинності друзі звели до мінімуму спілкування з ним, аби раптом самим не постраждати. 
Токвіля надзвичайно непокоїв цей тихий террор, який не страчує людину, а просто не дає їй 
жити, не тиранізує, а виснажує людей настільки, що народ перетворюється в легко кероване 
стадо, а уряд – в пастуха. 

Ставлення Токвіля до окресленої тенденції було двоїстим. Він гостро відчував цінність 
особистості та її унікальність, а посередність і тривіальність демократії його пригнічувала і 
дратувала. Токвіль визнавав: коли бачиш величезну массу істот, подібних одна одній, де ніхто 
не вищий і не нижчий, то мимоволі здригаєшся від такої одноманітності й починаєш жалкувати 
про минуле – незалежно від того, якими б не були його недоліки. 

Втім, свою фундаментальну працю Токвіль все-таки завершує на оптимістичний лад: можливо, 
рівність менш піднесена, однак вона більш справедлива, і саме в цій справедливості – джерело 
її безальтернативної величі й краси. Він наголошував, що індивід не повинен вважати себе 
безпомічним на тлі дії сліпих сил – історії, природи, раси тощо. Безперечно, кожен знаходиться 
в межах деякого фатального кола, переступити через яке він не в змозі. Однак в межах цього 
кола індивід має майже необмежені можливості. Аналогічна концептуальна теза стосується і 
суспільств: ми не можемо завадити поширенню тенденцій рівності, але від нас значною мірою 
залежить, до чого вони призведуть – до свободи чи рівності, варварства чи просвітництва, 
злиднів чи процвітання. 

Як писав К. Поппер у «Відкритому суспільстві та його ворогах», основною критеріальною 
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ознакою, атрибутом «відкритості» суспільства є демократія, котра володіє потужним критичним 
потенціалом індивідуальної та суспільної свідомості: в такому суспільстві не лише ставляться 
терпляче, а й усіляко стимулюють інакодумство, інтелектуальну свободу як окремих індивідів, 
так і соціальних груп, спрямовану на розв’язання соціальних проблем і динамічне реформування 
суспільства. Для К. Поппера надзвичайно важливою була така ієрархія цінностей: спочатку – 
свобода, потім – справедливість. У вільному суспільстві засобом критики і реформаторських 
перетворень з’являються непогані шанси для досягнення справедливості; натомість у суспільстві, 
закритому для критики, як правило, й мови не може бути про справедливість. 

Як влучно зауважують Т. Дай та Х. Цайглер, «іронія демократії» полягає в тому, що саме еліти, 
а не маси, в найбільшій мірі втілюють демократичні цінності сучасного суспільства; демос же 
здебільшого виявляється носієм авторитарних, екстремістських і загалом антидемократичних 
тенденцій: «Маси не надають переваги демократичним «правилам гри»; коли вони політично 
активовані, то практично завжди виходять за межі цих правил і вдаються до насилля» [5, с. 500]. 

З огляду на зазначену обставину з метою послідовної реалізації власних принципів і задля 
надійної стабілізації демократія має істотно обмежувати і знижувати рівень безпосередньої 
замученості громадян у процеси вироблення, прийняття і реалізації політичних рішень. 
Небезпека для такої реалізації чатує не стільки з боку окремих кланів, які акумулюють в 
своїх руках джерела і ресурси влади, скільки і насамперед з боку мас, котрі претендують на 
безроздільну монополію. Відтак, другою «іронією демократії» є те, що саме маси, а не еліти є 
найбільшою небезпекою для демократичних перспектив сучасного суспільства. 

Демократичні системи із гранично широким представництвом якраз і призводять до 
некерованості держави. Беручи до уваги цю особливість, влада повинна бути істотно незалежною 
від настроїв виборців, інакше вона виявиться неспроможною здійснювати відповідальну політику. 
Р. Даль влучно зауважив, що напружена конкуренція цілком об’єктивно змушує політичні еліти 
чутливо реагувати на потреби виборців. Втім, не менш об’єктивно це відкриває шлях для 
тотального популізму і охлократичної трансформації демократичної системи. Напрошується 
висновок: необхідна не лише чутливість, а й деяке дистанціювання управлінської ланки від 
поточних вимог і тактичних інтересів мас, інакше стратегеми національного (суспільного, 
державного) розвитку не буде досягнуто. 

На противагу поширеному стереотипу фашистська чи комуністична диктатура, як правило, 
не є прямою узурпацією влади, а з’являється в результаті спротиву корумпованому режиму. Не 
варто робити розлогий історичний екскурс, аби переконатися в очевидному: тоталітарні рухи 
мали масовий характер і виникали внаслідок широких народних протестів. Неможливо уявити 
перемогу тоталітарного руху за умов суспільного добробуту і процвітання. Основою успіху 
тоталітаризму є знову-таки не політичну узурпація, а віра в його мету на початковій стадії. Маси 
вірили не стільки в Гітлера, Сталіна чи Мао Цзедуна, скільки в ідеї світлого майбутнього, в те, 
що вожді не лише хочуть, а й спроможні забезпечити настання такого майбутнього. 

Як слушно наголошує Дж. Сарторі, «визначаючи демократію лише як виборну поліархію, ми 
ігноруємо аспект ефективності функціонування системи, оскільки електоральна конкуренція 
забезпечує не якість результатів, а лише їх демократичний характер. Що ж стосується чеснот 
кінцевого продукту, то вони залежать від якості, а не від чутливості лідерства» [6, с. 171]. Тому 
кожна революція має сенс лише в тому разі, якщо обрала своєю метою відновлення демократії, 
але не в евфеміністичному сенсі – як «правління народу» або «влада більшості», а тоді, коли 
соціальні інститути в особі всезагальних виборів і права народу змістити уряд реалізують 
суспільний контроль за діяльністю владних структур і здійснюють ненасильницькі реформи. 

У політичній науці високим рівнем консенсусу володіє теза щодо корелятивної залежності 
між рівнем життя у країні та перспективами демократичного ладу: чим вищий рівень ВВП на 
душу населення, тим більш реальною є вірогідність демократії. Зокрема, «з 1950 по 1999 роки 
тривалість існування демократії у країні зі середньодушовим доходом менше 1000 доларів 
складала приблизно 12 років. При доходах на душу населення 1000 – 2000 доларів демократичне 
правління мало шанс тривати 25 років. При доходах понад 6000 доларів демократію змінити 
практично неможливо. Незалежно від будь-яких інших факторів жодного разу демократія не 
була демонтована в країні зі середньорічним доходом вищим, ніж у Аргентини в 1976 році (6055 
доларів). Відтак, має рацію Сеймур Ліпсет, стверджуючи, що чим багатша країна, тим більше в 
неї шансів зберегти демократію» [3, с. 153]. Щоправда, з наведеного правила існують висновки 
– насамперед в особі країн, які раптово збагатилися за рахунок експорту корисних копалин. У 
їхньому випадку еволюція збагачення була настільки раптовою, що практично не позначилася 
на еволюціонуванні демократії. 

Уподібнення демократії капіталізму – також доволі поширена теза. Втім, навіть якщо таку 
кореляцію відрекомендувати правилом, то з нього існує ще більше винятків, оскільки капіталізм 
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і демократія нетотожні не лише на концептуальному рівні, а й у практичній сфері. Як зазначає 
Олексій Якубін, «вільна економіка і капіталізм напрочуд добре почувають себе не за демократії, 
а за авторитарних способів керівництва, коли незначна меншість за допомогою наявних у неї 
силових та управлінських важелів може нав’язувати свої інтереси більшості населення. З іншого 
боку, відсутність дикого капіталістичного ринку у багатьох випадках не заважає, а сприяє 
розвитку демократії і свободи у найрізноманітніших формах: регулювання ринку, потужний 
державний сектор і «велика держава» сприяють вираженню інтересів більшості населення» [4, 
с. 2]. 

Ініціаторами реформування елітаризму шляхом його зближення з класичною теорією демократії 
були К. Мангейм (1893 – 1947) та Й. Шумпетер (1883 – 1950). Ці дослідники намагалися довести, 
що елітаризм та демократизм за певних умов можуть бути сумісними. Зокрема Шумпетер 
вважав, що демократія існує там, де влада завойовується за допомогою боротьби за голос 
народу. Він виклав свої погляди у праці «Капіталізм, соціалізм і демократія» (1942). Політичну 
демократію він осмислює за аналогією з конкурентною боротьбою, що ґрунтується на інтересах 
економічного ринку, а політичний процес розглядав як процес ринковий, у якому виборці мають 
певний попит, а бюрократи і політики виступають з пропозицією. «Залишаючи за автономними 
елітами відповідальність за ухвалення політичних рішень, демократія сприймається ним як 
щось сумісне з бюрократичними, політичними та економічними інститутами» [1, с. 80]. 

Дослідницька інтрига зберігається і щодо співвідношення демократії та бюрократії. 
Уведений у науковий обіг Ж. Гурне (1712 – 1759), термін «бюрократія» спочатку тлумачився 
як система управління, за якою суспільні інтереси підпорядковуються інтересам чиновницької 
адміністрації. У наш час цей термін має такі смислові значення: «1) адміністративна система, 
створена на постійній основі відповідно до певних традиційних професійних правил; 2) 
система правління, за якої вищі виконавські функції належать професійним адміністраторам, 
а не обраним представникам влади; 3) корпус державних професійних службовців, визначних 
окремою соціальною групою з певними інтересами і ціннісними орієнтаціями. Якщо 
раніше поняття «бюрократія» вживалося лише стосовно урядових установ, то зараз його 
використовують щодо будь-якої великої організації, котра має розгалужений штат управлінців. 
Цей термін використовується і в зневажливому значенні – для акцентування характерних вад 
бюрократичного адміністрування: рутини, байдужості, інертності, тяганини, неефективності, 
марнославства, агресивності та інших негативних проявів, що асоціюються з неефективним 
адмініструванням» [1, с. 78]. 

Цілком природно, що бюрократія як правління бюро часто протиставляється репрезентативним 
системам правління. М. Вебер у праці «Господарство і суспільство» характеризує проблематику 
бюрократії, ґрунтуючись на системному підході, особливо підкреслюючи, що «бюрократія є 
найбільш раціональною формою здійснення влади у правовій державі. Згідно з М. Вебером, 
бюрократична еліта замінила аристократичну тяганину. Волюнтаристська влада, заснована на 
примхах, емоціях і упередженості її носіїв, була замінена на правління експертів (професіоналів), 
покликаних ухвалювати оптимальні рішення. Інакше кажучи, ірраціональна адміністрація була 
замінена раціональною владою, а безпосередньо бюрократія почала персоніфікувати панування 
закону, а не людей» [1, с. 78-79]. 

Політична теорія відзначається різними підходами до інтерпретації кореляцій між демократією 
та бюрократією, а також до пояснення причин посилення бюрократизму в суспільстві. Зокрема, 
«теоретики класичного елітизму (В. Парето, Г. Моска, Р. Міхельс) вважали, що правління 
обмеженої еліти іншою частиною суспільства (масами) є неминучим. Суть сформульованої ними 
концепції полягає в ідеї правління суспільством соціальною елітою, групою, класом чи партією, 
певними особистостями, які володіють особливими, винятковими якостями і здібностями» [1, 
с. 79]. 

На сучасну пору існують три основних підходи до розуміння сутності демократії. Перший 
визначає її в категоріях джерел влади (волі народу), другий – її цілей (загального добра), а 
третій – процедур, котрі застосовуються під час правління. Згідно з підходом Й. Шумпетера, 
політичні системи відповідають нормам демократії в тій мірі, в якій представники обираються 
на основі рівних, чесних і періодичних виборів, під час яких кандидати вільно конкурують за 
голоси виборців і в яких має право брати участь все доросле населення. Така демократія набуває 
двох вимірів – боротьби та участі, які Р. Даль відрекомендував ключовими поняттями поліархії 
як «реалістичної демократії», що визначають ступінь демократичності політичних систем. 
Відповідно демократія передбачає контроль громадян над політикою, відповідальне правління, 
толерантність і відкритість у здійсненні політичних намірів, раціональний дискурс з приводу 
найважливіших суспільних проблем. 

Свобода слова, друку, зборів і організацій є необхідними умовами повноцінного здійснення 
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політичної конкуренції і виборчої кампанії, котра відбувається на принципах демократії. Згідно з 
критеріально-індикативною шкалою Р. Даля, системи є настільки недемократичними, наскільки 
вони не допускають опозицію до виборів, або в якій така опозиція є обмеженою чи переслідується, 
опозиційні газети зазнають цензури і закриваються, відбувається маніпулювання голосами 
виборців та фальшування результатів виборів. Уряди, котрі виникають на основі виборів, 
можуть бути неефективними, корумпованими, безвідповідальними і контрольованими різними 
групами інтересів, не здатними до впровадження політики, необхідними для суспільного блага, 
однак якщо існують демократичні норми й процедури, то всі недоліки й похибки можуть бути 
оперативно відкоригованими. 

У наш час превалює концептуальний підхід Р. Даля, згідно з яким ідеалом представницької 
системи є не демократія, а поліархія – влад кількох груп, еліт та прошарків, котрі ефективно 
здійснюють представницькі функції. Симетричним відповідником цього типу політичного 
ідеалу є модель, відповідно до якої поліархія є правлінням меншості, яке обирається народом 
на конкурентних умовах (як правило – на виборах). Демократія ж – на відміну від поліархії – є 
ідеалом, котрий передбачає рівну участь усіх громадян в управлінні. 

Нині демократія як влада більшості здійснюється насамперед засобом представницьких 
інститутів. Як зазначають Д. Веймер та Е. Вайнінг, «суспільство підійшло б найближче до прямої 
демократії, якби мало право своєчасно відкликати виборних представників, відповідальних 
за ухвалення рішень. Тоді відповідальні за такі рішення виробляли б політику принаймні 
з урахуванням динаміки вподобань» [2, с. 186]. У перспективі інститути представницької 
демократії необхідно замінити формами і моделями прямої демократії, котра забезпечить 
індивідуальну і безпосередню участь громадян у прийнятті загальносуспільних рішень. 

Якщо ще наприкінці 90-х років ХХ століття основним критеріальним аргументом вибору на 
користь демократичного розвитку суспільства вважався господарсько-економічний успіх і рівень 
життя, то нині, після того, як з’ясувалося, що завдяки паразитуванню на природних багатствах 
можна забезпечити високий рівень достатку, нехтують елементарними демократичними 
нормами, правами і свободами, вибір на користь демократії все більше набуває ознак вибору 
культурно-цивілізаційного, аксіологічного та етичного. 
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РОСІЙСЬКО-АМЕРИКАНСЬКІ ВІДНОСИНИ НА ЗЛАМІ ТИСЯЧОЛІТЬ 

Розглянуто пріоритетні напрями взаємовідносин двох ядерних наддержав у постбіполярний 
період. Зокрема коротко розкрито питання співпраці у галузі ядерної безпеки та міжнародної 
стабільності, а також проаналізовано причини та наслідки суперечностей у геополітичній сфері. 

Ключові слова: Російська Федерація, США, напрямки взаємовідносин, ядерне роззброєння. 

Рассмотрены приоритетные направления взаимоотношений двух мощных ядерных 
государств – Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки в постбиполярный 

© О. Ю. Кондратенко, 2012



205

Філософія і політологія в контексті сучасної культури                                   Політологія          

 2012   Вип 4 (3)

период. В частности вкратце раскрыт вопрос сотрудничества в отрасли ядерной безопасности 
и международной стабильности, а также проанализированы противоречия в геополитической 
сфере. 

Ключевые слова: Российская Федерация, США, направления взаимоотношений, ядерное 
разоружение. 

The aim of the article is to outline the Russian-American dialogue on reducing strategic nuclear 
weapons, conflicts of interests in the post-analysis of the discourse about the deployment of U. S. 
missile defense system in Eastern Europe. Considered priorities relationship of two nuclear superpowers 
in the post-bipolar period. Specifically briefly exposed to cooperation in the field of nuclear security 
and international stability and analyzes the causes and consequences of geopolitical conflicts in the 
post. With the end of the Cold War, Russia has ceased to be one of the poles of the global impact 
that long considered the Soviet Union. After the Soviet collapse, Russia is trying to regain its former 
power, not excluding the new round of confrontation with the U. S. Evidence of this is the policy of 
President Vladimir Putin, who is trying to restore the Russian Empire through the formation of different 
integration structures. At the turn of the millennium, Russia is trying to keep an equal dialogue with 
the U. S. on key international security issues in the context of nuclear disarmament, the fight against 
international terrorism and other global challenges. Russian-American relations in the post-bipolar 
period characterized by cycles, as is often the phase differences between the two nuclear powers varies 
warming for what follows a new round of confrontation. Cooling of political relations between the 
two countries, which is clearly traced in the last few years, some political experts tend to be regarded 
as the beginning of a «new Cold War». However, given the new geopolitical balance of power in the 
international arena renovation confrontation between two nuclear powers such as the Soviet-American 
today seems unlikely. Last largely refuted inconvenience aggravation of the conflict for both sides. 
Meanwhile politics Barack Obama aims to optimize the Russian-American relations in the context of 
the so-called «reset». 

Keywords: Russia, the USА, the direction of relationships nuclear disarmament. 

У вивченні питання російсько-американських відносин простежується значна прогалина 
у вітчизняній політичній науці. Поясненням цьому є фактична відсутність комплексних 
наукових розвідок із зазначеної тематики. Вітчизняні дослідники торкаються питань відносин 
Росії та США здебільшого через призму місця України у структурі формування провідних 
полюсів світової політики, що тим самим знижує вивчення сутності впливу великих держав на 
світову систему. Саме тому постає необхідність комплексного і всебічного аналізу російсько-
американських відносин задля подальшої актуалізації проблематики та сприяння утвердженню 
нового наукового напряму на теренах України. 

Наукові розробки із зазначеного питання у своїй переважній більшості традиційно 
представлені російським та західними авторами. Проте, логічно буде спочатку назвати розвідки 
українських авторів, зокрема Л. Коврик-Токар [14], А. Луценка [15], В. Орлик [19], П. Сіновець 
[27], О Шевчука [37]. Російська академічна думка традиційно репрезентована такими провідними 
науковцями-політологами як А. Богатуров [1; 2], Я. Пляйс [21], С. Рогов [23], А. Торкунов [34], 
Д. Тренін [33], Т. Шаклеіна [36] тощо. Об’єктом окремої уваги дана тематика фігурує і серед 
Західних вчених, зокрема американців Л. Айхари [29], Д. Гудбі [9], Е. Качинса [13], Т. Грема [8] 
та У. Денверса [10]. 

В цілому ж ознайомлення з рядом наукових праць наводить на попередній висновок, 
що російсько-американські відносини досі не стали полем серйозної уваги та наукової 
заклопотаності українських політологів і лише окремі зарубіжні дослідники наблизились до 
більш-менш повноцінного розкриття даної проблеми. 

У зв’язку з цим, задля бодай часткового заповнення цієї лакуни, автор статті ставить перед 
собою наступні завдання:

 висвітлити продовження діалогу щодо скорочення стратегічної ядерної зброї; 
 з’ясувати питання виникнення суперечностей та зіткнення інтересів двох держав на 

пострадянському просторі;
 розглянути питання розміщення американської системи ПРО в Східній Європі. 
Передусім відзначимо, що важливим етапом становлення двосторонніх відносин між 

США і РФ стало їх зближення у торговельно-економічній сфері після набуття у липні 1992 р. 
чинності домовленості про надання сторонам найбільшого сприяння*. За цією домовленістю 
США висловили обіцянку сприяти Росії у проведенні реформ її економіки з метою формування 
вільного ринку та інтеграції РФ у глобальну економіку. Водночас США пообіцяли Росії допомогу 
у створенні привабливого інвестиційного клімату шляхом удосконалення законодавства у сфері 
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оподаткування, власності й контрактового права, а також у сфері прав інтелектуальної власності 
[3, с. 435 437]. 

У січні 1993 р. Дж. Буш-старший прибув з офіційним візитом до Москви у ході якого було 
підписано договір про подальше скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь 
(СНО-2, START II). Під час підписанні договору сторони виходили з того, що останній набуде 
чинності лише після того як Україна, Білорусь і Казахстан ратифікують СНО-1 та приєднаються 
до договору про непоширення ядерної зброї у якості неядерних держав. Ратифікацію договору 
СНО-1 ці три держави ухвалили у своїх парламентах у грудні 1994 р. Остаточно ж договір був 
ратифікований у 1996 р. Конгресом США та у 1997 р. Держдумою РФ [9, с. 118; 25, с. 334-
335; 26, с. 360]. Водночас досить важко просувались переговори по ратифікації договору СНО-
2, оскільки ще у березні 1997 р. у Гельсінкі президенти Росії і США підписали спільну заяву 
про перенесення терміну ліквідації озброєнь на 31 грудня 2007 р. Останнє здебільшого було 
викликано фінансовими проблемами Росії, пов’язаними з девальвацією національної валюти. 
Зрештою довір був ратифікований Федеральними зборами Росії у квітні 2000 р. Особливістю 
документу було те, що він вважався чинним лише за умов дотримання умов договору ПРО 1972 
р. Тому на випадок виходу США з договору ПРО, Росія вважала правовим вихід з договору 
СНО-2 [26, с. 399]. 

Хоча співпраця Росії зі США у другій пол. 1990-х рр. залишалась ще досить тісною, проте 
між двома державами вже назрівали суперечності стратегічного плану. Перше таке загострення 
суперечностей у російсько-американських відносинах відбулось під час Боснійської кризи у 
1997 р. та із оголошенням офіційних планів розширення Північноатлантичного альянсу на схід, 
зокрема за рахунок тих країн, які ще не так давно перебували під цілковитою опікою СРСР у 
рамках соціалістичної співдружності [25, с. 335]. 

24 березня 1999 р. розпочалося систематичне бомбардування натівськими ВПС стратегічних 
об’єктів по всій території Сербії, а 3 липня до Косово 1999 р. був введений військовий контингент 
Альянсу. В результаті таких дій Косово було фактично відторгнуте від Югославії. Російська 
Федерація виступила проти інтервенції в Косово з подальшим наданням Сербії гуманітарної 
та економічної допомоги. В свою чергу західні політики, більшою мірою США, різко 
розкритикували Росію за відмову підтримки НАТО і вимагали введення проти неї санкцій [25, 
с. 380]. З цього видно, що косовське питання стало предметом політичних дискусій між Росією 
і США та послугувало погіршенню двосторонніх відносин аж до відновлення конфронтації. 

Невдовзі американська адміністрація порушила договір ПРО 1972 р., взявши курс на 
розгортання національної протиракетної системи, мотивуючи свої дії небезпекою завдання 
ракетних ударів з боку Іраку та КНДР. Такі дії дали зрозуміти, що США подібними діями 
підвередили намір вийти з договору ПРО в односторонньому порядку [25, с. 398]. 

Після чергових президентських перегонів у 2000 р. новим господарем Кремля став молодий 
і амбітний політик В. Путін, який своїм першочерговим завданням вбачав повернення Росії 
ролі світового гравця. Зокрема у його зовнішньополітичній доктрині простежується ідея 
рівноправного діалогу зі США відносно всіх ключових питань світової політики. 

24 травня 2001 р. відбувся офіційний візит новообраного російського президента до США, 
втім у ході зустрічі так і не вдалось досягнути бодай найменшого компромісу з питань ПРО. 
Водночас США повідомили Росію про план виходу з договору ПРО 1972 р., погодившись при 
цьому підписати новий договір з Москвою про контроль над озброєнням [22, с. 398]. У травні 
наступного року під час офіційного візиту Дж. Буша до Росії цей договір було підписано, який 
зрештою отримав назву Договору про обмеження стратегічних наступальних потенціалів 
(СНП) і передбачав скорочення до 31 грудня 2012 р. сумарної кількості стратегічних ядерних 
боєзарядів з 6 8 тис. до 1,7 2,2 тис. одиниць [25, с. 399]. Цей документ був свого роду «моральною 
компенсацією» Росії за вихід США з ПРО 1972 р. 

Новій співпраці у плані зближенню Росії та США певною мірою сприяли події 11 вересня 
2001 р., які вкрай загострили проблему міжнародного тероризму. Тоді російський президент 
зробив деякі спроби піти на компроміс зі Сполученими Штатами в цьому напрямку, втім наміри 
останнього зазнали тоді невдачі. Не дивлячись на зміну тональності у стосунках двох держав 
повноцінного потепління між ними так і не відбулося. 

На фоні погіршення європейсько-американських відносин через суперечності щодо 
Іракського конфлікту, в Росії пропагувалась ідея зближення зі США з метою попередження 
загрози з боку інших держав та наддержавних утворень. Заради цього Москва готова була 
дотримуватись союзницьких зобов’язань щодо США, а ті в свою чергу мали б визнати Східну 
Європу, Закавказзя, Центральну Азію, Північно-Східну Азію сферою інтересів національної 
безпеки Росії [12]. Втім така ідея швидко зійшла нанівець і навіть її натхненники через деякий 
час заговорили про неможливість такого союзництва, оскільки США тоді вкотре повернулися 
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до політики стримування Росії. 
В цілому ж, погіршення відносин між Москвою і Вашингтоном не позначились на низці 

стратегічних і найбільш важливих питань двох держав. На початку 2005 р. відбулась перша 
офіційна зустріч Держсекретаря США К. Райс із російським міністром закордонних справ 
С. Лавровим, котра мала визначити нові підходи і принципи стратегічного партнерства Росії 
та США. Ще напередодні зустрічі Держсекретар відкинула ймовірність систематичного 
перегляду стосунків з Росією. Під час зустрічі з С. Лавровим К. Райс акцентувала свою увагу на 
питаннях, які стояли на заваді двосторонньому діалогу, зокрема утиски свободи ЗМІ, «справа 
Юкосу» та нова процедура формування губернаторського корпусу за якою вся повнота влади 
має зосереджуватись в руках Кремля. Не дивлячись на це Держсекретар окреслила майбутні 
зовнішньополітичні орієнтири США відносно РФ у відповідності до яких Сполучені Штати мали 
намір продовжувати діалог з Москвою по низці ключових питань незважаючи на занепокоєння 
деякими негативними чинниками внутрішньої політики Росії. К. Райс, зокрема, наголосила 
на підтримці Росії у її прагненнях вступу до СОТ, а також відкинула можливість тиску на РФ 
задля пожвавлення демократичних процесів. Також у ході зустрічі було узгоджено порядок 
майбутнього саміту у Братиславі на якому планувалось визначити відносини Росії зі США на 
найближчі 4 роки. На думку російського політолога Д. Треніна, ця зустріч була покликана задати 
новий тон російсько-американським відносинам, котрі вже відзначались прохолодою [18]. 

Загалом же, співпрацю у стратегічній сфері Москва і Вашингтон прагнули зберегти. Прикладом 
тому був Братиславський саміт, який відбувся у лютому 2005 р. за участю президентів обох 
країн. На саміті було оцінено стан двосторонніх відносин, зокрема відбувся конструктивний 
діалог з питань боротьби з глобальними викликами, як то: боротьба з тероризмом, припинення 
незаконного обігу та вивезення переносних протиповітряних зенітних ракетних комплексів, 
перешкоджання поширенню ракетних ядерних технологій здебільшого в таких країнах як Іран 
та Північна Корея [18]. 

Радники Дж. Буша пропонували уникати прямої конфронтації з Москвою, принаймні до тих 
пір доки буде не вирішена проблема Іраку [18]. Також ряд політичних аналітиків відзначали про 
небажання посилення тиску США на Росію у зв’язку з підвищенням цін на нафту. Для Росії 
різке загострення протиріч зі США також було неприйнятним, оскільки остання потребувала 
підтримки під час головування на саміті «великої вісімки» у 2006 р. та вступу до СОТ. Із 
завершенням саміту президенти обох країн прагнули продовжувати політичний діалог. Цьому 
зокрема свідчить підписана російсько-американська угода про ядерну безпеку [18]. 

Нову сторінку у російсько-американських відносинах відкрила промова В. Путіна «Глобальні 
кризи – глобальна відповідальність», зроблена 10 лютого 2007 р. на міжнародній конференції 
з питань політики й безпеки у Мюнхені. Російський президент зробив акцент на формуванні 
нової міжнародної системи, яка отримала назву багатополярності та відзначив про неможливість 
існування однополярного світу у сучасних умовах, оскільки жодна держава не здатна самостійно 
розв’язувати глобальні викликни сучасності. Водночас В. Путін гостро засудив наміри Заходу 
щодо стримування Росії. Ця подія стала по суті фазою нового страту двостороннього суперництва 
[12]. 

Відомо, що в оточенні В. Путіна тривалий час конкурували дві основні групи: ліберали, 
які неприховано приймали західну модель розвитку та сили, що вважали західні цінності 
згубними для Росії. Політичні аналітики дійшли висновку, що Росія відтоді остаточно зійшла 
з колії ринкових реформ у класичному розумінні, оскільки у якості зовнішньополітичного 
важеля почала робити ставку виключно на сировинні ресурси. Свідченням тому стало різке 
підвищення російських цін на енергоносії для своїх найближчих сусідів. Все це говорило про 
перегляд зовнішньополітичної концепції Кремля, а разом з нею й стосунків як із найближчим 
оточенням зокрема так і з Заходом в цілому. Водночас погляди представників колись впливової 
проамериканської лінії тоді значно змінились. В той же час Росія намагається вести боротьбу 
проти американського домінування на пострадянському просторі, котре здійснюється шляхом 
розповсюдження американських суспільно-політичних моделей, прикладом яких російська 
влада вважає сценарії кольорових революцій. При всьому Білий дім не відкидав співпраці в 
одних напрямках і неприхованого суперництва в інших. Так, нерозповсюдження зброї масового 
ураження вважається цариною природної співпраці. Енергетика трактується як сфера, де 
інтереси розходяться, однак існує потенціал співпраці. Сфера, у якій не може бути компромісів 
це демократичний вибір пострадянських країн [12]. 

Президент США у своєму виступі щодо проблем демократії, зробленому напередодні 
саміту в Хайлігендаммі наголосив на тому, що суперечності двох держав не вийдуть за межі 
ідеологічного та інформаційного протистояння. Утім, він не виключав подальшого загострення 
протистояння Москви і Вашингтона у контексті відстоювання своїх інтересів [12]. Саме тому 
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ряд американських політиків, на кшталт Г. Кіссінджера застерігають Білий дім від подальшого 
просування НАТО на схід задля уникнення провокативних дій відносно Росії. Така політика, 
на їх думку, може зрештою призвести до повтору грузинського сценарію на території інших 
пострадянських країн, зокрема України. 

Загалом Росія у силу асиметричності російсько-американських стосунків також прагне 
уникати «нової холодної війни», проте своїми діями США та країни НАТО «сприяє» нарощування 
останньою військових потенціалів. Прикладом цього стали дискусії навколо розгортання ПРО 
в Польщі та Чехії у ході яких Росія погрожувала націлити свої ядерні ракети на нові об’єкти 
в Європі. Водночас Білий дім висловив думку про розміщенні в Польщі своїх ракет «Patriot». 
Асиметричною відповіддю Росії стало випробування у травні 2007 р. нової балістичної ракети 
РС-24, здатної нести кілька ядерних зарядів. Така локальна гонка озброєнь підкреслювала 
хворобливу реакцію Москви щодо дій США на території колишніх її союзників [11]. 

Погрожуючи зруйнувати універсальні режими контролю над озброєннями Росія намагається 
вирішити локальні питання двосторонніх стосунків з низкою країн, які раніше належали до 
сфери радянського впливу. Таким чином, змусивши США відмовитись від планів розгортання 
ПРО у Чехії та Польщі, Москва певною мірою змогла продемонструвати країнам ЦСЄ та 
пострадянського простору ілюзорність натівської парасольки [12]. 

У червні 2007 р. на саміті «великої вісімки» російський президент у знак компромісу висловив 
свої пропозиції щодо спільного використання зі США однієї із станцій російської системи 
попередження про ракетний напад в Габалі (Азербайджан) [12]. 

На початку квітня 2008 р. відбувся Бухарестський саміт відбувся який чітко визначив баланс 
сил та інтересів Росії, зокрема відклав на перспективу вступ до НАТО України і Грузії. Разом 
з тим старі члени НАТО продемонстрували, що в майбутньому Росія може не мати права вето 
на рішення стратегічних питань, пов’язаних з набуттям членства новими країнами. Тут варто 
загадати позицію М. Горбачова щодо планів розміщення Вашингтоном системи ПРО в Європі, 
яка підкреслює, що Захід не виконав обіцянки щодо обмеження розширення НАТО в обмін на 
підтримку возз’єднання Німеччини та її членства в Альянсі [6]. 

На зламі тисячоліть, на думку Д. Треніна, Кремль все частіше почав розглядати воєнну 
політику США як цілковито антиросійську. Тоді у військових колах РФ починає відроджуватися 
образ противника/агресора США від якого Росія має захищатися у такий спосіб, як це було за 
радянських часів. Такий підхід російські політики все частіше розглядають, як засіб згуртування 
росіян перед новими загрозами з боку Заходу [33]. 

Новий виток прохолоди у відносинах між Росією і США був спричинений російсько-
грузинським конфліктом у серпні 2008 р., у якому Росія, як зазначається у світовій пресі, 
виступила на боці південноосетинських та абхазьких сепаратистів. Саме тоді США вдалися 
до різкої критики зовнішньої політики Росії та її імперських амбіцій на пострадянському 
просторі. На думку міністра оборони США: «Росія покарала Грузію не стільки за конфлікт 
із сепаратистами, скільки за прагнення грузинів інтегруватися із західним світом. Це сигнал 
всім колишнім членам Радянського Союзу, які прагнуть інтегруватися із Заходом і вийти з-під 
впливу Росії» [7]. Сполучені Штати заявляючи про санкції наголошували на тому, що Росія 
своїми діями може поставити під сумнів свою заявку про вступ до СОТ подальше перебування 
у «великій вісімці». Все ж таки Старий світ не виступив єдиним фронтом зі США проти Росії 
для якого енергетична залежність залишається досить відчутною [28]. 

Кардинальна зміна тональності у російсько-американських стосунках відбулася з обранням 
нового президента США – Б. Обами. Новий господар, овального кабінету, обраний від 
Демократичної партії, на телеканалі NBC заявив: «…для нас важливо побудувати з нуля 
відносини між США і Росією». Весь подальший діалог супроводжувався тезою про перегляд і 
оптимізацію російсько-американських відносин. Яскравим прикладом цьому стала Женевська 
зустріч Держсекретаря США Г. Клінтон з міністром закордонних справ РФ С. Лавровим у 
березні 2009 р. під час якої була увімкнена символічна кнопка «перезавантаження». Зрештою 
новообраний кабінет намагається будувати відносини з Росією на прозорості й прагматизмі. 
На думку Б. Обами одним з ключових моментів зовнішньої політики Росії в майбутньому має 
стати продовження діалогу зі США щодо співпраці у сфері нерозповсюдження ядерної зброї 
та боротьби з міжнародним тероризмом. Водночас, деякі представники пропрезидентської 
партії настоюють на уповільненні темпів розширення НАТО на схід в обмін на «переконання» 
Росією Ірану у недоцільності ядерного проекту. В свою чергу Росія заявила про перегляд планів 
розміщення ракетних комплексів «Іскандер» у Білорусі та Калінінградській області [24]. 

Політичні експерти стверджують, що у перманентних погіршеннях відносин Росії зі США 
варто звинувачувати обидві сторони. Так, американські неоконсерватори скориставшись тими 
змінами, які відбулись після падіння Берлінського муру, почали ставити під сумнів угоди 
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часів холодної війни. Саме наміри розмістити елементи ПРО в Польщі й Чеській Республіці 
вважається відгомоном цієї політики. У відповідь, Росія активно намагається відновити на 
пострадянському просторі зону впливу з подальшим її перетворенням на один зі світових 
полюсів шляхом розробки та втілення різних інтеграційних проектів. Москвою було зроблено 
кілька заяв відносно протидії ПРО у Східній Європі шляхом зміцнення та модернізації своїх 
ядерних сил та стратегічної авіації аж до створення на Кубі бази стратегічних бомбардувальників 
[16; 34]. 

Продовженням діалогу на найвищому рівні став офіційний візит Б. Обами до Москви у липні 
2009 р. де останній під час зустрічі зі своїм колегою Д. Медведєвим обговорив ряд важливих 
питань двосторонніх відносин, зокрема проблему подальшого скорочення наступальних 
ядерних озброєнь, покращення торгово-економічних зв’язків, співпрацю у ядерній сфері 
та врегулювання ситуації в Афганістані. Результатом таких переговорів стало ухвалення 
меморандуму щодо скорочення і обмеження СНО – до 1,5 тис. боєголовок для кожної зі сторін, 
рамкового документа з питання подальших кроків співпраці між збройними силами РФ і США, а 
також угоди про транзит американських військових вантажів територією Росії. Таким чином, на 
думку ряду аналітиків, головним лейтмотивом російсько-американських відносин за нинішніх 
умов буде збереження співпраці при існуючих розбіжностях. Останні події справді всиляють 
надію на те, що з приходом нової адміністрації як в Росії так і США, відносини двох держав 
вийдуть на новий рівень і відзначатимуться конструктивним діалогом та прагматизмом [34]. 

Таким чином, російсько-американські взаємини у постбіполярний період характерні 
своєрідною циклічністю, оскільки досить часто фаза суперечностей у відносинах двох держав 
змінюється потеплінням за чим слідує новий виток протистояння. Після розпаду СРСР 
здавалося Росія і США розвивали відносини та створювали спільні інститути незважаючи на 
розбіжності, що завершилися війною у Косово. Зрештою охолодження політичних відносин 
між двома державами, яке досить чітко простежувалося останнім часом, деякі політологи 
схильні розцінювати як початок «нової холодної війни». Втім, зважаючи на нову геополітичну 
розстановку сил на міжнародній арені, поновлення протистояння між двома ядерними державами 
на кшталт радянсько-американського видається сьогодні малоймовірним. Останнє здебільшого 
спростовується невигідністю загострення відносин для обох сторін. 
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ПОЛІТИКА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУ ЄВРОПИ

Систематизовано та детально проаналізовано основні підходи до визначення поняття 
Європи, серед яких особливу увагу приділено політичному. Представлено основні інтерпретації 
впливу політики на розуміння Європи. Доведено, що політична еліта ЄС визначає зміст поняття 
Європи, що безпосередньо зумовлює внутрішню та зовнішню політику ЄС та інших політико-
територіальних утворень. 

Ключові слова: концепт Європи, Європейський союз, політика. 

Систематизированно и детально проанализировано основые подходы к определению понятия 
Европы, среди которых уделено особое внимание политическому. Представлено основные 
интерпретации влияния политики на понимание Европы. Доказано, что политическая елита 
Европейского Союза определяет содержание понятия Европы, что непосредстаенно влияет на 
внутреннюю и внешнюю политику стран ЕС и других политико-территориальных единиц. 

Ключевые слова: концепт Европы, Европейский союз, политика. 

Interpretation of Europe is based on different characteristics and notions. It is explained that concept 
of Europe may be considered in terms of geographical boundaries, religion, identity, cultural and social 
development and politics. The main aim of this paper is to show the crucial role of politics in the 
defining Europe. 

Among all aspects of the concept of Europe analyzed in the article one might see that geographical 
discourse about Europe is the most predictable, but since the mid-twentieth century its understanding is 
more political. There are some aspects of the definition of Europe through politics. 

Firstly, political history makes a great influence on perception Europe as a political entity. Secondly, 
democracy, rule of law, civil society and human rights are the main characteristics of the European 
countries. Thirdly, Europe is seen as a space based on the principles of pluralism and diversity. Europe 
today is a cosmopolitan space, meaning that its specific social form characterized by the recognition 
of diversity in all its forms: national, cultural, religious, and above all political. Fourth, it is used to 
identify Europe with the European Union not only because of mass media reports, but also because the 
EU’s government has a strong impact on the European continent. 

Europe is a conventionally constructed political project that is initiated and driven by the European 
Union. For the state to be European means to have full or associated membership in the EU, to promote 
common European values and law, at least to be presumed as a part of Europe by the EU. 

In a nutshell, today discourse on the concept of Europe is based on politics and not on geographical, 
religious, cultural or economic processes that depends from the political intentions of the EU. 

Keywords: the concept of Europe, the European Union, politics

Визначення поняття Європи має різні аспекти та трактування, що зумовлено як історично, так і 
суспільно-політично. Якщо географічна дискусія з приводу визначення поняття Європи найменш 
проблематична, адже значних територіальних змін в Європі останнім часом не спостерігається, 
то змістовне окреслення Європи створює поле для полеміки серед представників суспільно-
політичних наук. Тож, визначення поняття Європи передбачає необхідність аналізу різних 
підходів, врахування суперечливих аспектів ідейно-теоретичного та практичного значення 
концепту Європи, а також тих наслідків, які з цього випливають. 

Для аналізу такого складного та багатоаспектного поняття як Європа необхідно відійти 
від практичних узагальнень та використати ті можливості, що надає політична теорія. Чітке 
визначення термінів і понять, вибір методології та відбір на її основі фактів, звернення до 
доробку наукового співтовариства дозволяє виявити специфіку дослідження європейського 
простору. 

Європейський простір – це філософська категорія, яка дозволяє відійти від історичної та 
політичної обумовленості визначення поняття Європи, яке залежно від контексту змінювало 
своє значення. Дефініцію європейського простору можна проводити за багатьма параметрами та 
в різних ракурсах, не обмежуючись лише геогрфічними показниками. Саме поняття «Європа» 
набуло широкого вжитку після XVII ст., на різних аспектах інтерпретації якого наголошують 
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М.  Кундера, Р. Льовенталь, Х. Мюнклер, Ю. Габермас. В даній статті стверджується, що на 
сьогодні провідним та визначальним є розуміння Європи як політичного проекту з «ядром» 
(А. Мушг), представленим інституціями Європейського Союзу, який за своєю суттю 
космополітичний (У. Бек, Е. Гранде) та плюралістичний (Х. Мюнклер). 

Теоретики та мислителі з часів Середньовічча в різних контекстах висловлювали своє розуміння 
європейськості, яке мало різні характеристики. Концепт Європи, з одного боку, об’єднує народи 
і конструює основи їхньої спільності, а з іншого - виступає найбільш дискусійним, адже може 
бути наповнений відповідно до тієї чи іншої політичної ситуації. Як зауважив Адольф Мушг, 
«Європа – це факт, який стає таким через те, що його усвідомлюють» [8]. Цей процес розуміння 
Європи призводить до необхідності її концептуалізації, тобто осмислення, наповнення змістом 
самого поняття (концепт від лат. conceptus – зміст поняття). Тож, важливо розглянути ті 
особливості концепту Європи в сучасних політичних умовах, які актуалізуються на початку 
тисячоліття. 

Можна виокремити наступні теоретичні підходи до визначення поняття Європи, які надалі 
будуть роз’яснені: географічниий; релігійний; соціо-культурний; на основі ідентичності; 
політичний. 

В більшості енциклопедичних та спеціальних словників запропоноване географічне 
потрактування Європи. До уваги не береться давньогрецький міф, за яким Європа – викрадена 
Зевсом донька фінікійського царя. Та якщо аналізувати навіть лише географічні визначення, 
можна чітко простежити, що жоден інший континент не має настільки нечітких та рухливих 
меж як Європа. Особливо це стосується її східного боку. 

До ХVІІI століття було поширене позначення східного кордону Європи за річкою Танаіс 
(сьогодні Дон), яке запропонував ще Геродот. Та ані античні, ані середньовічні автори не 
приділяли значної уваги цьому факту, адже частина Європейської рівніни не була ще заселена. 
Тож в описах Європи обмежувалися найближчими країнами. Тільки у 1730 р. (за даними 
Н. Дейвіса) шведський офіцер на російській службі Штраленберґ запропонував відсунути 
кордони Європи до Уральських гір. Тим самим, Петро І домігся, так би мовити, включення 
Російської імперії до європейського континенту, адже межа Європи була перенесена до підніжжя 
Уралу, річки Урал, Каспійського та Чорного моря, протоки Босфор, Мармурового моря, протоки 
Дарданели (за енциклопедією Брокґауза). Щоправда, в тій самій енциклопедії зазначається, що 
така межа, як Урал «не представляє собою дійсного бар’єру» [16, с. 628], а є суто умовною. Лише 
у 1833 р. після виходу «Підручника з георгафії» Фольґера сприйняття Європи від Атлантики до 
Уральських гір здобуло загальне визнання. Отже, не так однозначно трактування георгафічного 
визначення поняття Європи, але у порівнянні з іншими воно викликає найменшу кількість 
дискусій. 

Від географічного розуміння Європи перейдемо та соціально-обумовлених її визначень. 
В науковій літературі, особливо XVII- XVIII cт., визначають Європу залежно від поширення 

того чи іншого типу релігії, тим самим Європа розглядається як християнський або, навіть, 
виключно католицький та протесанський проект. Зокрема Річард Льовенталь (Löwenthal) 
наголошував, що Європа - «це та частина континенту, де християнство не підпадало під вплив 
Візантії» [3, с. 17]. Католицизм заклав такі основні характеристики Європи, як дуалізм світської 
та церковної влади, перевага раціональності перед вірою, добровільна спільність, панування 
правового порядку, увага на індивідуальній відповідальності. Дану думку підтримує і Хантінгтон, 
який проводить історичний та культурний злам цивілізацій Сходу і Заходу по лінії, що відділяє 
«західні християнські народи від мусульманських і православних народів» [13, с. 243]. Це межа 
Європи, яка знаходиться біля кордону Росії зі Скандинавськими та Прибалтійськими країнами, 
в районі України, західної Білорусі, Румунії. Мілан Кундера наголошує на поділі континенту на 
дві частини: «одна була пов’язана з давнім Римом і Католицькою церквою, базою ж розвитку 
другої були Візантія та Православна церква» [20, с. 628]. Але, якщо брати до уваги лише 
релігійний чинник, то навряд чи православну Грецію можна було б віднести до Європи. 

Так, ідею європейськості лише католицьких держав було представлено такими мислителями 
як П’єр Дюбуа (1306 р. «Повернення Святої Землі») та герцог де Сюллі (великий задум - «Grand 
Dessin»). Історичним прикладом спроби надати Європі суто католицького змісту зібрання 
голів європейських держав, організоване папою Пієм ІІ (Єнеа Пікколоміні) 1 червня 1459 року. 
Передумовою даного зібрання були ідеї папи з приводу нового оформлення європейського 
простору, викладені в роботі «Трактат про державу Європа» (1458 р.). Папа хотів об’єднати 
європейських правителей для боротьби проти «невірних» та встановлення миру в Європі. 

Європу можна визначати також на основі поширення того чи іншого типу культури, соціальних 
відносин, наявності спільної історичної та культурної пам’яті. Так, Марк Крепон пропонує два 
способи соціо-культурного визначення поняття Європи. 
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За першого способу Європа пов’язується «з обраним та обмеженим спадком» [4, с. 4]. До нього 
можна віднести Античність, Римську імперію, християнство та будь-що інше, що дозволить 
віднайти спільне і маркувати його відповідно до соціально-політичних потреб спільноти. В той 
час, коли «той чи інший з цих складників стає предметом політичної інструменталізації, вони 
надихають на те, що можна назвати «політиками ідентичності» чи «політикам належності» [4, 
с. 5]. Такий спосіб потребує пошуку «сутності» Європи, яка має бути єдиною, неповторною та 
виключати інші можливі сутності, що призведе до пошуків автентичності, ґенеалогії, в якій 
нівелюється вплив інших на становлення Європи. В цьому контексті цікавими є дослідження 
французького політолога Б. Баді, який розробляє «залізний закон ідентаризму» [7]. Він вважає, 
при зміні зв’язку між національною державою і територією, остання стає визначальним 
чинником формулювання ідентичності, яку доповнюють вже існуючі інші тпи ідентичності. 

Друга орієнтація передбачає пов’язування Європи з винятковим її призначенням, яке 
вибудовується навколо спільних цінностей та способів пізнання та осмислення дійсності. За 
такого варіанту національні відмінності нівелюються з метою побудови спільного проекту 
Європи. 

Ще однією особливістю соціо-культурного підходу до визначення поняття Європи є її 
персоніфікація, що призводить до ототожнення з певним типом культури. Часто не лише 
в політичних промовах, заявах, а й в наукових працях дослідників вжваються особовий 
займенник «вона» в різних відмінках, а також присвійний займенник «її», до яких вживаються 
якісті прикметники. Ти самим складається враження про наявність персональних рис у Європи, 
таких як, наприклад, чесність, справедливість, порядність, культурність та інші. Тим самим, 
європейське стає епітетом чогось позитивного, цивілізованого, розвиненого, напротивагу 
«варварському», «не-європейському». 

Визначення поняття Європи часто виводять зі спільної історії, культурних надбань, а отже і 
спільної культури пам’яті. Можна стверджувати, що «за браком спільних політичних структур 
європейську цивілізацію можна було визначити лише за культурними критеріями» [1, с. 25]. 
Античність, Середньовіччя, Відродження, Новий та Новітній часи – культурно-історичні епохи, 
які було пройдено усіма європейськими народами. Так, Мілан Кундера в роботі «Трагедія 
центральної Європи» зазначає, що саме культура, а точніше культурна пам’ять, є найбільш 
важливим аргументом єдності Європи, з якої з’являється та актуалізується європейська ідея 
та виникають можливості для вирішення загальноєвропейських проблем. Щоправда, в основу 
європейської культури він покладає культуру «серединної», тобто Центральної Європи, зокрема 
Німеччини та Чехії. Як наголошує Едґар Морін, суттєва риса Европи – це різноманіття культур, 
об’єднане спільними науковими підходами, способами пізнання дійсності та тенденціями 
в літературі. Європі притаманна «єдність відмінного та протилежного … – принцип діалогу, 
проблематизації та пошук основ» [7]. Культура Європи включає спільні науково-методологічні 
підходи до опису та аналізу як фізичних, так і соціальних явищ. За даного підходу Європа 
розглядається як «цивілізаційний простір, основною умовою існування якого є збереження 
культурного різноманіття» [10, с. 599]. 

Щоправда, таке узагальнення призводить до нехтування тим фактом, що одні культури 
піднімалися у вигляді наукових чи мистецьких шкіл, інші – занепадали. В окремих містах чи у 
деяких районах існували специфічні культурні традиції, аналогів яким не було в Європі. Жан 
Марі Доменак наголошує, що немає і не існувало «єдиної європейської культури», потрібно 
говорити «не про європейські культури, а лишень про культури Європи, кожна з печаткою власної 
окремішності». До того ж «історія – це спосіб, яким культура трактує минулі події, щоб на тому 
ґрунті проаналізувати свою сучасність і планувати майбутнє» [2]. Теоретичною проблемою в 
даному контексті є те, що досить важко розмежувати культуру і релігію, адже вони постійно 
знаходяться у тісному взаємозв’язку та взаємодії, що призводить до підміни цих понять. 

За основу визначення європейського простору можна взяти політику як основу публічної 
взаємодії та впливу одних національних еліт на інші. Політика відігравала провідну роль як в 
процесі становлення Європейського Союзу, так і під час визначення поняття Європи. Можна 
також зауважити, що у вищезазначених підходах до формування концепту Європи значну роль 
відіграє політика як процес публічної взаємодії з приводу влади. Політика, яка не зводиться 
лише до державної, а включає й інші її різновиди у локальному та глобальному вимірах, 
створює розуміння Європи, яке проектується як всередині неї, так і ззовні. В межах даного 
підходу простежуються кілька основних аспектів. 

Варто зазначити, що політична Європа в тому вигляді, в якому ми її сприймаємо сьогодні, 
склалася не так давно. Утвердження типу політичної, зокрема партійної системи, політичної 
культури, встановлення умов громадянства та закріплення основ державного будівництва 
європейських країн відбулося здебільшого в період 1910 – 1920-х рр. Стейн Рокан визначає цей 
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проміжок часу європейської історії як точку «затвердіння», починаючи з якої Європу можна 
розглядати як внутрішньо цілісний політичний проект. 

По-перше, Європа як політична величина зводиться до подій політичної історії. Європейський 
простір може бути визначено межами колишньої імперії Каролінгів, спадкоємницею якої 
вважається Священна Римська імперія. Традиції та здобутки цього державного утворення 
перейшли в спадок народам, які населяють цю територію і саме вони можуть вважатся 
представниками Європи. Фактично, це не всі сучасні західно- та центральноєвропейські країни. 
З перебігом історичних подій територія обох імперій суттєво змінювалась і держави, які існували 
в той час, на сьогодні значно трансформувалися. Такий підхід пропонує буквальне перенесення 
частини європейської політичної історії на всю територію Європи. 

По-друге, на межі між соціо-культурним та політичним розумінням Європи можна визначити 
концепт Європи на основі принципів ідентичності. Німецькі дослідники наголошують, що 
«Європа знаходиться там, де європейці відчувають себе європейцями» [11, с. 14]. Розуміння 
Європи через ідентичність дає можливість розглянути її в двох основних ракурсах: інклюзивному 
та ексклюзивному. 

В основу інклюзивного поняття Європи покладаються загальнолюдські цінності, притаманні 
спільноті та які формують її ідентичність, зокрема повага до прав людини і громадянина. 
Саме інклюзивне поняття Європи та Європейського Союзу «відображає тривалий, ймовірно 
домінуючий, дискурс, який активно підтримується всередині Союзу» [15, c. 37]. Інклюзивна 
європейська ідентичність передбачає комунікацію та взаємовплив з іншими політико-
територіальними і культурними одиницями. Так можуть бути встановлені умови для прийняття/
неприйняття інших спільнот в коло європейців. Ті, хто відкрито демонструють прихильність 
проголошених спільних європейських цінностей, визначають свою прихильність до основ 
європейського суспільного співжиття, відносяться до Європи. 

Натомість ексклюзивна ідентичність відображає взаємодію Європи із зовнішнім 
середовищем. Це розуміння Європи як «фортеці», яка утворюється на основі спільного ринку 
та жорсткого контролю за зовнішньою міграцією. «Фортеця Європа» – це спосіб ідентифікції 
спільноти в негативному значенні, тобто за допомогою протиставлення себе іншим спільнотам. 
Одиним зі способів такого визначення Європи є розмежування «своїх» і «чужих», визначення 
«європейських», «майже європейських» та «неєвропейських» народів. Так, «інший» 
розглядається не як ще один, а чужий, який уособлює власні негативні риси та ті характеристики, 
які становлять суттєву загрозу для «своїх». До такого розмежування вдається Едвард Саїд, коли 
зауважує, що протягом віків в в європейській культурі відбувалося «іншування» Сходу, наділення 
його такими стереотипними рисами, які сприяли утворенню розламу між західним і східним 
світами. Захід розглянув свою відмінність від Сходу як його слабкість і, як зазначає Едвард Саїд, 
накинув йому штучну політичну доктрину – орієнталізм [12]. Тож, «ексклюзивна ідентичність 
базується на пізнанні власного шляху за допомогою неприйняття, заперечення «іншостей» як 
«чужостей» [19, с. 620]. Така ідентичність передбачає виключення за межі Європи інших, тим 
самим ідентифікуючи «своїх». 

По-третє, до європейських країн зараховують ті, які мають сталу демократичну форму 
правління, дієву конституцію та правову систему, верховенство права і розвинене громадянське 
суспільство. Сюди також можна віднести «капіталізм як центральну силу економічного розвитку» 
[3, с. 11]. За данною логікою, якщо економіка держави характеризується впровадженням 
ринкових механізмів і демократичних норм, то її можна віднести до європейського простору. 
Європа виступала «недосяжним ідеалом, метою, до якої мали прагнути всі європейці» [1, с. 26]. 
І тепер, реалізувавши певні способи державотворення та управління, ідеал Європи ставорений 
і може бути застосований як мірило європейськості тієї чи іншої спільноти. Дане визначення в 
основі своїй містить євроцентричні установки, які часто співпадають з розумінням «Заходу» та 
«цивілізації». 

По-четверте, сучасний німецький політолог Херфрід Мюнклер пропонує розглядати Європу 
як політичний простір, заснований на принципах множинності і різноманітті. Так, «розвиток 
різних націй може розглядатися саме як сутнісна риса Європи і її історії – як у добрих, так і в 
поганих проявах»[9]. Європа за цього визначення постає як ідеальне поєднання плюралізму, 
спільних політичних інтересів і взаємозалежності. 

В даному контексті необхідно наголосити на розумінні Європи як нового типу імперії. 
Можливості побудови імперії в певному регіоні задля подальшого його розвитку сприяють появі 
позитивного дискурсу імперії. Імперія розглядається як новий тип державно-теріторіальної 
організації, який має такі основні характеристики:

формальність, гнучкість і напівпроникливість кордонів, які відображають ступінь влади і 
впливів, не залежать від культурних, релігійних, та можуть бути змінені за бажанням політичних 
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спільнот стати частиною імперії;
європейська імперія виникає випадково та характеризується постійними взаємовпливами 

центру та периферії;
поєднання формальної рівності, незалежності та перебування невеликих держав і сателітів в 

«більш чи менш розпізнаваній залежності від центру» [18, c. 18]; 
нова «середньовічна» європейська імперія [21, c. 10 - 15] характеризується мультикультурними 

ідентичностями, різними типами громадянства, нечіткістю та децентралізацією. 
Так, Європа на сьогодні стає космополітичною, як на те вказують Ульріх Бек та Едгар Гранде. 

Це означає, що її специфічна суспільна форма характеризується визнанням різноманітності в 
усіх її проявах: національної, культурної, релігійної, а насамперед політичної. 

На останок, Європа може бути ототожнена з Європейським Союзом, проектом, конструкцією, 
«виробленою брюсельською бюрократією та технократією» [9]. Це пов’язано з провідною, 
системоутворюючою роллю, яку виконує ЄС в межах європейського простору. Набуття 
членства в ЄС за виконання вимог, закріплених в основних нормативно-правових документах 
ЄС, означає легітимізацію належності до Європи, а ототожнення понять Європи та ЄС стає 
агальновживаним в науці і практиці. Тобто, ті держави, які не вступили до ЄС або, принаймні 
не мають з ним тісних партнерських стосунків, не співвідносяться з європейськими. До цього 
підходу відноситься також дискусія щодо можливості поняття «політична система Європи», яке 
тотожне за своєю суттю поняттю «політична система ЄС». 

Отже, політичні визначення Європи неоднозначні і потребують значного уточнення, але у 
своїй сукупності вони виконують провідну роль у створенні образу сучасної Європи. Сучасна 
Європа, мається на увазі Європа, яка утворилася на межі ХХ – ХХІ століть, характеризується 
провідною системоутворюючою роллю основних політичних інститутів Європейського Союзу, 
багатосторонньою взаємодією між основними її складовими та взаємообміном із зовнішнім 
середовищем, яким виступають як інші держави, так недержавні організації. 

На основі усіх вище перерахованих підходів можна зробити висновок, що Європа 
розглядається не лише як виключно географічна, культурна чи релігійна область. Адже кожен з 
вищезазначених чинників (географічний, релігійний, соціо-культурний або політичний) підпадає 
під вплив політики. Європа стала тим, чим вона є завдяки, з одного боку, внутрішньому обміну 
між власними складниками, а з іншого – «завдяки виходові за власні межі» [4, с. 16]. Внутрішня 
взаємодія на європейському просторі та постійний зовнішній вплив на нього, перманентний 
політико-культурний взаємообмін обумовили появу такого умовно зконструйованого явища як 
Європа. 

Зважаючи на фактичні дані про історичний розвиток Європи та сучасний її стан, варто 
наголосити, що Європа на сьогодні – це особливий політичний проект. Це не волевияв народу 
чи певних територіальних груп, які спільно вирішили обрати самоназву «Європа». Скоріше 
навпаки, через акт виявлення та реалізацію політичної волі групи правлячих осіб відбулося 
нав’язування її іншим особам, зокрема населенню Європи та поширення такої думки у світовій 
спільноті. Європа – це «найбільш високоскладний та зовнішньо диференційований, рухомий 
політично та політично рухливий проект» [14, с. 23]. Тим самим, владні відносини виходять на 
передній план у дискурсі про визначення Європи. 

Саме політичні процеси та явища визначають визначають, які держави та народи можна 
зараховувати до європейських, які сутнісні риси їм надавати. Як показує Юрген Габермас, 
«Європа була відповіддю на внутрішні проблеми; сьогодні … ми здебільшого спостерігаємо 
проблеми, які закидаються до нас ззовні» [17]. 

Концепт Європи стає питанням політико-економічних інтересів брюссельської еліти, 
яка на сьогодні володіє значними владними та матеріальними ресурсами у світі. Саме вона 
використовуючи політичні важелі може визначити, хто є «своїм», а хто «чужим» для Європи як 
політико-економічного союзу та як соціо-культурної єдності. 

Тож, можна стверджувати, що сучасна Європа – умовний політично сконструйований 
образ, а не географічна одиниця, провідним і системоутворюючим чинником якої виступає 
Європейський Союз. Політичний образ Європи формується певною ідеєю, яка закладається 
на рівні політичних еліт Європейського Співтовариства і визначає засади демаркації політико-
географічних одиниць у сучасному світовому політичному просторі. В той же час, суб’єкти 
світової політики сприймають подібні процеси як належні та адаптують власні національні 
політичні системи до вимог, які висуваються політичними групами та інститутами. 

Таким чином, в даній статті розділі було розглянуто основні теоретичні засади визначення 
європейського простору. 

За основу визначення поняття Європи можна брати географічні, релігійні, культурні, 
ідентифікаційні та політичні показники. Всі вони вживаються у тісному взаємозв’язку, але 
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найбільш багатоаспектним та значущим у сучасному світі виступає саме політичне визначення 
Європи. 

Європа в політичному сенсі може бути визначена як результат розвитку політичної 
історії, пов’язана з ідентичністю, з високим ступенем розвитку демократії та капіталізму, 
плюралістичний простір, що умовно сконструйований Європейським Союзом. 

Політична еліта ЄС монополізувала, на сьогодні, право визначення змісту і форм 
європейського простору. Саме інституції Євросоюзу встановлюють ті критерії «європейськості», 
які висуваються до інших країн. Тим самим, поняття Європи набуває політичного змісту і 
формується умовно відповідно до конкретного політичного інтересу. 
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РУСИФІКАЦІЯ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ 
ВІЙНИ

Висвітлюється політика русифікації Східної Галичини російською окупаційною владою 
упродовж осені 1914 – літа 1915 рр. Досліджено ставлення російської окупаційної влади до 
української інтелігенції, культурно-просвітницьких гуртків та україномовних шкіл і намагання 
окупантів знищити українську мову. 

Ключові слова: окупація Східної Галичини, російська мова, українська інтелігенція, 
періодичні видання, навчальні заклади. 

В статье идет речь о политике русификации Восточной Галичины русской оккупационной 
властью на протяжении осени 1914 – лета 1915 гг. Исследовано отношение русской 
оккупационной власти к украинской интеллигенции, культурно просветительских кружков и 
украиноязычных школ и попытки оккупантов уничтожить украинский язык. 

Ключевые слова: Первая мировая война, оккупация Восточной Галичины, русификация, 
украинская интеллигенция, периодические издания, учебные заведения. 

In the article lights up the policy of rusifikation of East Galychina by Russian occupational power 
from the autumn 1914 to summer 1915. Investigational attitude of Russian occupational power toward 
Ukrainian intelligentsia, in a civilized manner elucidative groups and Ukrainian-language schools and 
attempt of invaders to destroy Ukrainian. 

Key words: World war the first, occupation of East Galychina, rusifikation, Ukrainian intelligentsia, 
magazines, educational establishments. 

На сьогоднішній день немає ґрунтовного монографічного дослідження, яке б охоплювало 
усі аспекти політики російської окупаційної адміністрації в Галичині у 1914–1917 рр., так як 
упродовж тривалого часу дане питання з ідеологічних міркувань замовчувалося, а нерідко – 
фальсифікувалося. Досі немає ґрунтовної монографії, присвяченої цьому складному періоду 
розвиткові іноземних державних інституцій в Східній Галичині, відсутні регіональні комплексні 
дослідження. Тому ця проблема продовжує залишатися однією із важливих завдань історичної 
науки. Східногалицьке питання, особливо його окремі аспекти, потребують подальшого 
поглибленого вивчення. 

Зважаючи на недостатнє вивчення даної проблеми, автор поставив собі за мету розкрити 
русифікаторську політику російського окупаційної влади у Східній Галичині в серпні 1914 р. – 
червні 1915 р. 

Невід’ємною складовою дослідження проблеми Першої світової війни, що дасть можливість 
її комплексного уявлення, є політика російської воєнної адміністрації у Східній Галичині у 
1914–1915 рр. Показ неоднакового ставлення окупаційних властей до населення краю різної 
національності, утисків й репресій, яких найбільше зазнали українці, зумовлений неоднозначним, 
а деколи діаметрально протилежним висвітленням тогочасних подій у сучасній українській та 
зарубіжній історіографії [1]. 

Очільники тогочасної Росії хотіли максимально розширити зовнішній простір державного 
комплексу шляхом політичної інкорпорації західноукраїнських земель та раз і назавжди 
розв’язати українське питання. У Петербурзі усвідомлювали, що цього не можна було досягти, 
допоки існував «центр мазепинського руху», де наявність політичної свободи і воля до 
національного й культурного розвою постійно підживлювали українську ідею. Про свої плани 
щодо Галичини дав яскраво зрозуміти і Верховний головнокомандувач великий князь Микола 
Олександрович у маніфесті від 18 серпня 1914 року: «Та не буде віднині під’яремної Русі! 
Надбання Володимира Святого, земля Ярослава Осмомисла, князів Данила і Романа, скинувши 
ярмо, піднесе стяг єдиної, великої, неподільної Росії… І нехай поможе Бог царському своєму 
помазанику, імператору Миколаю Олександровичу завершити діло Івана Калити» [5, c. 6]. 

У вересні 1914 р. російські війська зайняли Східну Галичину і давня мрія російського царату 
про захоплення Галичини на короткий час здійснилась. Графа О. Бобринського призначили 
генерал-губернатором Галичини. Своє ставлення до українців Г. Бобринський виклав у програмі: 
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«Східна Галичина і Лемківщина – давня невіддільна частина однієї великої Росії, на тих землях 
місцеве населення завжди було руське, тому їх устрій повинен бути оснований на руських 
началах. Я буду тут заводити російську мову, закон і порядки» [13, c. 19]. 

За словами М. Грушевського, «у всіх ворогів українства заявилася тверда надія і навіть 
певність, що тепер можна буде задавити українство дорешти в самім жерлі його, яким уважали 
вони Галичину і на всій Україні Російській. «Кінець українству» – таке було гасло російської 
адміністрації» [3, с. 529]. 

З гарячковою поспішністю окупаційна російська влада з перших днів окупації Східної 
Галичини заходилася нищити все українське На початку жовтня 1914 р., згідно з розпорядженням 
Г. Бобринського, відбулися обшуки приміщень і арешти у Львові. Під час обшуку в приміщеннях 
страхового товариства «Дністер» жандарми вилучили декілька тисяч примірників «Кобзаря», 
а при огляді каси конфіскували фонд товариства «Просвіта» на суму, еквівалентну 100 тис. 
російських рублів. Обшуки також відбулися в Іпотечному банку, соборі Св. Юра, Національному 
музеї тощо [9, с. 308–310]. 

У середині лютого 1915 р. у Львові російські жандарми кинули за ґрати близько півсотні 
українських діячів. На початку березня 1915 р. Східну Галичину накрила чергова хвиля арештів 
– було ув’язнено близько 300 українців, переважно представників інтелігенції [9, с. 311]. У 
Львові арештували 60 українців, серед них: директорів «Дністра» – С. Федака та В. Охримовича, 
директора «Народної торгівлі» Заячківського, адвоката М. Шухевича, редактора часопису 
«Нове слово» М. Курцебу, урядника університетської бібліотеки Б. Барвінського, гімназійного 
професора о. Я. Левицького [4]. 

Особливо масованих атак із боку російської адміністрації зазнала греко-католицька церква 
– цей символ західноукраїнської самобутності. Однією з перших жертв російської окупаційної 
влади став митрополит А. Шептицький, котрого 19 вересня 1914 р. було заарештовано й вивезено 
до Росії, де він перебував до весни 1917 р. Окрім митрополита, росіяни арештували ще 80 осіб 
греко-католицького духовенства, в тому числі Й. Боцяна – ректора духовної семінарії, С. Юрина 
– золочівського декана, М. Цегельського – кам’янка-струмилівського декана, М. Яцковського – 
канцлера Львівської митрополичої консисторії [10]. 

Газета «Діло» повідомляла, що в часі російської окупації у Львівській єпархії було арештовано 
і померло 22 священики зі Львова, Рогатина, Радехова, Ліщина, Перемишлян. У Перемишльській 
єпархії російська влада заарештувала і закатувала 33 священики, в Станіславівській – 5 [11]. 

«Поголовно вислано українських священиків, – писав історик М. Грушевський, – або всю 
інтелігенцію, цілі маси свідомих селян і міщан. Усе те нелюдським способом хапали в чім 
застали, арештували, волочили по в’язницях і етапами висилали в Сибір без різниці, жінок, 
дітей, старців, хворих і калік. Скільки таким способом знищено людей, се переходить всяку 
ймовірність» [3, с. 529]. 

Були закриті усі українські часописи. Останній номер газети «Діло» вийшов 5 вересня 1914 
р. Друкарні українських видань піддали погромам, конфіскації і закриттю. Припинили виходити 
усі без винятку українські періодичні видання. З п’ятдесяти періодичних видань, що виходили 
у Львові, до окупації російською армією, було призупинено і закрито 48 українських часописів, 
з яких два – «Діло» і «Свобода» – закрили останніми, продовжили виходити у Відні [2, с. 76]. 

Для впровадження у життя шовіністичної ідеології «чисто русских начал» 3 жовтня 1914 р. 
головнокомандувач армій Південно-Західного фронту генерал-ад’ютант М. І. Іванов дозволив 
видавати у Львові російську газету «Львовское военное слово». Відповідальним редактором 
призначили Н. Ф. Наркевича [19, арк. 47]. 

Що ж до місцевих газет, то російська адміністрація підтримала видання русофільської 
«Прикарпатской Руси» «для поширення серед галицького населення повідомлень в бажаному 
для Росії світлі» [14], а Рада міністрів щомісячно виділяла на видання газети 5 тис. крб. До речі, 
з часу утворення в Галичині воєнного генерал-губернаторства газета «Прикарпатская Русь» 
при збереженні попередніх джерел фінансування стала виходити від імені «Русского народного 
совета» у Львові – громадської організації місцевої москвофільської інтелігенції, діяльність якої 
була дозволена місцевою російською владою. 

Станом на 1 грудня 1914 р. з дозволу окупаційних властей у Львові виходили одна російська, 
дві москвофільські, шість польських газет і жодного українського періодичного видання. 
Крім військових цензорів, нагляд за пресою вели жандарми. За розпорядженням начальника 
жандармського управління воєнного генерал-губернаторства Галичини полковника Мезенцова, 
редакції усіх газет зобов’язувалися щоденно до 10-ї години ранку надсилати в управління по три 
примірники газет [21, арк. 59,60; арк. 30]. 

Українська мова була заборонена для вживання в адміністрації, суді та взагалі по усіх 
громадських організаціях. Натомість запроваджувалася російська мова, відкривалися курси її 
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вивчення, відкривалися російські школи та гімназії. Для втілення програми повної русифікації 
в життя з Росії почали прибувати відповідні «кадри». 

8 вересня 1914 р. корнета, лейб-гвардії гусарського полку, графа В. О. Бобринського наказом 
командувача VIII армії призначили у тимчасове розпорядження воєнного генерал-губернатора 
Галичини, після чого він прибув до Львова, допомагати нищити українську мову та освіту. У 
записці від 23 вересня 1914 р. «Про мову в Галичині і Буковині» він писав: «Тепер, коли Червона 
Русь стала частиною російської держави, штучні успіхи «української мови і фонетики повинні 
впасти і повинні увійти в свої природні культурні права загальноросійська літературна (мова 
для інтелігенції) і всі чотири малоросійські «поднаречия» (подільське, гуцульське, бойківське, 
лемківське) з етимологічним правописом для простого народу …». 

Щодо освіти він рекомендував: «… У початкових школах, само собою зрозуміло, повинні 
викладати нашу загальноросійську літературну мову, але при вивченні слід використовувати 
і місцеві «поднаречия». В гімназіях і вищих навчальних закладах, звичайно, може мати місце 
тільки наша літературна мова» [22, арк. 66]. 

Першочергове завдання генерал-губернаторського управління у сфері шкільної справи у 
Галичині полягало: а) в заходах по відношенню до існуючих державних і приватних навчальних 
закладів; б) у створенні при генерал-губернаторові і управлінні особливого органу для 
керівництва справою народної освіти. 

Так, спеціальною постановою від 18 вересня 1914 р. були тимчасово закриті всі навчальні 
заклади Галичини [17]. 

27 вересня 1914 р. був опублікований циркуляр у якому наголошувалося на тому, що: «Маючи 
на увазі... існування глибоко ворожої Росії школи з викладанням польською, німецькою і штучно 
створеною українською мовою й ставлячи мету створення російською державною владою в 
цьому краї у найближчі роки виключно російської школи, нижчої, середньої і вищої, дозволимо 
собі запропонувати: – університети й інші вищі навчальні заклади закрити на невизначений 
час; – негайне введення курсів російської мови для вчителів Східної Галичини і Буковини в 
найближчих міських центрах і ввести з 1 січня в усіх навчальних закладах краю викладання 
російської мови як обов’язкового предмету; – проводити заходи для ознайомлення з російською 
літературною мовою, історією і географією Росії і російською літературою учбового персоналу 
і учнів; – обіцяти особливі нагороди і подяки російської влади тим керівникам учбових 
закладів, які введуть навчання російської історії, географії, літератури в нинішньому учбовому 
році і зуміють досягти добрих результатів; – тимчасово зберегти в середній і нижчій школах 
викладання на тих мовах, на яких воно велося до цього часу, а також і на малоруському наріччі, 
з тим однак, щоби фонетичний правопис був замінений російським, а з 1916 р. – викладання 
вести виключно російською мовою, допускаючи місцеві мови і діалекті лише при першому 
поясненні учням» [20, арк. 43]. 

Нагляд за народною освітою доручили члену Державної думи шталмейстера двору його 
величності Д. Чіхачова, який перебував при Головнокомандувачеві армій Південно-Західного 
фронту. Чіхачов почав готувати грунт для відкриття російських шкіл в Східній Галичині. Для 
цього він в Києві зустрівся із завідувачем київського навчального округу А. Н. Деревецьким. 
Деревець кий запропонував керівнику канцелярії В. Т. Іванову і директору народних училищ 
Київської губернії Б. Плесков розробити під керівництвом Чіхачова положення про тимчасове 
адміністративне управління учбової частини в Галичині, а також план і програму курсів для 
підготовки вчителів російської мови в Галичині, який підтримав граф В. Бобринський [1, c. 92]. 

З вересня 1914 р. в початкових і середніх школах Галичини розпочалося викладання російської 
мови, а до весни 1915 р. Г. Бобринський прийшов до висновку про необхідність введення в 
Галичині російської школи для «здійснення заходів в області школи, спрямованих для духовного 
зближення галицького народу з російським». Г. Бобринський наголошував, що навчання в 
цих школах повинно вестися російською, за винятком міст із більшим відсотком польського 
населення. В селах Східної Галичини мали відкриватися російські школи, а в Західній Галичині 
– польські, з обов’язковим навчанням російської мови. [8, с. 93]. 

Кадри російськомовних вчителів розпочали готувати вже зимою 1914–1915 рр. на 
короткотермінових курсах російської мови. У Львові, Самборі, Тернополі, Станіславові були 
відкриті двомісячні курси, на які приймали осіб, які займалися педагогічною діяльністю і були 
знайомі з російською мовою. Крім урядових курсів на території Східної Галичини аналогічні 
курси організовували місцеві русофіли з «Общества им. М. Качковского» і з 1 травня 1915 р. 
відкрила загальнодоступні безкоштовні чотиримісячні курси російської мови, історії і географії 
Росії [8]. 

Активними прихильниками введення російської мови на території Східної Галичини восени 
1914 р. виступали місцеві русофіли. Лідер «Русского народного совета Прикарпатской Руси» 
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Ю. Яворський 22 вересня 1914 р. опублікував статтю про майбутнє Галичини, у якій, на його 
думку «... перш за все повинна би переможно піднятися в ній... прекрасна і вільна, велика і 
могутня царственна російська мова! В усіх областях і проявах її суспільного і громадського 
життя, в школах і канцеляріях, на зборах і в пресі, в написах, оголошеннях, промовах... В 
історично російському краї... не повинно бути іншої публіцистичної, суспільної і державної 
мови, крім єдиної, переможної, господарської мови – російської» [15]. 

На території Східної Галичини знаходилась значна кількість австрійських державних 
учбових закладів, які передбачалося повністю ліквідувати в найкоротший термін, а також школи 
з викладанням польською, німецькою і українською мовами. Закриття усіх навчальних закладів 
на території Східної Галичини викликало незадоволення місцевого населення, деяких членів 
Державної Думи. 9 жовтня 1914 р. група польських депутатів Державної Думи відправила 
генерал-губернатору Г. Бобринському листа про становище в Галичині, у якому зазначалося, що 
якщо раніше місцевим жителям здавалося, що під Росією їм краще б було жити, «то справжні 
дії цивільної адміністрації, зокрема, в сфері народної освіти, заставляють від цієї думки 
відмовитися» [18, арк. 38]. 

Прохання про відновлення занять у приватних навчальних закладах почали надходити 
наприкінці 1914 р. Одночасно почали поступати прохання, переважно з боку росіян, про 
відкриття нових навчальних закладів як загальноосвітніх, так і спеціальних. Відновлення занять 
у закритих, за обов’язковою постановою, навчальних закладах дозволялося з 1 січня 1915 р., 
лише за дотримання особливих правил, затверджених генерал-губернатором. Г. О. Бобрінский 
дозволив відкривати приватні навчальні заклади у Галичині та Буковині за умови дотримання 
таких правил: 

«1. Особи, які бажають відкрити навчальні заклади, повинні звернутися до мене з відповідним 
клопотанням і отримати особливий дозвіл на відкриття училищ (шкіл). До клопотання необхідно 
додати список викладацького складу. 2. Кожна зміна у викладацькому складі допускається 
лише з мого відома і дозволу. 3. На мою вимогу, або осіб, мною уповноважених, викладачів 
повинні звільняти власники шкіл від виконання обов’язків. 4. На мою вимогу, або осіб, мною 
уповноважених, повинні бути вилучені із використання в навчальному закладі підручники, 
книги для читання та інші посібники. 5. Викладанню загальноросійської літературної мови в 
навчальному закладі має бути виділено не менше 5-ти годин на тиждень у кожному класі. 6. 
Історію, географію, польську мову та історію польської словесності можна викладати лише за 
підручниками, дозволеними в Російській імперії, допущеними за особливим моїм дозволом, або 
осіб, мною уповноважених. 7. Закону Божого повинні навчати викладачі того ж віросповідання, 
до якого належать учні. 8. У навчальних закладах, що утримуються монахами або монахинями 
римо-католицьких орденів, не повинні навчатися учні та учениці православного та греко-
уніатського (католицького) віросповідань». 

Порушення одного із цих правил спричинить закриття навчального закладу. «Про викладання 
українською мовою таких предметів, як українська мова та література, не було й згадки [11, с. 
33]. 

На початку 1915 р. у Галичині було відкрито 5 сільських народних і 33 церковних шкіл. 
Планувалось у найближчі 5 років покрити край мережею з 9 тис. шкіл, відкрити 10 учительських 
семінарій, 2 учительські інститути, 25 чоловічих і 25 жіночих гімназій. Вищі школи мали бути 
закриті до кінця війни. Львівський університет, найвірогідніше, мав бути перенесений до 
Варшави, а Варшавський – до Львова, щоб «Східна Галичина стала нерозривною частиною 
Росії» [6, c. 390]. На початку квітня 1915 р. у бесіді з кореспондентом петроградського «Русского 
Слова» Г. О. Бобринський відкрив справжні наміри окупаційної влади по відношенню до 
українського шкільництва: «викладання в нижчій школі повинно проводитися російською 
мовою, за винятком міст з великим відсотком польського населення. В селах Східної Галичини 
будуть відкриті російські школи» [16]. 

Таким чином можна стверджувати, що політика влади скеровувалась на повну русифікацію 
краю і не залишала жодних перспектив до вирішення «українського питання» навіть на 
регіональному рівні. Але ситуація, що склалася на фронті і відступ російських військ у червні 
1915 р., привели до повного краху планів російської окупаційної влади у сфері русифікації 
Східної Галичини та приєднання її до Російської імперії. 
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Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ ЯК СУСПІЛЬНО-
ПОЛІТИЧНОГО ФЕНОМЕНУ

Науковий інтерес до вивчення громадянської війни серед дослідників обумовлений низкою 
причин, і перш за все, тим, що останнім часом в світі збільшилася кількість внутрішніх війн, які 
ведуться на різних континентах. Для вивчення особливостей громадянської війни як суспільно-
політичного феномену необхідно використовувати інструментарій цілого ряду гуманітарних 
наук, що дозволить врахувати всі аспекти окресленої проблематики. 

Ключові слова: громадянська війна, політичний конфлікт, концепція «соціального 
характеру», людський вимір, алгоритм дослідження внутрішньої війни. 

Научный интерес к изучению гражданской войны среди исследователей обусловлен рядом 
причин, и прежде всего, тем, что в последнее время в мире увеличилось количество внутренних 
войн, которые ведутся на разных континентах. Для изучения особенностей гражданской войны 
как общественно-политического феномена необходимо использовать инструментарий ряда 
гуманитарных наук, что позволит учесть все аспекты поставленной проблемы. 

Ключевые слова: гражданская война, политический конфликт, концепция «социального 
характера», человеческое измерение, алгоритм исследования внутренней войны. 

Civil war - most frightful, that can happen with the state and people. She breaks thousands of human 
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fates, interrupts natural development of society, changes geopolitical position of country. In the war-
time first of all suffers simple people, distant from a policy. 

Scientific interest to the study of civil war among researchers is conditioned and that lately the 
amount of internal wars which are conducted on different continents increased in the world. Today 
there is a large danger of outgrowing of civil war from local in world. For warning similar situation 
it is necessary to study the mechanisms of internal war as the social and political phenomenon. Such 
knowledge can become an academic capital. 

At research of civil war a necessity there is the use of tool of a number of humanitypls : psychology, 
sociology, history, philosophy of political science, which will allow to extend possibilities of scientific 
research, taking into account existence of wide spectrum of different paradigms, conceptions, versions 
and interpretations of internal war. Moreover, at description of any civil war a researcher unavoidable 
will run into the row of objective and subjective difficulties. 

Key words: civil war, political conflict, conception of «social character», human measuring, 
algorithm of research of internal war. 

Громадянська війна – найстрашніше, що може статися з державою та її населенням. Вона 
ламає тисячі людських доль, перериває природній розвиток суспільства, змінює геополітичне 
становище держави. Найстрашнішим є той факт, що в такій війні немає винуватих, кожен 
бореться за свою правду, а жертвами такої «боротьби за справедливість» найчастіше стають 
прості люди, які далекі від політики. Останнє й зумовлює актуальність дослідження феномену 
громадянської війни. Вивчення останньої з точки зору вчених американського центру 
дослідження громадянських війн може стати академічним капіталом. 

Аналіз літератури із зазначеної проблематики свідчить, що незважаючи на кількісні та 
якісні концепції, залишається відкритим питання, як висвітлити особливості такого виду 
війн об’єктивно, не залишивши поза увагою жодного аспекту. Проблемі специфіки вивчення 
громадянських війн присвячені роботи американських дослідників Армитаж Д. [1], Діксон Д. 
[2], які на основі аналізу війн на Африканському континенті та громадянської війни в США 
виокремлюють питання, відповіді на які дозволяють розкрити підходи до визначення 
особливостей внутрішніх війн. Російські дослідники Зиміна В. [5], Полухін О. [7], розглядаючи 
проблеми висвітлення Громадянської війни в Росії, виводять особливості аналізу внутрішньої 
війни в масштабах багатонаціональної, територіально неоднорідної держави. Проблемі 
застосування концепції «соціального характеру» для вивчення громадянської війни присвячена 
робота Заводської І. [4]. Автор застосовує для аналізу сутності війни засоби масової психології 
та психології особистості. 

Поршнева О. під час дослідження громадянської війни переносить центр тяжіння у вивченні 
з політичної та воєнної історії на соціальну та культурну сферу [8]. В якості пріоритетних 
напрямків дослідниця аналізує поведінку різних прошарків населення та їх стратегії виживання 
в умовах загальнодержавної смути, якою є за свою суттю громадянська війна. 

Образцов І. [7], виходячи з позицій Головіна М., засновника воєнної соціології, виводить 
алгоритм дослідження війни як соціального процесу. Дослідник через розуміння війни як «явища 
суспільного життя» приходить до власного оригінального розуміння соціальної природи війни, 
місця й ролі людини в останній. 

З огляду на вище сказане, метою статті є визначення специфіки дослідження громадянської 
війни як суспільно-політичного феномену, вплив якого на собі довелось відчути майже кожній 
державі світу. 

Громадянською війною називається екстремальне явище громадського життя, конфлікт між 
політичними утвореннями (політичними угрупуваннями, соціальними групами суспільства 
і т. д.), що відбувається у формі озброєної боротьби й виступає продовженням їх політики 
насильницькими засобами при антагоністичних стосунках, крайньому їх розвитку. 

Конфлікт, який лежить в основі внутрішньої війни, слід розглядати як багатомірний 
соціальний феномен, що є невід’ємною особливістю людського існування, соціальних змін 
та трансформацій державності. Виникнення та розвиток конфлікту складно оцінити по типу 
суб’єкт – дія – об’єкт. Скоріш за все ми маємо справу з більш ширшими відносинами суб’єкт 
– об’єкт, який заснований на відмінностях, по-перше, між позиціями, які є рядом суспільних 
вимог, пов’язаних з інтересами, що можуть виступати предметом переговорів; по-друге, між 
цінностями, що відносяться до сфери культури, і є менш відкритими для змін; і останнє, 
між потребами, як основними людськими запитами (ідентичність,безпека, визнання), які 
універсальні і не можуть бути предметом взаємних поступок. 

Громадянська війна породжується слабкістю економічної модернізації, відсутністю інтеграції 
соціальних і політичних систем, що створює невпевненість у безпеці і несправедливість 
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перерозподілу, а також нездатність і, одночасно, небажання виконувати соціальні вимоги. Утиск 
або незадоволення цих потреб проявляється в структурній економічній, політичній та соціальній 
несправедливості, що врешті решт, призводить до конфлікту насильства. 

Конфліктуючі сторони сприймають один одного як загрозу їх суспільству, інститутам, 
культурі, цінностям і самосвідомості. Це почуття екзистенціальної загрози приводить до 
посилення агресії, створюючи порочне коло насильства. 

Насилля є виразом політичного конфлікту, в який втягується все населення країни незалежно 
від соціальної, класової, етнічної, релігійною приналежності його представників. 

Застосування насилля політичними супротивниками під час громадянської війни позначає 
порушення певного балансу сил, цілісності єдиного політико-правового простору. Визначити 
же ініціатора цього початку, як і масштаби його застосування, не в змозі жодні математичні 
підрахунки. Жодна статистика не надасть вичерпного питання, чому діти однієї матері знаходяться 
по різні сторони барикад. Соціальний психоз суспільства на ґрунті краху цілісного явлення про 
світ і першості виключно фізіологічних потреб міг проявитися тільки в братовбивчій війні. 

За думкою російської дослідниці Зиміної І., розуміння політичного конфлікту як динамічного 
процесу осмислення громадянської війни можна сконструювати в наступні етапи:

1. Дегенеративні зміни (політична дестабілізація, економічна стагнація). Варіанти розвитку: 
а) покращення умов (соціальні, економічні, політичні заходи, спрямовані на зміцнення 
суспільства);

2. Загроза відкритого конфлікту (наростання напруги, спроби примирення, збалансованість 
ситуації). Варіанти розвитку: а) розв’язання конфлікту (створення довіри шляхом звернення до 
проблеми, яка лежить в основі конфлікту); б) невдалі спроби повернути довіру. 

3. Війна (збройна боротьба, захват цивільних осіб, неможливість переговорів). 
4. Неміцний мир (мирна угода, політичні переговори, нові інститути). Варіанти розвитку: 

а) міцний мир (конструктивні шляхи, які роблять обидві сторони); б) причини конфлікти 
з’являються знову [5, с. 260]. 

Причини громадянської війни неможливо звести до однієї єдиної (одинарна лінійна 
причинність). В основі внутрішньої війни завжди декілька причин (множина лінійна 
причинність). Але це не просто причини, які передують початку війни або насильницького 
конфлікту. Вони є елементами, які присутні на протязі всього конфлікту, а також взаємодіяли 
одна з одною (множинна нелінійна причинність). Причини громадянської війни представляють 
собою складну неперервну систему, кожен елемент якої вливав і залежав от іншого. 

Громадянські війни – не випадкові явища в житті будь-якої держави. Підґрунтям служить 
бажання політичних сил або соціальних груп змагатися в боротьбі за володіння владою. В 
результаті руйнування традиційних форм влади, заснованих на сакральності й унікальності 
існуючої влади, в суспільстві виникають суперечності та полеміка, починається боротьба 
за владу як основний ресурс. Відносно мирною, інституціолізованою формою останньої є 
виникнення і суперництво партій. Доведена до гострого стану, при наявності диференційованої 
соціальної структури суспільства і політично активних суб’єктів (класів, соціальних прошарків 
або груп) з усвідомленими груповими інтересами, які формуються під впливом об’єктивно 
існуючих протиріч, політична боротьба виливається у громадянську війну. 

 Під час громадянської війни легітимність будь-якої політичної влади становиться 
проблематичним. Симпатії населення залежать виключно від здатності правителів задовольнити 
насущні потреби у спокої та харчуванні. 

Необхідно з’ясувати, хто був залучений в цій конфлікт і які були відносини між конфліктуючими 
сторонами в динаміці їх розвитку. Найбільш суттєвий вплив на характер розвитку боротьби 
чинять такі фактори, як: форма правління, форма державного устрою, політичний режим. 

 З’ясування цих позицій важливо для створення цілісної картини громадянської війни як 
конфлікту, для визначення можливих варіантів її результату й, в першу чергу, причин домінування 
одного з них. 

Інколи диференціація противників трагедії є в певному сенсі умовною. Супротивники не 
мають чітко сформульованих цілій боротьби, які дозволяли визначити контури й зміст бажаної 
політичної системи. Програмні вимоги народжувалися в процесі самої боротьби і змінювалися 
в залежності від її ходу. 

Інколи під час громадянської війни розрив з колишньою політичною системою перетворювали 
нову владу в репресивну силу. При цьому вона повинна була не тільки підкоряти собі населення, 
але й мати моральний авторитет, визнання якого народом робило би її в очах підданих законною 
(легітимною) владою. Досить часто політична боротьба націлена не на майбутнє та його 
побудову, а на його заперечення минулого й сьогодення. Громадянська війна завжди здійснює 
глибокий вплив на динаміку суспільного прогресу і таким чином зумовлює подальший розвиток 
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держави. 
 Під час сучасних громадянських війн застосовуються та владна технологія, яка, на наш 

погляд, переважає у світі: освоєння дезорієнтованої свідомості через «зварювання» реальної 
конфліктності і управління конфліктом в інтересах елітних груп. Успіху такої технології сприяє 
створення політичного поля, де будь-яка опозиція оголошується «ворогом», а небезпечні для 
статус-кво сили не мають можливості консолідуватися або вимушені боротися під чужими 
прапорами і йти шляхом політиканства. 

При вивченні громадянської війни доводиться вирішувати моральне суперечності. На перший 
погляд, бездоганною є позиція висловлена Волошиним М. «молитва під час громадянської 
війни може бути тільки за тих й за інших. Коли діти єдиної матері (держави - автор) вбивають 
один одного, треба бути з матер’ю, не з одним з братів» [3]. Але на нашу думку, це як раз важко 
вирішувана дилема морального вибору, коли «правда – істина» і «правда – справедливість» не 
можуть поєднуватися в єдиному суспільно-політичному ідеалі й будь-яке вирішення проблеми 
може бути визнано неповноцінним. 

Братовбивчий характер громадянської війни обумовлює складність аналізу політичного 
конфлікту, що розвивається, з його тенденцією переростання в соціокультурній. У цих умовах 
свідомість основної маси населення характеризувалася відмінними рисами, властивими 
«психопатології Смути»: крайньою нестійкістю, частими переходами від страху до агресії, 
прагненням нажитися за чужий рахунок, перерозподілити власність, схильністю до локалізації 
негативних психологічних комплексів на образі внутрішнього ворога, невпевненістю в 
завтрашньому дні, одночасною готовністю до жертовного подвигу, смерті і бажанням вижити за 
будь-яких обставин. 

У числі пріоритетних слід розглядати поведінку різних верств населення і їх стратегії 
виживання в умовах смути, суспільну свідомість кризової епохи, психологічний вигляд основних 
учасників історичної драми, вплив змін в соціальній психології різних шарів суспільства на 
подальший хід суспільного розвитку. У вивченні громадянської війни з позицій соціального і 
культурного підходів визначальну роль повинен мати її розгляд як важливого етапу в процесі 
соціокультурної трансформації суспільства, що змінює соціальний і соціально-психологічний 
вигляд населення країни. 

Поведінка людини – занадто складна річ. Навіть психологи на можуть дати остаточну 
відповідь, де починається несвідома, а де цілком усвідомлена мотивація. Будь-яка травматична 
ситуація вивільняє забуті колись негативні емоції й активізує механізми психологічного захисту 
особи. При цьому починають діяти альтернативні сценарії поведінки. Те, що в звичайному 
житті в мирний час здається жахливим, під час війни стає повсякденним. Люди під впливом 
випадкових, нерідко шкідливих обставин перестають діяти адекватно, інколи втрачають 
людський вигляд. Вони здатні на обман, пограбування і, навіть, вбивство, а деякі під час війни 
і голоду здатні поділитися останніми запасами їжі. Поведінка людей залежить від багатьох 
чинників, але вона завжди непередбачувана. 

Виходячи з цього, можна погодитися з думкою Заводської І. [4, с. 110], що концепція 
«соціального характеру», розроблена Фромом Е., може застосовуватися для вивчення 
громадянських війн. Соціальний характер виконує важливу суспільну функцію. Будь-яке 
суспільство є неоднорідним, має складну структуру, складається із різних груп, що мають свої 
інтереси. Однак, всі члени суспільства, незалежно від їх соціального статусу, повинні себе 
вести відповідно до вимог соціальної системи. Функція соціального характеру і має оформити 
енергію в середині суспільства в ім’я продовження функціонування цього суспільства [9, c. 331]. 
Соціальний характер виконує роль приводного пасу між структурою суспільства і панівною 
ідеологією. При цьому, треба зазначити, що вплив може бути як прямий, так і зворотній. Більш 
того, панівна ідеологія виступає в якості раціоналізації несвідомих потреб, що управляють 
людиною. Теорія соціального характеру в якості інструменту дозволяє зрозуміти політичні 
процеси, що відбуваються під час громадянської війни, може бути універсальним методом 
незалежно від історичної епохи, в якій відбувається війна. Крім того, актуальність даної теорії 
збільшується в плані вивчення ментальності народу, що переживає внутрішню війну. 

Застосування положень Фромма Е. є корисним при вивченні поведінки окремих особистостей 
під час громадянської війни, особливо авторитарного та революційного характеру. Справа в тому, 
що авторитарність часто поєднується з бунтарством, й тому може бути помилково прийнята за 
революційність. Для Фромма Е. революційний характер є аналогічним продуктивній орієнтації. 
Він поєднує в собі такі якості, як: істинна незалежність, любов до життя, здатність продуктувати: 
«революційний характер – гуманіст в тому сенсі, що відчуває в собі все людство, й ніщо людське 
йому не чуже. Він любить й шанує життя. Він скептик й людина віри» [10, с. 209]. 

 З огляду на вище сказане, концепція «соціального характеру» необхідна для з’ясування 
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проблеми психології особистості під час громадянської війни, коли на арену політичної боротьби 
виходить велика кількість революціонерів, авантюристів, авторитаристів зі своїми цінностями 
та потребами, і які здатні повести за собою народні маси. 

З огляду на вище сказане, раціональність дослідження громадянської війни може визначатися 
наступними параметрами: а) масштабність району конфлікту, де безпосередньо відбуваються 
військові дії (частина держави, вся територія країни, загроза переростання збройного 
протистояння за межі кордонів окремої країни); б) час, потягом якого триває громадянська війна 
(короткочасний, довготривалий або затяжний внутрішній збройний конфлікт, періодичність 
громадянської війни в окремій державі); в) окреслення різних конфліктів, що відбуваються 
в державі і, відповідно перетинання цих конфліктів; г) геополітичний фактор (зацікавленість 
третіх держав у розв’язанні або затягуванні громадянської війни, інтервенція іноземних військ, 
проведення миротворчих операцій міжнародними організаціями); д) кількість протиборчих 
сторін, їх спільні риси та відмінності, стан підтримки населенням окремої з протиборчих сторін. 

Для того, щоб ідентифікувати спільні риси та відмінності між протиборчими сторонами, 
необхідно конкретизувати наступні питання: а) позиції (вимоги), які включають до себе розуміння 
сторонами ситуації та їх роль в ній, бажаний результат та сценарій на майбутнє; б) цінності 
як суттєві (базові) якості, які вважаються найбільш важливими і можуть бути використані для 
зміцнення позицій; в) цілі як специфічні моменти, про які конфліктуючі сторони говорять, що 
бажають їх досягнути, й зазвичай вони є частиною позицій; в) проблема як суть конфлікту; г) 
інтереси як мотивація кожної із сторін; д) потреби як основні умови людського існування. 

Отже, щоб проаналізувати громадянську війну, необхідно врахувати три основних аспектів: 
людський фактор та його вплив на перебіг подій; характер процесів, що відбувалися, 
відбуваються або будуть відбуватися; проблеми та суперечності як основа громадянської війни. 
Кожен зі окреслених аспектів підлягає диференціації. 

Щоб охаретизувати людський фактор, необхідно з’ясувати низку позицій: визначити 
індивідів й групи, які безпосередньо залучені до конфлікту; визначити керівництво і структуру 
кожної групи; виявити ступінь залучення до конфлікту кожного з учасників; окреслити бачення 
політичної ситуації останніх; виявити суперечності в розумінні один одного. 

Для розуміння характеру процесів треба проаналізувати наступні моменти: виявити 
проблеми, що послужили причиною конфлікту; з’ясувати які додаткові проблеми виникли під 
час громадянської війни; виявити ступень поляризації між сторонами, залученими до боротьби; 
знайти точки зіткнення учасників; визначити зв’язок, що існував між сторонами до моменту 
початку внутрішньої війни і які перепони виникали для останнього (в тому числі викривлені 
уявлення, стереотипи тощо); проаналізувати яким чином могли бути покращені контакти між 
протиборчими сторонами. 

Третій аспект вивчення громадянської війни включає в себе аналіз таких проблем: інтереси, 
потреби та цінностей кожної із протиборчих сторін; пропозиції останніх щодо шляхів їх 
реалізації; несумісність інтересів, потреб та цінностей учасників, які лежали в основі конфлікту; 
наявні ресурси, що використовувалися для досягнення поставленої мети. Крім того, важливо 
з’ясувати які суттєві мінімальні результати могли б задовольнити кожну зі сторін, які основні 
основи домовленостей. 

 Розуміння окремих елементів громадянської війни як конфлікту і визначення його складних 
сфер є основою для аналізу реакції на нього учасників та сучасників. Стосовно громадянської 
війни, за думкою Зиміної В. можна говорити про декілька стилів підходів до останньої як про 
декілька варіантів взаємовідносин між всіма її учасниками, в тому числі і між представниками 
того чи іншого «протиборчого табору». 

1. Контролювання. Воно характеризується відношенням до конфлікту та його проблем як до 
змагання, яке повинно бути виграно або програно – й принципово важливо бути переможцем. 
Це самий непідходящій спосіб реагування на конфлікт, який приводить його до загострення по 
мірі того як сторона, що програє, наносить у відповідь удар. 

2. Компроміс. Це самий звичайний підхід до конфлікту, при якому кожен щось виграє і втрачає. 
Він залишає у всіх відчуття, що вони втратили щось важливе і можливість кращого вирішення 
залишалась для них закритою. 

3. Вирішення проблем. Цей стиль врегулювання конфлікту («перемога-перемога») дозволяє 
всім учасникам отримати великий виграш, а також відводить однаковий пріоритет і відносинам 
з іншими та досягненню результату, який задовольнив би всіх. 

4. Домовленість – пристосування. Підтримуються області згоди, а розбіжності ігноруються і 
згладжуються. 

5. Ухилення. Фізичне або емоціональне відсторонення від конфлікту не дозволяє людям 
впливати на те, що відбувається. Така ситуація приводить до загострення залишених без уваги 
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проблем. Небажання залучатися до конфлікту виникає як із-за усвідомлення власної слабкості, 
так і провокаційно. Відмова приймати участь виглядає як ознака самовдоволення і моральної 
переваги, виступає як агресивний спосіб наклеїти на іншу сторону ярлик «злодія» покарати її 
[5, с. 269 ]. 

Отже, при вивченні громадянської війни як суспільно-політичного феномену необхідним є 
використання інструментарію цілого ряду гуманітарних наук: психології, соціології, історії, 
філософії політології, що дозволить розширити можливості наукового дослідження з огляду на 
широкий спектр різних парадигм, концепцій, версій і тлумачень. Крім того, при характеристиці 
будь-якої громадянської війни науковцеві доведеться неминуче зіткнуться з рядом об’єктивних 
та суб’єктивних труднощів. Останнє становить подальший напрямок дослідження внутрішньої 
війни. 
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ГОЛОВНІ ЗАСАДИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ С. БЕРЛУСКОНІ У 2000-Х РОКАХ

Стаття присвячена аналізу ролі Італійської Республіки в європейській політиці як країни-
посередника між ЄС, США, Росією, окремими регіонами світу, чиї зовнішньополітичні 
ініціативи та пріоритети у значній мірі відображали особисту політичну волю голови уряду, а 
також його економічних інтересів. 
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Статья посвящена анализу роли Итальянской Республики в европейской политике как 
государства-посредника между ЕС, США, Россией, отдельными регионами мира, чьи 
внешнеполитические инициативы и приоритеты в значительной степени отражали личную 
политическую волю главы правительства, а также его экономические интересы. 
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state between EU, USA, Russia, particular regions of the world, whose foreign policy initiatives and 
priorities were reflected in political will of Head of its Government and his economic interests. 

Keywords: S. Berlusconi, Italy, EU, NATO, USA, RF, priorities, leader. 

На сьогоднішній день, коли Європейський Союз, - палітра суверенних країн різної політичної 
та економічної ваги перебуває не лише в інституційній, але й у фінансово-економічній 
кризі, аналіз даного напрямку політики «берлусконівської» Італії, - одного із засновників 
євроінституцій та країни Великої Сімки, - може дати низку відповідей на ряд актуальних для 
сьогодення європейської політики питань. Варто також зазначити, що дослідження цього 
періоду зовнішньої політики Італії з головним наголосом на загальноєвропейському контексті, 
залишається, великою мірою, «terra incognita» у вітчизняній історіографії міжнародних відносин. 

Засади європейської політики урядів С. Берлусконі 2000-х років відображають сформовану в 
цей період розстановку політичних сил на Апенінах, бачення ними майбутнього країни, а також 
демонструють безпосередню залежність їх формування від лідера. Особистість «Cavaliere» 
С. Берлусконі (у перекладі з італійської – «Кавалер»; почесне звання в італійському суспільстві, 
яке присвоюється за особливі внески у державну справу - М. Н.) завжди була неоднозначною 
та суперечливою, неодноразово асоціювалася як у самій Італії, так і за її межами з епатажем, 
відкритістю у висловлюваннях щодо тих чи інших питань внутрішньої та зовнішньої 
політики, корупційними та сексуальними скандалами, домінантою бізнесового підходу (т. зв. 
«Берлусконізм» - М. Н.) у веденні державних справ, наданням переваги «неформальному» 
формату ведення переговорів в ході реалізації зовнішньополітичних пріоритетів та 
«нав’язування» його офіційним віз-а-ві. Саме через призму особистості С. Берлусконі – єдиного 
з лідерів країн ЄС, який одночасно обіймав посаду голови уряду (2001-2005, 2005-2006, 2008-
2011) у парламентській республіці протягом 2000-х років (окрім дворічного періоду перебування 
ліво-центричного уряду Р. Проді 2006-2008рр.), будучи і залишаючись найбагатшою та 
найвпливовішою людиною Італії, слід аналізувати головні імперативи офіційного Риму в 
Європейському Союзі під час правління право-центричних урядів у 2000-х роках. 

На сьогодні, коли С. Берлусконі знову перебуває в центрі уваги європейської політичної 
громадськості та засобів масової інформації через скандали, пов’язані з його приватним 
життям, черговими звинуваченнями італійськими судовими інституціями в ухиленні від сплати 
податків, а також задекларованим наміром колишнього скандального прем’єра взяти участь як 
лідеру політичної сили у парламентських виборах у квітні 2013 року, викликали низку реакцій 
в євросоціумі. Якщо проаналізувати загальне ставлення в комунітарних інституціях до ідеї 
повернення С. Берлусконі до влади, що є актуальним для сьогодення європейської політики 
питанням, то, на думку багатьох європейських функціонерів, «усунення С. Берлусконі від 
влади розглядається як спасіння Італії» [1, c. 1]. Багато голосів, здебільшого в Європейському 
Парламенті, стверджують, що його кандидатура як нового голови італійського уряду не буде 
адекватно сприйнята у жодній європейській столиці, оскільки вона завдає шкоди іміджу 
Європи як демократії. Так, наприклад, один з найбільш авторитетних депутатів Європейського 
Парламенту Х. Свобода «не вірить, що дехто, після приведення країни до економічної кризи, 
може ще раз запропонувати себе виборцям» [2, c. 1]. 

Разом з тим, жоден з представників офіційних керівництв країн-членів ЄС не прокоментував 
наміри С. Берлусконі повернутися до влади в Італії у контексті пов’язаних з ним останніх 
скандальних подій. Головною причиною обережної позиції європейських столиць є порушення 
С. Берлусконі, як лідером політичної сили, питання доцільності перебування Італії в зоні євро. 
Така постановка питання одною з країн-лідерів ЄС може внести політичний розкол у самому 
Співтоваристві та, в умовах світової економічної кризи, поставити під загрозу сам факт існування 
Європейського Валютного Союзу. При цьому, очевидним є факт політичного «шантажу», коли 
одним із передвиборчих гасел політичної сили С. Берлусконі є можливий обмін перебування 
Італії в зоні євро на право внутрішньої емісії європейської валюти. В контексті реформи 
європейських інституцій політична сила порушує питання постановки на порядок денний 
доцільності прямих виборів голови Європейської Комісії та єврокомісарів з-поміж діючих 
міністрів країн-членів [3, c. 1]. Відсутність критики даної позиції з боку лідерів країн Євросоюзу 
артикулюється тим, що С. Берлусконі не обіймає офіційної посади, а тому заяви представників 
його політичної сили щодо майбутнього країни у зоні євро, не можуть розглядатися як офіційна 
позиція Італійської Республіки. З іншого боку, будь-яка критика на даному етапі може надати 
вагомий «козир» право-центристам під час виборів у квітні 2013 року, які, як прогнозується, 
одним з гасел політичної кампанії можуть оголосити повернення Італії до ліри. Враховуючи 
підтримку цієї ідеї більшістю населення країни, шанси на перемогу та повернення С. Берлусконі 
до влади є досить високими. 
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Ще до висловленого С. Берлусконі прагнення балотуватися в якості лідера правих політичних 
сил на парламентських виборах він цілковито підтримував курс т. зв. «технократичного» уряду 
М. Монті (при владі з кінця 2011 р. – М. Н.), який став компромісом між лівими, правими 
та центром в умовах виходу країни з економічної кризи. М. Монті завжди розглядався як 
найманий crisis-manager (М. Н.), який не мав власної політичної ваги і не претендував на 
керівництво країною після виборів, оскільки не належав до будь-якої політичної сили. Проте 
на сьогодні, коли з М. Монті почали «загравати» ліві та центристи, запрошуючи зробити вибір 
та не усуватися від внутрішньополітичних ігр в Італії напередодні виборів, політичні сили на 
чолі з С. Берлусконі, як привід, пообіцяли припинити підтримку все ще діючого уряду через 
«поглиблення економічного колапсу та економічні страждання Італії» [4, c. 1]. На сьогодні, 
М. Монті створив власну партію - «Список Монті», - чия політична платформа дуже походить 
на ту, що має очолювана С. Берлусконі «Народ за свободу» (не дивлячись на те, що формально, 
секретарем останньої є А. Альфано – М. Н.). 

Після преамбули щодо актуальності дослідження та нинішньої ситуації в Італії в 
загальноєвропейському та економічному контекстах, проаналізуємо розвиток, характерні риси 
та головні імперативи європейського вектора зовнішньої політики урядів С. Берлусконі протягом 
2000-х років. 

Аналізуючи ієрархію пріоритетів зовнішньої політики Італії після закінчення ери блокового 
протистояння, відзначимо традиційний дуалізм по лінії США – ЄС (до 1992 р. – ЄЕС – М. 
Н.). Прийнято вважати, що сили лівого та лівоцентричного забарвлення традиційно бачили 
Італію невід’ємною частиною загальноєвропейської політичної солідарності, в тому числі 
й у відносинах із США, а праві та правоцентричні, у свою чергу, намагалися вибудовувати 
автономні взаємовідносини Італії, як одного з лідерів Європейського Співтовариства із 
Сполученими Штатами. В цьому плані уряди С. Берлусконі 2000-х років, - період сучасної 
історії, коли відбулися зміни архітектури міжнародної безпеки, на перший план вийшла 
боротьба з міжнародним тероризмом та близькосхідними політичними режимами, яких західні 
союзники звинувачували у його заохоченні та фінансуванні, - не стали вийнятком, і продовжили 
традицію позиціювання Італії як головного, разом із Великобританією, союзника США у 
Європі. Протягом даного періоду, який без перебільшення можна назвати «ерою Берлусконі» 
(за вийнятком двох років перебування при владі лівоцентричного уряду Р. Проді – М. Н.), Італію 
неодноразово критикували як у Європейському Парламенті, так і у виконавчих органах ЄС. 
Зокрема, у структурах ЄС робилися неодноразові закиди, що «попри довіру європейських 
партнерів, Рим ігнорував участь у дебатах щодо політичних ініціатив в рамках спеціальних 
органів та інституцій ЄС, депутати від Італії у Європейському Парламенті дуже неохоче йшли 
на співробітництво з представниками партій з інших країн, а міністри урядів нерегулярно брали 
участь у засіданнях на вищому рівні» [5, c. 2]. 

Узагальнюючи пріоритети урядів С. Берлусконі в рамках ЄС, відзначимо наступне [6, c. 2]. 
1. З часів Другої Світової Війни Італійська Республіка вважалася одним із «локомотивів» 

поглиблення відносин між Європейським Співтовариством та країнами Арабського світу, 
що пояснювалося іторичними зв’язками Італії у регіоні як колишньої метрополії. Водночас, 
відповідаючи реаліям часу та підлаштовуючись під зміни у системі міжнародної безпеки, при 
С. Берлусконі Італія перетворилася з «найбільш проарабської країни» на друга Туреччини та 
Ізраїля. При цьому, відзначимо незалежний від даної тенденції характер італійсько-лівійських 
відносин (М. Н.), аж до громадянської війни та анти-лівійської військової кампанії союзників по 
НАТО 2011р., до яких приєдналася й Італія. 

2. Уряди С. Берлусконі, від початку іракської кампанії США та союзників 2001 р., почали 
активно лобіювати ідею членства Туреччини в Європейському Союзі. 

3. На Саміті ЄС - США у Празі 5 квітня 2009 р. міністр закордонних справ Італії Ф. Фраттіні 
висловив підтримку ідеї вступу до НАТО та ЄС країн Західнобалканського регіону (Сербії, 
Хорватії, Боснії і Герцоговини, Чорногорії, Албанії та Косово), а також наголосив на важливості 
лібералізації візового режиму з ними. 

Якщо об’єктивно поглянути на перелічені ініціативи в рамках ЄС, складається враження 
про невпорядкованість та хаотичність зовнішньої політики берлусконівської Італії. Згадуючи 
перший уряд С. Берлусконі 1994-1995 рр., багато критиків з-поміж лівиці політичного 
істеблішменту країни говорили про «анахроністичні та хворобливі ініціативи, які позначилися на 
короткотерміновості уряду» [7, c. 159-168]. Проте, щоб зрозуміти, чим керувався С. Берлусконі 
як пасіонарна політична фігура, яка уособлювала в собі зовнішню політику, недостатньо 
аналізу суто нормативного або концептуального аспектів. Перш за все, не варто забувати, 
що С. Берлусконі є самодостатнім політиком та господарем найбільшої в країні бізнесової 
імперії, а отже, поряд із національними інтересами Італії, будучи незалежним від спонсорської 
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і фінансової підтримки як політична сила, він прагнув отримати прибуток від інвестиції, яка 
привела його до влади. Саме з цієї причини, всі конкретні ініціативи, які надходили від Італії в 
рамках ЄС повинні були максимально співпадати з інтересами його фінансового клану. 

Розглядаючи через призму зазначених аргументів розширення та поглиблення ЄС, 
відзначимо, що позиція правоцентричних урядів «Cavaliere» ніколи не була занадто прихильною 
до радикальних ідей, якщо за цим не стояли глобальні економічні інтереси фінансової групи 
С. Берлусконі. Якщо відкинути декларитивність та дипломатичність зовнішньополітичної гри 
С. Берлусконі в Європі на кшталт «європейські інституції, національні парламенти, а також 
країни-члени мають визначати майбутнє Європи» [8, c. 1], його позиція багато в чому збігалася із 
баченням Великобританії щодо «ліберальної Європи, де роль суверенної держави зменшується 
лише в управлінні економічними процесами» [9, c. 1]. Така позиція є ні чим іншим, як синтезом 
британського антифедералізму та традиційного італійського федералізму, головним результатом 
чого вбачалося б створення федерації національних держав [10, c. 1]. С. Берлусконі завжди 
бачив Італію в Європейському Союзі в якості «трибуна, посередника, який може привести всіх 
до згоди» [11, c. 1]. 

В Європейському Союзі та у столицях його лідерів традиційно вважалося, що мати справи з 
лівоцентричними урядами Італії набагато простіше, оскільке, по-перше, - їх бачення майбутнього 
Європи не виокремлює для Італійської Республіки «особливої ролі», по-друге – через їх 
демократичність та відсутність одіозного лідера, який є фінансово-незалежною фігурою. 

Після приходу до влади другого уряду С. Берлусконі у 2001р. міністром закордонних справ 
Італії було призначено Р. Руджеро, колишнього генерального директора Світової Торгової 
Організації (СОТ), який, будучи технократичним політиком (на кшталт нинішнього прем’єра 
Італії М. Монті – М. Н.), був відомим своєю прихильністю до поглиблення відносин Італії 
з комунітарними структурами ЄС. Його кандидатуру активно підтримували тодійшній 
президент країни К. А. Чампі, президент концерну «ФІАТ» Д. Ан’єллі, а також національний 
енергетичний гігант концерн «ЕНІ». Саме підтримка крупними промисловими колами, до яких 
належить група самого С. Берлусконі, переконала останнього у правильному виборі саме цієї 
кандидатури. Зрозуміло, що компанії-лобісти Р. Руджеро керувалися, насамперед, абсолютною 
переконанністю в його проєвропейських поглядах як політика, та власними інтересами, що 
мало на меті завоювання лідерських позицій при формуванні єдиного ринку енергоносіїв, а 
також підвищення конкурентноздатності на європейському ринку автобудування. Саме це було 
однією з головних причин передчасної добровольної відставки Р. Руджеро, в якому С. Берлусконі 
почав вбачати занадто незалежну у плані ведення від імені Італії в ЄС політичної гри фігуру. 
Згідно з його баченням, Італія, на фоні іракської кампанії та необхідності надання, в той момент, 
абсолютного пріоритету поглибленню італо-американського партнерства, не могла дозволити 
собі «загравати» з євроінтеграційною тематикою (М. Н.). На початку 2002 р. Р. Руджеро пішов з 
посади керівника зовнішньополітичного відомства Італії «звинувачуючи окремих своїх колег у 
«скептицизмі» по відношенню до Європи» та порушенні «спадковості» зовнішньополітичного 
курсу на євроінтеграційному напрямі» [12, c. 12]. 

В контексті євроінтеграції термін «спадковість» з’явився в Італії по закінченню «холодної 
війни», коли одним з головних пріоритетів країни стало членство в НАТО в нових умовах. 
Насамперед, офіційний Рим розглядав Північноатлантичний Альянс як плацдарм гарантування 
стратегічних інтересів країни на Балканах, Близькому Сході та Північній Африці. Усвідомлюючи, 
що постбіполярна система міжнародних відносин може внести ідеологічний розкол в НАТО 
між США та європейськими союзниками, головним чином, щодо ієрархії зовнішніх загроз, 
італійський політичний істеблішмент чітко розумів неспроможність євроспільноти виступати в 
якості самостійного гаранта. З того часу, в системі національної безпеки Італії почався процес 
трансформації ролі Італії із «споживача на донора міжнародної безпеки», в ході якого країна 
почала брати активну у процесі формування Спільної політики безпеки та оборони (ESDP) 
Європейського Союзу, розглядаючи її як доповнення НАТО [13, c. 4]. В цьому плані уряди 
С. Берлусконі 2000-х років традиційно намагалися відігравати роль «посередника», агітуючи за 
«сильну Європу в НАТО» [14, c. 59-74] та за підвищення ефективності Спільної зовнішньої та 
безпекової політики ЄС. Важливим є той факт, що італійці традиційно виступали за розширення 
зони відповідальності НАТО та проведення поза межеми територій країн-членів гуманітарних 
і миротворчих місій [15,4]. Важливим свідченням стала заява С. Берлусконі після терактів 11 
вересня 2001р. у США, коли він одним із перших почав наполягати на тому, щоб саме Верховний 
представник з питань зовнішньої політики ЄС Х. Солана, а не лідери країн ЄС, відлетів до 
Вашингтону на зустріч з Дж. Бушем [16, c. 1], що співпадало із його баченням «сильної Європи 
в НАТО» та роллю Італії як її «рупора». 

Після приходу до влади в Італії С. Берлусконі у 2001р., прем’єр запевнив партнерів по ЄС 
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у тому, що «Італія горда бути частиною Європи, так само, як і бути «особливим» партнером 
США» [17, c. 1]. В умовах того часу на головних посадах (міністра закордонних справ та міністра 
оборони – М. Н.) перебували вже згаданий «європрихильник» Р. Руджеро та протилежний йому 
за поглядами «американофіл» А. Мартіно, який після відставки першого зберіг міністерське 
крісло до відставки уряду у 2005р. Рішення про призначення двох різних за поглядами людей 
(в ЄС А. Мартіно неодноразово звинувачували у євроскпетицизмі – М. Н.), пояснювалося 
далегоглядністю С. Берлусконі та готовністю, в залежності від кон’юнктури у трикутнику 
США-Італія-ЄС, «жертвувати» одним з них на користь національних інтересів (які, багато в 
чому, мали збігатися з інтересами його фінансової групи). 

Як вже згадувалося, окремих високопосадовців з урядів С. Берлусконі неодноразово 
звинувачували у євроскептицизмі. Найчастіше критика надходила на адресу представників партії 
Ліга Півночі – однієї з головних політичних сил правиці, основними політичними постулатами 
якої були і залишаються фіскальний федералізм та розширена автономія північноіталійських 
регіонів. В оточенні С. Берлусконі найбільшими євроскептиками вважали його партнера по 
правлячій коаліції - лідера Ліги Півночі У. Боссі, який по цей день продовжує критикувати 
комунітарні інституції ЄС, звинувачуючи їх у неефективності, а також колишніх міністрів 
оборони та фінансів А. Мартіно та Дж. Тремонті. Якщо сам С. Берлусконі на офіційному 
рівні не міг дозволити собі критикувати комунітарну політику ЄС, він нерідко використовував 
«потенціал» згаданих політиків для сигналізації невдоволень Риму щодо тих, чи інших ініціатив 
Співтовариства. Одним з прикладів можна навести ситуацію навколо приєднання Італії до 
Європейського ордеру на арешт 2002р. – документа, який значно розширював контрольні 
повноваження європейських інституцій в судово-процесуальних справах. Серед іншого, 
положеннями документа було визначено ряд правопорушень, які протиречили політичній 
природі Італії. До таких порушень належали корупція та отмивання грошей, а також расизм і 
ксенофобія. Коментуючи причини відмови Італії приєднатися до даного документу, тодішній 
міністр юстиції країни Р. Кастеллі заявив, що, на думку керівництва його країни, міжнародні 
ордери на арешт в рамках ЄС мають в обов’язковому порядку погоджуватися національними 
представницькими органами [18, c. 2]. Одним з небагатьох положень документу, до якого Італія 
не мала зауважень, була видача ордеру на арешт за звинуваченням у міжнародному тероризмі. 
Очевидним є те, що минуле С. Берлусконі, пов’язане із економічними правопорушеннями, 
звинуваченнями його компаній у фінансових зловживаннях, відмиванні грошей через політичні 
партії, зіграло не останню роль у початковій відмові Італії приєднатися до документа. Саме 
положення щодо корупції та відмивання грошей стали головним «каменем спотикання» 
між Італією та Євросоюзом в контексті приватних інтересів С. Берлусконі, які вийшли на 
загальнодержавний рівень. Іншим зауваженням була неприйнятність формулювань стосовно 
расизму та ксенофобії, що впливало на політичну платформу партії Ліга Півночі та її лідера У. 
Боссі, якому нерідко закидали звинувачення у расовій нетерпимості. В доповіді Європейської 
Комісії щодо расизму та нетерпимості, опублікованій в ході чергового засідання Ради Європи 
(РЄ) у червні 2001р., Ліга Півночі була окреслена як «расистська та ксенофобська» політична 
сила, а делегати від країн-членів РЄ закликали «вжити спеціальні заходи проти політиків, які 
виступають з агресивними промовами расистського та ксенофобського характеру» [19]. Ситуація 
з приєднанням Італії до згаданого документа стало черговим приводом до звинувачень уряду у 
євроскептицизмі та актуалізувало полеміку щодо ізоляції Риму в ЄС. Після того як бельгійське 
головування конретизувало постановку питання, як або «вимушене співробітництво», або 
ізоляція та одноголосне прийняття всіма країнами-членами ЄС документу без Італії, остання 
вимушена була приєдналася до нього з окремими застереженнями, які не носили принципового 
характеру. Саме присутність в коаліції уряду С. Берлусконі Ліги Півночі та конфлікт її лідера із 
вже згаданим міністром закордонних справ Італії Р. Руджеро, часто називали однією із головних 
причин відставки останнього [20, c. 1]. 

Іншою ситуацію, пов’язаною з особистістю С. Берлусконі та його корпоративними інтересами, 
що викликало полеміку в ЄС, стала участь Італії у панєвропейському консорціумі з будівництва 
військово-транспортного аеробусу 400-М. Коли в рамках ЄС виникла ця ініціатива, її відкрито 
підтримав міністр закордонних справ Італії Р. Руджеро. Проте згодом, коли була озвучена система 
розподільчих квот інвесторів, яка не влаштовувала окремі фінансові кола Італії, С. Берлусконі 
виступив з відмовою участі країни у проекті. Сам голова уряду так прокоментував рішення 
перед парламентською комісією у закордонних справах: «Я вчинив як бізнесмен. Італія, 
не дивлячись на утримання від участі у проекті, буде і надалі виконувати свої зобов’язання 
перед європейськими партнерами» [21, c. 2]. Звідси чітко простежується згадана тенденція 
паралельності інтересів Італії як держави, та корпоративних інтересів групи Берлусконі. 

III та IV уряди С. Берлусконі проводили традиційну нейтрально-помірковану політику 
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в комунітарних структурах ЄС, приєднуючись майже до всіх ініціатив, які носили скоріше 
декларативний, ніж конкретний характер. Головними здобутками італійської дипломатії в рамках 
ЄС стали зусилля Італійської Республіки, які сприяли врегулюванню російсько-грузинського 
конфлікту. 

Головування Франції в Євросоюзі співпало з ескалацією збройного протистояння між Грузією 
та РФ в Абхазії та Південній Осетії, під час якого відбувся політичний розкол серед країн-членів 
ЄС щодо шляхів його врегулювання. Виходячи з непростого історичного минулого, а також 
доволі складних двосторонніх відносин з Російською Федерацією після «холодної війни» (що, 
головним чином, залежало від процесу розширення НАТО на Схід – М. Н.), так звані країни 
колишнього Варшавського Пакту наполягали на активному залученні НАТО та терміновому 
скликанні позачергового засідання Ради Європейського Союзу з метою прийняття рішучих 
кроків. Водночас, країни-лідери ЄС (окрім Великобританії – М. Н.), кожну з яких пов’язує 
стратегічне партнерство з РФ, обіймали помірковано-конструктивну позицію, утримуючись від 
гострих висловлювань. Головними рушійними силами процесу врегулювання стали головуюча 
в ЄС Франція та Італійська Республіка, чиїх амбіційних лідерів пов’язували дружні стосунки з 
російською верхівкою, а також партнерські відносини як лідерів право-центричних політичних 
у своїх країнах. Після низки телефонних дзвоників та «горячих ліній», зустрічей у трикутнику 
Рим – Париж - Москва, лідерам ЄС вдалося досягти нейтральної позиції з боку США, а також 
безстарежну готовність Грузії вступити в переговорний процес. Разом із тим, прагнучи довести 
свою лояльність Кремлю, разом із дипломатичними формулюваннями, які на сто відстотків 
співпадали з позицією Європейського Союзу (припинення вогню, виведення сторонами військ 
на першочергові позиції, початок переговорного процесу), С. Берлусконі був ледь не єдиним з 
лідерів ЄС, хто офіційно визнав «провокаційний характер дій» Тбілісі [22, c. 1]. Зі свого боку, 
президент Грузії М. Саакашвілі заявив, що С. Берлусконі не відіграв жодної ролі у врегулюванні 
ситуації. Під час полеміки між РФ та США щодо задекларованої готовності Росії розпочати 
поставку систем протиповітряної оборони в Абхазію та Південну Осетію, якщо США не 
припинять відкрито підтримувати Грузію та Україну на шляху до НАТО [23, c. 1], Італія, як 
посередник, зберігла нейтралітет та утрималась від офіційних заяв. Проведена дипломатична 
робота ЄС, яка з рештою поклала кінець конфлікту, знайшла відображення у т. зв. Плані Саркозі. 
Для Італії російсько-грузинський конфлікт став черговою можливістю продемонструвати свої 
лідерські амбіції; з одного боку – довести Вашингтону свою вагу як одного з найважливіших 
європейських союзників, з іншого - продемонструвати Москві традиційну готовність бути 
посередником у відносинах з ЄС та НАТО. 

Узагальнюючи викладений матеріал відзначимо, що реалізація європейського вектора 
зовнішньої політики урядів С. Берлусконі у 2000-х роках залежала від кон’юнктури міжнародної 
ситуації у системі координат Італія - Європейський Союз – США. Характерним було використання 
механізму прийняття зовнішньополітичних рішень в режимі ad-hoc, виходячи, перш за все, з 
національних прагматичних інтересів Італії, а не ідеологічних імперативів. Однією з головних рис 
європейської політики Італійської Республіки була домінанта економічної складової, залежність 
визначення пріоритетів від особистих поглядів С. Берлусконі та зовнішньоекономічних 
корпоративних інтересів його фінансової групи, які мали максимально збігатися з імперативами 
державної політики. 
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ПИТИРИМ СОРОКИН ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИРОДЕ САМОУБИЙСТВА

Проаналізовано суспільну природу самогубств за П. Сорокіним, а також взаємозв’язок 
зростання кількості суїцидів та розвитку цивілізації. 

Ключові слова: самогубство, суспільство, цивілізація, людина. 

Проанализирована общественная природа самоубийства согласно П. Сорокину, а также 
взаимосвязь роста количества суицидов и развития цивилизации. 

Ключевые слова: самоубийство, общество, цивилизация, человек. 

The problem of suicide does not lose its relevance nowadays. Despite the huge number of existing 
theories about the causes and motives for suicide, the nature and depth of the phenomenon cannot be 
revealed completely. E.  Durkheim the founder of Suicidology linked the phenomenon of suicide with 
the nature of society and with the processes that take place in it. In turn, P.  Sorokin the sociologist of 
the twentieth century also focused on the fact that suicide is a social phenomenon. 

The basis for the article is P.  Sorokin’s work «Suicide as a social phenomenon».  Comprehending 
the essence of the «epidemic of suicides» and the tendency to increase the number of suicides in Russia 
of the twentieth century, P.  Sorokin focused on simplicity in the perception of the tragic destructive 
phenomenon and its role in contemporary society. He wrote that suicide because of their quantitative 
attack was a Russian company «everyday occurrence». 

In addition, P.  Sorokin could not accept the diminution of the destructive and detrimental effects of 
the epidemic of suicides in Russian society and the whole world. 

In fact, since the middle of the nineteenth century scientists began to study the internal causes of 
suicide. To some extent, some means to combat the destructive phenomenon have been found as 
well. At the present stage of development of society should be stressed that, despite this rapid turns 
in the development of civilization and in-depth, detailed study of all spheres of human activities, the 
phenomenon of suicide is rapidly growing in quantitative indicators. 

Citing statistics on suicides of the early twentieth century, P.  Sorokin noted an increase in the suicide 
rate by five times. Of course, such «loud» indicators were required to draw public attention to the 
problem. Scientists, thinkers had to apply to the essence of the causes and motives of suicide, learn 
what still makes people give up on the highest good - life. After the loss of live every other good is lost, 
everything that is good and beautiful in life itself is lost without the right to restore it. 

The main causes of suicidal thinker are the following: insanity; alcoholism; inheritance; imitation; 
features of season changing. 

First, P. Sorokin analyzes such popular reason as madness. He refutes the truth claims of the 
assumptions: among mentally abnormal women the rate of suicide is much smaller; Jews are generally 
more prone to mental illness than any other people, but the percentage of suicides they have is smaller; 
if we compare the different countries, we can see that the countries where the suicide rate is higher - are 
not the ones in which the percentage of mentally abnormal people is higher. 

Thus, these facts indicate that madness may be the cause of suicide, but to claim that it is the only 
true and main cause of a destructive phenomenon – not right. 

As to the second reason of suicides – alcohol – P.  Sorokin noted that constant and excessive use of 
alcohol actually destroys health, the mind, and the will and moral man. Because of the harmful effects 
of alcohol, the body begins to break down, come suffering various diseases and, in particular, delirium 
tremens. All these effects lead the alcoholic to a crime (to murder), or to suicide. 

Based on the statistical data he rejected the reason as a major factor of suicide, while pointing out 
that, without a doubt, this factor contributes to the decision-making of suicide through the destruction 
of human health and undermining the economic welfare of society, but it is not the main reason. 

Regarding genetic predisposition P.  Sorokin argued that: most people who committed suicide did 
not 
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have ancestors who ended their lives by suicide. Meanwhile, if this theory were correct, then suicide 
would be in his family suicides. As for the few families in which almost all the members committed 
suicide, then there is not always the law of heredity, but the law of imitation. 

Imitation pushes to act unconsciously, without understanding. In turn, under the influence of 
delusion suicides, unfortunately, do not allow to comprehend the nature of the action. That is how this 
mechanism works in the epidemic of suicides». Sometimes one suicide is enough to cause a number of 
other suicides - «imitation». Imitation is one of the social factors of suicide. Still, P.  Sorokin sees the 
main reason not in imitation, but in purely social conditions. 

On climate conditions, seasonal changes and the impact of these factors on suicide curve, according 
to P.  Sorokin, we note that in the same way as the previous one, the thinker denies them the «rank» of 
the universal cause of suicide. 

In turn, the development of civilization and culture P.  Sorokin directly associated with increased 
suicide rates, both in Russia and in the West. 

The more cultured and civilized society and the people are, the more there are suicides, stated 
P.  Sorokin. 

In general, it should be noted that with the development of civilization, science and technology, 
unfortunately, man’s role and value in the world is weakening. Humanity goes to a higher level of 
culture, but not morality. P.  Sorokin marked the indifference of some people to others, and in this 
regard, «dressing» over the «masks», in which the true nature of man is hidden behind what is visible. 
Human life is impaired in the eyes of others. Due to constant tension and the rapid pace of life is there 
a real opportunity to ask all those who need attention and participation in their lives? Awareness of this 
fact by people creates the concept of depreciation of their own lives. 

Thus, summing up, we can conclude that the main cause of suicide, according to P.  Sorokin, is the 
growth of the individual loneliness. 

It is not subject to every single person to change the whole way of life, but to change his own attitudes 
to people around him, recognizing the value of their life - completely. Accordingly, by means of this 
rethinking it is important for each individual to assess the essence of his own life, its value, originality 
and uniqueness. Thus, with the advent of general purpose and meaning of life appears. 

In fact, changing the whole society is possible by starting to change each individual who belongs to 
this society. 

Keywords: suicide, society, civilization, man. 

 Проблема самоубийства на сегодняшний день не утрачивает своей актуальности. Не смотря 
на огромное количество существующих теорий относительно причин и мотивов самоубийства, 
все же не удается до конца раскрыть суть и глубину данного явления. Основатель суицидологии 
Э. Дюркгейм связывал явление самоубийства с природой общества и с теми процессами, которые 
протекают в нем. В свою очередь социолог ХХ в. П. Сорокин также акцентировал внимание на 
том, что самоубийство есть явление общественное. 

Целью данного исследования является анализ феномена самоубийства на основе работы 
П.  Сорокина «Самоубийство как общественное явление». Поставленная цель достигается 
путем разрешения следующих задач:

1) проанализировать основные причины самоубийств согласно П. Сорокину;
2) определить взаимосвязь стремительного развития цивилизации и роста числа самоубийств;
3) рассмотреть факторы суицидального риска, которые оказывают влияние на распространение 

феномена суицида в современном мире. 
Базой для данного исследования послужила в первую очередь работа самого же П. Сорокина 

«Самоубийство как общественное явление». 
Осмысливая сущность «эпидемии самоубийств» и тенденцию к увеличению количеств 

суицидов в России ХХ в., П. Сорокин акцентировал внимание на упрощенности в восприятии 
трагического деструктивного феномена и его роли в современном ему обществе. Он писал о 
том, что самоубийства в связи со своей количественной атакой стали для русского общества 
«бытовым явлением». 

Кроме того, П. Сорокин не мог смириться с умалением деструктивных и пагубных влияний 
распространения эпидемии самоубийств как в русском обществе, так и в мире в целом, с 
упрощенным восприятием роли и значения пестрящих суицидальными сводками хроник. 

Как справедливо отметил мыслитель: «Самоубийство – явление настолько странное, настолько 
необычное по своей природе, что заслуживает самого тщательного изучения; помимо чисто-
научного интереса, изучение его необходимо еще и потому, что оно может иметь весьма важные 
последствия для практических целей: число самоубийств с ростом культуры и цивилизации 
очень быстро растет, в нашу эпоху оно растет настолько быстро, что становится какой-то 
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эпидемией, угрожающей всему обществу вообще и каждому из его членов в частности» [1, с. 
104]. 

В действительности уже с середины ХIХ в. ученые стали изучать внутренние причины 
самоубийств. И в сущности своей, в этом их заслуга, поскольку к ХХ в. достаточно многие 
аспекты относительно суицидальной проблематики были изучены. В некоторой мере были 
найдены и средства борьбы с деструктивным явлением. Но те темпы и обороты, которые 
набирало явление самоубийства в русском обществе, сами за себя «говорили», причем совсем о 
противоположном. На современном этапе развития общества следует подчеркнуть, что, 
несмотря на столь стремительные витки в развитии цивилизации и углубленное, детальное 
изучение всех сфер жизнедеятельности человека, феномен суицида не просто не исчезает из 
нашего общества, но и стремительно растут его количественные показатели. 

Приводя статистические данные относительно кривой суицидов начала ХХ в., П. Сорокин 
отмечал увеличение суицидов в 5 раз. Конечно такие «кричащие» показатели обязаны были 
обратить внимание общества на данную проблему. Ученые, мыслители необходимо должны 
были обратиться к сути причин и мотивов самоубийств, изучить, что все же заставляет отказаться 
человека от высочайшего блага – жизни. Ведь с потерей жизни теряются все остальные блага, 
все, что в ней есть доброго, прекрасного, теряется сама жизнь без права на ее восстановление. 

Согласно П. Сорокину, в связи с огромными количествами суицидальных случаев для 
общества это явление становится весьма обычным, в силу чего перестает вызывать удивление, 
не говоря о страхе, ужасе, отчаянии. Никого не удивляло, что такие причины отказа от жизни, как 
несчастная любовь, материальные проблемы и другое вполне являются якобы «нормальными» 
для того, чтобы убить себя. В свою очередь, П. Сорокин заметил: «Если глубже подумать, то 
становится совершенно непонятным, почему непременно «ради плохого балла», или «растраты» 
или «несчастной любви» надо кончать с собой; ведь мир-то состоит не только из плохого балла, 
а есть в нем кое-что и иное; не, пусть посадят в тюрьму за растрату, но, ведь, тюремная жизнь – 
все же жизнь, а не смерть; да рано или поздно она и кончится; ну, пусть «несчастная любовь», 
но ведь в мире есть много других лиц; пройдет время – чувство и страдания успокоятся, и жизнь 
даст новые радости» [1, с. 107]. 

В качестве основных суицидальных причин мыслитель выделял следующие:
1) сумасшествие;
2) алкоголизм;
3) наследственность;
4) подражание;
5) особенности смены сезонов. 
1. Так, во-первых, П. Сорокин выделяет такую популярную (начиная с середины ХIХ века) 

причину, как сумасшествие, с помощью которой ученые пытались «снять» проблему касательно 
суицидальных показателей, умалить ее масштабы в связи с такой особенной «болезненной» 
значимостью. В свою очередь, мыслитель опровергает верность и истинность претензии 
выдвинутого предположения. Как справедливо он отмечал, «многие самоубийцы никогда не 
были сумасшедшими и наоборот, многие сумасшедшие никогда не кончали самоубийством» [1, 
с. 107]. К этому же замечанию он прилагал ряд следующих опровергающих положений: 

1. Среди женщин психически-ненормальных больше, а самоубийств гораздо меньше. 
2. Евреи вообще более склонны к душевным болезням, чем другие народы; однако процент 

самоубийц у них всего меньше. 
3. Если сравнить различные страны, то мы увидим, что страны, где процент самоубийств 

всего больше – вовсе не являются в то же время странами, в которых процент психически-
ненормальных всего выше [1, с. 107]. 

Таким образом, перечисленные факты указывают на то, что сумасшествие вполне может 
быть причиной самоубийства, но претендовать на единственно верную и главную причину 
деструктивного явления – отнюдь. 

2. Относительно второй вынесенной к рассмотрению причине суицида – алкоголизма 
П. Сорокин отмечал, что постоянное и неумеренное употребление алкоголя действительно 
разрушает здоровье, ум, волю и нравственность человека. Из-за пагубного влияния спиртного 
организм начинает разрушаться, наступают страдания, различные болезни и, в частности, белая 
горячка. Все приведенные выше последствия ведут человека-алкоголика либо к преступлению 
(к убийству), либо к самоубийству, тому же преступлению, только против себя. 

Изучив детальнее и внимательнее данный фактор, П. Сорокин отказал и ему в претензиях 
на ведущую и решающую роль при осмыслении суицидальных причин. На основании 
статистических данных и эту причину, как основную, мыслитель отбросил, при этом указав, 
что, без сомнения, данный фактор содействует принятию решению о суициде через разрушение 
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здоровья человека, подрыва экономического благосостояния общества, но он не является 
главной причиной. 

3. Относительно наследственной предрасположенности П. Сорокин справедливо отметил 
следующее: «Факты показывают, что суть дела здесь не в расе. Если поместить немцев и славян в 
одинаковые общественные условия – то, оказывается, что те и другие дают одинаковый процент 
самоубийц. И обратно, – если одну и ту же расу разбить на части и каждая часть расы будет 
иметь различную общественную организацию – то и процент самоубийц будет различный» [1, 
с. 107]. 

К тому же:
1. У большинства самоубийц не обнаружены предки, покончившие свою жизнь самоубийством. 

Между тем, если бы эта теория была верна, то самоубийца должен был бы иметь в своем роду 
самоубийц. 

2. Что касается тех немногочисленных семейств, в которых почти все члены кончали свою 
жизнь самоубийством, то и здесь не всегда действует закон наследственности, а чаще всего 
закон подражания. 

3. Осмысляя суть подражания, как одну из причин массовых самоубийств, отметим, что под 
подражанием (или заражением) П. Сорокиным понимается такой процесс, «в силу которого 
человек бессознательно и механически повторяет тот или иной поступок другого человека» [1, 
с. 107]. 

Подражание толкает на совершение действий, до конца так и неосознанных, не понятых, не 
прочувствованных, действий механических. В свою очередь, под влиянием некоего наваждения 
суицидент, к сожалению, так и не сможет осмыслить суть своих действий, ведь фатально 
закончившаяся попытка суицида не даст шанса на переосмысление содеянного. П. Сорокин 
пишет о столь проблемном вопросе, об эффекте толпы: «Достаточно иногда в битве одному 
солдату броситься в бегство, чтобы и остальные последовали его примеру» [1, с. 107]. Именно 
так срабатывает данный механизм при эпидемии самоубийств. «Достаточно иногда бывает 
одного случая самоубийства, чтобы вызвать ряд других самоубийств – «подражаний»» [1, с. 
107]. Подражание является одним из общественных факторов самоубийства. И все же главную 
причину П. Сорокин усматривает не в подражании, а в чисто общественных условиях. 

4. Относительно климатических условий, смены сезонов и влияния данных факторов на 
показатели суицидальной кривой, согласно П. Сорокину, отметим, что так же, как и предыдущим, 
мыслитель отказывает им в «ранге» универсальной суицидальной причины. 

В свою очередь, развитие цивилизации и культуры П. Сорокин напрямую связывает с ростом 
самоубийств, причем как в России, так и в западных странах.   

Чем культурнее и цивилизованнее общество и человек, тем больше происходит самоубийств, 
констатировал П. Сорокин. В приведенной ниже таблице на основе проведенных мыслителем 
сравнений первобытного общества и цивилизации выделим ряд факторов суицидального 
риска, которые, так или иначе, оказывают влияние на распространение феномена суицида в 
современном мире.  

Первобытное общество Современное 
общество

Факторы суицидального 
риска

Общественный 
строй

Отсутствует разделение 
на классы, сословия, 
профессиональные 
группы

Строгое разделение 
общества на группы, 
классы, сословия

Разделение формирует 
принадлежность к тому 
или иному слою, что 
создает определенные 
рамки, из которых сложно 
вырваться, присутствует 
осознание безысходности

Численность Преимущественно 
небольшие общества, в 
которых каждый из его 
членов похож на другого

Стремительное 
развитие глобальных, 
многочисленных 
объединений, в 
которых каждый 
стремится выразить 
собственную 
индивидуальность 

Ощущение человеком 
собственной 
ничтожности на фоне 
глобальных процессов 
в мире, собственного 
одиночества. 
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Интересы Общность интересов, 
при этом коллективное 
являлось первичным, 
а интересы каждого 
отдельного члена 
общества – вторичными  

Интересы личности 
уже не совпадают 
с общественными 
интересами

Конфликт личности и 
общества, личности 
и личности; потеря 
мотивации переносить 
трудности жизни

Вера Общность верований, 
страх перед всевышними 
силами и в то же время 
вера в опору и поддержку 
всевышних сил

Религиозные связи 
стали слабыми или 
же вовсе исчезли, 
вера в «занебесное 
вознаграждение пала»

Утверждение 
человекобога 
повлекло отсутствие 
сдерживающих 
факторов (осмысление 
самоубийства 
страшным грехом), 
одиночество человека, 
«вседозволенность»

В целом следует указать, что с развитием цивилизации, техники и науки, к сожалению, 
роль человека и его ценность в мире ослабевают. Человечество поднимается на более 
высокий культурный уровень, но не нравственный. П. Сорокин отмечал безразличие одних 
людей к другим, а в связи с этим «одевание» на себя «масок», при котором истинная суть 
человека скрыта за тем, что видимо. Жизнь человека обесценивается в глазах других. На фоне 
постоянной загруженности и стремительных темпов жизни людей разве находится возможность 
поинтересоваться всеми, кто требует внимания и участи в своей судьбе? Осознание данного 
факта каждым человеком формирует понятие об обесценивании и собственной жизни. 

Таким образом, подводя итоги, сделаем вывод, что главной причиной роста самоубийств, 
согласно П. Сорокину, есть рост одиночества личности. Это, в свою очередь, есть «результат 
нашего беспорядочно организованного общества» [1, с. 107]. Именно в связи с вышеуказанными 
причинами человеку достаточно малейшей неудачи, чтобы пожелать свести счеты с жизнью. 
«И гибнут люди, проклиная общество и людей, которые не дали возможности им жить, не 
поддержали, не помогли, не утешили в нужную минуту, а прошли равнодушно мимо чужого 
отчаяния и горя» [1, с. 107]. 

Изменить весь строй жизни не подвластно каждому отдельному человеку, но изменить 
собственное отношение к окружающим людям, признав ценность их жизни, – вполне. 
Соответственно, посредством такого переосмысления каждому человеку важно оценить и суть 
собственной жизни, ее ценность, неповторимость и уникальность. Так, с появлением общей 
цели появится и смысл жизни. Именно поэтому «…все силы общества, науки и каждого человека 
должны быть положены на борьбу за жизнь» [1, с. 107]. 

В действительности, изменить весь строй жизни и общества возможно лишь только начав 
изменения в каждом отдельном человеке, принадлежащем к этому обществу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ 
СТУДЕНТСЬКИХ СІМЕЙ З ПОЗИЦІЙ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. 

Студентська сім’я посідає особливе місце у суспільстві, тому що вирізняється наявністю 
інтелектуального потенціалу, узгодженими ціннісними пріоритетами і має життєві стратегії, що 
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носять інноваційний та гармонійний характер. Особливості соціального статусу студентської 
сім’ї у поєднанні з її можливостями як соціокультурного феномену роблять її важливим 
об’єктом державної соціальної політики виходячи з концепції сталого розвитку. Сталий 
розвиток суспільства може бути забезпечений лише при ефективних взаємодіях організацій 
з навколишнім оточенням, тому взаємодія вищих навчальних закладів з громадянським 
суспільством і державою є необхідною умовою при розв’язанні проблем студентської сім’ї. Мали 
бути сформульовані основні принципи формування сприятливого середовища для студентських 
сімей в Україні засобами менеджменту соціально-виховної сфери вищих навчальних закладів з 
позицій концепції сталого розвитку. Для цього були визначені особливості політики соціального 
управління у ВНЗ; сформульовані основні критерії розвитку сприятливого інституційного 
середовища для студентських сімей та умови підвищення ефективності механізмів управління; 
розглянуті можливості менеджменту соціально-виховної сфери ВНЗ для практичної реалізації 
соціальної складової концепції сталого розвитку для розв’язання проблем студентської сім’ї. 

Ключові слова: студентська сім’я, сталий розвиток, сприятливе середовище, вищий 
навчальний заклад, інституційне середовище, менеджмент соціально-виховної сфери. 

 
Студенческая семья занимает особое место в обществе, потому что отличается наличием 

интеллектуального потенциала, согласованными ценностными приоритетами и имеет 
жизненные стратегии, которые носят инновационный и гармоничный характер. Особенности 
социального статуса студенческой семьи в сочетании с ее возможностями как социокультурного 
феномена делают ее важным объектом государственной социальной политики исходя из 
концепции устойчивого развития. Устойчивое развитие общества может быть обеспечено 
только при эффективных взаимодействиях организации с окружающей обстановкой, поэтому 
взаимодействие высших учебных заведений с гражданским обществом и государством 
является необходимым условием при решении проблем студенческой семьи. Должны быть 
сформулированы основные принципы формирования благоприятной среды для студенческих 
семей в Украине средствами менеджмента социально-воспитательной сферы высших учебных 
заведений с позиций концепции устойчивого развития. Для этого были определены особенности 
политики социального управления в вузе; сформулировано основные критерии развития 
благоприятной институциональной среды для студенческих семей и условия повышения 
эффективности механизмов управления; рассмотрены возможности менеджмента социально-
воспитательной сферы вузов для практической реализации социальной составляющей 
концепции устойчивого развития для решения проблем студенческой семьи. 

Ключевые слова: студенческая семья, устойчивое развитие, благоприятная среда, высшее 
учебное заведение, институциональная среда, менеджмент социально-воспитательной сферы. 

Student’s family holds a special place in society, as distinguished by the presence of intellectual 
capacity, agreed value priorities and has vital strategies that are innovative and harmonious character. 
Features of the social status of student’s family, combined with its possibilities as a cultural phenomenon 
makes it an important target for government social policy based on the concept of sustainable 
development. Sustainable community development can be ensured only if the effective interactions 
of organizations with the surrounding environment, so the interaction of universities with civil society 
and the state is a necessary condition for solving the problems of student’s family. The aim of our 
study was to formulate the basic principles of creating a favorable environment for student families in 
Ukraine means management of social and educational spheres of higher education institutions from 
the standpoint of the concept of sustainable development. This should solve the following problem: to 
determine the characteristics of social policy management in universities, to formulate the basic criteria 
of a favorable institutional environment for student families and conditions improve management 
mechanisms, consider the possibilities of management of social and educational sector universities 
for practical implementation of the social dimension of sustainable development for problem solving 
student’s family. Hence the creation and development of an enabling environment for student families 
has become an important feature of social and cultural spheres as management at the state level and in 
each high school, because it is student family is by nature the most progressive subject of education 
society the concept of sustainable development. Further research in this direction may be focused 
on developing a mechanism implementing the above principles in higher education in Ukraine and 
creating appropriate organizational structures. 

Key words: student family, sustainable development, enabling environment, higher education, 
institutions, and management of social and educational spheres. 

Державно-політичні та соціально-економічні перетворення, які відбувалися на початку 
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XXI ст., потребували створення концепції модернізації сучасної української освіти і суттєво 
вплинули на принципи формування та розвитку соціально-виховної сфери у вищій школі. 
Трансформація соціокультурної сфери призвела до розпаду головних цілеутворювальних 
елементів виховної політики, пошуку нових орієнтирів у навчанні та вихованні. Відбуваються 
зміни ціннісних орієнтацій в різних соціально-демографічних групах населення України, в тому 
числі серед молоді, і, перш за все, серед представницької її частини – студентства. Студентство 
як найбільш освічена і соціально активна макрогрупа молоді особливо гостро відчуває зміни, 
що відбуваються в житті суспільства. Внаслідок відомих інноваційних та деструктивних 
тенденцій в суспільному розвитку відбувається фіксоване соціологами зростання прагматизму 
й індивідуалізму у молоді і студентства. Вища школа завжди була предметом особливої уваги в 
управлінні соціокультурною сферою держави, тому що студентська молодь є найбільш активним 
прошарком населення. Робота із студентськими сім’ями, як важливою частиною студентства, має 
проводитись на перехресті соціальної, сімейної політики та концепцій розвитку вищої школи. 
Важливого значення набуває тут застосування інноваційних концепцій розвитку суспільства 
і управління державою, якою є концепція сталого розвитку. «Сталий розвиток» – це такий 
розвиток суспільства, який задовольняє потреби нинішніх поколінь і не ставить під загрозу 
можливості наступних поколінь задовольняти свої потреби» [1]. Концепція сталого розвитку 
є доволі прагматичною для майбутнього людської цивілізації, а для України, яка потерпає від 
складної демографічної ситуації та наслідків Чорнобильської аварії, вже давно мала б стати 
основою державної політики. 

Найважливішим соціальним інститутом, що виховує наступні покоління, а отже визначає 
інтелектуальний базис для майбутнього є сім’я, в тому числі і студентська сім’я. Молодь, 
є рушійною силою, провідником демографічного, соціально-економічного, політичного та 
духовного розвитку і, сприйняття нею концепції сталого розвитку є важливим чинником 
успішної її реалізації. Стратегія сталого розвитку передбачає соціальну складову, яка орієнтована 
перш за все на стабільність систем суспільства та культури, на людський розвиток, на усунення 
соціальних конфліктів. Важливою складовою концепції сталого розвитку є те, що діти повинні 
жити краще ніж їх батьки. Такі принципи мають знайти позитивний відклик у суспільстві і 
розуміння необхідності соціальних інститутів та організаційних заходів, що забезпечать 
справедливий розподіл благ у різних цивілізаційних аспектах [5]. 

Студентська сім’я посідає особливе місце у суспільстві, тому що відрізняється наявністю 
інтелектуального потенціалу, узгодженими ціннісними пріоритетами і має життєві стратегії, що 
носять інноваційний та гармонійний характер. Особливості соціального статусу студентської 
сім’ї у поєднанні з її можливостями як соціокультурного феномену роблять її важливим 
об’єктом державної соціальної політики виходячи з концепції сталого розвитку. Сталий 
розвиток суспільства може бути забезпечений лише за умови ефективних взаємодій організацій 
з навколишнім оточенням, тому взаємодія вищих навчальних закладів з громадянським 
суспільством і державою є необхідною умовою при розв’язанні проблем студентської сім’ї. 
Метою нашого дослідження було сформулювати основні принципи формування сприятливого 
середовища для студентських сімей в Україні засобами менеджменту соціально-виховної 
сфери вищих навчальних закладів з позицій концепції сталого розвитку. Для цього слід було 
вирішити наступні завдання: визначити особливості політики соціального управління у 
ВНЗ; сформулювати основні критерії розвитку сприятливого інституційного середовища для 
студентських сімей та умови підвищення ефективності механізмів управління; розглянути 
можливості менеджменту соціально-виховної сфери ВНЗ для практичної реалізації соціальної 
складової концепції сталого розвитку для розв’язання проблем студентської сім’ї. 

Проблемам студентської сім’ї присвячений ряд досліджень як в Україні так і за кордоном. 
Можна назвати таких авторів як Антонов О. І., Буленко Т. В., який розглянув соціально-
психологічні основи функціонування сучасної студентської сім’ї, Вілівчук О. М. досліджував 
сім’ю як суб’єкт соціального аналізу, Говако Б. И., Голод С. И., Денисов С. Б., Зацепін В. 
И., Каблуков В. А. та багато інших. Однак здебільшого розглядають студентську сім’ю як 
соціокультурний феномен у всій повноті соціально-психологічних, політико-економічних 
аспектів не зосереджуючи уваги на принципах створення сприятливого середовища для неї 
виходячи з концепцій суспільного розвитку. Завданням нашого дослідження було звернути 
увагу саме на ці аспекти соціально-виховної політики та організаційно-управлінські структури 
її реалізації. 

 Створення сприятливого середовища для студентської сім’ї у вищому навчальному закладі 
відноситься до сфери управління соціальним середовищем організації. За своїм призначенням 
соціальне управління орієнтується на людей, і головною його функцією у вищому навчальному 
закладі є створення та поліпщення для студентів, викладачів та інших працівників відповідні 
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умови праці та побуту. Оскільки провідним видом праці у ВНЗ є навчально-виховний процес, 
то очевидно, що соціальне управління має бути спрямоване на підвищення його ефективності і 
забезпечення рівних умов для всіх його учасників. Соціальне середовище вищого навчального 
закладу, яке є безпосереднім об’єктом соціального управління, включає в себе як соціальну 
інфраструктуру ВНЗ, так і всіх студентів, викладачів і співробітників а також все, що визначає 
якість функціонування вказаних груп у навчально-виховному процесі, тобто задоволення 
їх потреб, пов’язаних з діяльністю ВНЗ. Очевидно, що соціальне середовище складає єдине 
ціле з економічним боком функціонування університету та процесом виробництва знань і 
є нероздільним з ними. Успішність університету, результативність його діяльності напряму 
залежить від рівня задоволення матеріальних та духовних потреб споживачів-клієнтів, головною 
групою яких є студенти [3]. 

 Соціальний розвиток організації означає покращення в її середовищі, для нашого випадку 
– це в матеріальних, громадських та морально-етичних умовах існування як персоналу так і 
студентів (в тому числі і студентських сімей), що включає в себе розподіл та споживання 
матеріальних засобів, взаємозв’язки між особистостями. 

 Зміни соціального середовища для будь-якої організації відбуваються за рахунок дії на 
нього соціальних факторів, тобто змін в умовах та їх наслідків. Вони можуть бути різними за 
спрямованістю та формами дії як внутрі самої організації так і ззовні. До таких безпосередніх 
факторів що впливають на соціально-виховну сферу у вищому навчальному закладі відносяться 
потенціал ВНЗ, його соціальна інфраструктура, умови роботи та навчання, безпека та охорона 
праці і навчання, соцальна захищенність та морально-психологічний клімат, матеріальне 
забезпечення та винагороди, можливості для проведення вільного часу [3]. 

Провідне значення для створення сприятливого середовища мають потенціал та соціальна 
структура організації. Для університетів це будуть матеріально-технічні та організаційні 
можливості, розміри, теріторальне місцеперебування, чисельність та якісні характеристики 
викладачів, співробітників та студентів, профіль та обсяги випускників та наукових розробок, 
форма власності, стан основних фондів та фінансове положення. 

Поряд з умовами безпосереднього соціального середовища провідне значення для соціального 
розвитку у вищій школі, як галузі, що сильно і безпосередньо залежить від державного 
бюджетування має соціальна політика держави та ті концепції на яких вона базується. 

 Проблеми підвищення ефективності управління соціально-виховною сферою ВНЗ та 
особливості становлення інституцій механізму соціально-виховного менеджменту а також 
розробка основних напрямків формування сприятливого інституційного середовища є дуже 
важливими при розв’язанні задач підвищення конкурентноздатності ВНЗ та його успішності 
на ринку освіти. В умовах трансформації університету та пошуку ефективних принципів 
функціонування університетського менеджменту зростає роль досліджень, пов’язаних з 
аналізом інституційного середовища ВНЗ та його впливом на суб’єктів навчально-виховного 
процесу як визначального фактору підвищення ефективності їх діяльності. Слід розробити 
основи створення інституційних умов, що забезпечують вихід на траекторію довготермінового 
зростання успішності університету [5]. 

 Інституційні основи управління як на рівні всієї системи вищої освіти так і на рівні окремого 
вищого навчального закладу включають правові, економічні та організаційні форми дії на 
процеси, що відбуваються у соціально-виховній сфері, в тому числі і пов’язані із студентськими 
сім’ями, а саме:

• участь у розвитку інфраструктури вищих навчальних закладів шляхом прямого 
бюджетного фінансування, створення та використання позабюджетних средств і фондів та ін. ;

• певні податкові та інші преференції для компаній та підприємств, що підтримують 
працюючих батьків-студентів;

• організація та фінансування дитячих та інших установ соціальної сфери з льготною 
оплатою для батьків-студентів;

• різноманітна правова та фінансова підтримка студентських організацій, що беруть 
участь в ініціативах, спрямованих на підтримку студентських сімей; 

 Одним з елементів, що підвищують ефективність управління соціально-виховною сферою 
є стуктури, що охоплюють різні інститути: закони, статути, певні кодекси поведінки, типи 
взаємовідношень і зв’язків. Сприятливе інституційне середовище для студентських сімей у 
межах менеджменту соціально-виховної сфери ВНЗ має відповідати наступним критеріям [5]:

• демократичність, спрямованість на досягнення бажаних результатів;
• достатня сила для спрямованої дії;
• достатньо простота для розуміння і використання;
• використання системи соціально-психологічних мотивацій;
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• адаптивність;
• стимуляція прогресивного розвитку. 
 Становлення інститутів механізму управління соціально виховною сферою, що забезпечують 

розвиток сприятливого середовища для студентських сімей, відбувається в умовах, що активно 
протидіють цьому процесу, а саме: 

• система вищої освіти України перебуває в умовах неперервного браку фінансування та 
неадекватно сформованого ринку праці;

• неможливим є безпосереднє залучення механізмів управління у вищій школі, 
сформованих у розвинених країнах з традиційними демократіями і усталеними системами 
соціальної допомоги та студентським самоврядуванням, що характерізуються стійким 
саморегулюванням;

• при розробці нститутів механізму управління соціально виховною сферою та заходів 
по створенню сприятливого середовища для студентських сімей слід враховувати високу 
залежність вищої школи України від адміністративно-розподільчих відношень. 

Таким чином пріоритетного значення набуває створення сприятливого середовища для 
студентської сім’ї у кожному окремому вищому навчальному закладі та формування відповідних 
мотивацій при адмініструванні на системному рівні. Очевидно, що адміністративні та суспільні 
інституції грають провідну роль в процесах формування інституційного соціально-виховного 
середовища та створення сприятливих факторів для його розвитку як на рівні окремого вищого 
навчального закладу так і на рівні всієї системи вищої освіти України. 

Розвиток сприятливого середовища для студентських сімей відбувається за рахунок 
взаємодії між адміністративними інститутами та суспільними організаціями за правилами, що 
встановлюються державою на законодавчому та бюджетному рівні. Нові інституції виникають, 
коли з’являються нові проблеми, що неможливо розв’язати в уже існуючому інституційному 
середовищі, або коли виникає розуміння необхідності трансформації виховного процесу 
відповідно до принципово інакших концепцій розвитку. До таких концепцій відноситься 
концепція сталого розвитку, що потребує принципово інших підходів і відповідних організаційних 
заходів. Формування сприятливого інституційного середовища може бути втілене за наступними 
напрямками [5]:

• створення інституційного середовища для забезпечення рівноправного можливостей 
для навчання всіх студентів незалежно від їхнього сімейного стану;

•  утворення організацій, плюралістичних за своїм характером, які будуть підтримувати 
як адміністративні так і суспільні інституції;

• формування у вищих навчальних закладах соціально-відповідальної системи допомоги 
студентським сім’ям з одночасним вихованням неприпустимості споживацького відношення до 
неї з боку самих студентів;

• створення економічної зацікавленості серед роботодавців у прийнятті на роботу з 
частковою зайнятістю студентів-батьків на державному рівні;

• розширення числа суб’єктів як на державному і регіональному рівні так і в громадянському 
суспільстві, які були б зацікавлені в успішному функціонуванні студентської сім’ї;

• формування системи соціального партнерства, яка б базувалась на концепції сталого 
розвитку. 

Соціальна складова сталого розвитку орієнтована на збереження стабільності суспільних та 
культурних систем, на людський розвиток, зменшення кількості конфліктів у суспільстві. При 
цьому важливого значення набуває справедливий розподіл благ між людьми (зменшення Gini-
індексу), плюралізм думок, толерантність у відносинах між ними, збереження культурного 
капіталу та його різноманітності [1]. 

Соціальний розвиток організації, як складна соціально-економічна категорія науки управління, 
спрямований на досягнення цілей організації у сфері сталого розвитку шляхом формування 
та розвитку соціального середовища організації та налагодження системи ефективних 
взаємовигідних відносин організації із зацікавленими в її діяльності групами, зовнішніми і 
внутрішніми [8]. 

 Cоціальні інститути утворюють систему, успішне функціонування якої визначається їх 
взаємної підтримкою, яка забезпечується шляхом виконання ними відповідних функцій. За 
словами Г. Спенсера, функціональність є ключовою ознакою соціальних інститутів [5]. Під 
функціями соціальних інститутів, як правило, розуміють їх діяльність, яка сприяє збереженню 
стабільності в суспільстві. Поряд із цим дисфункції –це діяльність соціальних інститутів, 
яка унеможливлює задоволення потреб соціальної системи та призводить до її руйнування. 
Дисфункція виникає, якщо діяльність організації соціального інституту характеризується 
орієнтацією не на суспільство, а на самозабезпечення. 
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Сукупність соціальних функцій різних соціальних інститутів формують загальні функції [5]. 
Американський соціолог Дж. Ландберг виділив чотири основні функції соціальних інститутів: 
відтворення членів суспільства (сім’я, держава, релігія); соціалізація членів суспільства (сім’я, 
освіта, релігія, право); виробництво і розподіл (держава, промисловість, сільське господарство, 
торгівля); управління і контроль (держава, право, релігія). 

Згідно з класифікацією Т. Парсонса соціальні інститути мають такі функ-ції [5]: адаптація 
до навколишнього середовища; забезпечення реалізації основних цілей системи і мобілізація 
засобів їх здійснення; координація і інтеграція діяльності структурних елементів системи; 
підтримка пануючих в суспільстві цінностей. Ідентифікація функцій базових соціальних 
інститутів дозволяє здійснювати подальше структурування інституцій сталого розвитку в 
забезпеченні формування інституційного середовища соціально-відповідального типу. 

Тому ідентифікація функцій менеджменту соціально-виховної сфери у вищій школі є 
важливим для трансформації системи вищої освіти відповідно до концепції сталого розвитку. 

Управління сталим розвитком організації спрямоване на забезпечення збалансованості 
розвитку економічної, екологічної та соціальної підсистем на засадах інноваційності та 
гармонійності. Досягнення цієї взаємоузгодженості є вельми складним завданням, вирішення 
якого знаходиться в площині виявлення та аналізу інституційних факторів, що впливають 
на досягнення організацією пріоритетів сталого розвитку за умов задоволення очікувань 
зацікавлених в діяльності організації груп. Все вищесказане тим більш повинні враховувати в 
своїй діяльності об’єкти соціокультурної сфери і університети в першу чергу. 

Найважливішим соціальним інститутом, що виховує наступні покоління, а отже визначає 
інтелектуальний базис для майбутнього є сім’я, в тому числі і студентська сім’я - досить 
складний і ще маловивчений об’єкт дослідження. 

Становлення іноваційного соціокультутного потенціалу суспільства пов’язане з потребою 
активної позиції молодої сім’ї, що як складний соціокультурний феномен характеризується 
специфічним набором цінносних пріоритетів і життєвих стратегій її членів. В умовах сучасних 
трансформаційв першу чергу молода сім’я відчуває на собі як позитивні так і негативні наслідки 
таких перетворень. Соціально-економічні, морально-психологічні труднощі зумовлюють 
нестійкість молодої сім’ї, високий рівень розлучень. В той же час нестабільність сімейно-
шлюбних відносин впливає на соціальне самопочуття молодих супругів, а як наслідок і на їх 
самореалізацію у професійній діяльності. В цій ситуації слід закцентуватись на соціокультурних 
аспектах життєдіяльності молодих сімей. Найбільш вразливою з точки зору соціально-
економічного положення але й найбільш продуктивною в інтелектуальному плані є студентська 
сім’я, соціокультурна специфіка якої зумовлена особливостями її соціального статусу [2, c. 123]. 
Проблеми необхідності мінімізації труднощів студентської сім’ї, активізації її навчального та 
виховного потенціала є безумовним викликом як для теорії так і для практики менеджменту 
соціально-виховної сфери і в сучасній вищий школі повинні були б розглядатись з позицій 
концепції сталого розвитку. 

 У нашому дослідженні під студентської сім’єю розуміється така сім’я, в якій обидва - студенти 
денного відділення вищого навчального закладу, є гомогенна (однорідна) за соціальним станом 
чоловіка і дружини. Це молода сім’я, в якій подружжю не більше 28 років, а стаж сімейного 
життя не перевищує 5 років [2, c. 45-49]. 

Сьогодні дослідники студентської сім’ї відзначають, що сімейні студенти і вчаться не гірше 
інших студентів і виховують дітей не гірше досвідчених батьків. Незалежно від нашого бажання, 
пише В. П. Звідріньш, число одружених і заміжніх студентів зростає, і це стійка тенденція, 
а зовсім не виняток. Студентська сім’я живе сьогодні в дуже важких матеріальних умовах. 
Більшість молодих людей з початку свого сімейного життя стикаються з проблемами, яких вони, 
можливо, раніше і чули, але думали, що доведеться їх вирішувати. Зокрема, маленький бюджет, 
яким володіє молода сім’я, вимагає особливої ретельності господарювання. І необхідні хоча б 
елементарні знання та вміння. 

Молодь, є рушійною силою, провідником демографічного, соціально-економічного, 
політичного та духовного розвитку і, сприйняття нею концепції сталого розвитку є важливим 
чинником успішної її реалізації. Стратегія сталого розвитку передбачає соціальну складову, яка 
орієнтована перш за все на стабільність систем суспільства та культури, на людський розвиток, 
на усунення соціальних конфліктів. Важливою складовою концепції сталого розвитку є те, 
що діти повинні жити краще ніж їх батьки. Такі принципи мають знайти позитивний відклик 
у суспільстві і розуміння необхідності соціальних інститутів та організаційних заходів, що 
забезпечать справедливий розподіл благ у різних цивілізаційних аспектах [1]. 

Для втілення основної ідеї сталого розвитку необхідним є зміна суспільної свідомості 
в сторону збалансованого розвитку суспільства, зміни в освіті, у вихованні людей. І, саме 
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студентська сім’я може реалізувати ідею зміни суспільної свідомості. В сім’ї, де батьки ще 
молоді студенти діти виховуватимуться із подвійною віддачею, вони матимуть вже новий стиль 
сприйняття реальності, що й потрібно для реалізації поставлених цілей. 

Студентська сім’я посідає особливе місце у суспільстві, тому що відрізняється наявністю 
інтелектуального потенціалу, узгодженими ціннісними пріоритетами і має життєві стратегії, що 
носять інноваційний та гармонійний характер. Особливості соціального статусу студентської 
сім’ї у поєднанні з її можливостями як соціокультурного феномену роблять її важливим 
об’єктом державної соціальної політики виходячи з концепції сталого розвитку. Сталий 
розвиток суспільства може бути забезпечений лише за умови ефективних взаємодій організацій 
з навколишнім оточенням, тому взаємодія вищих навчальних закладів з громадянським 
суспільством і державою є необхідною умовою при розв’язанні проблем студентської сім’ї. 

Адміністрації вищих навчальних закладів мають певні організаційні та фінансові можливості 
для допомоги студентським сім’ям, однак виходячи з загальних завдань та проблем вузів 
цей напрямок роботи для них не є природньо пріоритетним. В сучасній економічній ситуації 
в Україні проблеми гідного виживання ВНЗ не дозволяють забезпечити сталий розвиток 
і збалансованість економічної, екологічної та соціальної підсистем організації. Органи 
студентського самоврядування здебільшого не мають реальних важелів допомоги студентським 
сім’ям, або вони явно недостатні для покращення становища. Слід зазначити однак, що багато 
вузів ( в тому числі і НТУУ «КПІ») роблять все можливе для підтримки студентських сімей, 
однак їхні ресурси просто не можуть бути достатніми. Таким чином, головним регулятором 
соціальних проблем для студентської сім’ї в Україні має стати держава [3]. 

Очевидно, що діяльність нашої держави сьогодні не відповідає сучасним вимогам концепції 
сталого розвитку. Зокрема тому, що послаблені ідеологічна, духовна та інформаційно-
просвітницька функції держави, відсутнє визначення поняття сталого розвитку на законодавчому 
рівні, механізм реалізації законів зовсім нерозвинений. Держава повинна регулювати сталий 
розвиток у повному обсязі, поліпшувати добробут населення, не допускати деградації 
природних ресурсів країни та забезпечувати соціальний клімат, а отже проводити відповідну 
сімейну політику, надавати низку певних привілеїв: забезпечення житловою площею, надання 
кредиту, виплати на дитину тощо, тобто забезпечувати збереження генофонду націй і народів 
країни, фізичне і духовне здоров’я нових поколінь. 

Роль держави для студентської сім’ї у рамках концепції сталого розвитку наступна: 
забезпечення високого рівня добробуту наступних поколінь; розробка та втілення певних 
програм та проектів, які направлені на підтримку студентської сімї; забезпечення сімейним 
гуртожитком; надання певних пільг та соціальної допомоги; забезпечення роботою молодих 
спеціалістів; збереження та пропагування до відтворення екосистем серед студентів задля наших 
дітей [6]. Молодь виступає головним суб’єктом утворення нових сімей і фактором позитивної 
зміни демографічних процесів. Від способу життя молодої сім’ї залежить збереження генофонду 
нації, духовне і фізичне здоров’я нових поколінь. У сфері стимулювання народжуваності і 
зміцнення студентської сім’ї визначено такі пріоритети державної молодіжної політики:

1. Орієнтація системи суспільних і особистісних якостей на сім’ю, шляхом посилення 
пріоритетності інтересів сім’ї при формуванні і реалізації соціальної політики;

2. Формування громадської думки в напрямку необхідності зміцнення сім’ї, створення 
позитивного іміджу материнства, пропагування сім’ї, де є двоє та більше дітей;

3. Забезпечення сприятливих умов для поєднання трудової діяльності з виконанням сімейних 
обов’язків працівників, які мають дітей;

4. Підвищення виховного потенціалу сім’ї, як основного суб’єкта соціалізації шляхом 
формування у дітей, підлітків і молоді орієнтації на повну сім’ю з двома та більше дітьми;

5. Залучення громадських організацій та церкви до процесу виховання дітей з особливим 
наголосом на формування позитивного ставлення до міцної сім’ї з дітьми. 

Забезпечення умов для подолання негативних демографічних тенденцій і поліпшення 
матеріального становища молодих сімей, зниження бідності і збільшення допомоги незаможним 
сім’ям є передумовою розробки і втілення заходів з подальшої стабілізації ситуації на ринку 
праці, скороченню рівня бідності, у тому числі прихованого. Для забезпечення сприятливих 
умов поєднання зайнятості на виробництві з виконанням сімейних обов’язків необхідне 
заохочення батьківства з одночасним посиленням державного контролю за дотриманням 
інтересів працюючих членів родин. 

Таким чином, створення та розвиток сприятливого середовища для студентських сімей має 
стати важливим атрибутом управління соціокультурною сферою як на рівні держави так і в 
кожному окремому вищому навчальному закладі, тому що саме студентська сім’я є за своєю 
природою найбільш прогресивним суб’єктом виховання суспільства за концепцією сталого 
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розвитку. Подальші дослідження в цьому напрямку можуть бути сфокусовані на розробці 
механізму втілення вищевказаних принципів у системі вищої освіти України та створенні 
відповідних організаційних структур. 
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Рецензія на монографію: І. В. Карівець. Повсякдення: між трансценденталізмом і 
дивовижністю: монографія. – Львів, Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 256 с. 

Рецензия на монографию: И. В. Каривец. Повседневность: между трансцендентализмом и 
удивительностью: монография. – Львов, Изд-во Львовской политехники, 2012. – 256 с. 

Review on a monograph: I. V. Karivets. Daily occurrence: between transcendentalism and surprising: 
monograph. - Lvov, the publishing house of Lvov politekhnika, 2012. – 256 p. 

Попри те, що кожна людина, не залежно від її статусу та походження, нерозривно зв’язана з 
повсякденням, для філософської думки, зверненої, насамперед, до проблем «вищого порядку», 
тема повсякдення залишається недостатньо осмисленою. У європейській гуманітаристиці вона 
представлена однобічними теоріями, в яких повсякдення розглядається лише під певним кутом 
зору, без цілісного уявлення про саму людину та її діяльність. У вітчизняній філософії, яка визнає 
неможливість відкидання повсякденного, вона й досі залишається, фактично, не дослідженою. 
Але в умовах глобальної кризи сучасності, коли мова йде вже про кризу самої людини, про втрату 
її ідентичності, що посилюється глобальним динамізмом соціуму, розщепленням індивідів і 
їх соціальних позицій, осмислення повсякдення як певної основи всього життя людини стає 
особливо актуальним. 

Тому можна лише вітати появу актуальної на часі монографії Ігоря Володимировича Карівця, 
присвячену новому для філософії осмисленню повсякдення як цілісності, утвореної двоєдністю 
буденного і небуденного. При цьому філософське значення даного дослідження, яке проведено 
на основі аналізу широкої джерельної бази, представленої, насамперед, різними теоріями 
повсякдення, полягає в тому, що воно не лише є значним кроком у розв’язанні зазначеної 
проблеми, а і сприяє формуванню у філософії нового горизонту для розуміння самої людини як 
цілісності. 

Вже на перших сторінках роботи, зокрема, в розділі «Людська екзистенція, або як повсякдення 
стає повсякденністю», автор висловлює думку про те, що традиційне уявлення про повсякдення 
як щось звичне, буденне, повторюване з дня у день, а тому рутинне, від якого треба рятуватися, 
зазвичай має присмак негативного значення. І це, на його думку, є цілком зрозумілим. Адже 
повсякдення є полем існування людини в світі, який вона в процесі освоєння підкорює 
егоцентрованій свідомості та змушує його обертатися навколо власного Я, виробляючи при 
цьому особистісні звички, стереотипи, судження тощо. У такій ситуації неповнота людини, 
людини з буденною свідомістю, яка закрита світу і не знає себе в істинній єдності з ним, стає 
неповнотою її повсякденного світу. Проте людина як істота духовна, відкрита до свідомого 
вибору між добром і злом, до руху в напрямку до верхньої межі самоздійснення, здатна 
трансцендувати егоїзм та виходити за межі Я, що означає досягати власної повноти та виявляти 
її присутність у собі як дивовижні, неповторні, а, отже, небуденні миттєвості життя. Саме такі 
моменти, доводить автор, стають виявленням повноти повсякденного буття людини, оскільки в 
ньому з’являються події, які в житті людини більше ніколи не відбуватимуться. У такому разі, 
вважає Ігор Володимирович, має місце трансформація повсякдення людини, його перехід у нову 
якість, яку він, вдавшись до етимологічних та семантичних можливостей української мови, 
називає повсякденністю. 

Слід зазначити, що в дослідженні, яке автор проводить в антропологічному ключі з позицій 
більш глобального розуміння буття людини, розрізнення повсякдення і повсякденності як 
двоєдності різних сторін виявлення одного і того ж у своїй повсякденно-повсякденнісній 
сутності життєвого світу людини представляється не лише оригінальним, а і необхідним. 
Надаючи повсякденності онтологічного характеру, Ігор Володимирович пов’язує її зі змінами в 
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людині, з актуалізацією в ній передбаченої самою природою «повноти звершення можливостей» 
(с. 25), зумовленої причетністю людини до істини як реальності, яка не минає в повторюваних 
діях, а перетворюється на подію без завершення. Звідси авторське твердження про те, що 
істиною повсякденності є повторення одного і того самого як повернення справедливого, як 
збереження людиною свіжості сприйняття всього того, що до цього моменту проходило повз неї 
непомітним. А це чи й не є спасінням людини від без істинного повсякдення, від смутку, нудьги, 
страху, від невпевненості в собі і в своєму майбутньому, яке перейшло в інший стан. 

На перший погляд може здатися, що така ідея автора про перехід повсякдення в повсякденність 
як зміни в самій людині є поспішною та необґрунтованою. Але вже наступні розділи монографії 
це спростовують, оскільки в них пропонується струнке та нетрадиційне для філософії авторське 
рішення. 

У розділах «Елементи повсякдення» та «Основні наголоси у функціонуванні повсякдення» 
автор спершу більш детально аналізує повсякдення, яке не є хаотичним, а має свою структуру, яка 
позначається на особливостях та характері щоденної діяльності людини. Розглядаючи елементи 
повсякдення, Ігор Володимирович, насамперед, звертається до вже існуючих досліджень, у яких 
виділялися такі його елементи, як тіло, час, звичка, дім та інші люди. При цьому автор особливу 
увагу приділяє трансцендентально-феноменологічному виміру повсякдення. Адже саме 
феноменологія, зокрема, в уявленні Е. Гусерля про повсякденне життя людини як її життєсвіт, з 
одного боку, найближче підійшла до розуміння важливості повсякдення, відкрила його значення 
для формування будь-якого досвіду людини, вплинула на всі подальші концепції і дослідження 
повсякденного. А, з іншого боку, виявила типове для філософії, не подолане й до сьогоднішнього 
дня, нерозуміння значення Я в розкритті можливостей людини, яке гальмує в ній якісні зміни та, 
відповідно, перехід від повсякдення до повсякденності як істинної реальності. 

З огляду на це безумовно важливим моментом дослідження представляється аналіз автором 
причин нерозуміння традиційними підходами можливостей людини, її самоізольованості в 
світі, відчуженості від інших людей та несприйняття повноти буття як власної повноти, здатної 
змінювати і повсякдення. Слід особливо підкреслити, що для їх з’ясування Ігор Володимирович 
виходить за межі як класичної, так і некласичної філософії та доводить, що людина існує в світі як 
певній ситуації, з якої вона ніколи не виключається, а тому є нерозривно єдиною з ним як суб’єкт 
і об’єкт. Це уможливлює утворення і спільного з іншими людьми інтерсуб’єктивного світу. При 
цьому початком у людині, який конституює цей світ та забезпечує онтологічну комунікацію між 
людьми, автор вважає не Я чи самість, як це, наприклад, розглядалося в картезіанстві, біхевіоризмі, 
психоаналізі, теорії соліпсизму, а її тіло, яке влите в світ і має подвійну, органічно-відкриту 
природу. Як фізичний організм тіло забезпечує автономність людини в світі. А як відкрите до 
стосунків вже на рівні органічної конституції, воно формує спільний з іншими людьми простір, 
у якому абсолютна ізольованість Я стає в принципі не можливою. На основі такого розуміння 
дуально вираженої сутності людини автор приходить до висновку про те, що за самою своєю 
природою людина є цілісною та водночас відкритою до взаємопроникнення з іншими людьми, 
а тому і до формування спільного з ними інтерсуб’єктивного простору, який може відкриватися 
для неї в стані гармонії, можливої в повсякденності. Без перебільшення можна сказати, що цей 
висновок, зроблений Ігорем Володимировичем у контексті розмірковування над повсякденням 
як другорядним, не тільки виходить за межі досліджуваної теми, а більше того, наближається 
до розуміння однієї з першочергових філософських проблем, проблеми сутності людини, що 
вказує на високий професіоналізм автора та його власну глибину сприйняття світу. 

Спираючись на логіку дуальної природи тіла людини, яка не зводиться до сутності Я, її 
єдності зі світом, Ігор Володимирович обґрунтовує також думку про те, що для повноцінного, 
гармонійного життя людини наявність самості не є необхідною та навіть більше того, такою, 
що потребує видалення. Автор стверджує, що «самість - це реалістична ілюзія, як і все, що 
породжене нею» (с. 68). Саме вона викликає відчуття самотності і страху, позбавляє людину 
істинної любові і життя, вибудовує між нею і світом стіну трансцендентності. Як каже автор, 
аморальна, безсовісна, безбожна, фанатична і догматична самість є причиною конфліктів і воєн, 
забуття і нігілізму, проти-стоїть світу та іншим самостям і є нетотожною індивідуальності, 
яка не містить ні поділу, ні проти-стояння (с. 68-69). Намагаючись пізнати Я-самість, яка 
знаходиться в центрі уваги європейської філософії ще з Нового часу, людина лише утверджує 
її та наповнюється впевненістю, що вона здатна віднайти правильний життєвий шлях, хоча в 
дійсності ще далі відхиляється від нього. При цьому джерелом підтримки спрямованої на світ як 
об’єкт Я-самості Ігор Володимирович вважає глузд, який запанував у європейській цивілізації з 
розвитком науки, але не розум, спершу скинутий з п’єдесталу «класичним» розсудком, а потім 
замінений «некласичним» позарозумовим та постмодерністським безумом. Саме не тотожний 
розуму глузд, який не здатний підніматися до рівня розуміння сутності речей, забезпечує людину 
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здатністю орієнтуватися в поточних справах на основі бездоказових установок та суперечливих 
між собою інстинктивних вірувань. Але він же створює і поняття розвитку, самоутвердження 
та самореалізації людини, чим лише посилює ефект реалістичності ілюзії. Водночас глузд 
спрямовує самість виключно на зовнішній світ, на прагматичне пристосування людини до нього, 
ізолює її від власної глибини та конструює свою вищу реальність, якою і є повсякдення. 

Чим же в такому разі для людини є свідоме подолання в собі Я-самості, її відсутність як 
центру, якому, зазвичай, підпорядковується і навколо якого обертається весь світ? На думку 
автора, це є перехід від все розділяючої самості до неподільної індивідуальності, від вдаваної, 
інституйованої інтерсуб’єктивності до справжньої, безконфліктної інтерсуб’єктивності, від 
притомності до свідомості, що супроводжується, насамперед, змінами в характері сприйняття 
людиною світу і самої себе як його невід’ємної частини. Інакше такий перехід автор оцінює 
як стан відсутності в людині різноманіття думок, які викликають у ній внутрішній хаос та 
неадекватність сприйняття світу. А тому і як момент встановлення тотожності мислення і буття, 
який супроводжується не лише усвідомленням людини її власної цілісності, а і можливістю її 
розосередженого споглядання або «дивлення» як ознаки повсякденності. 

Не менш важливим у роботі І. В. Карівця для розуміння повсякдення видається і аналіз його 
функціонування. Автор, насамперед, звертає увагу на те, що повсякдення завжди перебуває 
під впливом трансцендентальних структур, які зумовлюють глузд та встановлюють певну 
визначеність повсякденної поведінки людини. Структура задається до будь-якого життя і означає 
своєрідну життєву заданість повсякденної діяльності людини, відсутність у повсякденні її повної 
свободи, конституйованої надіндивідуальними схемами сприйняття. На думку автора, вже саме 
життя людини, в якому з покоління в покоління повторюються, наприклад, такі його базові етапи, 
як народження, навчання, робота, сім’я, старість, смерть, зумовлене трансцендентальними 
схемами сценаріїв життя, від яких людина не є вільною, але які визначають її життєвий 
досвід. Такими трансцендентальними структурами є і соціальні структури, жорсткий порядок 
яких також впливає на повсякдення та індивідуальний досвід людини. Мається на увазі, що 
в повсякденні індивідуальні дії людини завжди перебувають під впливом схем соціального 
порядку. Існуюча в суспільстві система релевантностей і типізацій, зокрема система значень 
і уявлень про об’єкти і події світу, типізуючі соціальні ролі і норми поведінки, враховує лише 
соціально схвалені, в своїй сутності типові дії людини, які формують такий же типовий спосіб її 
повсякдення, без неповторного та своєрідного в ньому. До того ж будь-яка система, як наголошує 
автор, не задіює духовні щабелі людини, не потребує «вищого», оскільки це означало б розвиток 
цілісності людини, інтеграцію духовності в діяльність, а, отже, трансформацію самої системи, 
яка адаптує людину до себе, віддзеркалившись у системі її повсякденного життя. Значною 
мірою це визначає всю практику повсякдення, про яку, в руслі уявлення про габітус П. Бурдьє, 
автор говорить як адаптовану до соціальних умов, у яких були сформовані нахили людини до 
певних дій і вчинків, уміння розпоряджатися наявними ресурсами тощо. 

Та автор переконаний, що в дійсності світ нашого повсякденного досвіду є набагато ширшим 
і об’єднує в собі власне життя людини з життям усього світу, індивідуальне з колективним, 
матеріальне з духовним. Називаючи такий досвід вслід за Е. Гусерлем життєво-світовим, Ігор 
Володимирович вважає його деяким даним людині цілісним знанням, яке нею повністю не 
усвідомлюється та, відповідно, не раціоналізується, але завжди перебуває на задньому плані 
будь-якого досвіду, утворюючи його основу. Не винятком є і науковий досвід. Проте традиційна 
раціональність, на думку автора, спиралася не на нього як цілісність, а на досвід конструювання 
наукових понять, які й проектувалися на світ як його об’єктивна сутність. 

У контексті аналізу повсякдення в єдності з умовами, які його формують, цілком логічним 
постає авторське звернення і до історичного аспекту його функціонування, зокрема, розгляду 
того, як змінювалося повсякдення із зміною форм сприйняття людиною себе і світу. При цьому 
Ігор Володимирович особливу увагу звертає на зміну форм пізнання та ціннісних установок 
діяльності людини, які відображають стан її соціо-природної цілісності та визначають характер 
щоденного життя. Відносно первісних культур, для яких характерним було цілісне в своїй сутності 
міфічне світосприйняття, а міф був спільною формою знання та визначених ним спільних дій 
людей, авторська логіка міркування наближається до висновку про те, що тут ще немає підстав 
говорити про повсякдення як таке. Нерозвиненість людського Я, відсутність дискурсивного 
мислення, невиокремленість людини з природного та соціального середовищ забезпечували у 
формі міфічної свідомості єдність зовнішнього і внутрішнього, видимого і невидимого, земного 
і небесного. Тому щоденне життя первісної людини, як і всього суспільства, не було розбитим 
на частини, на високе і низьке, що в сучасному розумінні дозволило б його характеризувати в 
звичності і повторюваності саме як повсякдення. 

У середньовічному суспільстві, яке було чітко ієрархізованим на різні стани, прошарки, гільдії 
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за принципом відображення в земній ієрархії небесної, що визначило соціальну нерівність людей 
та їх дій, автор виявляє діяльнісно-смислову нецілісність як людини, так і всього суспільства. Це 
зумовило те, що середньовічне повсякдення стало «сегментованим», розділеним на повсякдення 
людей різних соціальних груп. Але разом з тим Ігор Володимирович наголошує, що переважна 
орієнтація Я на трансцендентне, навколо якого вибудовувалися людські взаємини, визнання 
необхідності служіння душі кожної людини Богу забезпечували як соціальну єдність спільноти, 
так і внутрішню єдність щоденного життя окремої людини. 

Звертаючись до Нового часу, автор висловлює думку про те, що в цей період відбувся перехід 
від спільноти, в якій людина мала спільну з іншими людьми мету та відчувала з ними близькість, 
до суспільства як неорганічної форми співжиття людей. При цьому процеси, які відбувалися 
в суспільстві й людині, зокрема, розвиток складної інституційної мережі, приватний спосіб 
життя, замкненість людини на своєму Я, орієнтація на прибуток та споживання, призвели не 
лише до відчуження між людьми та людини з природою, а і до різних форм розривів як на 
індивідуальному, так і колективному рівнях. На щоденному житті людини це позначилося 
тим чином, що воно також стало дискретним та навіть розірваним, з дотриманням не 
традиції чи звичаїв, а вже «нового світогляду», утвердженого в науковому раціоналізмі та 
обґрунтованого суб’єктивістською філософією. Тому тут викликають згоду слова Ю. Габермаса, 
до соціологічного аспекту творчості якого звертається Ігор Володимирович, що відбулася 
«колонізація повсякдення», «пограбування повсякденної свідомості», коли людина, асимілюючи 
світ, більше не складає його в єдину цілісну картину (с. 142). 

Висновок про особливість повсякдення сучасного суспільства споживання та його людину-
споживача, як своєрідний авторський вердикт, Ігор Володимирович виніс у назву окремого 
підрозділу монографії, де констатується, що відбулася «остаточна колонізація повсякдення 
у ХХ ст.». Автор доводить, що в умовах, коли людина гіперзосереджена на своєму Я, коли 
домінують фальшиві цінності і потреби, підсилені рекламою, коли нестримне бажання мати чи 
володіти ілюзорно сприймається людиною як справжня свобода та повнота буття, коли її життя 
узгоджується не з природними ритмами змін пір року, а з ритмами виробництва і споживання, 
повсякденне життя перетворилося на рутинне існування, в якому механічно повторюються 
необхідні дії. Увагу автор звертає і на те, що в сучасному суспільстві відбулася зміна розуміння 
пам’яті, яка спрямовується не в історичну перспективу, а на цифри, літери, енциклопедичні знання, 
які не оживляють образи або значення, а потребують, швидше, механічного запам’ятовування. А 
це обездуховлює людину та позбавляє її потреби розуміти і пізнавати, що негативно позначається 
на повсякденні. До того ж ситуація ускладнюється змінами в самій раціональності, розривами 
між думкою і дією, між філософією і повсякденним життям, що свідчить про остаточну втрату 
сучасною людиною цілісності сприйняття себе і світу. 

Особливе місце в структурі монографії І. В. Карівця займає розділ, присвячений аналізу 
містично-релігійного досвіду пережиття повсякденності, а також осмисленню його як джерела 
дива. Насамперед, слід зазначити, що в даному дослідженні авторський інтерес до специфіки 
містичного досвіду є вмотивованим та цілком логічним. Ігор Володимирович звертає увагу на 
те, що містичний досвід, який відомий усім культурам і цивілізаціям, є універсальною формою 
практичного пізнання людиною дійсності. Саме як такий містичний досвід пов’язаний зі 
свідомістю людини як його основою, є невід’ємним від трансформаційних процесів, які мають 
однакову структуру, та завжди супроводжується відчуттям нероздільної єдності людини з усім 
світом, що особливим чином сприймається нею як факт. Та найголовніше, на чому акцентує 
увагу дослідник, є вплив цього досвіду на зміну повсякденного життя людини, на її сприйняття 
повсякдення як такого. На прикладі християнської практики, дзен-буддизму та індуїзму автор 
доводить, що містичний досвід є результатом зусилля людини осягнути саму себе шляхом 
гармонійного увідповіднення всіх протікаючих у ній процесів в одному прагненні до єдності 
з божеством як основою всього сущого. Досягнення такої гармонії, в якій відбувається злиття 
розуму і тіла в їх істинному сенсі, автор вважає становленням цілості людини, яка й трансформує 
повсякдення у присутність трансцендентного тут і тепер як нероздільності суб’єкта і об’єкта. 
Зміни в людині змінюють і її повсякденне життя, яке сповнюється відчуттям повноти, бажанням 
жити цілісно, розумінням єдності всіх її дій з абсолютною реальністю, що позбавляє людину 
повсякдення як рутини. 

Характерно, що близькі до релігійних небуденні виміри повсякденного життя Ігор 
Володимирович виявляє і у філософії діалогу, в контексті якої повсякдення аналізується 
в термінах діалогу і зустрічі Я і Ти, укорінених у діалогічно-цілісній природі людини. Та 
спільність цих вимірів полягає в тому, що вони повертають у повсякденне життя людини диво 
як прояв трансцендентного, актуалізують можливість людини на рівні розуму сприймати світ 
у його повноті, дивуватися цілісності життя, яке в дійсності є виявленням її власної цілісності 
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і повноти. Автор вважає, що така цілісність переживається людиною на рівні єдності трьох 
світів, емпіричного, трансцендентального та трансцендентного, і відповідає будові людини: 
тіло, душа, дух, інакше, єдності світу і людини як не розрізнення суб’єкта і об’єкта. Звідси й 
висновок автора про те, що двоєдність світу людини, яка здатна перебувати в стані гармонії як 
цілісності, є не що інше, як двоєдність її повсякденного життя, повсякдення і повсякденності, 
перехід одного в інше. 

У висновках автор сформулював головні результати свого дослідження. Важливою тут 
є думка про двоєдність життєсвіту людини, який поєднує повсякдення та повсякденність, 
інтенціональне та неінтенціональне, трансцендентальне та релігійно-містичне, логічно-
формальне та емоційно-чуттєве. Також наголошує автор на повороті у сучасній філософії до 
повсякдення, який засвідчує практичний поворот у філософії. 

Загалом позитивно оцінюючи монографію І. В. Карівця, хотілось би висловити деякі зауваження. 
Намагаючись вийти в аналізі повсякдення за межі класичної та некласичної філософії, Ігор 
Володимирович не розглядає можливості у вирішенні даної проблеми постнекласики як нового 
етапу розвитку раціональності, яка переглядає суб’єкт-об’єктні відношення та в центр уваги 
ставить, насамперед, проблему цілісності людини. Власно, це те, що цікавить і самого автора, 
але така можливість вітчизняної філософії автором, на жаль, не враховується. Тим більше, 
що постнекласика сьогодні представляє і нову теорію, і нову методологію та дозволяє вже на 
більш високому рівні підійти до аналізу всієї практики людини, в тому числі і повсякденної. У 
роботі звернення до постнекласичних принципів могло дати можливість автору наблизитися 
чи, навіть, розкрити сам механізм переходу від повсякдення до повсякденності, що надало б 
дослідженню ще більшого значення. Не згадуються в роботі і вже існуючі дослідження практик 
людини, повсякденної зокрема, які проводилися на основі таких підходів, як синергетичний та 
тоталогічний. Можливо, що для Ігоря Володимировича це буде наступним кроком дослідження 
даної проблеми. 

Та поза всякого сумніву, що вихід у світ монографії «Повсякдення: між трансценденталізмом 
і дивовижністю» для філософії має важливе значення. Вироблене автором розуміння цілісності 
повсякденного життя людини як її власної цілісності сприятиме подальшому дослідженню 
науковцями під цим кутом зору як людини, так і її практичної діяльності. 
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