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СЕКЦІЯ VІ
ПОЛІТИЧНІ НАУКИ В СВІТІ.
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ.
СОЦІОЛОГІЯ ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА:
НОВІ ІДЕЇ ТА НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ
О. Ю. Висоцький
ПРОПАГАНДИСТСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ДИПЛОМАТІЇ
З появою Інтернету та усвідомленням його інструментальних можливостей для
розвитку пропагандистської діяльності на міжнародній арені, особливо для подальшого розвитку публічної дипломатії, електронна дипломатія поступово стає одним
із важливіших засобів впливу на світову громадську думку. Фактично, у випадку
електронної дипломатії, можна стверджувати про нове дихання та якісно новий рівень функціонування публічної дипломатії, яка уособлює реалізацію принципу
«м’якої сили». Разом з тим, електронна дипломатія є одночасно результатом розвитку технологій комунікації. Електронна дипломатія є ознакою глобалізації, що
спричиняє зміни й в галузі міжнародної пропаганди.
Актуальність осмислення електронної дипломатії, перш за все, обумовлена новими вимогами, які висуваються перед зовнішньополітичними інститутами держав та
PR-структурами міжнародних організацій у сучасну добу, коли ефективна комунікація
на світовій арені визначає успіхи в розширенні можливостей реалізації інтересів міжнародних суб’єктів, та, кінець кінцем, детермінує встановлення регіонального та глобального панування. Найбільше значення у дослідженні електронної дипломатії має
виявлення її технологічного потенціалу, що може бути конвертований у конкретні досягнення у сфері конкуренції за вплив на міжнародну громадську думку.
Електронну дипломатію можна розуміти як в широкому так й у вузькому значенні. У широкому значенні, це використання будь-яких можливостей інформаційно-комунікаційних технологій і, насамперед інтернет-простору, в організації
виконання дипломатичних функцій. У вузькому значенні, це технологія реалізації
дипломатичних завдань, що пов’язані з конституювання та розподіленням владних
відносин у міжнародній політиці. Перше визначення означає, що електронна дипломатія – це допоміжна ланка в здійсненні дипломатичної діяльності, що підносить
її до рівня вимог будь-якої сучасної діяльності управлінського характеру та, одночасно, наражає її на ризики, пов’язані із недоліками сучасної системи кібербезпеки,
про що свідчить витік дипломатичної інформації завдяки діяльності WikiLeaks.
Друге визначення орієнтує нас на осмислення електронної дипломатії як могутнього інструменту регулювання міжнародних відносин завдяки технологічному потенціалу «м’якої влади», перш за все, завдяки її можливостям притягати увагу, спокушати та підтримувати позитивні відносини у найбільш зручний спосіб та звичному середовищі соціальних мереж.
Інструментарій електронної дипломатії включає нові медіа, соціальні мережі,
блоги та інші медіаінструменти інтернету. Використання медійних майданчиків, боротьба за завоювання широкої аудиторії, фактично дозволяє порівнювати електронну
дипломатію з масмедіа. Як і у випадку масмедіа, серед головних завдань електронної
дипломатії стає розширення аудиторії та донесення до неї інформації. Популярності
електронної дипломатії сприяли такі чинники, що сформувалися внаслідок розвитку
інтернету: 1) публічність; 2) комунікативність; 3) наявність технічних засобів, що
обумовлюють публічний контакт з необмеженим колом споживачів інформації;
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4) швидке та легке створення контенту; 5) миттєве і одночасне редагування повідомлень; 6) спільна робота над будь-яким текстом або проектом; 7) постійне спілкування
дипломатів та вищих державних осіб з масовою аудиторією; 8) зберігання великих
обсягів інформації безпосередньо в мережі; 9) легкість передачі аудіовізуальних даних; 10) можливість оприлюднення будь-якої інформації в мережі.
Значну роль у реалізації завдань електронної дипломатії відіграють пропагандистські технології. Як і будь-яка технологія, пропагандистська технологія електронної дипломатії орієнтована на реалізацію певної мети. Пропагандистська технологія електронної дипломатії є механізмом аргументованого обґрунтування зовнішньої політики та діяльності держави через використання комунікативних можливостей таких інтернет-інструментів як веб-сайти та соціальні мережі, серед яких
вже згадані нами Facebook та Twitter. Мета пропагандистської технології може вважатися досягнутої не лише, коли реципієнт починає діяти в інтересах адресанта, але
й коли просто починає певним чином реагувати на теми та осіб, що згадуються в
повідомленні, чи приділяє увагу повідомленням від певного джерела інформації.
Справа в тому, що певне розподілення уваги споживача структурує його сприйняття
реальності за принципом значуще (гідне уваги) – незначуще (не гідне уваги).
Пропагандистські технології в рамках електронної дипломатії можна умовно
поділити на інформаційні, оціночні та аргументативні. Інформаційна пропагандистська технологія реалізується через: 1) відбір певної інформації; 2) конкретизація
деякої інформації; 3) обмеження інформації; 4) замовчування фактів (різні форми
технологій умовчання) чи їх ігнорування; 5) спотворення інформації; 6) пристосування інформації під особливості сприйняття цільової аудиторії. На веб-сайті зовнішньополітичного відомства чи організації інформаційна пропагандистська технологія технічно реалізується через систему та розташування гіперпосилань на додаткову, конкретизуючу інформацію, а також фото- та відеоматеріали. А також через
відсутність необхідних гіперпосилань, якщо реалізується технологія умовчання, що
є специфічним для традиційної дипломатії з її схильністю до таємності.
Інформаційна пропагандистська технологія електронної дипломатії через спотворення інформації в основному ґрунтується на методі неперевіреної версії, що
полягає у повідомленні аудиторії інформації про подію чи факт без перевірки її автентичності.
Упор робиться на механізм первинного сприйняття інформації, що значно утруднює зміну первісно сформованої думки попри спростування неправдивого повідомлення.
Одним із важливих інструментів реалізації інформаційної пропагандистської
технології електронної дипломатії є пристосування інформації під особливості
сприйняття цільової аудиторії. Варіацією застосування цього інструменту є розширення мовного діапазону повідомлень, що транслюються для світової аудиторії.
Так, на офіційному сайті ООН всі матеріали публікуються шістьома мовами (арабською, китайською, англійською, французькою, російською та іспанською). Крім
того, шістьома мовами інформація ООН розміщується й у соціальних мережах. На
сайті МЗС України всі повідомлення транслюються двома мовами (українською та
англійською) виходячи з того, що англійська є універсальним інструментом комунікації за доби глобалізації, а українська є державною. Хоча було б набагато кращим, з точки зору вимог ефективності електронної дипломатії, перевести сайт МЗС
України на стандарти багатомовності ООН.
Оціночна пропагандистська технологія електронної дипломатії реалізується через засоби дифамації, що включають несхвалення, зневагу, осуд, напад, та засоби
позитивної репрезентації.
Технологія дифамації або поширення компрометуючих чи дискредитуючих відомостей є однією з дієвих у політичній пропагандистській боротьбі, особливо на
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світовій арені. Одним із варіацій цієї технології є інформування про політичних лідерів чи інститути інших держав через апеляцію до негативних цінностей (антицінностей) шляхом використання відповідних метафор, алюзій, термінів, навантажених оцінкою з позицій демократичних цінностей відкритого суспільства. Так, звинувачення в корупції чи порушенні прав людини є одним із способів застосування
технології дифамації за допомогою ціннісно навантажених слів-образів, які викликають негативну реакцію світової громадськості. Іронічні оцінки, навішування ярликів, створення образу ворога – також є дієвими засобами дискредитації політичної лінії ворожих держав та їх лідерів.
Технологія позитивної репрезентації здійснюється через демонстрацію співчуття, використання термінів з позитивною конотацією щодо союзників. Демонструючи позитивне ставлення до політики чи лідерів іншої держави, суб’єкт електронної дипломатії одночасно вирішує завдання власної позитивної саморепрезентації. Достатньо розповсюдженою є практика висловлювань співчуттів главам держав
чи нації в цілому в зв’язку з різного роду терактами та катастрофами, внаслідок яких
загинули мирні жителі.
Аргументативні пропагандистські технології електронної дипломатії побудовані на цитуванні, свідченнях очевидців, посиланнях на джерела інформації, візуальних доказах у вигляді відео- та фотоматеріалів, виборі яскравих метафор, епітетів,
образів, апеляцій до позитивних цінностей. Вагомими складовими реалізації аргументативної пропагандистської технології електронної дипломатії є апеляція до авторитету, спростування чи підтвердження факту через звернення до прикладів, ілюстрацій та відеоматеріалів. Важливим прикладом реалізації аргументативної пропагандистської технології були публікації матеріалів розслідування Голландської
прокуратури катастрофи рейсу MH17 в соціальних мережах.
Висновки. Електронна дипломатія - це могутній інструмент регулювання міжнародних відносин завдяки технологічному потенціалу «м’якої влади», насамперед,
завдяки її можливостям притягати увагу, спокушати та підтримувати позитивні відносини у найбільш зручний спосіб та у звичному середовищі соціальних мереж.
Електронна дипломатія просуває зовнішньополітичні інтереси через інтернет-телебачення, соціальні мережі, мобільні телефони і спрямована на масову аудиторію та
політичні еліти. Електронна дипломатія зараз використовується значною частиною
держав світу. Ефективність та результативність електронної дипломатії залежить
від зваженості, креативності та ефективності засобів, що використовуються для реалізації її завдань. Значне місце в ефективності засобів електронної дипломатії посідає їх привабливість як основа «м’якої сили», що складає їх дієвість. Велику роль
у реалізації завдань електронної дипломатії відіграють пропагандистські технології.
Пропагандистська технологія електронної дипломатії є механізмом аргументованого обґрунтування зовнішньої політики та діяльності держави через використання
комунікативних можливостей таких інтернет-інструментів як веб-сайти та соціальні мережі, серед яких особливе значення мають Facebook та Twitter, оскільки охоплюють аудиторію всього світу. Пропагандистські технології в рамках електронної
дипломатії поділяються на інформаційні, оціночні та аргументативні.

Р. М. Ключник
«LEGA NORD» ТА ЄВРОСКЕПТИЦИЗМ В ІТАЛІЇ
Європейський Союз є досить неоднорідною структурою, адже до його складу
входять не просто абстрактні країни, а державні утворення, політичні системи, які
зіштовхуються з кризами, політичними протестами та змінами складу політичних
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еліт. Відповідно, далеко не завжди всі політичні сили підтримують домінуючі на
європейському просторі політичні цінності. Більше того, не всі позитивно сприймають саму ідею єдиної Європи так, як вона втілилася в Європейському Союзі.
Італія – країна неоднорідна. Це пов’язано, зокрема, з історією її об’єднання: далеко не всі італійські держави минулого були настільки розвиненими економічно й
політично, як П’ємонт, у розвитку якого вагому роль відіграв К. Кавур. Наслідки
роздробленості проявляються сьогодні у протиріччях між постіндустріальною Північчю та набагато біднішим Півднем Італії.
У цих умовах актуалізуються протестні настрої населення північних регіонів,
виразником яких стала політична партія «Lega Nord» («Ліга Півночі»). Ця партія
з’явилася у 1989 р. на базі невеликої організації «Ломбардська Ліга». Серед причин
політичних успіхів «Ліги Півночі» польський дослідник С. Бєляньскі називає її федералістське спрямування, опозицію до фіскального та бюрократичного утиску
процвітаючої Півночі на користь слабшого економічно Півдня, який страждав від
впливу організованої злочинності (мафії) [1, c.10].
Відносячи «Лігу Півночі» до євроскептиків, з’ясуємо зміст базової категорії.
Євроскептицизм – це різнорідна сукупність ідей та поглядів, які характеризуються
недовірою до окремих аспектів функціонування ЄС або ж до всього об’єднання в
цілому. Український дослідник О. Тарнавський виділяє поміркований та радикальний євроскептицизм. Помірковані євроскептики критикують та піддають сумніву
певну діяльність ЄС, але в цілому готові до компромісу. Радикали ж виступають
проти подальшого розширення ЄС, а в окремих випадках – і проти членства своїх
країн у Союзі та навіть проти самого існування цього утворення [2, с 38].
На відміну від багатьох євроскептиків, які мають риси ультраправих чи ультралівих сил, ідеологію «Ліги Півночі» визначити досить непросто. Від самого початку
її існування вона поєднувала етнорегіоналізм з економічним лібералізмом, але потім, з плином часу, почала поступово переходити на євроскептичні та антимігрантські позиції. Російські автори О. Барабанов та М. Шибкова виявили дві тенденції у
програмних документах «Ліги Півночі»: з одного боку, прослідковується приналежність північних областей (Паданії) до європейської ідентичності та їх активна участь у глобальній економіці, з іншого боку, партія наполягає на необхідності захисту власної ідентичності та протистояння втручанню ззовні. У партійному політичному курсі «Ліги Півночі» завжди існувало протиріччя під віднесенням Паданії до
Європи та протекціонізмом відносно італійської держави та ЄС. У зв’язку з цим
поворот до євроскептицизму слід розглядати не як повну зміну ідеології, а як зміну
пріоритетів: тепер на перше місце вийшла ідея захисту від втручання наднаціональних механізмів [3, c.100-101].
Євросоюз є об’єктом критики з боку «Ліги Півночі» також через його прихильність культурній багатоманітності. Партія не заперечує мультикультуралізм, що історично склався на європейських теренах, як і культурну багатоманітність північних областей Італії (йдеться про вальденсів, вірмен, словенців, хорватів, євреїв), але
не готова інтегрувати велику кількість людей, які не знайомі з європейськими культурними цінностями. На початку 2000-х рр. «Ліга Півночі» виступала проти проекту Конституції ЄС (і вона не була прийнята). Сьогодні партія пропонує внести до
низки законодавчих актів положення про християнську цивілізацію як основу європейської культури [4, с.137].
Слід звернути увагу на позицію «Ліги Півночі» стосовно Росії. Після 2014 р.
більшість євроскептиків підтримали російське керівництво та засудили введення
санкцій. Італійські ультраправі не стали винятком: у жовтні 2014 р. делегація «Ліги
Півночі» відвідала Москву. Серед персоналій, які репрезентують «Lega Nord», слід
6

зупинитися на М. Сальвіні. Цей відомий євроскептик з 2018 р. обіймає посаду міністра внутрішніх справ Італії після перемоги партії на виборах у складі правої коаліції. Так званий «Декрет Сальвіні» значно спростив депортацію мігрантів; крім
того, італійські порти часто оголошують закритими для суден, що перевозять мігрантів, особливо якщо судно перебуває ближче до порту іншої країни. Крім того,
заява про надання притулку не розглядається, якщо особа підозрюється у торгівлі
наркотиками [5]. Ще один переконаний євроскептик, П. Савона, є міністром без
портфеля з європейських справ у кабінеті Дж. Конте.
Отже, «Lega Nord» («Ліга Півночі») є однією з найуспішніших політичних сил
сучасної Італії. За основними ознаками вона відноситься до радикальних євроскептиків, а наявність її у складі урядової коаліції з 2018 р. свідчить про зростання потужності «євроскептичного табору». Відповідно, на виборах до Європарламенту,
які відбудуться у 2019 р., можна очікувати ще більш впевнених результатів партій
схожої спрямованості.
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L. P. Garnyk, I. I. Snihurova
ARCHETYPS OF WISDOM: INTERCULTURAL COMMUNICATION
COMPETENCES TRAINING IN MULTICULTURAL STUDENTS GROUPS
Traditionally archetypes are observed as primordial images, characters or patterns of circumstances that recurred thought consistently enough to be considered a universal concept or
situation, also this term was adopted and popularized by psychologist Carl Gustav Jung, who
has created theory of a «collective unconscious.» According to Jung, different varieties of human experience have somehow been genetically coded and transferred to successive generations. Such primordial image patterns and situations evoke startlingly similar feelings in all
participants of communication process, thus why we can meet archetypes (as role models and
characters) in fables, proverbs, literature, religious rituals, legends and even games like chess
[1, p. 14-15].
Since ancient times to nowadays teaching techniques are based on wisdom consisted in
philosophic, strategic-tactic and other kinds of related with this subject books like Indian Panchatantra or scroll of thirty-six Chinese stratagems. These two books, as like as other wellknown on Europe and Middle East epic and strategic-tactical books for training young generations of managers, strategists, rulers. Despite significant distance between ancient Hindu and
Chinese civilizations, our research devoted to sources and interconnections between archetypes
of wisdom (as we have called strategic-tactic notions in metaphoric form) based on anthropological analysis provides for us opportunity to create strategic game aimed on intercultural
communication competences training in multicultural students groups by using many languages for example Ukrainian and English. We have used Chinese stratagems to create strategic cards (stratagem cards) and develop additionally set of related with conflict cases for discussion and finding solution. As like as in ancient time, our students whom we teach, have got
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ability to develop on practice their skills in strategic-tactical solving sophisticated life situations, communicative skills (to use foreign language in intercultural and interpersonal communication), managerial experience and implementation of obtained knowledge and skills on
practice for development of their intellectual potential. But why we have chosen Chinese stratagems and how are they related with advertized earlier intercultural context? Let us to explain
this case in brief.
Stratagem cards are based on behavioral tactics patterns of characters described in Panchatantra («Five Treatises») that is ancient Indian collection of coherent animal fables in Sanskrit verse and prose, joined by common frame story. Panchatantra is dated by near 200 BCE,
but actually takes its origin from older oral tradition with «animal parables that are as old as we
are able to imagine». Authorship of «Five Treatises» is usually attributed with names of Vishnu
Sharma or Vasubhaga, both of which are pen names of ancient philosophers. Contemporary
scholars consider this work as certainly the most frequently translated literary product of India
because of its stories in interpreted forms are among the most widely known in the world. They
have got many different names in many cultures. Today we can find archetypes described in
Panchatantra in each of two hundreds versions of its text in more than fifty languages around
the world. Interpreted version of Panchatantra has started to spread around Europe in the eleventh century, but before this its elements have being found in literature in Greek, Latin, Spanish,
Italian, German, English, Old Slavonic, Czech, and perhaps many other Slavonic languages.
Its characters and their behavioral patterns has been worked over and over again, expanded,
abstracted, turned into verse, retold in prose, translated into medieval and modern vernaculars,
and retranslated into Sanskrit. And most of those stories contained so-called «gone down» or
behavioral archetypes that are close to related with everyday life confrontations and conflicts
as like as with mediation practices and tactics of solving sophisticated situations without giving
in.
The earliest known translation into a non-Indian language is in Pahlavi (Middle Persian
language, 550 CE) by Burzoe, that becomes basics for its Syrian translation well-known as
«Kalilag and Damnag» and translation into Arabic in 750 CE by Persian scholar Abdullah Ibn
al-Muqaffa as «Kalīlah wa Dimnah». Its new Persian version by Rudaki (12th century) is
named «Kalīleh o Demneh» that was interpreted as Kashefi's 15th-century «Nvār-i Suhaylī
(«The Lights of Canopus») that was translated into «Humayun-namah» in Turkish. This book
is also known as English «The Morall Philosophie of Doni» (1570). Most European versions
of this text are derivative works of the 12th-century Hebrew version of «Panchatantra» by
Rabbi Joel. In Germany, its translation by A. von Pforr (1480) has been widely read. Other
versions of this text were also found in Indonesia («Tantri Kamandaka»), Laos («Nandakaprakarana»), and Thailand («Nang Tantrai») [2, p. 3-12].
Chinese interpretation of this book is named «Thirty-Six Stratagems» and has variably
been attributed to Sun Tzu from the Spring and Autumn period of China, or Zhuge Liang of
the Three Kingdoms period, but neither are regarded as the true author by historians. Instead,
the prevailing view is that the Thirty-Six Stratagems may have originated in both written and
oral history, with many different versions compiled by different authors throughout Chinese
history [3, p. 4-6]. «The Thirty-Six Stratagems» are divided into a preface, six chapters containing six stratagems each, and an afterword that was incomplete with missing text. The first
three chapters generally describe tactics for use in advantageous situations, whereas the last
three chapters contain stratagems that are more suitable for disadvantageous situations. The
original text of the Thirty-Six Stratagems has a laconic style that is common to Classical Chinese. Each proverb is accompanied by a short comment, no longer than a sentence or two, that
explains how said proverb is applicable to military tactics [3].
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А. А. Шуліка
ВПЛИВ ПРЕКАРІЗАЦІЇ
НА ФОРМУВАННЯ НОВИХ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ГРУП
У світі існує безліч видів стратифікації. На сучасному етапі можна говорити про
декілька класичних поділів суспільства на групи по якій-небудь підставі. Так, класовий підхід споконвічно має в основі ділення на класи, які володіють або не володіють засобами виробництва на основі закону поділу праці. Шаровий, стратифікаційний поділ суспільства існує на підставі трьох основних критеріїв: освіти, доходу,
самоідентифікації і безлічі підкритеріїв [1, с. 215].
«Прекаріат – це соціальна група, яка характеризується тим, що її представники
ведуть нестабільний спосіб життя і роботи без довгострокових гарантій і надійного
заробітку» [3,с.201]. В сучасній соціально-трудовій сфері однією з головних проблем є нестабільність зайнятості і швидке зростання прошарку економічно активних людей, що знаходяться в складних умовах. Цей факт набуває все більшого поширення у світі, і вже є реальною проблемою ринків праці багатьох країн. Особливу
увагу ця проблема викликає тим, що протягом останніх років вона все більш рішуче
впливає на політичну складову життєдіяльності суспільства.
Поведінка представників прекаріату ґрунтується на відчуттях невдоволення нинішнім соціально-політичним статусом, тривоги через невизначеність майбутнього,
відчуження від суспільства, аномії. Ставлення до власної праці позбавлене впевненості в її соціальній та економічній цінності, звідси крихкість соціально-політичного
статусу, яка виключає можливість сформувати професійну ідентичність, що позбавляє багатьох прав і гарантій, можливості трудової мобільності та кар’єрного росту.
Багато авторів вважають процес прекарізації проявом постмодерністських тенденцій, тому що він передбачає невизначеність процесу інтеграції в певні соціально-політичній групи. Постсоціальна лінія конфлікту, що породжує процеси прекарізації, принаймні для Західної Європи є чимось новим [4, р. 19]. Досі ні профспілки, ні політичні партії не знайшли адекватної відповіді на виклики цієї нової форми конфлікту. Таким чином, питання про можливості та обмеження самоорганізації неорганізованих груп прекаріату формується демократичною самосвідомістю
європейських суспільств. «Політичне представництво прекарізованих груп може
бути пов’язано з формами інклюзивного організаціонізму» [4, р. 21].
Прекарізація пов’язана перш за все з виникненням і поширенням нових форм
зайнятості, переходом до спеціалізованого виробництва та формуванням сучасної
системи глобального поділу праці. В нових умовах підприємства використовують
гнучкі і децентралізовані форми трудових відносин, а також часткову або віддалену
систему зайнятості. Невпевненість у завтрашньому дні, тривожність, нестабільність
соціального та економічного становища стають повсякденною проблемою доволі
великої кількості людей в сучасному світі.
Багато політологів і політиків вважають, що саме прекаріат становить більшість
руху «Окупуй Уолстріт!», який став вже транснаціональним [2, с. 75]. В Європі з
ним пов’язують новий громадський рух, який називається «Mayday», що провокує
багато заворушень в західноєвропейських країнах.
Таким чином, прекаріат як політичне явище проявляється «фактично скрізь» [4,
р. 13], тобто, його соціальні та політичні наслідки проявляються практично у всіх
соціальних сферах і сегментах ринку праці і суспільства. Але вони не зачіпають всіх
9

відразу і не завжди діє однаково.
Наявність подібних проблемних ситуацій у сфері доступу до соціальних гарантій, володіння професійною ідентичністю і набором прав - безумовно, консолідуючий фактор. Проте, саме класова самосвідомість, внутрішньокласова солідарність є
фактором формування класу як реального історичного суб’єкта.
Таким чином, очевидно, що в сучасних умовах для побудови стратифікаційних
моделей слід враховувати додаткові критерії при вивченні глобального і конкретного суспільства. Загалом же мова йде про невизначеність, в якій опинилися дискриміновані спільності.
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М. М. Тимченко
ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІТИКО-МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ПОЛІТИЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
Маркетинг як академічна дисципліна зародився на початку ХХ ст. як одна з
складових економічної науки.
У 60-х. р. ХХ ст. почали з’являтись праці, в яких розглядалась можливість застосування маркетингових технологій у некомерційній сфері. На сьогоднішній
день, у сучасній науковій літературі існує доволі багато визначень терміну «маркетинг», в межах яких знаходять своє відображення ключові задачі, процеси та концепції маркетингу [1, с. 62]. В даному контексті нас цікавить застосування маркетингових технологій у політичній сфері.
Відомий дослідник маркетингових технологій Ф. Котлер, вважав що ціллю маркетингу у політичній сфері є задоволення потреб аудиторії суспільно - політичних
організацій, державних установ та релігійних об’єднань. Ф. Котлер одним з перших
звернув увагу на те, що маркетингові технології мають велике значення для функціонування некомерційних структур, в тому числі і державних [3].
У науковій літературі прийнято диференціювати політичний маркетинг на різні
складові. Наприклад, дослідниця Е. Мелешкіна ділить політичний маркетинг на
електоральний та політико - адміністративний. Найбільш дослідженим є електоральний маркетинг, головною ціллю якого є формування позитивного іміджу політичної партії або окремого кандидата.
В свою чергу головним завданням політико-адміністративного маркетингу є
проведення державних маркетингових кампаній, цілями яких є: корекція поведінкових моделей громадян; поширення певних ідей, концепцій та цінностей які можуть знайти позитивні відгуки в межах певного суспільства [4].
На сьогоднішній день, основу політичного маркетингу становлять політичні технології, це обумовлено тим, що політичний маркетинг розглядає політичну сферу
як одну з видів товару. Політичний маркетинг включає в себе декілька етапів, серед
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яких можна виділити:
1. Соціальний, економічний, політичний та психологічний аналіз електорального ринку. Під електоральним ринком слід розуміти певне електоральне середовище в межах якого здійснюється політико - маркетингова кампанія з метою виклику дії або бездіяльності цільових електоральних груп.
2. Вибір стратегії та методів впливу на цільові електоральні групи. На даному
етапі також відбувається вибір теми кампанії та створення плану щодо використання засобів масової комунікації.
3. «Просування» електорального товару. В даному контексті, під товаром слід
розуміти як окремих кандидатів, так і політичні структури (політичні партії, суспільно - політичні організації та ін.) [2].
Отже можна зазначити, що політичний маркетинг повною мірою застосовує інструментарій маркетингу комерційного. На відміну від комерційного маркетингу, у
політичному маркетингу в якості товару виступають політичні діячі та політичні структури, грошима - голоси виборців або інші нематеріальні профіти. Локацією в межах
якої застосовуються політико - маркетингові технології, є електоральний ринок.
Основними складовими електорального ринку є: 1) наявність цільових електоральних груп (покупців політичного товару); 2) наявність чітких правил гри (формальні та неформальні обмеження); 3) наявність конкуренції між виробниками політичних товарів та послуг; 4) свобода електорального вибору.
Виходячи з того наскільки демократичною є політична система, тим ширше є
інструментарій політико - маркетингових технологій. Дані технології ще потребують свого теоретичного осмислення, основні категорії та поняття ще є недостатньо
сформульованими, узагальнюючі висновки та основні категорії є доволі розмитими.
Також розмитими є критерії визначення ефективності застосування тих чи інших
політико - маркетингових технологій.
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О. В. Барабаш
ЗАТЯЖНА КРИЗА В ВЕНЕСУЕЛІ:
ЛОКАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ З МОЖЛИВІСТЮ УЗАГАЛЬНЕНЬ
Сучасна багаторівнева конфронтаційність, тривала багатовимірна системна
криза у Венесуелі, ніби показово демонструє, що світ увійшов в нову фазу (можливо
перехідний стан) розвитку, з поки неочевидними перспективами довгострокового
характеру щодо можливостей представлення конфліктності інтересів у майбутньому, її проявів та інституціоналізації, засобів реалізації волі сторін, рішення сутнісно-змістовних питань протистоянь, окреслення механізмів розв'язання ситуацій,
розбіжностей бачення перспективи, її змістовних запитів. Очевидно також, що ситуація в Боліваріанській Республіці Венесуела вже подолала межі власне національно-державного характеру і проявляє місця функціональних збоїв щодо основ соціального устрою як регіонального, так і глобального рівня, а знакові явища політико-правових процесів навколо ситуації сигналізують щодо загальносвітових на11

пружень, нагадують про крихкість нинішніх моделей спів-існування. На наш погляд, можна виділити наступні параметри ситуації конфліктності в Венесуелі:
1. Ціннісно-орієнтаційно складова, конфлікт бачення перспективи, зіткнення
змістовно відмінних позицій щодо пріоритетів розвитку. У певному розумінні в регіоні жорстко зіткнулись різні моделі розвитку – зорієнтована на демократичний політичний процес й неоліберальний підхід з усіма похідними вимогами (відкритих
вільних ринків, чітко визначених та кодифікованих відносно цього юридичних
норм, правил, тощо) та інша – що виходить з можливості ствердження «соціалізму
21 століття», діяльності «успішної автократії», необхідності держрегулювання багатьох сфер суспільного життя та економіки з усіма ситуативними, політично заданими, непрописаними в законах й мінливими правилами взаємодії учасників процесу. Венесуела тривалий час очолювала в регіоні так званий лівий дрейф в напрямку авторитаризму, експериментувала щодо віднаходження альтернативного шляху
державно-політичного устрою (наприклад, в Конституції Боліваріанської Республіки Венесуели закріплені 5 гілок влади), стратегії розвитку. За умов певного відкату
усієї хвилі авторитаризму й ідеології лівого ґатунку, ствердження прагматизму економічного характеру – протистояння в Венесуелі показово виглядає й як боротьба
за змістовну перспективу розвитку. Окремим контекстом виглядає розуміння і формування суспільних запитів та їх представлення, наратив, особливості дискурсу засобів масової інформації, представників держави, суб'єктів політичного життя, формулювання змістовного й ціннісно-орієнтаційного стрижня агрегації інтересів в
проекції щодо політичного процесу.
2. Конфлікт системності, інституційний. Має наступні складові;
а) юридична – використання ресурсів матеріального й процесуального права задля досягнення відмінних за сутністю цілей, реалізації поточних завдань з відношенням до права як до механізму пошуку переваг в політичній боротьбі. Проявляється, перш за все, на рівні державно-національному - проблема є обговорюваною,
щонайменше, дискусійною й важко регульованою на рівні права міжнародного;
б) політичний вимір – неефективність політичної системи, її неготовність до рішень усієї сукупності питань в умовах викликів, змін та кризи в інтересах солідарності суспільства й держави, усіх соціальних груп. Системне підґрунтя нездатності
політичних акторів до продуктивної, результативної взаємодії, формування відповідальної загальнонаціональної стратегії політики й розробки загальнозначимих проектів розвитку;
в) структурно-управлінський аспект – держуправління й бюрократія в умовах
співіснування окремих елементів держави, вони не виглядають складовими єдиного
налагодженого механізму, відсутність установок на загальну взаємодію, націленість, скоріше, на рішення локальних завдань. Низький рівень ККД органів державного управління, неспрямованість діяльності на результат, кадрова політика є непередбачуваною. Щодо підходів до ведення справ економічного характеру – суперечливі спроби поєднання мінімалізму втручання держави з орієнтацію на потенціал
ринкового саморегулювання неоліберального ґатунку та можливості довільного
втручання держави у виробництво, розподіл, ціноутворення, тощо.
3. Консенсусності, практик взаємодії, рішень, врегулювання – неготовність сторін конфлікту до діалогу, небажання почути іншу сторону, приймати участь в консультаціях, пошуку механізмів подолання кризи, «знятті» протиріч. Налаштованість
на відстоювання виключно своєї точки зору у її незмінному вигляді з урахуванням
будь-яких конфронтаційних сценаріїв. Протистояння правлячої еліти та опозиції характеризується тим, що сили сторін є приблизно рівними й ні одна з них не може
претендувати на витіснення іншої (якщо мова йде не просто про периферію полі12

тичного процесу, а й щодо остаточного видавлювання за межі системи). За Н. Мадуро – переважно військові, бюджетники й найбідніші прошарки населення, за опозицією – інтелігенція, бізнес, освічена молодь. Відсутність налаштованості на прийняття іншої точки зору, криза консенсусності стає типовою ознакою часу, проявляється на всіх рівнях. На рівні міжнародному веде до «підключення» своїх прибічників, залучення до протистояння держав, їх об'єднань з протилежними точками зору
й непорушністю переговорних позицій.
4. Технологій боротьби й можливостей врегулювання – залучення потенціалу
мережевої взаємодії, використання у своїх цілях засобів масової інформації з метою
емоціоналізації процесу, міфологізації подій, масового thought contagion відносно
націленості на дію й утворення в кінцевому підсумку «паралельних реальностей».
Проведення масових вуличних акцій, що допускають, в тому числі, прояви насилля,
порушення законодавства. Звернення до зовнішніх інстанцій, апеляції до світового
співтовариства, міжнародних організацій, окремих країн з використанням різних засобів представленості сутності конфлікту, інформаційних складових задля отримання необхідного стороні результату. Окрема проблема – прояв запиту на характер
народного протистояння владі у разі невиконання владою встановлених правом правил й зобов'язань або ж повної узурпації влади й ігнорування волі народу.
5. Характеру й засобів легітимації влади – звернення виключно до своїх прибічників (в тому числі на міжнародній арені), протистояння еліт відносно внутрішніх
механізмів легітимації, збільшення ваги зовнішніх легітимаційних центрів в процесах легітимації й неоднозначність бачення підстав для легітимації, розбіжність позицій і думок за намагань окремих держав переформатувати усі світові механізми
легітимації з урахуванням посилення своєї ролі (США, Китай, Росія, Турція, інші).

О. В. Карчевська
ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ УЧАСНИЦЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ
В УМОВАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Участь громадян у політичному житті країни
постає визначальною рисою
сучасної демократичної політичної системи…
Б. Барбер

Подальший розвиток демократичних перетворень в Україні потребує пошуку
нових механізмів реалізації демократії. Коли створені основні політичні інститути,
структури громадянського суспільства, то постає необхідність наповнення цього інституційного каркасу демократичним змістом та функціональністю. Така спроможність є виключно у активних та ініціативних громадян. Сьогодні система публічної
влади – це закритий клуб, що, переважно, забезпечує кланово-олігархічні інтереси
правлячого класу. Оскільки публічна влада в теорії, це стимулюючий чинник подальшої демократизації, вона має бути оновлена і перетворена на новий вид соціального управління «народного управління», яке активно застосовуватиме горизонтальні зв’язки та ініціативність територіальних колективів на всіх рівнях інституціоналізації – державному, регіональному і муніципальному. Тотальна недовіра громадян, якою характеризуються провідні інститути державної влади є результатом закритості та кулуарних узгоджень правлячим класом політичних рішень. Результати,
що оприлюднив Фонд «Демократичні ініціативи» імені І. Кучерева свідчать про
вкрай низький рівень довіри українців до основних інститутів публічної влади. Так,
Служба безпеки України має довіру нижче мінімальної позначки (-26,5%), Президент України (-59,6%), Уряд України (-65,1%), Прокуратура (-74%), Суди (-74,7%),
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Верховна Рада України (-76%). Проте, найвищім рівням підтримки відзначаються –
волонтерські організації (37%), церква (24,7%), громадські організації (4,1%). Це
свідчить про те, що суспільство має бажання і сили задіяти власний потенціал для
впровадження якісних змін в управління процесом подальшої демократизації.
Актуальність проблеми демократичного транзиту української держави зумовлена необхідністю переходу до партисипаторної моделі (від англ. рarticipate – брати
участь). Реалізація такої моделі демократії сприятиме оновленню, вже на стадії формування владних структур, що стануть відображенням репрезентативності управлінських якостей та інтересів активних українців. Для ефективного керування політичні інститути мають стати функціональними компонентами розвитку, разом з генерованим інтелектуальним потенціалом нації і прямим її залученням.
Слушною для України є теза американських вчених про те, що головним завданням демократії участі є винайдення такої моделі взаємодії демократичної держави
та громадянського суспільства, за якої було б унеможливлено концентрацію владних повноважень, і ключового з них – прийняття політичних рішень, в руках політиків – вузького кола обізнаних. Елітизація політичної сфери призводить до підриву
демократичних засад суспільства. Можливість час від часу брати участь у виборах
– це омана, яка, не має нічого спільного із чистою демократією. Це можливість для
групи обраних провадити легально і легітимно вигідні для себе політичні рішення.
Партисипаторна демократія є засадою для реальних можливостей суспільства
впливати на вибір і ухвалення управлінських рішень та джерелом формування партнерства між «формою та змістом» у всіх циклах реалізації важливих рішень. Такий
тип соціально-політичних відносин мінімізує бюрократичні процедури до рівня,
коли процедури безпосередньої участі населення в управлінні будуть переважати, а
децентралізація у здійсненні управлінських процедур сприятиме підвищенню відповідальності за реалізацію таких рішень.
Український народ ментально наділений вагомим культурним спадком та правовими традиціями, що мають демократичну та правову першооснову [1]. Реставрація довіри суспільства до політичних інститутів є важливим чинником процесу
демократизації і потребує спільних зусиль як держави, так і громадянського суспільства. Однак, сьогодні, усталення цінностей демократії участі мають забезпечувати не стільки інституціональні та політичні елементи, скільки освітні, громадські
та культурно-просвітницькі, саме вони сприяють трансформації політичної свідомості пересічних українців.
Партисипаторна демократія набуде дієвої сили лише в умовах єднання таких
важливих компонентів як – еволюційна готовність суспільства, чітко визначена демократична перспектива та стійкість інституційного каркасу політичної системи.
Єдність зазначених компонентів підсилить спроможність українців боротися за відновлення незалежності та побудови демократичного майбутнього. Залежність ефективності стабільної демократії від розширення можливостей суспільства в соціально-політичній організації життя є доведеною практикою політичного розвитку
успішних демократичних країн. Тому, важливим завданням для України має стати
вироблення механізмів унеможливлення дискримінації громадського акторства у
сфері політичного управління. Слушною для оптимізації українського демократичного процесу є теза А. Лейпхарта, який в роботі «Демократія у багатоскладних суспільствах» доводить, що стабільні демократичні режими можливі і у багатоскладних суспільствах, розділених на сегменти за релігійними, мовними, ідеологічними,
соціальними, етнічними, культурними ознаками. Роз’єднаність у цих суспільствах
урівноважується установками на взаємодію в умовах переходу до «демократії спільноти» – нового типу демократичного правління [2].
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Творці учасницької демократії стверджують, що на шляху до її успіху важливою вимогою є – створення високоосвіченого суспільства, що ставить загальні блага
вище за індивідуальні. Подібний рівень розвитку може бути досягнутий шляхом
підвищення якості політичної освіти населення, для чого на загальнонаціональному
рівні має відбуватися неперервне виховання людей шляхом використання новітніх
технологій, регулярною практикою загальнонаціональних та місцевих референдумів, проведенням обговорень і дебатів з приводу актуальних проблем того чи іншого регіону, району тощо з залученням максимально можливої кількості населення [3, с. 41].
Таким чином, освітня, громадська та культурно-просвітницька діяльність має
стимулювати процес демократичного дорослення українського суспільства. Основними завданнями такої освітньої платформи мають стати розвиток інтерактивної
освіти громадськості, поширення цінностей та переваг демократії участі через тематичні форуми, тренінги, майстер-класи на яких пояснюватиметься залежність
сталої демократії від підвищення активності та ініціативності небайдужих громадян. Такі заходи підсилять ефект саморозвитку особистості та суспільства, сприяють активізації навичок використання передових технологій і форм підтримки соціальних ініціатив та супроводження їх у процесі проектування політичних рішень.
Формування освіченого суспільства – це робота з її кожним окремим індивідом, бо
суспільство нового зразку не повинно сприйматись як маса для маніпуляцій, а має
бути соціальною спільністю складаною з окремих свідомих громадян, які добре розуміються на проблемах сьогодення та можуть відрізнити щирість від популізму.
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С. В. Шуляк
ІРАНСЬКЕ ВТРУЧАННЯ В ГРОМАДЯНСЬКУ ВІЙНУ В СИРІЇ:
МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА
Громадянська війна, що спалахнула у 2011 р. в Сирії, відзначається вкрай високим ступенем інтернаціоналізації. Країна перетворилася на об’єкт докладання зусиль різноманітних акторів світової та регіональної політики. Найбільшу зацікавленість і активність виявляють сусідні держави, чия власна безпека та стабільність
залежать від ситуації в Сирії. В цьому сенсі дуже показовим прикладом є Іран, чия
усебічна (моральна, політична, дипломатична, економічна й врешті пряма військова) підтримка забезпечили виживання режиму Б.Асада.
Питання про мотиви іранського втручання у сирійський конфлікт не залишилося поза увагою експертів і науковців, зокрема Н. Бані Насура [2], Дж. Гударзі [3],
А. Хаджі-Юсефі [4], А. Хашема [5], Т. Жюно [6].
Хоча іранську інтервенцію цілком можна вважати успішною, перемога коштувала Ірану дуже дорого, у всіх сенсах, що дало привід назвати її «пірровою» [6].
Отже, постає питання про спонукальні мотиви, що змусили Іран кинути усі сили на
спасіння сирійського режиму і вступити у протистояння з провідними регіональ15

ними і світовими гравцями. Тут слід звернути увагу на низку взаємопов’язаних міркувань, що стосуються безпеки та регіонального впливу Ірану.
1. Міркування безпеки, підсилені почуттям конфесійної ворожнечі; йдеться про
сунітські салафітські угруповання, що домінують серед сирійської опозиції й виступають як проти алавітського режиму Асада, так і проти Ірану, як дружньої до Асада
шиїтської держави [5, с. 107].
2. Стратегічне значення Сирії як ланки «вісі спротиву» - альянсу Ірану, Сирії та
ліванської «Хезболли», спрямованого проти Ізраїлю – головного регіонального опонента Ірану. У цьому сенсі з геополітичних міркувань, життєво важливим є забезпечення так званого «шиїтського коридору», через який підтримується сухопутний
зв’язок між Іраном і Ліваном через території Іраку та Сирії [4].
3. Збереження алавітського режиму в Дамаску є важливим з точки зору підтримання регіонального балансу сил, адже його падіння неодмінно призведе до переходу влади до сунітської більшості й встановленню там ворожого до Ірану режиму
[3, с. 17], що, відповідно, посилить вплив регіональних конкурентів Ірану – провідних сунітських держав регіону – Саудівської Аравії та Туреччини [4].
4. Асадівська Сирія, ще з часів ірано-іракської війни (1980–1988 рр.), є найдавнішим, послідовним і, фактично, єдиним надійним союзником Ірану в арабському
світі, втрата якого є небажаною сама по собі, а також поставить під сумнів його
статус як потужної регіональної держави.
Перебіг війни лише посилив мотивацію до втручання, адже з часом з’явилися
нові джерела загроз: 1) поява у 2014 р. Ісламської держави (ІД) – жорсткого ідеологічного антагоніста Ірану й сирійського режиму (через приналежність до радикальної сунітської версії ісламу), як нового потужного гравця, що загрожував іранським
інтересам не лише в Сирії але й в Іраку; 2) актуалізація курдського питання в Сирії
та Іраку, адже гіпотетичне створення курдської держави під американським патронатом не лише створювало загрозу «шиїтському коридору», але й безпосередньо
зачіпало Іран, який має значне курдське населення; 3) розгортання операцій міжнародної коаліції проти ІД під керівництвом США – традиційного опонента Ірану; 4)
початок у 2016 р. прямої турецької збройної інтервенції в Сирії, яка хоча й була
спрямована проти ІД та курдів, може створити загрозу іранським інтересам через
ситуативний характер альянсу Ірану з Туреччиною та Росією, наявність у подальших планах Анкари претензій на контроль над територіями у яких зацікавлений
Іран [1, c. 410].
На даний момент іранська військова присутність у Сирії триває. Слід зазначити,
що незважаючи на очевидну перемогу Асада у війні, мотиви для втручання Ірану
не зникли. Хоча питання виживання режиму Асада вже не стоїть, постало питання
про майбутній характер держави, якою він буде надалі управляти, й зокрема про
ступінь іранського впливу на неї. Cитуація може ускладнитися, адже до традиційних ворогів Ірану цілком можуть додатися колишні союзники, зокрема Росія, яка
також претендує на роль головного патрона Асада.
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Ш. К. Рагимова
АЗЕРБАЙДЖАНО-УКРАИНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ (1991-2013 ГГ.)
Украинский и азербайджанский народы успешно сотрудничают на протяжении
всей истории, как в составе Российской империи и СССР, так и после обретения
ими независимости. К главным заслугам Гейдара Алиева в укреплении украинскоазербайджанских связей можно отнести и то, что после того как в 1993 году он возглавил независимый Азербайджан, Украина и Азербайджан стали настоящими
стратегическими партнерами. Эта положительная для обеих дружественных стран
традиция получила свое несомненное продолжение и с начала пребывания на президентском посту в Азербайджане Ильхама Алиева.
Основополагающими документами двустороннего сотрудничества Украины и
Азербайджана являются Договор о дружбе и сотрудничестве от 9 декабря 1992г. и
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве от 16 марта 2000г., которые определяют основные направления, формы и методы сотрудничества между государствами. Среди ключевых договорно-правовых актов можно выделить: Договор об
экономическом сотрудничестве; Меморандум о сотрудничестве в области нефтегазовой промышленности; Соглашение о принципах сотрудничества в нефтяной области[5,с.1]. В 1995г. состоялся первый официальный визит высокопоставленных
украинских лиц в Азербайджан. Обсуждалось сотрудничество в нефтегазовой
сфере, в том числе возможная помощь азербайджанских специалистов в разработке
украинской части черноморского шельфа. В марте 2000г. Баку с официальным визитом посетил президент Л. Кучма, ратовавший за продление маршрута Баку –
Супса в направлении Одесса – Броды. Во время этого визита был заключен Договор
о дружбе, сотрудничестве и партнерстве и соглашение об экономическом сотрудничестве, касающееся взаимодействия в энергетической сфере [1,с.337].
Украина поддерживает территориальную целостность и независимость Азербайджана, ратуя за идею мирного разрешения Нагорно-Карабахского конфликта, спровоцированной агрессией со стороны Армении. Уже утвердились различные формы сотрудничества. Азербайджан играет важную роль в энергетической безопасности Украины [3,с.122]. В ходе визита в Азербайджан в сентябре 2006 г. В.А. Ющенко назвал
армянские войска в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) и вокруг этого непризнанного образования «оккупантами» и заявил о готовности послать туда украинские
«голубые каски». Следует отметить и тот немаловажный фактор, что Украина в ходе
Лиссабонского саммита в начале декабря 1996г. полностью поддержала справедливое
требование азербайджанской делегации, а президент Кучма в ходе беседы с Г. Алиевым, состоявшейся в эти дни, особо отметил, что Украина всегда осуждала и осуждает
агрессию Армении против Азербайджана [4,с.83].
Азербайджан и Украина имеют немало общего в области международной политики, о чем свидетельствует их отсутствие в ОДКБ и, напротив, участие в программе
НАТО «Партнерство ради мира». Более того, голоса Украины и Азербайджана в международных организациях, как правило, звучат в унисон. Взаимная поддержка Киева
и Баку наблюдается на уровне ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, ОЧЭС, СНГ и прочих организаций,
в которых данные страны имеют свое представительство [2,с.5].
В Украине проживает многочисленная азербайджанская диаспора, которая активно участвует в общественно-политической, экономической и культурной жизни
этой страны. Данный фактор также играет особую роль в развитии и улучшении
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отношений между двумя странами[4,с.97]. В целом, на современном этапе Азербайджано-Украинские отношения имеют реальные перспективы дальнейшего расширения нормативно-договорной базы, реализации подписанных соглашений в полном объеме, что может способствовать существенному повышению уровню двустороннего сотрудничества между двумя странами. Украина всегда поддерживала
Азербайджан, а Азербайджан всегда поддерживал Украину. Эта политическая связь
была, есть и остается на будущее прочной основой для двусторонних отношений.
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В. В. Островська, Т. О. Грачевська
РОЛЬ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇЇ THE HALO TRUST
У СТАБІЛІЗАЦІЇ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
На сучасному етапі перед Україною гостро стоїть питання подолання наслідків
військових дій, які велися на її сході протягом останніх років. Одним із важливих
складників цієї проблеми є проведення розмінування тих територій, на яких відбувалося збройне протистояння. Саме це є запорукою відродження мирного та безпечного життя в регіоні. Вирішити цю проблему нашій державі можуть допомогти
міжнародні організації. Однією з них є організація The HALO Trust.
Варто відмітити, що повна назва цієї організації є наступною The Hazardous Area
Life-Support organization (Організація життєзабезпечення в небезпечних зонах) й головною метою її функціонування є здійснення гуманітарного розмінування в зонах,
що постраждали від військових дій. В своїй діяльності ця організація підзвітна всім
своїм донорам (загалом 183 донора), зокрема UNDP (Програма розвитку ООН),
UNMAS (Служба ООН з розмінування), UNOCHA (Управління по координації гуманітарних питань), USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) тощо.
Дана організація була створена у 1988 році задля виконання однієї з найважливіших функцій – приведення післявоєнних територій у стан, придатний для життя.
Ця проблема була особливо гострою в той час в Афганістані, де тисячі цивільних
осіб були вбиті або поранені наземними мінами і їх наявність перешкоджала поверненню десяткам тисяч біженців до рідних домівок. Проблема ліквідації наземних
мін вийшла на міжнародний рівень у 1997 році, коли принцеса Діана пройшла через
одне з мінних полів, яке було деміноване The HALO Trust в Анголі. Пізніше, після
завершення циклу поїздок, Діана була запрошена Генеральним секретарем ООН
Кофі Аннаном виступити з доповіддю на осінній сесії ООН. Ця подія набула
міжнародного резонансу та після смерті цієї мужньої жінки міжнародний рух щодо
заборони протипіхотних мін здобув подальший інтенсивний розвиток [1]. Наприкінці 1997 року ця ініціатива отримала Нобелівську премію Миру. На сесії ООН, присвяченій підписанню конвенції про заборону протипіхотних мін (також відома як
Оттавська конвенція), весь зал, більше 200 осіб, вшанували пам'ять принцеси Діани
стоячи [1]. У цій Конвенції міститься вимога, щоб усі «робили все можливе для
ефективного і скоординованого сприяння вирішенню проблеми ліквідації протипі18

хотних мін, розміщених у всьому світі, та забезпечення їх знищення» [2]. Керуючись Міжнародними Стандартами щодо Протимінної Діяльності (IMAS), The
HALO Trust здійснює свою місію і сьогодні по всьому світу, зокрема в Україні.
На офіційному сайті даної організації містяться дані, що зараз територія Донбасу є найбільш замінованою територією в світі [3]. За час своєї діяльності в Україні
The HALO Trust створили карту мінних полів, що становить понад 15 мільйонів
квадратних метрів замінованого простору, на розмінування якого знадобиться близько 30 років. Остаточних даних щодо обсягів замінованих територій на Донбасі ще
не встановлено, в процесі досліджень виявляється, що кількість замінованих територій неухильно зростає та змінюється. З 2016 року в рамках контрольованих урядом районів Донецької та Луганської областей групи з моніторингу та розмінування
The HALO Trust працюють за погодженням з урядом України і міжнародними організаціями. На сьогодні групи з розмінування зробили понад 2,5 мільйони квадратних метрів землі безпечними від вибухонебезпечних залишків війни, знищивши
понад 800 вибухонебезпечних предметів, в тому числі протипіхотні міни, касетні
боєприпаси тощо [3]. За час діяльності The HALO Trust в Україні було підготовано
сотні фахівців з числа місцевих жителів: картографісти, демінери, водії, парамедики, допоміжний персонал тощо. Організація охоплює цілий комплекс заходів: обстеження територій, їх маркування, очистка, контроль якості, передача території.
Співробітниками The HALO Trust серед місцевого населення здійснюється просвітницька діяльність щодо безпеки в умовах виявлення вибухонебезпечних предметів
на вже звільнених територіях або безпосередньо під час військових дій, а також
щодо надання первинної медичної допомоги при вибуховій травмі. Особлива увага
приділяється знищенню залишків будь-якої зброї.
Отже, Організація The HALO Trust є активним учасником процесу відновлення
безпечного життя на території Донбасу, які постраждали внаслідок збройних дій,
створюючи таким чином умови для нормального життя та політико-культурного
розвитку означеного регіону.
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В. Л. Згурська
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ
САМООРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У МІСЬКОМУ РОЗВИТКУ
Поняття самоорганізації, хоча раніше і використовувалося у філософії, сьогодні
переважно асоціюється з теорією складних систем, що запровадили ідею складних
адаптивних систем. Одним з результатів стало уявлення про те, що суспільні процеси складаються з такої величезної кількості різноманітних компонентів та взаємодій, що ними важко керувати, якщо це взагалі можливо. По суті теорія складних
систем акцентує увагу на таких їх особливостях як нелінійність, спільний розвиток
та самоорганізація, що є результатом нескінченної і непередбачуваної кількості взаємодій між різними компонентами системи. Ці взаємодії можуть бути як внутрішніми (система відтворює сама себе), так і зовнішніми (реакція системи на зміни в
навколишньому середовищі). Відповідно, самоорганізація може розглядатися як
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прояв властивостей складної адаптивної системи. Концепція самоорганізації може
тлумачитися по-різному, залежно від конкретної сфери прояву у контексті міського
розвитку: економічної, просторової і соціально-політичної.
З точки зору економічного підходу, самоорганізація може бути проілюстрована
роботою П. Кругмана «Самоорганізована економіка», в якій він подає самоорганізовану систему як таку, що навіть у випадку виникнення з майже гомогенного чи
майже випадкового стану, спонтанно формує альтернативну великомасштабну модель. Він використовує поняття самоорганізації для пояснення того, як економіка
організовує саму себе у часі і просторі, особливо у неоднорідних міських районах.
Цей процес описаний як спершу хаотичний рух, в якому згодом виділяються певні
моделі діяльності. Планування та державна політика можуть допомогти спрямувати
такі процеси у бажаному напрямі, оскільки «самоорганізація є тим, що ми можемо
спостерігати і намагатися зрозуміти, хоча і не те, чого б нам хотілося» [2, р. 5-6].
Таким чином, П. Кругман виступає проти планової на користь самоорганізованої
економіки, в якій провідну роль відіграють ринкові сили. Він знаходить це протиставлення не лише в рамках економіки, але також і в урбаністичних процесах: самоорганізація часто проявляється у містах, де жодне планування чи зонування території не визначає образ міста.
Просторове розуміння концепції самоорганізації розроблялося низкою вчених,
зокрема і Х. Португалі, який сформував ідею міста як самоорганізованої системи. У
його концепції система міста складається з інфраструктурного шару («простору будинків, земельних ділянок, мережі вулиць тощо»), а вище знаходиться «шар суперструктури з вільних агентів» [3, р. 86]. Місто є продуктом ініціатив акторів, що діють під впливом особистих міркувань та інтересів, зумовлених оточенням, їх взаємодії з просторовими тенденціями, що у свою чергу є результатом колективних дій.
Результати таких процесів проявляють себе в особливих міських формах та моделях
(морфологічних чи функціональних), фізичному рості чи появі нових просторовосоціальних груп як результат певних географічних чинників чи характеристик, таких як житлова забудова. Відповідно, коли йдеться про управління розвитком міста
слід перейти до нового типу планування, що орієнтується не на контроль за діяльністю його мешканців, а на їх залучення до міських процесів.
Соціально-політичне розуміння концепції самоорганізації ілюструється роботою
К. Фукса про самоорганізацію соціальних рухів [3, р. 101]. Він протиставляє політичній системі (сформованій та підтримуваній законами) систему громадянського суспільства, що складається з усіх позапарламентських політичних груп. Соціальні рухи
є проявом системи громадянського суспільства і продукують альтернативний державному порядок денний та вимоги, таким чином надаючи політичній системі динаміки. Вони реагують на політичні та соціальні події, результатом чого є поява нових
запитів, методів, ідентичностей, структур та організаційних форм. Соціальні рухи
описуються як самоорганізовані системи, оскільки вони мають внутрішню логіку, що
виникає спонтанно. Вони не закриті, а відкриті й пов’язані з навколишнім середовищем, з яким вони обмінюються ресурсами і демонструють динаміку. Більше того,
соціальні рухи не є єдиною групою, а мережею груп, між якими встановлені комунікаційні зв’язки. Згідно з К. Фуксом, самоорганізовані соціальні рухи є «мережевим,
кооперативним, синергетичним продуктом нових якостей» [1,р.133].
Оскільки соціальні рухи передбачають наявність бажаних установок у суспільства, то роль науковців зводиться до дослідження таких рухів, що дасть змогу виявити недоліки домінуючих соціальних структур та виявити потенціал справді учасницького руху.
Ці три підходи самоорганізації у просторовому, соціально-політичному та економічному вимірах використовуються лише як ілюстрація того, як різні підходи і
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визначення суті самоорганізації приводить до різного розуміння предмету.
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Ю. О. Калюжна
ПРОТИДІЯ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
ЯК ЗАСІБ ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ДЕЕСКАЛАЦІІЇ
СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ
З розвитком інформаційних технологій та засобів комунікації вплив інформаційної компоненти на сучасний соціум дедалі більше зростає. Це стосується передусім засобів ведення конфліктів. Нові інформаційні технології дають можливість
постійно вдосконалювати та поширювати нові методи ведення протиборства між
різними сторонами конфлікту.
Інформаційна революція змінила організаційний дизайн «атакуючих підрозділів».
Ключову роль у розробці та поширенні принципово нових засобів інформаційного
протистояння – дезінформації, психологічних операції, політтехнологій та ін. відіграє
Інтернет. Спочатку це була велика мережа для обміну інформацією, вільна від політики та маркетингу, проте з часом Інтернет став потужною зброєю інформаційного
впливу як на окрему особу, так і на цілу державу, соціум та його окремі сегменти.
Йдеться переважно про «дезінформацію», яку принципово слід відрізняти від
«мізінформації». Якщо ««мізінформація» є результатом доброчесного заблудження, то «дезінформацію» спеціально виготовляють, щоб дезорієнтувати людину
або певну цільову групу, спонукати їх прийняти рішення, вигідне для відправника
«дезінформації». Люди, які поширюють «мізінформацію», суб’єктивно переконані,
що поширюють доброякісну, доброчесну інформацію. Й навпаки, розповсюджувачі
«дезінформації» цілковито свідомі того, що розповсюджують інформацію не доброчесну, злоякісну.
Доцільно вирізняти декілька різновидів «дезінформації». Передусім йдеться
про цілеспрямовану дезінформацію під егідою військових служб спеціального призначення або таємних спецслужб. У КДБ СРСР, приміром, при Першому головному
управлінні (зовнішня розвідка) існувало управління «Д» (від першої букви у слові
«дезінформація»), яке згодом було перейменоване на управління «А» (від першої
букви у словосполученні «активні заходи» (рос. «активные мероприятия» як на той
час йменували в СРСР дезінформацію) [див. 3].
Збитки, завдані цими радянськими дезінформаторами внутрішній та зовнішній
безпеці США, були настільки вагомими, що це навіть спонукало американський
уряд організувати у 1981 році спеціалізовану міжвідомчу робочу групу із протидії
«активним заходам» (англ. «Active Measures Working Group») [див. 4].
Дезінформація проводиться засобами «чорної» державної пропаганди та агітації, прикладом якої можуть бути антисемітська пропаганда в нацистській Німеччині
та в багатьох інших країнах Європи. Як відомо, ця хвиля антисемітизму накрила й
повоєнний СРСР (боротьба з «безрідними космополітами»« у сталінському СРСР в
1940-1950-ті роки).
З ретроспективи часу не доводиться сумніватися, що вся історія з радянським
«комунізмом» та «розвиненим соціалізмом», за який видавали в СРСР державний
капіталізм адміністративно-командного типу, теж була значною мірою дезінформа21

цією. Це стало особливо зрозуміло після придушення військами Варшавського пакту Празької Весни, тобто намагання чехословацьких комуністів будувати соціалізм «з людським лицем».
Дезінформацію часто маскують під дані статистики та соціологічних опитувань
(«Vox Populi»). Адже будь-які соціологічні опитування або дані статистики мають
методологічні обмеження, які обов’язково накладають відбиток як на отримані дані,
так і на їхнє тлумачення. Формування соціологічної репрезентативної вибірки теж
може бути необ’єктивним, продиктованим ідеологічними, комерційними або іншими ухилами замовників даного опитування. У самому формулюванні «закритих
запитань» можуть міститися підказки щодо очікуваних відповідей, на які розраховують соціологи та їхні замовники. До того ж, істотну роль тут відіграє відсутність
даних перепису населення (в Україні, приміром, за роки незалежності було проведено лише один перепис населення - у 2001 році).
Наразі через різноманітні соціальні мережі поширюється така кількість фейкових новин, що вони навіть починають витісняти новини «реальні», чому активно
сприяють самі користувачі, число яких невпинно збільшується. Найбільшою соціальною мережею є Facebook (станом на кінець 2018 року вона налічувала 2,3 млрд.
активних користувачів). Друге місце посідає YouTube (1,9 млрд. активних користувачів, станом на вересень 2018 року).
Мізінформації та дезінформації сприяє відсутність персоналізації користувачів,
тобто їхня анонімність. Ще однією характеристикою цього інформаційного середовища є практична відсутність «авторитетів» (англ. «gatekeepers»), на яких широка
публіка могла би орієнтуватись у пошуках достовірної інформації. Оскільки соціальні статуси та ієрархічні відносини не відіграють у Мережі жодної ролі, користувач може репрезентувати себе ким завгодно, будувати будь-які відносини з іншими
користувачами.
Створюючи «унікальний контент» із фейковою інформацією включно, користувач може поширювати його, незважаючи на те, що цей контент породжуватиме віртуальні конфлікти, певна кількість яких трансформуватиметься в конфлікти цілковито реальні. Зазвичай за подібні дії, тобто розпалювання ворожнечі, користувач не
несе жодної відповідальності. Отже, якщо людина отримує інформацію про навколишнє соціальне середовище, події та явища, які у ньому відбуваються, лише з соціальних мереж, ігноруючи інші джерела інформації, то паралельно з цим вона
отримує значну кількість неправдивих, неперевірених фактів, пліток, невірно сформованих повідомлень та ін. [2].
Іншою характеристикою соціальних мереж є фільтрація інформації залежно від
сфери інтересів користувача, його суб’єктивних вподобань. Саме тому користувачі
охоче поширюють інформацію, отриману від «друзів» (особливо якщо вона співпадає
з їх власними поглядами), найчастіше не перевіряючи, правдива ця інформація чи ні.
При цьому користувачі мереж активно «банять» інших користувачів та мережеві
групи, які поширюють інформацію, що відрізняється від їх власної позиції, суперечать
їх вподобанням, переконанням тощо. Отже, людина або соціальна група з конкретними поглядами опиняється в ізольованій інформаційній ехокамері («бульбашці»),
отримуючи інформацію добре відфільтровану, не бажаючи розглянути інформацію,
яка б відповідала іншим позиціям та точкам зору. До того ж, користувачі, схильні довіряти своїм друзям та «послідовникам», часто-густо поширюють («шерять») самі
лише заголовки, не читаючи самі статті. Як результат – зникають порівняльний аналіз,
критична оцінка ситуації. Не дивно, що дезінформація у таких соціальних групах поширюється досить швидко зі всіма подальшими згубними наслідками [2].
Значну роль у поширенні дезінформації засобами соціальних мереж відіграють
спеціально створені для цього боти та фейкові акаунти. Наразі Facebook розгорнув
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програму боротьби з фейковими акаунтами та поширенням дезінформації у мережі.
У січні 2019 року Facebook приміром повідомляв про закриття 364 сторінок та акаунтів, які координувалися Росією з метою поширення дезінформації щодо України,
країн Балтики, а також інших країн Центральної та Східної Європи,. Центральної
Азії, Кавказу, які мали близько 790 млн. передплатників.
Корисним для розповсюдження у соціальних мережах дезінформації є створення
«білого шуму», інформаційного перевантаження, коли суб’єкт не спроможний повністю обробити, відфільтрувати та засвоїти інформаційний масив. При цьому варто
зазначити, що певний «фоновий» рівень інформаційного шуму властивий будь-якій
системі комунікацій. З точки зору теорії соціальної комунікації, інформаційний шум
можна визначити як надмірну кількість інформації у системі, що призводить до функціональної нестабільності її підсистем [1]. До інформаційного шуму, що поширюється через ЗМІ, передусім належить мережева реклама (медійна, контекстна, product
placement тощо), спам, SEO (від англ. «search engine optimization»; «пошукова оптимізація сайту»), вірусний маркетинг, флуд, флейм, тролінг, репости та багато іншої
непотрібної інформації, яка заважає людині адекватно сприймати інформацію цінну,
необхідну для розв’язання конкретних завдань [1].
Висновки. Інтернет та соціальні мережі зокрема перетворилися на основні джерела поширення інформації, - як достовірної, так і недостовірної, фейкової. Першопричиною появи надмірного числа «фейків» є втрата традиційними мейнстрімними
медіа функцій інформаційного контролю («gatekeeping») і встановлення «порядку
денного» («agenda-setting»). Відповідно, у моду увійшло дистанціювання політиків
від цих медіа як буцімто «Fake news». Прикладом такого підходу може бути поведінка американського президента Дональда Трампа, який явно зловживає терміном
«Fake news» у боротьбі з неприхильними до нього медіа і при цьому активно використовує для нав’язування масовій аудиторії власного «порядку денного» соціальну
мережу Twitter. Україні варто наслідувати приклад тих держав, які з метою попередження та протидії використанню фейків для ескалації соціальних конфліктів за допомогою мережевих ЗМІ розробляють різноманітні нормативно-правові акти, покликані регулювати поширення інформації через соціальні мережі, сприяти виявленню фейкових акаунтів та ботів, протидіяти поширенню дезінформації. Наприклад, німецький Бундестаг схвалив у червні 2017 року закон, спрямований проти
«постингу» у соціальних медіа мови ворожнечі («hate speech»), дитячого порно, заохочення тем терору, фейк-новин тощо [5]. У Франції прийняли закони по боротьбі
з фейковими новинами, здатними порушити хід демократичних виборів, спотворити їхні результати [6].
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Ю. П. Щегельська
ВИКОРИСТАННЯ МАСОК ДОДАНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
В АНТИКРИЗОВОМУ ПОЛІТИЧНОМУ PR
КАНДИДАТОМ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
ВОЛОДИМИРОМ ЗЕЛЕНСЬКИМ
Після того, як 31 грудня 2018 р. Володимир Зеленський оголосив, що братиме
участь у президентських виборах, у мас-медіа почали активно з’являтися матеріали,
що під різними кутами подачі повідомлень дискредитували його як кандидата (скажімо, щодо наявності у нього офшорів або бізнесу в РФ).
Спочатку В. Зеленський намагався виправдатися або спростовувати такого роду
інформацію, однак медіарезонанс не спадав. Тому, наприкінці січня 2019 року він
запустив у «Facebook» креативний флешмоб #Зефейк, оголосивши конкурс серед користувачів цієї мережі на найбезглуздіший фейк про нього. Флешмоб мав на меті
нівелювати одразу всі заявлені у мас-медіа звинувачення на адресу кандидата В. Зеленського (незалежно від того, наскільки вони були правдиві). Дуже швидко він вийшов за межі соцмережі «Facebook», і фейки почали генерувати навіть ЗМК. У такий
спосіб довіру громадськості до звинувачень на адресу В. Зеленського було підірвано.
Новим дискредитаційним месиджем, що невдовзі з’явився у соцмережах та
окремих мас-медіа, стало гасло «Зеленський – клоун».
7 лютого 2019 р. кандидатом у Президенти України Володимиром Зеленським
було розпочато черговий Fb-флешмоб #Яклоун з використанням маски доданої реальності (AR-маски). AR-маска – це цифрова інтерактивна накладка-трансформер,
що допасовує додане зображення до людського обличчя.
Цей флешмоб став складовою частиною антикризових комунікацій В. Зеленського, спрямованих, нарівні з рядом інших заходів, на протидію дискредитації його
як кандидата у президенти.
У своєму відеозверненні від 7 лютого 2019 р. В. Зеленський наголошує, що опоненти називають його клоуном і у зв’язку із цим закликають людей не ставитися серйозно до такого кандидата у президенти. Тому, на знак протесту, його команда розробила
маску доданої реальності для «Facebook» у вигляді накладного клоунського носа. У
відео Володимир Зеленський запрошує всіх українців, які відчувають, що влада перетворила їх на клоунів, у той чи інший спосіб обманувши їх, приєднатися до флешмоба
#Яклоун і записати власне відеозвернення із цим AR-стікером.
Відзначимо, що цей флешмоб, так само як і #Зефейк, побудовані грамотно з
точки зору антикризових комунікацій. Вони не просто містять інформаційний вірус,
який запускає у соцмережі популярна особистість. У їх основу покладені одразу дві
з трьох найефективніших, на нашу думку, антикризових стратегій – дискредитації
джерела інформації та доведення ситуації до абсурду.
У практиці зв’язків із громадськістю кожну із цих стратегій не завжди вдається
застосувати для ліквідації артефактів кризи, а використання їх обох одночасно –
взагалі рідкісний випадок. Однак, Володимир Зеленський завдяки обраному формату подачі повідомлень (що у першу чергу пов’язаний із його професією коміка)
зумів використати ці кризові ситуації собі на користь, перетворивши їх на додатковий інформаційний привід у своїй передвиборчій кампанії і привернувши не тільки
додаткову Fb-аудиторію, але й увагу численних ЗМК, які, своєю чергою, донесли
інформацію до інших виборців.
До того ж, громадськість усвідомлює, що дискредитаційні інформаційні кампанії
здійснюються тільки проти кандидатів, які мають реальний шанс поборотися за посаду
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Президента України. Тому, такі недолугі спроби змінити позитивне ставлення потенційних виборців до кандидата, навпаки, лише підвищують його рейтинг.
За даними проміжного соціологічного дослідження, оприлюдненого 31 січня
2019 р., В. Зеленський випередив всіх інших кандидатів, посівши перше місце із
19% рейтингу [1]. У цьому дослідженні також вказувалося, що на той момент В. Зеленський був кандидатом, який має найвищий потенціал електорального росту.
Відзначимо, що політична ніша, яку зайняв В. Зеленський, і яка передбачає у
тому числі використання PR-стратегії доведення ситуації до абсурду, ніколи не
розглядалася як конкурентна. Вона використовувалася переважно для фокусного
впливу на потенційних виборців певних кандидатів з метою змінення їхніх електоральних намірів (технологія створення кандидата «проти всіх»), а також дискредитації інституту виборів як такого для того, щоб відвернути певні категорії електорату (скажімо, молодь) від наміру взяти участь у волевиявленні, що може вплинути
на результат виборів у цілому. Наприклад, таким фантасмагоричним кандидатом
був у 2014 р. претендент на посаду Президента України Дарт Вейдер, а у 2015 р. він
балотувався на посаду Київського міського голови.
Є підстави очікувати, що досвід успішного використання командою В. Зеленського згаданих засобів доданої реальності у поєднанні із зазначеними конвенційними PR-технологіями буде використано у подальших виборчих кампаніях.
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З. С. Оніпко
КОНЦЕПЦІЯ АНАРХО-КАПІТАЛІЗМУ МЮРРЕЯ РОТБАРДА
Мюррей Ротбард (1926-1995) – відомий американський економіст, політичний філософ, котрий, здійснив значний внесок в теоретичну розробку ідей анархо-капіталізму (лібертаріанського анархізму, анархізму вільного ринку) – лібертаріанської течії,
представники котрої виступають за ліквідацію держави на користь збереження індивідуального суверенітету шляхом створення організацій, які перейняли б на себе функції
держави. М. Ротбард був першим, хто розкрив поняття анархо-капіталізму, поєднавши
в ньому антидержавницькі ідеї та принципи економіки вільного ринку.
За основу своєї концепції анархо-капіталізму, М. Ротбард взяв принципи лібертаріанства як сукупності ідейно-політичних течій, котрі виступають за абсолютизацію індивідуальної свободи поряд із звуженням ролі держави в суспільстві. Найперше, на що звертає увагу мислитель, і що він бере за основу власної політичної
філософії, це – розкриття сутності природніх прав (природнього закону) через
сферу політики як «насильницьких чи ненасильницьких методів взаємодії в міжособистісній комунікації» [4]. Беручи за основу локківську тріаду природних прав
(права на життя, свободу та власність), Ротбард розкриває їх значення з лібертаріанської точки зору. Так першоосновою всіх прав економіст вважає саме право власності як право власності на самого себе (тобто право розпоряджатися собою, своїм
тілом на власний розсуд й нести за це відповідальність), а також на будь-які матеріальні речі чи природні ресурси, котрі особа перша знаходить й перетворює власною працею, а інші права є його похідними. «Не існує прав людини, котрі не були
б правами власності, а права людини втрачають свою абсолютність та прозорість,
стають розпливчастими та уразливими, якщо права приватної власності не будуть
для них стандартом» [2,с.47]. Концепція природніх прав у Ротбарда (як і в інших
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лібертаріанців) тісно пов’ язана із принципом ненападіння (аксіомою ненападіння)
– етичною позицію, згідно з якою будь-які агресивні, насильницькі дії щодо індивіда чи його майна є нелегітимними.
М. Ротбард обгрунтовував власне бачення природи держави та її місця в суспільстві. Всю власну теорію анархо-капіталізму Ротбард будує на визначення держави як
єдиної в своєму роді організації, котра займається впорядкованим насиллям у величезних масштабах. Вона задовольняє свої потреби так званими політичними засобами, тобто насильницькою експропріацією власності своїх громадян. Негативне
втручання держави, в діяльність індивіда, на думку Ротбарда, здійснюється на трьох
рівнях: по-перше, це втручання, шляхом надання наказу індивіду щодо діяльності,
яка безпосередньо стосується його особи або лише його власності; по-друге, нав’язування індивіду примусовий обмін власністю між державою, її органами та індивідом;
по-третє – втручання держави в обмін між двома або більше індивідами. Таке втручання держави в економічну діяльність індивіда та його міжособистісну комунікацію
досягається тим, що держава монополізувала право на агресію та насилля в суспільстві шляхом присвоєння собі права контролю над поліцією, армією, судовою системою та системою оподаткування. Крім того, монополія держави поширюється на транспортні комунікації, ЗМІ, освіту та медичну сферу, що робить втручання більш всеохопним. Більш «м’якими» засобами, якими держава досягає зміни людської поведінки в бажаному для себе напрямі є вплив лояльної до неї інтелектуальної чи релігійної еліти на уми індивідів. Таким чином, держава, на думку Ротбарда виступає у якості «такої організації в суспільстві, яка намагається підтримувати монополію на застосування насилля й примусу на певній території… це єдина організація в суспільстві, яка отримує дохід, не за допомогою добровільних внесків або плати за товари
або надання послуг, а виключно за допомогою примусу до насильницьких платежів»,
тобто податків [1]. Отже, для Ротбарда, держава є своєрідним втіленням зла, вона є
антагоністом індивіду, оскільки прагне обмежити його свободу та права власності.
Для економіста цей інститут є не кращим, аніж грабіжник чи злочинець, котрий прагне позбавити індивіда життя чи гаманця [3,с.64].
Виступаючи за повну ліквідацію держави, мислитель пропонує передати всі функції держави приватним організаціям, які б на конкурентній основі надавали населенню послуги щодо захисту, судових справ, освіти, охорони здоров’я та інших.
Автор називає думку більшості людей, що лише держава здатна забезпечити порядок та стабільність у суспільстві та гарантувати безпеку – ілюзією, оскільки єдиною
метою держави є збагачення шляхом отримання податків та підкорення волі населення шляхом легітимізації примусу.
Незалежні конкуруючі агенства утворювалися, б на думку Ротбарда, договірним
шляхом та існували б за рахунок коштів індивідів, котрі б зверталися до них за послугами. Він вважав, що не слід боятися, що такі організації криміналізуються, оскільки завжди будуть виникати нові приватні організації для придушення таких деструктивних агенств, тоді як держава сама є кримінальним інститутом й придушує
будь-які інститути протидії незаконній діяльності державних органів. У разі конфліктів між організаціями мислитель пропонує звертатися до своєрідних арбітрів, котрі б керувалися ідеями індивідуальних прав та свобод. Вільний ринок, як зазначав
М. Ротбард є несумісним з державою, оскільки метою останньої є недопущення існування конкурентів в усіх сферах діяльності.
Таким чином, М. Ротбард, грунтуючись на лібертаріанських принципах, розробив ідеї анархо-капіталізму, які полягали в ліквідації держави та переданні її функцій вільному ринку, шляхом діяльності незалежних організацій. Мислитель вважав,
що лише за умов вільного ринку індивід може розширити особисту свободу, найбільш задовольнити власні потреби, досягти гармонії та миру в суспільстві.
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Б. А. Ткач
ОБМЕЖЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЄС
Інституціональна система Європейського Союзу набула сучасного вигляду
після прийняття Лісабонської угоди 2007 р. і включає в себе наступні інститути:
Європейський парламент, Європейську раду, Раду Європейського Союзу, Європейську комісію, Суд Європейського Союзу, Рахункову палату, Європейський центральний банк. Така інституціональна система є унікальною у своєму роді, адже
аналіз функцій і повноважень кожного із вищезазначених інститутів вказує на те,
що всередині політико-правової системи ЄС відсутній чіткий поділ влади у класичному вигляді, де кожен із органів представляє законодавчу, виконавчу або судову
гілку влади. ЄС радше являє собою «гібридну та взаємозалежну систему урядування, в якій законодавча та виконавча функції розподілені між двома міжурядовими інститутами: Європейською радою та Радою, та двома наднаціональними інститутами: Європейським парламентом та Європейською комісією» [4; с. 24-25].
Саме ці чотири інститути і мають визначальний вплив на прийняття рішень у межах
об'єднання та складають фундамент його політичної системи.
Лісабонський договір вказує на те, що, не дивлячись на складність і розгалуженість системи інститутів ЄС, кожен із них має свою власну сферу відання та
виключає можливість дублювання повноважень. Проте це не дає відповіді на так
зване «питання Кіссінджера», сформульоване наступним чином: «Кому саме я маю
телефонувати, якщо мені необхідно зателефонувати до Європи?» [с. 43], або, іншими словами, хто є основним суб'єктом здійснення влади в ЄС і хто має нести
політичну відповідальність за її здійснення.
Із цього приводу британський дослідник П. Крейг виокремлює наступні обмеження інституціональної системи ЄС, які логічно випливають із набору функцій і
повноважень вказаних політичних інститутів: політичні, демократичні, конституціональні та субстанційні [3].
Джерелом політичних обмежень, насамперед, виступають національні держави,
які де-факто є творцями установчих договорів ЄС: оскільки основна мета даного
об'єднання - це створення дієвої політичної системи без одночасного утворення
(над)держави, відповідно, за національними державами зберігається значна кількість повноважень навіть у межах діяльності ЄС. Демократичні обмеження, за П.
Крейгом, полягають у тому, що в ЄС наявні два способи представництва: по-перше,
інтереси народу представлені через Європейський парламент (єдиний інститут ЄС,
що формується шляхом загальних прямих виборів), по-друге, інтереси держав виражені через діяльність Ради та Європейської ради. З огляду на це, постає проблема
дефіциту демократії, оскільки обраний народами Європи орган не має достатніх повноважень для реального управління та керівництва суспільством. Конституційні
обмеження вказують на те, що увесь процес прийняття рішень в ЄС регламентований в установчих договорах, які є більш деталізованими у порівнянні із національними конституціями. Така надмірна регламентація у певній мірі обмежує поле для
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втілення демократичної політики. Під субстанційними обмеженнями дослідник розуміє рішення в економічній та соціальній сферах суспільного життя всередині ЄС.
Найбільше дискусій серед фахівців у галузі політичної науки зосереджено навколо політичних та демократичних обмежень інституціональної системи ЄС, що
викликають такі явища, як дефіцит демократії і нестачу легітимності всього ЄС, що
вимагає детального політологічного дослідження.
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М. Л. Гладиш
БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКИЙ РЕГІОН: ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ
У сучасному світі відбуваються суттєві зміни структури системи міжнародних
відносин, стає актуальним та можливим виникнення нових регіональних об'єднань
держав. Одним з наслідків нинішньої конфронтації між Заходом і Росією з'явилася
актуалізація проекту в Балто-Чорноморському регіоні геополітичних інтеграційних
структур. Центральна і Східна Європа часто була об'єктом геополітичного проектування. Особливою увагою користується, зокрема, Балто-Чорноморський регіон,
який, окрім географічних умов, виділяється з урахуванням історичних, культурних,
економічних і, особливо, політичних факторів.
Ідея створення такого геополітичного об’єднання не є новою. Наприкінці ХІХ – на
початку ХХ століття українські політичні та громадські діячі Юліан Бачинський (1895
р.), Микола Міхновський (1900 р.) та Степан Рудницький (1923 р.) намагалися розробити Балто-Чорноморську геополітичну концепцію. За часів УНР видатний український історик і голова Центральної Ради М. Грушевський виклав ідею створення БалтоЧорноморського альянсу у своїй роботі «Орієнтація чорноморська» (1918 р.). Громадський діяч, письменник, публіцист та ідеолог українського націоналізму Юрій
Липа створив геополітичну «Чорноморську доктрину» (1940 р.), в якій вказував на
історичну спільність народів, що населяють узбережжя Балтійського і Чорного морів.
Ю. Липа схилявся до створення Балто-Чорноморської федерації у складі України, Польщі, Литви та Білорусі [1]. Проте, цим ідеям не судилося реалізуватися.
Після розпаду Радянського Союзу перспективи співпраці в Балто-Чорноморському регіоні почали викристалізовуватися. Вже 1993 року український Інститут
трансформації суспільства розпочав дослідження потенційних можливостей і переваг Балто-Чорноморського партнерства. Після закінчення «холодної війни» на
офіційному рівні вперше про відновлення Балто-Чорноморського співробітництва
за участю України висловився колишній президент Литви Альгірдас Бразаускас на
саміті 1997 року у Вільнюсі. Під час головування цієї країни у Раді держав Балтійського моря (РДБМ) було досягнуто консенсусу щодо участі третіх сторін, зокрема
України, у діяльності цієї організації. У 1999 р. на конференції у Клайпеді президенти Литви, України та Польщі обговорювали створення нових транзитних шляхів
від Балтійського до Чорного морів [3, с. 25].
Враховуючи сьогоднішні інтереси можливих членів Балто-Чорноморського
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Співтовариства, його завдання можна сформулювати таким чином: поглиблення
міждержавного співробітництва у Балто-Чорноморському регіоні; сприяння гарантуванню стабільності і безпеки в регіоні, розвиток оборонного співробітництва;
сприяння демократизації, захисту фундаментальних прав та свобод; економічне
співробітництво та зближення з політиками ЄС; енергетична безпека, підтримка розвитку інфраструктури, гармонізація політик у сфері енергетики за стандартами ЄС;
співпраця у сферах культури, освіти та науки, інформаційного суспільства, ЗМІ та
громадянського суспільства [2, с. 135].
Якщо держави зуміють створити життєздатний Балто-Чорноморський союз, він
стане потужним геополітичним гравцем, що серйозно конкуруватиме з існуючими
центрами світової політики, а Україна у складі Балто-Чорноморського союзу зможе
відстояти свою незалежність від агресивних зазіхань з боку Росії.
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Л. О. Новоскольцева
РОЗВИТОК ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Сьогодні існує і обговорюється в світовому співтоваристві безліч сценаріїв і
варіантів майбутнього розвитку глобального світу. В ситуації «глобальної невизначеності», характерною для сучасності, численні зарубіжні експерти намагаються виявити нові тенденції розвитку політичної ситуації в глобальному світі XXI ст., при
цьому не виключаючи можливості здійснення будь-якого з прогнозованих сценаріїв.
Глобалізаційні політичні процеси ̶ це процеси, що протікають в контексті політичного аспекту глобалізації, в результаті яких відбувається структурна трансформація
світової політичної системи і поява нових глобальних політичних акторів, збільшення політичного взаємозв'язку і взаємозалежності між ними, вибудовування глобальної політичної архітектури та ієрархії. У міру зростання числа глобальних
політичних акторів і втягування в глобалізаційні політичні процеси все нових учасників світова політична система поступово еволюціонує в глобальну політичну систему. Глобалізаційні політичні процеси мають динамічний нелінійний характер посилення і ускладнення політичної взаємозалежності між усіма елементами формується глобальної політичної системи. Тенденції розвитку глобалізаційних політичних процесів ̶ це ефекти, пов'язані з їх трансформацією, нелінійністю, частковими
дисфункциями і біфуркації політичної системи глобального світу. У наш час відбувається зіткнення старих тенденцій політичного розвитку глобального світу зразка
XX в. з новими тенденціями формування поліцентричного світу. Зіткнення старих і
нових тенденцій і трансформація світової політичної системи в її нову якість ̶ систему глобальну і породжує новий зміст глобалізаційних політичних процесів.
Сучасний світ є глобальним в економічному, інформаційному, екологічному аспектах, але все ще залишається фрагментарним в політичному і соціокультурному
відношенні. Майже дві сотні суверенних держав взаємодіють один з одним, маючи
певні протиріччя інтересів і цілей, вступаючи в конфлікти або, навпаки, формуючи
коаліції і союзи. Весь спектр цих суперечливих взаємин, від лютого протидії один одному до конвергенції, служить одній з причин глобалізаційних політичних процесів.
Глобальний світ в його політичному аспекті в силу динаміки протікання глобалізаційних процесів буде характеризуватися зміною ієрархічних статусів глобальних акторів
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і нестійкістю ієрархічної піраміди в цілому. Колишні центри сили і полюса глобального світу будуть поступатися новим, більш динамічно розвиненим, наполегливим і
мають очевидні конкурентні переваги претендентам на дані статуси. Ускладнення глобалізаційних політичних процесів має наслідком підвищення ступеня його нестійкості. Все більшу роль набувають суб’єктивні чинники, і навіть не особистісні переваги політичних лідерів, але ступінь їх заангажованості, пасіонарності у виконанні
політичного замовлення, характер і методи їх політичного управління.
Еволюція міжнародних відносин і глобальної політичної системи буде характеризуватися все більшим ступенем нестійкості і непередбачуваності, яка може тільки
наростати в міру формування багатополярної поліцентричної системи глобального
світу. У цій системі будуть відсутні загальні «правила гри», принципи і норми поведінки глобальних акторів, а також інститути та організації, які могли б ефективно
регулювати і контролювати взаємодію різних полюсів і центрів сили глобального
світу.
Глобальний світ XXI ст. буде структуруватися з інших підстав і принципам,
почне вибудовуватися інша його ієрархія, інші підстави визначать геополітичний
статус глобальних акторів. Слід констатувати, що глобальний світ формується не
як спільнота рівноправних націй, але як система підпорядкування, як жорстка
ієрархія держав і регіональних політичних систем. З появою нових економічних,
військових і політичних полюсів поступово виникне нова конфігурація глобального
світу, яка в свою чергу буде характеризуватися «рухливістю структур світової системи» і «мінливістю правил» свого функціонування. Структури глобального світу
будуть рухливими, а правила функціонування і принципи життєдіяльності ̶ мінливими. Основне значення матимуть не правила, не міжнародне право, а економічні
та геополітичні інтереси глобальних акторів. Збільшення розмаху глобалізаційних
процесів, які будуть охоплювати всі великі і периферійні в глобалізаційному щодо
території, збільшення числа глобальних акторів (в число яких увійдуть великі ТНК,
НУО та т. і.) посилить цю тенденцію.
Однак, цієї тенденції ̶ зниження рівня суверенності незалежних держав ̶ протистоїть інша тенденція глобалізації XXI ст .: наростаючий конфлікт між національними інтересами держави і глобалізацією, конфлікт, який буде особливо гострим в
політичній сфері. В кінці ХХ ст. здавалося, що роль держави-нації починає слабшати в міру розвитку економічного аспекту глобалізації, посилення економічної
взаємозалежності країн, зростання ролі ТНК, складання міжнародних фінансових
ринків, інтернаціоналізації капіталу і бізнесу. Демонтаж держави-нації здавався
неминучим і справою найближчого майбутнього. Однак у міру передачі все більшого числа функцій держави на наднаціональний рівень ставало все більш очевидним, що є ряд серйозних проблем, які в рамках міждержавних структур (ООН,
ОБСЄ, Європарламент і т. і.) вирішити неможливо. Це питання і завдання, які
зачіпають національні інтереси тієї чи іншої країни та вирішення яких залишається
прерогативою саме національної держави.

В. Р. Нєгіна
ОСНОВНІ АКТОРИ БЛИЗЬКОГО СХОДУ ТА ЇХ ЦІЛІ
(НА ПРИКЛАДІ СИРІЙСЬКОГО КОНФЛІКТУ)
Протягом останніх 20 років після закінчення «холодної війни», регіональна політична структура Близького Сходу була відносно стабільною, а Сполучені Штати
були незаперечною і домінуючою зовнішньою силою. Нинішнє поєднання революцій і громадянських війну регіоні, зокрема в Сирії, енергетична революція у видобутку сланцевого газу і сланцевої нафти, а також зростання конкуренції великих
30

держав вплинули на зміну геополітики Близького Сходу. США відійшли від дипломатичного управління близькосхідним мирним процесом таурегулюванням конфліктів у всьому регіоні.
До основних політичних гравців близькосхідного регіону традиційно відносяться: Сполучені Штати Америки, Ізраїль, Саудівська Аравія, Туреччина, Іран та
Росія [1].
Основні учасники мають чіткі стратегічні цілі.
Іран та Саудівська Аравія прагнуть збалансувати одне одного.
Іран, зі свого боку, залишається великим гравцем, незважаючи на свої величезні
проблеми. І незважаючи на те, що у країні відбулися внутрішні потрясіння, у 2011
році Іран не торкнулася хвиля «арабської весни», як сусідні держави, і його рішення
впливають на події в усьому регіоні, часто граючи проти США. Іран керується бажанням забезпечити довголіття режиму, що не дивно. Після революції 1979 року
іранці відчували себе ізольованими у своєму регіоні та у світі. Вони сприймають
себе як збройну революційну державу, уряд, який Сполучені Штати та інші світові
держави хотіли б знищити, якщо це можливо. І тому вони прагнуть розширити свій
вплив скрізь, де це можливо. У цьому є ідеологічний вимір; і в іранській Конституції, і у способі мислення керівництва заклик до експорту революції завжди був пріоритетом. Ісламська революція для іранців ніколи не була задумана як революція у
рамках однієї країни, революція задумана як щось, що буде поширюватися по
всьому ісламському світу і за його межами через антиімперіалістичний світогляд
революційного керівництва. З 1979 року Іран прагнув взаємодіяти, особливо у зонах
конфліктів, з довіреними особами та союзниками, щоб спробувати надати фінансування тих груп, які, як вважається, розширюють вплив Ірану або служать інтересам
Ірану у певних сферах. Першим, і перш за все, та найціннішим гравцем в іранському
арсеналі є «Хезбола», яку Іран допоміг створити і фінансувати, та в даний час
«Хезбола» є майже автономним філіалому тому сенсі, що вона є повноправним партнером Корпусу Вартових Ісламської Революції. Іран прагнув безпосередньо взаємодіяти з Ізраїлем у стратегічних та ідеологічних цілях, вважаючи ізраїльтян єдиним гравцем, який може конкурувати з ними на регіональній арені. Іран також вважає, що зусилля по залученню у конфлікт між Ізраїлем та Палестинською автономією допоможуть йому в усьому арабському світі. Ісламська Республіка ніколи не
була надмірно популярною за межами своїх кордонів, але її заклик до арабів з Палестинської автономії - це один із способів зіграти на «арабській вулиці». З Ірану
існує думка, що Сполучені Штати використовують регіональних гравців як засіб
стримування і підриву Ірану. І це поширюється на недержавних суб'єктів, тому що
для іранців «сунітський джихадизм» у регіоні, починаючи з талібів і потім перетворюючись з «Аль-Каїди» в Ісламську державу, завжди розглядався як механізм для
просування американської змови проти Ісламської Республіки.
Саудівці (тісно співпрацюють з Об'єднаними Арабськими Еміратами, хоча у
них різні інтереси у різних місцях) - дійсно єдина арабська держава, яка займає найвищий рівень у геополітичній структурі регіону.
Цілі Саудівської Аравії: протистояти Ірану. Свою головну загрозу у регіоні бачать в Ірані, і вони швидко переходять від протидії Ірану до протидії шиїзму. Це
глибоко вкоренилося у ваххабітській ідеології. Між ними практично немає відмінностей. Контрреволюція. Протидія руху до демократичних політичних реформ у регіоні, категорично проти яких Саудівська Аравія. Саудівська Аравія не приховує,
що є абсолютною монархією і не збирається коли-небудь ставати демократичною
державою. І боротьба з тероризмом. Тут є парадокс, звичайно. Саудівська Аравія
сповнена рішучості боротися з терористичними групами, такими як «Аль-Каїда» і
Ісламська держава, які націлені проти Саудівської Аравії.
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Ізраїль прагне протистояти ядерним і регіональним амбіціям Ірану і використовує підхід до урегулювання конфліктів, а не урегулювання конфлікту з арабами із
Палестинської автономії. Ізраїль залишається стабільним, переживає величезний
економічний ріст, і через зміни у регіоні зростають альянси з основними сунітськими арабськими державами. Також Ізраїль поділяє з Саудівською Аравією стратегічну мету стримування Ірану, але арабське співтовариство обмежує розвиток співпраці між Ізраїлем і Саудівською Аравією. Стратегічний інтерес Ізраїлю часто називають потрійним: Іран, Іран і Іран. Ізраїльський акцент на протидії Ірану і іранському впливу в різних сферах. Ще один інтерес - давній - полягає в тому, щоб зберігати спокій на своїх кордонах і більш широко боротися з тероризмом. «Хезбола»
займає центральне місцеуцьому, ХАМАС - другорядний, а терористи з інших палестинських угруповань завжди є частиною мети. Ще один стратегічний інтерес - вирішення палестинського питання і його дипломатичних аспектів: зниження тиску,
щоб уникнути ризиків, забезпечення того, щоб від Сполучених Штатів не надходило великих запитів. Фактично, з Дональдом Трампом, вони навіть роблять успіхи
досі, з їх точки зору. Результатом цих трьох стратегічних інтересів є антиреволюційний підхід. Ізраїль не намагається змінити або вирішити фундаментальні проблеми. Не думає, що Іран зміниться через угоду, якщо сам Іран не зміниться. Не
вважає, що палестинський конфлікт буде вирішено через будь-який документ. Також вважає, що потрібен консервативний підхід до вирішення проблем, які тим часом стають сильнішими. І намагаються розвинути прогрес з державами-сунітами,
включаючи Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати, Йорданію і Єгипет, і
зміцнюють військову міць Ізраїлю, можливості боротьби з тероризмом, співробітництво у галуз розвідки і економічної майстерності. Ізраїль також зміцнює економічні та військові зв'язки з Азією, стратегічно працюючи з Індією, Китаєм, Японією
і Південною Кореєю, щоб сприяти добрим відносинам з усіма учасниками. Все це,
не намагаючись трансформувати основні проблеми: палестино-ізраїльський конфлікт і суперництво з Іраном. Таким чином, у цілому стратегічні пріоритети Ізраїлю
полягають у тому, щоб стримувати загрози, грати в оборону і отримувати вигоду з
того, що Ізраїль вважає доброю тенденцією, незважаючи на серйозні проблеми,
хоча і з серйозною стурбованістю з приводу Ірану у контексті як Сирії, так і
«Хезболи» [2].
Туреччина має подвійну ісламську націоналістичну стратегію і все активніше
бере участь у регіональних справах. Туреччина, яка при президенті Реджепі Тайіпі
Ердогані дивиться на Близький Схід набагато більше, ніж раніше. Іноді називають
«султаном» - з відсиланням до османського періоду, коли Туреччина домінувала у
регіоні, - і явно відчувала себе більш комфортно, ніж її попередники, у регіональних
справах. Тісно пов'язана з «Братами-мусульманами» та Катаром.
Росія прагне захистити державний суверенітет та отримати вплив за рахунок
США. Увійшла в регіон Росія, або, можливо, знову увійшла, якщо вважати її наступницею Радянського Союзу - особливо у Сирії, намагається зайняти головне місце
у ролі дипломата. Регіональні лідери регіону їдуть до Москви, у тому числі на ключові дипломатичні саміти. Росія прагне грати за власними правилами і нав'язувати
їх іншим.
Сполучені Штати залишаються необхідним гравцем, хоча, можливо, не так, як
це було до Барака Обами. Багато хто у регіоні явно сприймають Сполучені Штати
як гравця, який відступить з регіону - це мало місце за часів Барака Обами, і у деякому сенсі, це можливо навіть більше у випадку з Дональдом Трампом. Але Сполучені Штати, очевидно, як і раніше ключовий гравець. Військова присутність Америки на Близькому Сході сьогодні більш поширена, ніж будь-коли раніше. Тепер
американські війська є в Туреччині, Іраку, Ємені, Йорданії, Сирії, Ізраїлі, Єгипті та
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всіх країнах Перської затоки. Іран та Ліван - єдині дві країни, де немає присутності
американських військ.
Такі раніше регіональні актори, як Єгипет, Ірак та Сирія більше не є основними
геостратегічними гравцями у регіоні.
В даний час Китай не грає центральну роль в управлінні регіональними справами, але будує свої економічні та дипломатичні зв'язки у регіоні і може бути більш
впливовим у майбутньому.
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Є. В. Монастирьова, І. В. Іщенко
КОНЦЕПЦІЯ «ОБОВ’ЯЗОК ЗАХИЩАТИ»
У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗОВНІШНЬОГО ВТРУЧАННЯ В КРИХКИХ ДЕРЖАВАХ
Однією з рис сучасної світової системи стала поява феномену крихкої державності – явища втрати державою здатності виконувати свої фундаментальні функції
та наслідків цієї втрати для держави і світової системи. Найбільш проблематичним
питанням дискурсу є міжнародне втручання у крихких державах. Практика його реалізації демонструє колізію між принципом невтручання у внутрішні справи держав
та імперативами забезпечення міжнародного миру та безпеки і прав людини.
За нормами міжнародного права надання гуманітарної допомоги вимагає згоди
або звернення уряду цільової держави. Як єдиний виняток визнається багатостороннє втручання у ситуації загрози міжнародному миру та безпеці, рішення про яке
в разі відсутності дієвого уряду приймає Рада Безпеки ООН [6, с. 230]. Гуманітарні
інтервенції, здійснювані без згоди цільової держави або санкції Ради Безпеки, підпадають під визначення інтервенції як порушення міжнародного права [5, c. 486].
Особливістю міжнародно-правового врегулювання діяльності в крихких державах є необхідність визначення межі, за якою внутрішні питання перетворюються на
предмет міжнародної юрисдикції. На захист гуманітарної інтервенції прихильниками так званого «права втручання» стверджувалося, що вона не суперечить міжнародному праву за умов, що не загрожує територіальній цілісності або політичній
незалежності цільової держави [3]. Проте справжнім підґрунтям новітньої концепції взаємодії міжнародної спільноти з крихкими державами стало зобов’язання держав протидіяти міжнародним правопорушенням.
Ключовою віхою трансформації підходу до втручання в крихких державах вважається доповідь Міжнародної комісії ООН з інтервенції і суверенітету держав
«Обов’язок захищати» (англ. – Responsibility to protect; далі – R2P) від 10 вересня
2001 р. У 2005 р. Генеральною Асамблеєю ООН було затверджено резолюцію 60/1
щодо Заключного документу Всесвітнього саміту, який проголосив обов’язок міжнародної спільноти захищати народи світу від геноциду, військових злочинів, етнічних чисток, злочинів проти людства. У 2006 р. Рада Безпеки підтвердила ці положення у резолюції 1674 [4].
Підстави застосування R2P відповідають визначенню крихкої держави – як такої, що не має здатності чи бажання забезпечити базові потреби свого населення.
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Концепція містить три кроки до людської безпеки: «системне попередження» (робота з «глибинними причинами» небезпеки); «реагування» (із застосуванням військової сили в якості останнього засобу); «обов’язок відновити» (полягає не лише у
миротворчості, але й усуненні причин конфлікту). Якщо держава «не може або не
хоче» виконувати цей свій головний обов’язок, його забезпечує міжнародна спільнота [4]. R2P є проявом становлення права міжнародної безпеки, основоположним
принципом якого є попередження [2, с. 364].
Фахівцями з міжнародного права R2P розглядається неоднозначно: як свідоцтво
трансформації правового поняття суверенітету, але й як нове обґрунтування застосування сили у міжнародних відносинах [8]. Те, що територіальна недоторканність держав, стан яких загрожує міжнародному миру і безпеці, або життю і безпеці їх населення, «не є пріоритетною», наводить, за словами фахівця з міжнародного публічного права А. Лопес Мартін, на думку про утвердження категорії «держав другої якості», рівність юридичного статусу яких є сумнівною [6, c. 207]. Сутність нового підходу до державного суверенітету окреслив Б. Бузан: він означає передусім спроможність гарантувати індивідуальні права громадян [1, c. 187]. Cуверенітет перетворюється на «умовне» право, яке втрачується при недотриманні державою обов’язку
із забезпечення основних прав населення [4]. Поява та затвердження концепції R2P є
проявом еволюції міжнародних норм захисту прав людини [7]. З іншого боку, R2P
поклала край спробам розробки сумнівного права на інтервенцію. Автори концепції
підкреслюють її акцент на посиленні державного суверенітету [4].
Варто відзначити, що професор Л. Д. Чекаленко у 2005 р. запропонувала розробити систему обмеження суверенітету, що ґрунтувалася б на принципі дотримання
державами своїх обов’язків, зокрема, у сфері гуманітарного права, під загрозою санкцій. У дестабілізованих державах передбачалося довгострокове залучення з боку
третіх країн або миротворчих контингентів ООН. Мала бути створена «єдина система обмеження суверенітету» із «нормативно-правовим визначенням подібних випадків» і належною відповідальністю [3]. Якщо перші два кроки фактично втілені у
концепції R2P, то нормативно-правове (у традиційному вигляді) закріплення наразі
не досягнуте: Заключний документ 2005 р. не є юридично зобов’язальним, і може
на нинішньому етапі сприйматися лише як інструмент «м’якого права» [7].
Концепція «Обов’язок захищати» відображає еволюцію механізмів міжнародноправової легітимації зовнішнього втручання в крихких державах. Усвідомлення сутності суверенітету держави як обов’язку забезпечити базові права населення, перегляд принципу невтручання у внутрішні справи держав, розширення поняття міжнародного миру і безпеки визначають трансформацію системи міжнародного права.
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В. В. Сичов
ПОЛІТИКА ІНТЕГРАЦІЇ ТА МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ ШВЕЦІЇ
Протягом 90-х рр.. ХХ ст. і на початку ХХ ст. уряди європейських країн активно
проводила політику мультикультуралізму. Існує багато стратегій приєднання
мігрантів до суспільства: асиміляторська / республіканська (Франція), гастарбайтерська (Німеччина, Австрія, Нідерланди, Швейцарія), модель расових взаємин (Великобританія), мультикультуралізм (Канада, Австрія, Швеція, Данія, Великобританія), а також інтеграція ( Данія, Голландія, Німеччина) [1,р.20]. Основними методами «включення» мігрантів в суспільство є три: інтеграція - коли мігрант не втрачає свою культурну ідентичність, і в той же час набуває нової, іноді використовуються інститути примусу (наприклад - немає можливості знайти роботу, не знаючи
мову); мультикультуралізм - суспільство базується на повазі культур однієї до одної. Мігрантів не примушують до вивчення мови і культурних традицій (така
політика може привести до маргіналізації окремих груп); асиміляція - втрата
мігрантом всіх зв'язків з батьківщиною та поява нової ідентичності. Процес, в результаті якого іноді порушуються права мігранта [1,р.21].
Швеція, що мала великий досвід співіснування з іншими народами і пережила
повоєнну еміграцію, проводить досить успішну політику мультикультуралізму, при
цьому маючи найбільшу емігрантську діаспору. Шведська політика підтримки
культурної різноманітності (cultural diversity), більш ліберальна політика возз’єднання сімей та інкорпорації біженців є характерними рисами цієї країни; проте останнім часом ця політика змінюється.
Швеція встановила інституційну політику, що базується на мультикультурній
ідеології рівності, партнерства та свободи вибору, підтриманій шведською інтелектуальною елітою, яка є досить впливовою силою в соціал-демократичному суспільстві [2, р.341].
Останнім часом у Швеції поширюється погляд на інтегративну політику імміграції та мультикультуралізму як на кризову і таку, що веде до розвалу традиційного
скандинавського суспільства. Можна стверджувати, що міграційна криза останніх
років, спричинена військовим конфліктом і дестабілізацією політичної обстановки в
Сирії та сусідніх з нею державах, стала справжнім викликом для всієї європейської
спільноти. Швеція опинилася в числі небагатьох країн – членів ЄС, яка в умовах
швидко зростаючого числа вимушених переселенців з регіонів Близького Сходу та
Північної Африки зберегла вірність політиці відкритих дверей, отож шведський досвід став показовим прикладом (як у позитивному, так і в негативному контексті)
здійснення певного роду імміграційної політики щодо біженців. У Швецію 2015 року
прибуло майже 163 000 осіб, а також рекордна кількість неповнолітніх без супроводу, в результаті чого маленька Швеція посіла перше місце за кількістю біженців на
душу населення серед інших країн ЄС. Якщо говорити про основні країни походження прибулих до Швеції іммігрантів, то ними стали Сирія, Афганістан, Ірак, Іран,
Еритрея і Сомалі. Так звана політика відкритих дверей, що стала невід'ємною частиною зовнішньополітичного курсу Швеції, обумовлена низкою історичних, політичних і релігійних чинників. Сучасна імміграційна модель має історичне піґрунтя, а
саме ˗ сукупність багатого імміграційного досвіду минулих років з давньою традицією надання притулку політичним і військовим біженцям.
Проблеми, з якими зіштовхнувся шведський уряд під час реалізації імміграційної політики, можна умовно розділити на дві групи. До першої групи належать
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практичні складнощі, спричинені фактичним браком ресурсів на початковому етапі
міграційної кризи 2015 року. Серед них ˗ дефіцит соціального житла, відсутність
достатньої кількості кваліфікованих кадрів для роботи з прибулими біженцями, а
також слабкий рівень взаємодії між основними органами державної влади,
відповідальними за реалізацію імміграційної політики. До другої групи можна зачислити проблеми, які викликають певне занепокоєння вже сьогодні, проте їхні реальні наслідки можна буде оцінити тільки в довгостроковій перспективі, (наприклад, інтеграція у сферах освіти і праці, а також демографічні наслідки для населення Швеції).
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Г. В. Сталовєрова, В. В. Антонюк, В. Г. Муляр
БРИТАНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА БРЕКСІТ
Ідея про вихід Великої Британії з ЄС народилася ще на початку 90-х. Просувала
її маловідома на той час Партія незалежності Об’єднаного Королівства. Втім, євроскептики і прихильники виходу Британії з Євросоюзу були і серед представників
інших політичних сил. У тому числі Консервативної партії – однієї з провідних
партій держави [1,c.5].
Це питання парламент Великої Британії розглядав весь день 16 січня 2019 р. За
підсумками гострих дебатів Мей, яка заявила, що не має наміру кидати розпочату
справу на півдорозі, дивом вдалося втриматися на посаді. Лейбористам не вистачило всього трохи, щоб відправити прем'єра у відставку: за це рішення виступили
306 депутатів. У той же час 325 парламентаріїв підтримали Мей.
Причому якщо на день раніше – під час голосування за угодою – розколотою
виявилася Консервативна партія, частина депутатів якої не підтримали Мей, то 16
січня в розкол, відмовившись голосувати за відставку прем'єра, пішла вже частина
лейбористів. Так, буквально перед голосування щодо відставки Мей заступник голови партії Том Вотсон заявив про вихід у внутрішньопартійну опозицію до Джеремі Корбіна.
У разі виходу Брексіта без схваленої угоди громадяни країн ЄС, які живуть і
працюють у Великій Британії (одних громадян Польщі станом на 2017 рік там проживало 900 тисяч) опиняться в нерівних умовах з місцевими жителями, зокрема,
втратять дуже серйозну соціальну підтримку. Очевидно, що доля мільйонів громадян ЄС в цьому контексті надзвичайно турбує європейських політиків [2, c. 227].
Варіантів розвитку ситуації не так вже й багато. Наприклад, президент Франції
Еммануель Макрон, коментуючи ситуацію, назвав їх три. Перший, за його словами,
це варіант невпорядкованого виходу без угоди. Цей той варіант, якого найбільше
побоюються по обидва боки протоки Ла-Манш. Другий, як зазначив Макрон, – домовитися з Європою пом'якшити вже узгоджений проект Угоди, спробувавши врахувати в ньому побажання британських політиків. На думку французького президента, цей варіант проблематичний. Він допустив, що Європа може піти на певні поступки, але дуже незначні [5]. Нарешті, третій варіант, на думку Макрона: Євросоюз
може піти на те, щоб відкласти Брексіт, який, нагадаємо, за розкладом повинен відбутися 29 березня. За задумом, отримавши більше часу, британські політики розберуться між собою і вийдуть до Брюсселя з консолідованим рішенням.
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Треба думати, останній варіант, згаданий Макрона, включає в себе кілька можливих підваріантів. У тому числі новий референдум, а також повну відмову від виходу в односторонньому рішенні уряду Великої Британії. Рішення, що дозволяє реалізувати такий варіант, прийняв, нагадаємо, Верховний суд Євросоюзу в грудні
минулого року.
Ще варіативнішим є відповідь на запитання, хто саме продовжить реалізувати
Брексіт в самій Британії. Тереза Мей, яка утрималась на посаді, може поставити
питання про угоду щодо Брексіт на повторне голосування вже найближчим часом.
І, найімовірніше, результат нового голосування (якщо воно буде) продублює результати голосування 15 січня.
Не виключений варіант повної або часткової зміни уряду, а також дострокових
виборів до парламенту, після чого переможці почнуть нові спроби домовитися або
з Євросоюзом, або між собою [5].
Отже, оцінити наслідки «брексіту» в абсолютних величинах досить важко – можливо приблизно підрахувати доходи Британії до початку процесу виходу з ЄС та
після, проте оцінити вартість політичного суверенітету, культурної та соціальної
незалежності неможливо.
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М. І. Гаврилюк
КАТАЛОНСЬКИЙ СЕПАРАТИЗМ ЯК ВИКЛИК ІСПАНСЬКІЙ ЄДНОСТІ
ТА ЄВРОПЕЙСЬКІЙ БЕЗПЕЦІ У ПОСТБІПОЛЯРНИЙ ПЕРІОД
(ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ)
Проблематика глобальної та регіональної безпеки, зокрема європейської, по завершенні холодної війни та руйнації Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних
відносин є складною й неоднозначною як у науковому, так і у практичному сенсі.
Найголовніше полягає у відсутності в контексті Європи єдиного підходу до її забезпечення та реалізації: дехто вважає, що ОБСЄ виконала своє призначення, оскільки
соціалістична система та її військово-політичний блок зруйновані, інші наполягають
на вкрай нагальній потребі розробки і реалізації Європейським Союзом власної безпекової політики при збереженні інтересів всіх континентальних держав.
Найоптимальніші кроки та форми протидії загрозам й організації європейського
безпекового простору залежить значною мірою, якщо не найголовнішою, від з’ясування та усвідомлення провідних сучасних загроз та викликів безпеці в Європі.
Особливу увагу необхідно приділити, на нашу думку, внутрішньодержавним конфліктам в європейських державах, насамперед розвитку та особливостям сепаратистських рухів, найяскравішим проявом яких сьогодні є боротьба каталонців за
свою національну незалежність.
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Метою статті є вивчення вітчизняних та зарубіжних джерел про каталонський сепаратизм як виклик іспанській єдності та європейській безпеці по завершенню холодної війни, руйнації Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних
відносин та з’ясування об’єктивності й правомірності джерел стосовно предмету
дослідження.
Різні аспекти досліджуваної нами проблематики вивчаються науковцями зарубіжної та вітчизняної міжнародно-політичної науки. Британський науковець
Баррі Бузан вперше виявив тенденцію появи у межах регіональних просторів проблем безпеки і пов’язаних з ними політико-економічних процесів, які призвели до
формування регіональних комплексів безпеки [1]. У 2003 році ідея «регіональних
комплексів» у контексті безпеки була розвинена Б.Бузаном разом зі своїм колегою
Оле Вівером у новому дослідженні «Регіони і держави: структура світової безпеки»,
якому вперше запропоновано аналіз регіонів як складних комплексів з різною структурою і типологією в рамках сучасної структури міжнародних відносин. Дослідники
вважають, що саме регіон є тим місцем, де дві сфери безпеки (національна і глобальна) взаємодіють і де відбуваються основні події і дії [2]. Особливості європейського безпекового комплексу, зокрема у контексті українського виміру, вивчали вітчизняні дослідники: В.В.Копійка, Т.І.Шинкаренко, М.А.Миронова [3], Я.П.Швечикова [4], А.І.Шевцов та Г.І.Мерніков [5], Н.Шаленна [6], О.Л.Хилько [7], О.Теленко
[8]. Проте наукових розвідок, в яких би розлого аналізувався європейський сепаратизм, його витоки та прояви, у тому числі каталонський, як провідний виклик сучасній європейській безпеці обмаль. Винятком є науковий доробок О.Теленко [8],
А.І.Шевцова та Г.І. Мернікова [5].
Історія каталонського сепаратизму, його еволюція, сучасний стан, прояви й
наслідки висвітлені у низці фундаментальних праць зарубіжного походження, зокрема іспанського [9;10; 11].
Найновішими за часом є грунтовтна стаття іспанця Еночі Алберті Ровіри та британця, професора університету Сассекса Жерара Деланті [12; 13]. Цікавим є те, що
іспанський дослідник кваліфікує сучасну боротьбу каталонців за незалежність як
конфлікт виключно конституціональний, витоки якого закладені у прийнятті іспанської конституції у 1978 році і як завершення конституціонального суспільного консенсусу в Іспанії. На його думку, провідним складником каталонського конфлікту є
проблема прав національної меншини і єдиним шлях її розв’язання лежить у переборенні конституційної кризи [12, р. 302- 313, 324-336].
Значна група наукових досліджень присвячена характеристиці сучасного стану
націоналістичних та сепаратистських рухів Іспанії, перспективам реалізації мирного підходу до здобуття незалежності у Каталонії, іберійській моделі сепаратизму,
результатам каталонського референдуму про незалежність, активній фазі сепаратизму в Каталонії тощо [14; 15].
Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що досліджувана у статті проблематика
актуалізована як у вітчизняній, так і у зарубіжній історіографії. Виокремлена нами
в окремі групи історіографічна база, її аналіз й систематизація дозволяє з’ясувати
соціальні, економічні, політичні та ідеологічні чинники, що зумовили сучасний каталонський сепаратизм. Попри це, подальших наукових пошуків потребує з’ясування головного фактору каталонсього конфлікту – конституціонального, який обумовить мирне розв’язання проблеми.
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Б. В. Дробна, І. В. Іщенко
ПОНЯТТЯ ЯВИЩА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ТІНЬОВОГО КАПІТАЛУ.
МІЖНАРОДНА БОРОТЬБА З НИМ
Глобалізація фінансових ринків і зняття обмежень у міжнародній торгівлі, які
наразі мають місце у системі міжнародних відносин, поступово стирають межі між
внутрішніми та зовнішніми джерелами кримінального капіталу, схемами його відмивання незалежно від місця злочину або отримання доходу від незаконної діяльності, що сприяє інтернаціоналізації тіньових процесів у фінансовій сфері [7].
Традиційно процес легалізації тіньового капіталу («відмивання брудних» грошей) здійснюється з метою створення враження, що доходи були отримані із законного джерела. Цей процес передбачає перетворення доходів від незаконної діяльності в зовнішньо цілком законні інвестиції за допомогою проведення тіньових фінансових операцій [5]. Дослідники вважають, що явище «відмивання брудних» грошей
нерозривно пов’язане з розвитком двох злочинних сфер: організованою злочинністю та тіньовою економікою [6].
Протягом декількох десятиліть спільними зусиллями міжнародного співтовариства на чолі з міжнародними організаціями, була сформована система протидії «відмиванню брудних» грошей. Її формування здійснювалося «зверху», починаючи з
укладення міжнародних домовленостей і створення міжнародного спеціалізованого
органу з його відповідними повноваженнями. В основу даної системи були покладені принципи дворівневої самоорганізації, загальності і взаємного контролю.
Наразі міжнародно-правова база з боротьби проти легалізації тіньового капіталу
включає наступні нормативно-правові документи: 1) Базельська декларація Комітету
з банківських правил і контрольної практики міжнародного банківського співтовариства ( від 1988 р.); 2) Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 20 грудня 1988 року [1]; 3) Типовий закон
ООН «Про відмивання грошей, отриманих від наркотиків»; 4) Конвенція Ради Європи
про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів від злочинної діяльності від 8
листопада 1990 р. [2]; 5) Директива Ради ЄС щодо запобігання використанню фінансової системи для «відмивання брудних» грошей від 14 січня 1991 р.
Окремої уваги заслуговує діяльність ФАТФ – міжурядової організації, основне
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завдання якої – розробка методології фінансового моніторингу процесів, пов’язаних
з відмиванням «брудних» грошей, в тому числі з метою ліквідації джерел фінансування міжнародного тероризму [4]. З ініціативи та під контролем ФАТФ у багатьох
країнах були створені спеціалізовані державні органи, що займаються боротьбою з
відмиванням грошей.
Іншим важливим елементом міжнародної системи протидії «відмиванню брудних» грошей є Група «Егмонт» («Egmont Group). Метою цієї групи стало створення
організації, що об’єднує національні підрозділи фінансової розвідки для надання
підтримки національних програм по боротьбі з відмиванням грошей [3]. Саме через
цей орган національні підрозділи фінансової розвідки здійснюють активний обмін
інформацією, щодо підозрілих коштів кримінального походження.
Деякі дослідники переконані, що ефективним інструментом антилегалізаційних
заходів може бути реалізація фінансового моніторингу. Оскільки лише він відповідає вимозі щодо комплексного здійснення систематичного збору, обробки та аналізу інформації про фінансові операції та трансакції, які пов’язані з рухом коштів та
інших активів будь-якого суб’єкта міжнародних фінансових операцій [8].
Таким чином, негативне вирішення проблеми протидії легалізації тіньового капіталу чинить деструктивний вплив на міжнародні відносини, а саме: завдає серйозної шкоди з економічної безпеки міжнародній спільноті, руйнуючи основи становлення та функціонування ринку. Ефективна міжнародна протидія тіньовому сектору може здійснюватися тільки виходячи з координації зусиль суб’єктів міжнародних відносин на чолі з міжнародними організаціями. Зокрема, перспективною вбачається співпраця міжнародних організацій з міжнародними кредитними установами щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, реалізація фінансового моніторингу та активне проведення на міжнародному рівні конференцій та нарад стосовно розробки та модернізації вже існуючих нормативно-правових актів щодо покарання за здійснення нелегальних фінансових операцій.
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О. О. Зімен, О. С. Двуреченська
ІНСТИТУТ ПРЕДСТАВНИЦТВА УКРАЇНИ ПРИ ООН
Україна є членом ООН з 1945 року, ставши однією з 51 держав-засновниць. Такий статус позначає її внесок в перемогу над фашизмом та зміцнення миру в світі.
У Сан-Франциско на установчій конференції делегація України брала участь в розробці Статуту ООН та одна з перших підписала його [1].
Участь в ООН має важливе значення для України в контексті підтримання миру,
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безпеки та взаєморозуміння з іншими країнами. ООН є глобальною організацією,
до складу якої входять майже всі держави світу. Це надає можливість питань розробити та постійно вдосконалювати механізм комунікації між усіма країнами світу
з метою спільного вирішення існуючих світових проблем. На сьогодні це має надзвичайно важливе значення для України, адже ООН території бере участь у врегулюванні ситуації на Схоід України.
За час свого членства в ООН Україна чотири рази обиралася непостійним членом Ради Безпеки (1948–1949, 1984–1985, 2000–2001, 2016–2017 рр.), шість разів –
членом Економічної і Соціальної Ради (останній раз – на період 2010–2012 рр.),
двічі – членом Ради ООН з прав людини (2008–2011 рр.). Це свідчить про визнання
авторитету і ролі України на міжнародній арені, а також про послідовність та неупередженість її зовнішньої політики [2].
Постійне представництво ООН в Україні було відкрито 1958 року. З 1991 році
активно працює постійне представництво незалежної України в ООН. Сьогодні
глава постійного представництва України при ООН Єльченко Володимир Юрійович (з 9 грудня 2015 р.).
До структури дипломатичного представництва України при ООН входять: глава
постійного представництва, два заступника постійного представника, чотири радника, сім перших секретарів, два других секретаря, три третіх секретаря, а також
спеціалісти з різних питань (фінансових, господарських та інші). В 2015 році збільшилась кількість вітчизняних дипломатів при ООН, до 15 осіб, а в 2017 році – до 24
співробітників [2]. І до сьогодні ця кількість зберігається. В першу чергу, це
пов’язано з отриманням статусу непостійного члена України в Раді Безпеки ООН.
Основна мета українських представників в ООН - захист інтересів держави та її
територіальної цілісності. Актуальним і найбільш важливим завданням постійного
представництва після 2014 р. є протидія російській агресії проти територіальної цілісності України. Завдяки діяльності українського постійного представництва при
ООН у 2016 р. було розпочато роботу оціночної місії ООН. Основні її функції полягають у розмінуванні та наданні гуманітарної допомоги.
Українське представництво наголошує на посиленні миротворчого потенціалу
ООН. Україна з самого початку діяльності ООН надавала війська та техніку для
миротворчих операцій ООН. Україна брала участь у 20 миротворчих місіях ООН,
наприклад: в Грузії 1993 р., Таджикистані 1994–2000 рр.,Судані 2005-2011 рр., Афганістані 2007-2014 рр. та багатьох інших [2]. І навіть у такий важкий період іноземної агресії продовжує діяти як відповідальний член міжнародного співтовариства
та робити свій внесок в діяльність ООН з підтримання миру. Наприклад, Україна
залишається контрибутором для операцій ООН в Африці.
Важливим завданням для України в ООН є боротьба з терроризмом. Україна
вже приєдналась до Всесвітньої коаліції проти тероризму та затвердила свою
готовність докладати максимальних зусиль в консолідованій боротьбі
з міжнародним тероризмом. Україна є учасницею всіх антитерористичних угод
ООН. Україна підтримує процеси роззброєння та нерозповсюдження ядерної зброї,
бере участь у боротьбі за рівні права жінок, проти насильства над дітьми та захист
навколишнього середовища. Наприклад, українське представництво бере участь у
регулярних дебатах РБ ООН з тематики «Жінки, мир, безпека», виконує Конвенцію
ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, зокрема шляхом виконання національних програм та проектів у цій сфері [2].
Отже, Україна з моменту заснування ООН бере активну участь у всіх головних
напрямках функціонування організації, слідкує за положеннями і виконанням Статуту організації, завдяки своєму представництву намагається забезпечити національні інтереси держави. На початку ХХІ ст. з метою ефективної реалізації
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поставлених завдань постійно збільшується кількісний склад постійного
представництва України при ООН. Основними напрямами діяльності
представництва є: протидія російській агресії проти територіальної цілісності
та політичної незалежності України; забезпечення універсального дотримання
Цілей та Принципів Статуту ООН; посилення миротворчого потенціалу ООН;
підвищення прозорості та демократичності роботи Ради Безпеки ООН; підтримання
миру на Африканському континенті та боротьба з тероризмом. Представництво України виконує покладені на нього функції та сприяє реалізації національних інтересів українських громадян.
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С. Т. Католікян, М. А. Міхейченко
НЕЛЕГАЛЬНА МІГРАЦІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
З середини XX в. однією з характерних тенденцій розвитку світових міграційних процесів є неухильне зростання масштабів нелегальної міграції. При цьому,
незважаючи на реалізацію численних заходів, спрямованих на запобігання та протидію нелегальній імміграції, за минулі десятиліття її масштаби в світі не тільки не
зменшилися, але навпаки, значно зросли. Так, в резолюції XIX сесії Міжнародної
організації праці (1974) вказувалося, що «незважаючи на зусилля, прикладені головними країнами, які використовують іноземну робочу силу, число стихійних (нелегальних) мігрантів залишається досить значним, а якщо підійти до цього питання
в плані всього світу, то ця міграція швидше є правилом, а не винятком» [4].
У Програмі дій Міжнародної конференції ООН з народонаселення і розвитку
1994 року вказується, що «з урахуванням що спостерігається в ряді країн, що розвиваються посилення тенденцій до міграції населення, особливо в зв'язку з триваючим
збільшенням чисельності самодіяльного населення в цих країнах, очікується, що
масштаби незареєстрованої або нелегальної міграції будуть зростати «[4]. У свою
чергу, в резолюції сесії МОП (2004) констатувалося, що «чисельність мігрантів з
неврегульованим статусом зростає, чому сприяє зростання неофіційних форм зайнятості, нестача робочих для брудних, непрестижних і небезпечних робіт і відсутність можливостей для легальної трудової міграції <... > відсутність законодавчого регулювання міграційних процесів та національної політики в цій галузі в
ряді країн сприяють зростанню числа нелегальних мігрантів «. В останні роки одним із завдань МОП стало узагальнення кращого досвіду в галузі попередження і
боротьби з нелегальною трудовою міграцією.
В даний час нелегальна імміграція стала стійким і масштабним явищем, надають
значний вплив на соціально-економічні та політичні процеси в багатьох країнах сучасного світу. Як свідчать соціологічні опитування, нелегальна імміграція - одна з
найбільш гострих проблем, яка хвилює жителів більшості розвинених країн. Розширення масштабів нелегальної складової міграційних процесів вносить серйозний дисбаланс в забезпечення національної безпеки держави. Все це обумовлює зростаючий
інтерес до проблем нелегальної імміграції з боку державних і політичних діячів, стимулює подальше посилення заходів в області протидії нелегальній імміграції.
Міграція населення– механічні переміщення людей через кордони тих чи інших
територій зі зміною місця проживання назавжди, на більш-менш тривалий час або
з регулярним поверненням до нього [3].
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Глобальної комісія з міжнародної міграції стверджується, що міграція завжди
була властива людській історії, але за останні десятиліття її масштаби значно
зросли. За останні 25 років кількість мігрантів подвоїлася, сягнувши майже 200
мільйонів осіб, а це 3 відсотки населення світу. Основною мотивацією мігрантів є
пошук роботи [3].
Основними країнами – постачальниками незаконних мігрантів залишаються
Китай, Бангладеш, Індія, Пакистан, В’єтнам, Шрі-Ланка, громадяни яких рятуються
від безробіття або збройних конфліктів (Ірак, Афганістан, Сомалі тощо). Нелегали
проникають на нашу територію через східний кордон – з Росії, Білорусі, через
Одеський порт. Тому, насамперед слід зміцнювати не західний кордон, на який
чомусь держава й робить основний акцент, а східний.
Водночас, нелегальна міграція є досить рентабельним бізнесом. За підрахунками Служби безпеки України, через територію України проходить не менше 50
тисяч нелегалів за рік. За кожну людину, яку переправляють через кордони, організатори трафіку беруть від 7 до 15 тисяч доларів – залежно від пунктів відправлення та призначення. Якщо оперувати даними СБУ і зробити прості підрахунки,
то отримаємо 400 – 500 мільйонів доларів на рік. І це лише прибутки від трафіку
через українську територію. Правоохоронці європейських країн переконані, що сукупний прибуток злочинного світу від переправлення мігрантів до ЄС сягає кількох
мільярдів доларів на рік [3].
Неконтрольована міграція може спричиняти й зростання міжетнічної напруженості в суспільстві. На прикладі Франції, де постійно виникають «чорні бунти», бачимо, до чого може призвести нагромадження в країні вихідців з азійсько-африканських регіонів. Більше того, трудові, соціальні права нелегальних іммігрантів не забезпечені, члени їх сімей не мають гарантій отримання освіти і медичної допомоги.
В результаті для захисту своїх інтересів вони змушені вдавалися до етнічної
солідарності й радикальних дій. Це, у свою чергу, провокує формування злочинних
угруповань за національною ознакою, сприяє зростанню ксенофобії в суспільстві.
Застосування проти нелегальних мігрантів винятково силових методів призводить
лише до подальшого загострення проблеми.
Може виникати й епідеміологічна загроза. Нелегали прибувають з критичних
регіонів, де панує антисанітарія. Саме звідти заносяться такі специфічні хвороби,
як, наприклад, африканська лихоманка Ебола, про яку наші лікарі знають тільки з
книжок, від якої у нас фактично немає ефективного захисту.
Україна і Європейський Союз підписали Угоду про реадмісію, яка є, по суті,
зобов’язанням України поділяти з ЄС відповідальність за безпеку Євросоюзу, членом якого Україна прагне стати, в обмін на вільний рух людей, що є довгостроковою метою України і ЄС. Україна також підписала і ратифікувала 12 угод про реадмісію (з Болгарією, Грузією, Латвією, Литвою, Молдовою, Польщею, Словаччиною, Туреччиною, Туркменістаном, Угорщиною, Узбекистаном і Швейцарією).
Загалом, на сьогодні в Україні домінуючою є тенденція боротьби з нелегальною
міграцією силовими методами, виходячи з міркувань національної безпеки та вимог
західних держав. Однак, цей підхід має поступитися місцем більш зваженому та економічно обґрунтованому підходу, що базується на точних оцінках економічної потреби в мігрантах і створенні адекватних каналів для легалізації як тимчасових, так і
постійних мігрантів, переході до протидії нелегальній міграції. Захист людських прав
мігрантів також має знайти адекватні інституційні форми, які б реально забезпечували
для них правовий простір, обмежуючу корупцію і свавілля властей і працедавців.
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Н. Є. Конон, О. Р. Сандуляк
ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ:
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ
Сьогодні світ ділиться на інформаційно багаті та інформаційно бідні країни. Перші розвиваються, удосконалюються, процвітають і правлять, а у інших всі еволюційні процеси відбуваються значно повільніше, вони змушені залежати і підкорятися волі більш успішних держав.
Державна інформаційна політика – це спосіб і можливість суб'єктів політики
впливати на свідомість, психіку людей, їх поведінку і діяльність за допомогою інформації в інтересах держави і громадянського суспільства. У більш широкому сенсі – це «особлива сфера життєдіяльності людей, ... пов'язана з відтворенням і поширенням інформації, що задовольняє інтереси держави і громадянського суспільства, і спрямована на забезпечення творчого, конструктивного діалогу між ними та
їхніми представниками» [4, c. 2].
Для кожної держави проведення грамотної державної інформаційної політики
означає наступне: 1) розвиток громадянського суспільства; 2) забезпечення конструктивного діалогу між державою і ЗМІ, владою і суспільством; 3) визнання презумпції відкритості інформації для громадян і захист їхніх інформаційних прав;
4) орієнтація головних компонентів інформаційного простору на забезпечення вільного обігу інформації, втілення в життя конституційного права на вільний пошук,
отримання, виробництво інформації та її поширення; 5) підвищення довіри суспільства до влади; 6) налагодження ефективних взаємовідносин держави з іншими
країнами.
За визначенням Є.А. Афоніна, інформаційна політика – це особлива сфера життєдіяльності людей, пов'язана з відтворенням і поширенням інформації, що задовольняє інтереси держави і громадянського суспільства, і направлена на забезпечення
творчого, конструктивного діалогу між ними та їх представниками [3, c. 58].
Маркелов К.В. визначає державну інформаційну політику як «змогу і можливість держави здійснювати визначальний вплив на інформаційно-комунікативну
сферу суспільства» [5]. Містюк В.В. зазначає, що «інформаційна політика – це цілеспрямоване, системне програмування державою і громадськими інститутами соціального прогресу за допомогою інформаційно-цифрових технологій з метою формування досконалого громадянського суспільства» [6].
Інформаційна політика реалізується в особливого роду просторі, яке в сучасній
літературі найчастіше називають «медіапростором» або простором інформаційним.
У наш складний і наповнений суперечливими змістами час саме інформаційно-комунікативну складову життєдіяльності соціуму доцільно розглядати як його стриж44

невий і базовий компонент. У розвинених країнах сучасного світу більшість працюючих людей в тій чи іншій мірі і тій чи іншій формі виробляють, зберігають, обробляють і реалізують інформацію, в тому числі і вищу форму інформації – знання.
В основі будь-якої інформаційної політики лежить масова комунікація. Масову
комунікацію доцільно розглядати як вид комунікації соціальної. Без такого роду комунікації немислимо соціальне буття будь-якого суспільства. Політика також являє
собою різновид комунікації. Ще Аристотель, визначаючи політику як вид спілкування, зазначив, що спілкування саме по собі має на увазі якесь благо, а спілкування, яка охоплює всі інші види спілкування і іменоване державним або політичним, має на увазі вище благо. Фундаментом державної влади виявляється ієрархія
благ, а будь-яке спілкування людей, в процесі якого вони обмінюються інформацією, виступає як спілкування політичне, бо воно кореспондується з вищим, всеосяжним спілкуванням – з державою. В ідеалі держава, прямим чином беручи участь
в процесі створення, підтримки і збереження ієрархії благ, саме стає благом.
Список використаних джерел

1.Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020
роки : Указ Президента України № 68 від 26.02.2016 р. // Офіційний вісник України. – 2016. – №
18. – Ст. 716. 2.Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики: Постанова Кабінету Міністрів України № 996 від 03.11.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5. rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF. 3.Афонін Є.А.
Громадська участь у творенні та здійсненні державної політики / Е.А. Афонін, Л.В. Гонюкова,
Р.В. Войтович. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2016. – 160
с. 4.Даудова Г.В. Державна інформаційна політика в контексті реформування системи державних фінансів України / Г.В. Даудова // Теорія і практика державного управління. – 2012. – Вип. 2
(45). – С. 1–6. 5.Маркелов К. В. Общественный идеал как объект информационной политики: дис.
на соиск. учен. степ. канд. полит. наук., М., 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://static.freereferats.ru/_ avtoreferats/01003308306.pdf. 6.Мистюков В.В. Информационная политика современной России в контексте формирующегося гражданского общества: дис. на соиск. учен. степ. канд. по ли т. наук. М., 2012.

В. В. Кухта
СПЕЦИФІКА ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ
В ПІВДЕННО-АФРИКАНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ
(КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)
Південно-Африканську Республіку вчені-міжнародники називають «піонером
та зразком демократизації» на континенті [2]. В даній публікації проаналізуємо специфіку демократичних перетворень у ПАР, відштовхуючись від виокремлених американським політологом Альфредом Степаном етапів демократизації, які можна
вважати типовими для інших держав континентальної Африки.
Перший етап – лібералізація, що полягає в закріпленні демократичних свобод
без трансформації апарату влади. Проявляється в таких заходах, як ослаблення цензури в ЗМІ, свобода діяльності партій, звільнення політв’язнів, амністія, терпимість щодо політичної опозиції, перерозподіл доходів [4]. В ПАР лібералізація почалася ще в 1982 – 1986 рр. зі скасування урядом П.Боти «малого апартеїду» (побутових расових обмежень) та дозволу на спільне членство білих та чорних в лояльних організаціях. Заходи лібералізації періоду 1990-х – звільнення Н.Мандели, легалізація АНК, скасування надзвичайного стану, надання дисидентам права вільно
повернутися і т. д. [3].
Другий етап – демократизація, яка передбачає відкриту конкуренцію за право
контролювати органи влади, тобто вільні вибори. Лібералізація не обов’язково
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означає демократизацію, тому найчастіше транзит зупиняється вже на першому
етапі. Лібералізація – це інституціоналізація відносин держави та суспільства, для
чого не потрібно жодного політичного ґрунту. Демократизація передбачає взаємодію держави вже з політичним суспільством, тобто партіями та громадянським суспільством, виникнення яких і є основою для проведення виборів. Проте поява політичного суспільства є довгою у часі справою, а тому стрибок між лібералізацією
та демократизацією має для кінцевого демократичного результату визначальний характер [4]. У ПАР ця стадія почалася у 1992 р., коли відбувся Конгрес за демократичну Південну Африку (КОДЕСА) та референдум серед білих про 34 поправки до
Конституції, а завершився із виборами 1994 р. та перемогою АНК [1].
Приклад ПАР показує, що для демократизації потрібен широкий політичний
консенсус, зокрема з приводу майбутньої державної моделі. Передача влади чорній
більшості та демократичний транзит стали можливими в результаті компромісу
трьох сил – АНК, зулуської ІФП та бурської НП. Ідея такого соціально-політичного
контракту в ході транзиту, зразком чого також можна вважати іспанський пакт
«Монклоа», може надавати демократизації консенсусний характер, а тому є популярною політичною інновацією в «третьому світі». АНК виступала за унітарну
централізовану державу, ІФП – за федерацію, щоб панувати в провінції Квазулу –
Наталь з перспективою її суверенізації, а радикальні бури – за поділ на етнічнорасовій основі та створення держави Фолькстаат за зразком Оранжевої та Трансваалю. Результат їх компромісу – унітарна республіка з елементами федералізму (9
провінцій мають свої Конституції та законодавчу автономію). З обранням Н.Мандели Президентом 1994 р., прийняттям Конституції 1996 р. та завершенням діяльності Комісії з відновлення правди й примирення на чолі з архієпископом Д.Туту
демократизація в ПАР в основному завершилася, але такий її елемент, як перерозподіл доходів на користь чорних, триває донині [3].
Третій етап – консолідація демократії – посилення створених на попередній стадії демократичних інститутів, яке протистоїть так званій «експансії демократії» – їх
кількісному зростанню.
Кінцевий етап – поява консолідованої демократії – політичних умов, за яких
демократичні принципи визнані основними в сфері політики, а демократичні зміни
– невідворотними [4]. Детально елементи цього явища, говорячи про Африку, звісно, немає сенсу розглядати. Адже з огляду на збереження аналогічних до расових
соціальних диспропорцій, нестабільність через наявність в АНК «чорних екстремістів», які виступають за «чорний переділ» земельних та інших ресурсів, зулуської
федералістської опозиції та бурських націоналістів, дискримінаційну політику АНК
щодо створення на законних підставах штучних перешкод білим для ведення бізнесу, остання стадія транзиту навіть для ПАР залишається омріяним ідеалом [3].
Західні політологи стверджують, що на зміну «расовій олігархії» та «расовому
авторитаризму» в Південній Африці прийшла «расова демократія» [2]. Інтерпретація доволі скептична і пояснюється специфічним інституціональним міжнародним
контекстом. З одного боку, це підтримка міжнародними організаціями, які пов’язують надання допомоги з успішним демократичним транзитом. З іншого, – цілеспрямований вплив окремих західних держав, для яких демократія перетворюється на
«м’яку силу» в зовнішній політиці.
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М. О. Костєєва, І. В. Іщенко
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ГЛОБАЛЬНОГО ЛІДЕРСТВА США
Актуальність цієї теми обумовлена тим, що на сьогоднішній день США, безумовно можна назвати абсолютним лідером на світовій арені. Країна вже не один
десяток років є найпотужнішою в політичній, економічній, військовій і науковій
сферах, а зміни вектора або пріоритетів зовнішньої політики США, безпосередньо,
впливають на сучасні тенденції у світовій політиці.Проте, як показує досвід останніх років, утримувати світове лідерство США стає дедалі складніше. На це впливає
як і далеко не найкращий імідж їх лідера на світовій арені так і активний розвиток
інших країн.
Наша мета полягає у тому, щоб на основі останніх досліджень розглянути претендентів на глобальне лідерство у випаду втрати США своїх позицій.
Серед українських науковців, які піднімали проблему світового лідерства у
своїх працях, можна відзначити: Є.Камінського, Є.Макаренко, С.Шергіна, I.Погорську, М.Рижкова, М.Тарана, Д.Лакішика, М.Фесенка, О. Шевчука. Велике значення мають також праці закордонних науковців: Зб. Бжезинського, Г.Кіссінджера,
С.Хантінгтона, Р.Хааса, Ф.Фукуями, Дж.Айкенбері, У. Робінсона, Д. Рієфа, Е. Басевіча, С.Коєна,А. Бетлера та інших.
На сьогоднішній день США мають найвигіднішу позицію на світовій арені. Існує
навіть точка зору згідно з якою сучасний світовий порядок розглядається як монополюсний. Згідно цієї теорії, єдиним світовим полюсом після розпаду біполярної системи залишились США. Цієї думки притримуються Г. Кіссінджер і С. Хантінгтон. З
іншого боку,більшої популярності набула теорія щодо багатополюсності світу. Взагалі
в сучасному світовому порядку відокремлюються три основні центри: США, ЄС і
Японія. Саме вони визначають основні тенденції у світовій політиці. Щодо лідерства
США, ситуація цілком очевидна. Країна має потужну економіку, яка є джерелом науково-технічного розвитку країни. Половина всіх новітніх розробок у світі створюється
в США, до того ж саме в цій країні є найбільший показник експорту у світі та зосереджені найпотужніші ТНК. Варто відзначити також домінування США у світовій валютній системі. До економічного і наукового фактору додається ще і значний військовий потенціал. США мають високотехнологічні численніЗбройні сили і готові потребі
використати весь свій військовий потенціал для досягнення поставлених цілей.Велике
значення має інформаційно-культурний чинник. Поширення американських цінностей і культури мають найефективніший вплив на зовнішній світ.
Отже глобальне лідерство США на міжнародній арені є беззаперечним. Проте,
втримати цю позицію дуже складно і, як показують останні події, США втрачають
свій вплив на світову політику. На це впливає негативний імідж їх лідера на світовій
арені. Політика Д. Трампа піддається критиці збоку багатьох провідних європейських політиків. Наприклад, А. Меркель вважає, що через Трампа США втрачає образ
морального лідера. Судячи з усього Німеччина претендує на глобальне лідерство
замість США. Проте зараз жодна європейська країна не може створити конкуренцію США в боротьбі за світове лідерство.
Хоча якщо говорити про ЄС в цілому, то в нього більше шансів. Принаймні в економічній і політичній сфері ЄС не поступається США. Слабким місцем Європи є військова сфера, через відсутність Збройних сил. Це пов’язано по-перше, з тим що в ЄС, на
відміну від США, входять незалежні країни, які можуть розцінити створення єдиної
системи безпеки як втручання у свою внутрішню політику, а на цьому підґрунті і так
47

існує багато розбіжностей всередині Євросоюзу. По-друге, навіть за умови створення
сильної армії ЄС не зможе гарантувати безпеку в регіоні, адже для Європи не характерне використання військової сили для вирішення конфліктів. Як правило, лише
НАТО (США) здатний врегулювати конфлікти в європейському регіоні.
Отже Європейський Союз може скласти конкуренцію США в боротьбі за
світове лідерство, проте він на має власних Збройних сил.
Інша ситуація складається в Японії. Країна, яка без природних ресурсів змогла
побудувати потужну економіку і стати лідером у виробництві і впровадженні
новітніх технологій, цілком може претендувати на глобальне лідерство. Єдиною перепоною для Японії, як і для ЄС, є відсутність армії. Проте, на відміну від Європи,
Японії нічого не заважає її створити. Країна зацікавлена у присутності США в Азії,
які і забезпечують її безпеку.Однак, за потреби вона може змінити свою конституцію і створити Збройні сили.Тоді з’явиться реальний привід говорити про претензії
Японії на глобальне лідерство.
Багато науковців зазнчають розвиток країн Арабського світу, але зараз не існує
єдиної країни в цьому регіоні, яка б змогла протистояти США в економічній,
політичній або військовій сфері.
Отже, питання щодо глобального лідерства залишається відкритим. Невідомо
чи втратить цю позицію США, адже кредит довіри до цієї країни досить великий,
все ж таки до Трампа в США було багато президентів, які вели ефективну зовнішню
політику. Відкритим залишається й питання хто стане наступним лідером у світі у
випадку втрати США цього статусу. Буде це ЄС або Японія чи може якась інша
країна зміцнить свої позиції на світовій арені і стане претендувати на глобальне
лідерство. Сучасний світ швидко змінюється, тому остаточної відповіді не ці питання наразі немає.
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А. В. Савченко, Т. О. Грачевська
УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКІ ВІДНОСИНИ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
На початку ХХІ століття Франція виступає у ролі важливого та надійного партнера України як у рамках двостороннього співробітництва, так і в межах роботи
міжнародних організацій. Доцільно наголосити, що для України відносини з Францією – провідною державою Європи й одним із лідерів європейського будівництва
– важливий чинник європейської та трансатлантичної інтеграції.
Дипломатичні відносини між країнами були встановлені 24 січня 1992 року в
Києві й були закріплені у вигляді Протоколу. Серед важливих документів двостороннього співробітництва важливе місце займає Договір про взаєморозуміння та
співробітництво між Україною та Французькою Республікою, який Верховна Рада
України ратифікувала 17 вересня 1992.
На сучасному етапі у політичній сфері Україна не має суттєвих протиріч та розбіжностей у трактуванні найважливіших світових подій з Францією. Франція ак48

тивно відстоює політичні інтереси та державну цілісність України в рамках функціонування Нормандського формату.
Співпраця з питань безпеки залишається обмеженою, втім налагоджувалося
співробітництво з французькою кримінальною поліцією та у галузі кіберзлочинності. Франція підтримує Україну й у проведенні реформ, покликаних наблизити Україну до європейських стандартів. У цьому контексті Франція найбільшу увагу приділяє реформі державної служби та судової реформи, а також активно долучається
до проектів, спрямованих на боротьбу з корупцією. В свою чергу Україна наразі
приділяє велику вагу розвитку саме культурного співробітництва, поширенню інформації про Україну на території Франції. Свідченням чого є діяльність посольства України у Франції на сучасному етапі.
Важливим складником партнерських відносин України та Франції є також економічні відносини. У цьому контексті необхідно продумати стратегію раціонального здійснення економічної політики по відношенню до Франції. Сьогодні Франція спрямовує свої зусилля на збалансування зовнішньої торгівлі та позиціонування
на нових ринках, у тому числі в СНД за рахунок збільшення експорту. Збільшення
економічної присутності Франції в Україні, як і інших впливових держав ЄС, є
надзвичайно позитивним аспектом для технологічного оновлення економіки
країни, її інтеграції у виробничий процес та ринок ЄС. Найбільш перспективними
сферами для пожвавлення відносин між Україною та Францією є відновлювана енергетика, переробка сміття, сільськогосподарська та переробна промисловість [2].
Особливою важливою є підтримка України Францією в контексті подій на сході
України. Так, Франція підтримує збереження санкцій проти Росії до повного виконання Мінських домовленостей, не визнає анексії Криму, продовжує надавати гуманітарну допомогу [1].
Таким чином, можна стверджувати, що у короткостроковій перспективі результати і загальна динаміка відносин між державами залишатиметься позитивною й
матиме тенденцію до розширення та поглиблення співробітництва у тих сферах, які
представляють спільний інтерес для України та Франції.
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Н. М. Микитчук, В. О. Дідюк
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ
СУЧАСНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІНФОПРОСТОРУ
Рада Європи та ЄС здійснюють активну міжнародну політику в галузі інформації та комунікації, орієнтуючись на співробітництво з окремими державами, міжнародними організаціями, транснаціональними корпораціями та неурядовими інституціями. Пріоритетними сферами інформаційного співробітництва є, зокрема, нарощування потужності регіональних телекомунікаційних мереж та формування інтелектуального потенціалу Європи [3, с. 351].
Цілі інформаційної політики ЄС: створення єдиного медіапростору ЄС і захист
внутрішнього комунікаційного простору ЄС від зовнішнього впливу. Її складовими
елементами є: забезпечення основних прав і свобод людини в сфері інформації; за49

безпечення інформаційної підтримки інтеграції; створення умов і контроль за виконанням принципу вільної конкуренції; реалізація антимонопольної політики; розвиток законодавства в інформаційній сфері; регулювання національних інформаційних просторів; підтримка європейського інформаційного продукту [2, с. 222].
Інформаційна політика ЄС - це ідеологія європейського співробітництва у сфері
комунікацій, узгоджена учасниками міжнародного співтовариства. Вона спрямована на усунення бар’єрів і нерівності між країнами та спільнотами, ліквідацію диспропорцій в інформаційних потоках, консолідацію інформаційних ресурсів, збереження національної самобутності та ідентичності. Співробітництво держав-членів
ЄС у галузі інформації та комунікації здійснюється шляхом здійснення спільної інформаційної політики відповідно до її специфічної архітектури, яка складається з
трьох рівнів – національного, регіонального та глобального, в трьох сферах – внутрішній політиці, зовнішній політиці і праві та правовому регулюванні [3, с. 352].
В основу чинної інформаційної політики ЄС покладено доктрину європейського
інформаційного суспільства, що була проголошена 1994 р. в доповіді «Європа та
глобальне інформаційне суспільство. Рекомендації Європейській Раді ЄС». Рада
Європи визначила основні положення для побудови інформаційного суспільства у
Європі: 1) створення об’єднаної системи комп’ютерних мереж для обігу інформації;
2) стимулювання соціального та суспільного розвитку європейських країн; 3) впровадження концепції інформаційної економіки, розвиток глобального ринку інформаційних послуг та електронної торгівлі; 4) захист основних прав і свобод людини
та засобів масової інформації; 5) дослідження проблем негативного впливу новітніх
інформаційних і комунікаційних технологій на соціальний захист та трудові права
населення Європи; 6) дотримання культурної самобутності та ідентичності нації; 7)
захист прав інформаційної інтелектуальної власності [3, с. 354].
Основні принципи формування та функціонування європейського інформаційного простору: 1) здійснення інформаційного обміну на основі правил, зафіксованих
у загальноєвропейських нормативно-правових актах − документах ЄС, Ради Європи,
ОБСЄ; 2) забезпечення взаємовигідності міждержавних і міжрегіональних інформаційних обмінів; 3) дотримання прав національних і транс’європейських суб’єктів на
незалежне формування та розвиток інформаційного простору; 4) відповідність нормам міжнародного права та врахування національних інтересів при виробленні й узгодженні підходів до співробітництва суб’єктів європейського інформаційного простору в галузі інформації та комунікації; 5) узгодження національної та транс’європейської політики у галузі новітніх інформаційних технологій; 6) визнання рівності
сторін у праві на отримання та поширення інформації про події, явища та процеси
європейського інформаційного простору, діяльності органів ЄС і міжнародних європейських організацій; 7) розробка узгоджених підходів щодо регулювання фінансових питань на інформаційні послуги та продукцію; 8) взаємна зацікавленість у розширенні можливостей для налагоджування каналів комунікації й обміну інформацією між суб’єктами європейського інформаційного простору, дотримання принципів транспарентності у їхній діяльності; 9) забезпечення достатнього рівня інформаційної безпеки суб’єктів європейського інформаційного простору [1, с. 25].
Політика у інформаційній сфері реалізується в рамках компетенції міжнародних
регіональних організацій, які вирішують весь комплекс політичних, економічних і
соціальних проблем європейських країн. Своєю чергою, інформаційне та комунікаційне середовища впливають на структуру європейської спільноти і відповідну систему цінностей, визначають політичні пріоритети європейських країн, європейську інформаційну політику, формують стратегію спільної європейської інформаційної спадщини.
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Є. М. Кравчук І. В. Іщенко
ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З РОСІЄЮ
ЯК НАСЛІДОК ДІЇ ПРИНЦИПА «PATH DEPENDENCE»
З 90 років 20 століття відносини Росії та України мали складний характер. Це й
не дивно, оскільки намагання вийти з васальної залежності колишньої імперії
завжди сприймалося останньою як посягання на її державні інтереси. Яка ж перспектива наших відносин з цією країною? Спробуємо відповісти на це питання, посилаючись на історію. Ще у далекому 1991 р. курс України на державну незалежність одразу ж викликав спротив з боку Росії. Російська Федерація навіть погрожувала переглядом кордонів у разі відокремлення [1].
Дипломатичні відносини між двома країнами були встановлені 14 лютого 1992
р. Доцільно буде згадати Будапештський меморандум 1994 р., на якому Україна
приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї і віддала її Росії. В
обмін на це країни-учасниці і зокрема Росія гарантували Україні суверенітет та
визнання її кордонів.
Також, з прийняттям незалежності обох держав довго тривала суперечка за
розподіл Чорноморського флоту між цими країнами. Спочатку Україна повинна
була отримати 20% флоту СРСР, однак отримала на два відсотка менше [3].
Важливим кроком у відносинах цих країн стало підписання 31 травня 1997 р.
президентами Росії (Борисом Єльциним) та України (Леонідом Кучмою) Договору
про дружбу, співробітництво і партнерство. Відповідно до цього Договору, країни
зобов’язувалися будувати свої відносини на основі територіальної цілісності й непорушності кордонів, без застосування сили або загрози сили, без економічних та
інших способів тиску. Окрім цього, у цьому ж році була підписана угода щодо розміщення російського флоту у Криму до 2017 р. Отже, можна сказати, що Леонід
Кучма намагався знайти взаєморозуміння з Росією, однак це було досить не просто,
адже Росія аж до 1996 р. висувала свої претензії на Крим. Нарешті, у 2003 р. був
підписаний договір про визначення державних кордонів обох країн. Кримський
півострів був визначений як територія України [2].
Згодом, з обранням Президента України Віктора Ющенка, відносини з Росією
дещо погіршилися. Головним показником цього стали так звані «Газові війни»
2005-2006 та 2008-2009 років. Ці війни були пов’язані зі збільшенням ціни на
російський газ для України [3]. Причиною таких дій виявилась переорієнтація
нашої держави на європейський вектор зовнішньополітичних відносин.
Лише за президентства Віктора Януковича відносини з Росією почали налагоджуватися. У 2010 р. було підписано Харківські угоди, згідно з якими продовжено
перебування Чорноморського флоту Російської Федерації до 2042 року (на 25 років)
в обмін на знижку ціни на газ. Однак, у 2013 р. перед Віктором Януковичем став
непростий вибір: євроінтеграція або тісне співробітництво з Росією. Спочатку Президент готувався до підписання угоди про асоціацію з ЄС. Це неабияк погіршило
відносини з Росією, вона навіть вдалася до торговельних війн, однією з таких була
«Шоколадна війна», коли був заборонений імпорт продукції «Roshen». Проте,
51

пізніше уряд заявив, про призупинення підписання асоціації. Такий поворот призвів
до масових протестів по всій Україні, і в Києві зокрема. Внаслідок цих подій загинуло більше 100 людей, а Президент України втік до РФ. Більш того, за день до
втечі Віктора Януковича Росія почала анексію Криму. Згодом, Росією було проведено незаконний референдум у Криму, в результаті якого вона приєднала півострів
до своєї території. Російська Федерація також захопила більшість українського
флоту на півострові. Згодом антиукраїнські акції поширились і на Сході держави,
зокрема у Луганській та Донецькій областях. Україна оголосила там антитерористичну операцію. За твердженням України та деяких країн Заходу, російські війська
напряму беруть участь у боях з українською армією [3].
Якщо говорити про політичну співпрацю, то треба сказати, що у березні 2014 р.
у Верховній Раді зареєстровано законопроект про розрив дипломатичних відносин
з Росією, а ще через рік, у січні 2015 р. була прийнята постанова, в якій Верховна
Рада України звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО,
Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних
парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором,
а в затвердженій у вересні 2015 новій воєнній доктрині України Російська Федерація була оголошена її військовим супротивником [2].
Отже, як висновок можна сказати, що відносини двох країн в останньому
п’ятиріччі знаходяться у дуже напруженому стані. Такий стан викликаний збройною агресією Росії проти України, адже анексією Криму Російська Федерація порушила безліч договорів, починаючи від Договору про дружбу, співробітництво і
партнерство між Україною і Російською Федерацією і закінчуючи Статутом ООН.
Зараз майже весь світ допомагає Україні в боротьбі з Росією і внаслідок цього були
введені санкції 41 країною світу, серед яких США, Канада, Австралія, країни ЄС.
Тож говорити про зміну характеру відносин між країнами не доводиться, доказом
чого є події у Керченській протоці та їх наслідки. Намагання відновити колишню
систему, яка ґрунтується на диктаті РФ й надалі буде лейтмотивом цієї взаємодії.
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Н. Є. Конон, А.О .Царан
ПУБЛІЧНА ДИПЛОМАТІЯ США НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Програми в області інформації, культури і освіти, які використовуються у зовнішній політиці держав і зазвичай визначаються терміном публічна дипломатія, переживають сьогодні новий виток розвитку. Невід’ємною частиною успішної реалі52

зації зовнішньої політики кожної держави є формування позитивного образу у свідомості світового суспільства. Інструментом «м’якої сили» держави в процесі формування позитивного іміджу держави виступає саме публічна дипломатія, яка
включає в себе: радіомовлення, театральні постанови, кінематограф, музикальну
сферу, засоби масової інформації, соціальні мережі, а також велику кількість освітніх програм [1].
Основи публічної політики були закладені у першій половині XX ст. Деякі представники влади виступали рішуче проти таких кампаній, вважаючи їх безглуздими
та марно витрачаючими бюджетні кошти. Але це було помилкове ставлення.
Одним з перших кроків, які були зроблені для початку функціонування механізму публічної дипломатії, стало створення 14 квітня 1917 року Комітету Суспільної
Інформації. Він займався впливом на широку аудиторію та використовував для
цього усі можливі на той час інструменти: плакати, карикатури, фільми, багаточисельні виступи ораторів, які виступали у театрах, концертних залах і, навіть, у церквах [2].
Найактивніший період розвитку прийшовся на 40-і роки ХХ століття. Саме тоді
уряд США створив таку велику радіокомпанію як «Голос Америки». Вона завоювала багато прихильників тим, що, на відміну від інших радіостанцій, пообіцяла говорити лише правду. Оскільки у багатьох країнах «Голос Америки» був єдиним
джерелом інформації, то воно стало дуже авторитетним та значущим. Це дуже допомогло США розширити свою сферу впливу[3].
У 1960-ті роки невідповідність іміджу, що ретельно створювався керівництвом
США при формуванні зовнішньої політики, в дійсності викликав масові протести
серед громадян держави. Це сталося через те, що США розпочали війну у В’єтнамі [4].
У 1970-ті роки влада проводила багаточисельні благодійні концерти на підтримку країн, що розвиваються. Оскільки у менш розвинених країнах не було такого
різноманіття діячів культури, то США грамотно це використали у реалізації власних цілей.
У 1980-х були створені програми з обміну (FLEX, YES). Вони були направлені
на територію країн пострадянського простору та країни мусульманського світу[5].
Сьогодні ретельно збудований механізм впливу та популяризації американської
культури працює налагоджено та потребую у більшій мірі тільки фінансових ресурсів. З кожним роком ця система стає все більшою та могутнішою, розповсюджуючись навіть у найвіддаленіших регіонах світу. І хоча деякі країни намагаються відгородити себе від впливу публічної дипломатії США, але це не вдається у повній
мірі. Причиною тому є те, що спочатку ця «загроза» не була сприйнята серйозно.
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А. І. Крушеницька, О. С. Двуреченська
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Процеси регіональної інтеграції є невід’ємною складовою сучасних міжнародних відносин та потребують ретельного дослідження. Із північноамериканським
регіоном пов’язана діяльність провідних акторів сучасних міжнародних відносин,
що обумовлює дослідження розвитку регіональних інтеграційних процесів як чинника здатного істотно вплинути на поведінку даних акторів.
Провідним інтеграційним утворенням країн Північної Америки є НАФТА.
НАФТА – це єдине інтеграційне угруповання, що охоплює цілий континент.
НАФТА має яскраво виражений центр – США: основні торговельні та інвестиційні
потоки спрямовані переважно від США і до США.
Важливо, що процес об'єднання країн Північної Америки був обумовлений не
політичними чинниками, як це характерно для значної кількості міжурядових організацій, а у відповідь на потреби ринкових структур, в першу чергу транснаціональний компаній.
НАФТА не має наднаціональних органів, рішення яких є обов'язковими для
країн-учасниць, та має мінімальну кількість міждержавних спеціалізованих організацій з консультативними та рекомендаційними функціями [3].
Головною відмінною рисою НАФТА є асиметрія рівнів розвитку країнучасниць. Так, різниця в розмірах ВВП на душу населення між Мексикою і США
станом на 2011 рік 6,6 разів, а з Канадою – 4,1 рази [2]. У 2017 році розрив збільшився майже втричі. І така тенденцію зберігається фактично з моменту існування
організації. Крім того, північноамериканська інтеграція залишається процесом, що
складається з двох якісно різнорідних частин: канадсько-американської та відносин
цих двох країн з Мексикою.
НАФТА стала унікальною організацією, оскільки вперше у світовій історії дві
промислово розвинені країни прийняли рішення об’єднати свої економіки з економікою країни, яка розвивається, що стало прецедентом у давньому діалозі
«Північ-Південь».
Незважаючи на загрози США вийти з економічного блоку, розпочалися переговори щодо перегляду існуючого договору. На це є декілька причин. По-перше, у
всіх сторін є твердий економічний стимул для продовження взаємодії в рамках
НАФТА. По-друге, якщо переговори закінчаться в інтересах президента США, загроза жорсткої опозиції в конгресі зробить підсумок менш привабливим. По-третє,
більшість прихильників НАФТА в США – це сільськогосподарські та автомобільні
робочі, які також є важливою частиною підтримки американського президента. У
разі припинення діяльності США в рамках НАФТА, від встановлених тарифів постраждають американські виробники, зокрема фермерські штати США.
Так, у 2018 році лідери Канади, США та Мексики підписали оновлену Північноамериканську угоду щодо вільної торгівлі. Нова торговельна угода між США,
Мексикою та Канадою, наприклад, містить положення про обмеження співпраці у
сфері торгівлі з Китаєм. У разі, якщо будь-яка з трьох країн укладе торговельну
угоду з «країною з неринковою економікою», дві інші через півроку зможуть вийти
з угоди і підписати новий двосторонній торговельний договір. Основні моменти
угоди також включають створення покращених умов для американських
працівників, підтримку економіки ХХІ сторіччя шляхом захисту інтелектуальної
власності в США та забезпечення можливостей для торгівлі послугами [1]. Можна
зробити висновок, що зміни в торговельній угоді відображають сучасні процеси
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міжнародних відносин. Також вони свідчать про важливість НАФТА для країн
членів та необхідність реформувати, а не розривати угоду.
Таким чином, інтеграція на північноамериканському континенті продовжує розвиватися. Вона змінює форми, але протягом багатьох років залишається важливим
явищем для урядів США, Канади та Мексики. Оскільки кожна держава отримує ряд
переваг у процесі інтеграції. Серед них залучення іноземних інвестицій, розширення ринку збуту товарів та зміцнення політичної ваги на міжнародній арені.
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М. И. Ратников
СИСТЕМА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЯПОНИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В начале XXI века Япония прилагает достаточное количество усилий для поддержки своей энергетической безопасности. Особенностью данного этапа является,
то, что структура японской энергетики включает в себя широкий спектр энергоресурсов [1]. Так как энергетика долгое время была привязана к промышленности, то
акцент был именно на мирном атоме.
Выработка электроэнергии в Японии до аварии на Фукусиме закономерно изменялась вслед за макроэкономической динамикой промышленного производства.
Страна до Фукусимы практически полностью обеспечивала себя собственной электроэнергией. Суммарный объем генерирующих мощностей в 2010 г. составил
1039 ГВт [2]. Наиболее заметной тенденцией стало быстрое увеличение газовых
мощностей: их объемы почти удвоились и уже в 2003 г. обогнали угольные мощности. Вместе с тем львиная доля прироста газовых мощностей пришлась на 2001 2005 г., когда было введено более 160 ГВт, тогда как с 2006 по 2010гг. - только 23
ГВт[2]. Объяснение может состоять в том, что во второй половине 2000-х гг. уже
начался рост цен на углеводороды, в том числе на газ, а новым инвестициям после
падения цен помешала начавшаяся рецессия.
Традиционно в японской энергетической безопасности большую роль играет
уголь (около 35% электричества в 2010г.), но в последние годы генерация электроэнергии на угольных ТЭС выросла, потому что АЭС закрыли. Существенный вклад
внесли рыночные факторы, а именно снижение цен на газ, которое по времени совпало с активизацией газовой электрогенерации. Для инерционной электроэнергетики подобные изменения за два года представляются довольно серьезными.
Отметим, что роль японской промышленности как потребителя электроэнергии
постепенно снижается, доминирующими покупателями становятся домохозяйства
и предприятия сферы услуг (в том числе офисы).
В Японии, по данным Минэнерго страны на конец 2010 г., действовало 104
атомных реактора на 54 АЭС, сосредоточенных в разных частях страны. Атомная
энергетика, несмотря на определенную интенсификацию функционирования существующих мощностей в 1990-е гг., не показывает значительных темпов роста в последние годы. Объемы установленных атомных мощностей после более чем десятикратного роста в 1970-х - 1980-х гг. (с 7 ГВт в 1970 г. до 100 ГВт в 1990 г.) вот
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уже в течение почти 30 лет существенно не меняются, существенные новые вводы
в эксплуатацию отсутствуют[2]. До аварии на Фукусиме замедлилось и увеличение
выработки электроэнергии на АЭС, происходившее за счет усовершенствования существующих предприятий.
Ключевой проблемой для японской системы безопасности является, то что «ископаемые виды топлива» часто являются источником энергетической нестабильности. Япония по-прежнему в значительной степени зависит от импорта нефти и 85 %
импорта нефти Японии проходит через Ормузский пролив, который политически
очень нестабилен. Именно поэтому, ядерная энергетика играла важную роль в поисках Японией ответа на вопросы энергонезависимости. Прогнозы показывали, что
ядерная энергия должна была оставаться самой дешевой из возможных альтернатив.
Поразительно, но факт: несмотря на всю свою технологическую мощь Токио,
вообще не был подготовлен к серьезной аварии и отключениям. Не было никакого
конкретного плана, что правительство и операторы должны будут делать, если произойдет авария.
Макроэкономические последствия аварии на Фукусиме представляют собой
«порочный круг» для всей системы энергобезопасноти. Из всех 104 редакторов сейчас работают только 2. Вследствие чего Япония должна импортировать больше
нефти и газа. Высшие марки импортированного ископаемого топлива повышают
стоимость топлива. Между 2010 и 2012 годами, расходы на топливо выросли почти
на 30 миллиардов долларов. Более высокие расходы на топливо ведут к торговым
дефицитам, которые трудно смягчить. Такая страна, как Германия может компенсировать более низкие уровни внутреннего производства электроэнергии, покупая
ее у других стран ЕС через широкую сеть электростанции, но Япония в настоящее
время не имеют сравнимого ресурса, потому что они на островах.
Таким образом, на данный момент мы можем сделать вывод, что Япония находиться на агрессивном внешнем энергетическом рынке. При этом высокая степень
энергетической безопасности не может наступить вследствие рыночного саморегулирования. Следовательно, энергетическая безопасность в Японии может наступить только вследствие планомерной политики Токио на международной арене, так
как собственных ресурсов для подержания стабильного развития нет.
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Д. В. Дяченко
ВИБОРЧА РЕФОРМА В УКРАЇНІ:
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ
Суспільно-політична криза 2013-2014 рр. засвідчила істотні недоліки, у функціонуванні держави, критично низький рівень легітимності державних інститутів,
анти-системний характер громадського протесту. Відповідно, актуалізувалися питання системного реформування ключових аспектів державного життя: державного
управління, місцевого самоврядування, системи представництва, подолання корупції і т.ін.
Низька ефективність роботи органів представництва; корупційна складова передвиборчої боротьби; рішуча роль фінансових та медійних ресурсів, у перемозі кандидатів чи політичних проектів – це ключові тези дискурсу, у громадському та
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експертному середовищі, с приводу реформування системи представництва. Головним рецептом вирішення вище зазначених проблем, на думку ряду громадських
організацій, політиків та експертів, є зміна виборчого законодавства: викладену
концепцію нової виборчої реформи репрезентують, як механізм реалізації принципів ефективності, прозорості, відкритості (у вимірі соціальних ліфтів).
Дискурс з приводу реформування виборчого законодавства, існує фактично з
періоду утворення України, як незалежної держави. Перші альтернативні вибори
1990 р., відбулися за мажоритарною системою абсолютної більшості (50%+1). Така
система, надавали преференції колишній партійно-номенклатурній еліті: зокрема
містилися норми про право окружних комісій на добір кандидатів через оцінку їх
політичних програм. Політичне протистояння між прихильниками різних типів виборчих систем, призвело до прийняття, у 1993 р., закону «Про вибори народних депутатів України», який, тим не менше, зберіг мажоритарний принцип абсолютної
більшості та «виборчу суб’єктність» трудових колективів, закріпивши перевагу колишньої еліти [8,c. 352-353].
Така виборча система, в решті, призвели до формування «атомізованої» партійної системи: наявності близько 10-15 фракційних утворень та великої кількості безпартійних депутатів [7,с.584]. Крайня поляризованість депутатського корпусу Верховної Ради та політичне протистояння між різними владними гілками, знов актуалізувало питання виборчої реформи. 22 жовтня 1997 р., було прийнято новий виборчий закон, згідно з яким, вводився змішаний принцип формування депутатського
складу парламенту: 225 депутатів обиралося за мажоритарною системо відносної
більшості, 225 депутатів обиралося за партійними списками. Окрім того, в законі
було передбачено 4 % виборчий бар’єр для проходження партій, у парламент
[8,c.353]. Ухвалення нового виборчого законодавства сприяло стабілізації партійної
системи та партійному будівництву. У 2006 та 2007 рр. вибори, в Україні, проводилися, за чисто пропорційною системою, з жорсткими списками. В 2012 р. вибори
проводилися знову за змішаною системою, з 3% виборчим бар’єром, для політичних партій. Таким чином, можна констатувати, що в історії українського виборчого
законодавства, тричі змінювалася модель формування парламенту. Окрім того, зазнавали змін магнітуда округів (450-225/1-1); значно звузилася база для висунення
кандидатів, у депутати (збереження лише для партій та партійних блоків); ускладнилися фінансові умови для балотування [8,c. 357-358].
Новий виборчий кодекс, що пропонується деякими громадськими, експертними
колами та політичними діячами, передбачає перехід на чисто пропорційну систему,
з регіональними відкритими списками. Нова виборча модель передбачає формування 27 регіональних списків, що включають 24 округи, які збігаються з межами
областей; АР Крим, як окремий округ; Кривий Ріг, який так само виділяється окремим округом; та два округи для м. Київ. Прохідний бар'єр для політичних партій, за
новою виборчою системою, пропонується знизити до 4%; статевий розподіл, відповідно до якого, у кожному регіональному списку має бути представлено не більше
трьох представників кожної статі [1].
Розподіл мандатів, у виборчому регіоні, здійснюється за простою формулою:
сукупні голоси партії діляться на загальнонаціональну виборчу квоту, яка в свою
чергу розраховується, шляхом простого сумування усіх голосів за партії, що подолали прохідний бар'єр, поділених на 450, у відповідністю з кількістю місць у парламенті [1]. Наприклад, виборча квота становить 35 тис., а загалом по країні, партія
отримала 70 тис. голосів. У відповідності, з вище зазначено формулою розрахунку,
партія може розраховувати на двох кандидатів, у парламенті.
Нерозраховані, після розподілу мандатів по регіональних списках, голоси, роз57

поділяються до загальнонаціонального, «компенсаційного списку» [1]. Таким чином, якщо кількість нерозподілених голосів, відданих за окремо взяту партію, в 27
округах, складає 140 тис., а виборча квота дорівнює 35 тис., в такому разі партія
може розраховувати, ще на 4 мандати, які будуть розподілені між першими чотирма
кандидатами, з «компенсаційного списку», яким не вдалося отримати перемогу, в
регіональному списку.
На думку архітекторів нового виборчого кодексу, така модель знизить корупційну складову передвиборчої кампанії, оскільки підкуп виборців буде складніше
здійснити, в межах в «регіональних виборчих округів», які за територіальним виміром значно більше, нині існуючих мажоритарних виборчих округів; також зникає
явище «незалежних» кандидатів – депутатів, що обралися як безпартійні, але приєдналися до іншої політичної сили (як правило правлячої коаліції), або група безпартійних депутатів оформилася, у власну фракцію [1]. Детальний аналіз концептуальних положень виборчого кодексу викликає ряд запитань, стосовно досконалості відповідної моделі. По-перше, принцип формування регіональних списків: теоретично
це може бути партійний з’їзд, на якому буде прийматися рішення по кожному «регіональному округу». Оскільки виборчий кодекс буде прийматися не громадськими
активістами та експертами, а народними депутатами, існує вірогідність формування
зручного, керівництву партій, механізму формування регіональних списків.
Таким чином, э ризик, що місця, у регіональних списках будуть «продаватись»,
аналогічно тому, як продаються місця в закритих списках [1]. Також, запропонована
модель не захищає систему представництва, від формування «зручних», для керівництва та політичних лідерів партій, регіональних списків, які складатимуться із
близьких політичних суб’єктів. Введення 4% прохідного бар'єру для партій призведе до крайньої поляризації парламенту: наразі, у парламенті знаходиться шість
політичних сил, які пройшли, як за пропорційною складовою так і за мажоритарною. Зменшення прохідного бар'єр, враховуючи крайню поляризованість суспільства, цілком імовірно збільшить кількість парламентських фракцій, що разом з відсутністю мажоритарної складової, у новій виборчій системі, істотно ускладнить питання формування урядової коаліції. Також, існує небезпека проходження до парламенту політичних сил анти-системної направленості. Не витримує критики і введення тк. зв. «гендерних квот», які підмінюють принцип особистого професіоналізму принципом відповідності нормам «гендерної ідеології». Наразі, прибічників виборчої реформи, умовно можна поділити на два табори: парламентські фракції, які
прагнуть більш розширеного представництва власних політичних сил, яке ускладнене існуючою системою; непарламентські політичні сили, громадські організації
та окремі політики, шанси яких на політичну участь, в рамках парламенту, знаходиться під великим питанням. Наразі, процес прийняття нового виборчого кодексу
знаходиться, у замороженому стані [3]. Важливо зауважити, що проблема корупції,
у політиці, це проблема політичної системи загалом, а не окремої її складової, в
нашому випадку – виборчої системи. Прийняття будь-якої виборчої моделі, в межах
політичного простору України, на сьогоднішній день, не дає гарантій її захищеності
від корупції. Тема виборчої реформи стала предметом популізму та політичних спекуляцій політичних сил, які, в свою чергу, використовували мажоритарну складову,
для закріплення власних політичних позицій; або – політичних аутсайдерів, нездатних до конкурентної політичної боротьби.
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М. В. Корчинський
ВІДНОСИНИ ФРАНЦІЇ ТА СИРІЙСЬКИХ КУРДІВ В 2003-2018 РОКАХ
Франція має тривалий досвід відносин з групами сирійських курдів, який сягає
періоду, коли Сирія була її підмандатною територією в 1923-1946 роках. Проте,
після здобуття незалежності Сирійською державою в 1946 р. контакти французів з
курдами в Сирії практично припинилися.
Досягнення іракських курдів після падяння режиму С.Хусейна в 2003 р., втілених у формі офіційно визнаної автономії – Курдистанського регіону Іраку (КРІ),
надали імпульсу їхнім співплемінникам в Сирії. Сплеск національних почуттів серед курдів згодом вилився в заворушення в сирійському місті Камішлі в березні
2004 року, які були жорстко придушені режимом Б.Асада. Однак з цього моменту
курдське питання в Сирії набуває нової динаміки та більших масштабів, поступово
привертаючи увагу світового співтовариства.
Незважаючи на помітну активізацію курдського чинника в Сирії та репресивну реакцію сирійського режиму на нього, Європейський Союз загалом і Франція зокрема
надавали пріоритет відносинам з офіційним Дамаском. Питання курдів у Сирії для
країн ЄС обмежувалося критикою режиму Б.Асада щодо позбавленення курдського
населення сирійського громадянства та висловлюванням занепокоєння через серйозні
порушення прав людини під час придушення заколотів у Камішлі [9, c.81].
Протягом 2005-2007 рр. Париж був місцем проведення двох з’їздів партій та організацій сирійських курдів. Перша конференція, яка пройшла в грудні 2005 року,
стосувалася вирішення «курдської проблеми» в Сирії. Інший з’їзд представників
політичних партій курдів з Сирії в березні 2007 р. проводився для просування ідеї
створення об’єднаного політичного проекту. Ці форуми завершилися без будь-яких
практичних результатів [9, c.129].
До 2014-2015 рр. сирійські курди залишалися на периферії політичної уваги
Франції та країн Заходу. З 2014 року боротьба з «Ісламською державою» (ІД) в Сирії
та Іраку стає безпековим і зовнішнім пріоритетом США та ЄС. Бойова ефективність
курдських загонів народної самооборони (YPG) в Сирії, а особливо їх запекле протистояння переважаючим силам «Ісламської держави» в місті Кобані, привернула
симпатії міжнародного співтовариства. Надалі загони сирійських курдів стали основними місцевими сухопутними силами на полі бою проти ІД.
Успіхи YPG у війні з джихадистами посприяли частковому визнанню руху
сирійських курдів, зокрема, і французькою державою [2]. В лютому 2015 р.
59

тодішній президент Франції Франсуа Олланд прийняв в Єлисейському палаці одного із лідерів «Демократичного союзу» (PYD), найвпливовішої партії сирійських
курдів, і командира жіночих загонів самооборони (YPJ), складової частини YPG [8].
У вересні 2015 року Франція розширила свою військову операцію «Шамаль»
(Chammal) на підтримку глобальної коаліції проти «Ісламської держави» з території
Іраку та розпочала завдавати авіаційні удари по позиціям терористів в Сирії [3].
Водночас Франція почала надавати військову допомогу сирійським курдам.
В 2016 р. стало відомо про присутність в підконтрольному курдам сирійському
місті Манбідж військових зі складу французьких сил спеціальних операцій (ССО),
які виконували функції військових радників та інструкторів [1]. В Сирії Франція
постачає зброю, проводить військове навчання та надає авіаційне прикриття Демократичним силам Сирії (SDF) – багатоетнічному військовому альянсу, основним
компонентом якого є курдські загони YPG.
Готовність розмістити військові сили на території Сирії визначалося завданням
керівництва Франції продемонструвати своїм громадянам реальну боротьбу з «Ісламською державою» після масштабних терактів, здійснених її послідовниками, в
Парижі 13 листопада 2015 року [7].
Країни-члени ЄС переважно утримувалися від контактів з сирійськими курдами, особливо з партією «Демократичний Союз» (PYD), збройним крилом якої
були загони YPG. Такий підхід Європейського Союзу зумовлювався ворожістю Турецької Республіки щодо PYD/YPG, яких Анкара вважає відгалуженням Робітничої
партії Курдистану (PKK), головної терористичної загрози її безпеці. Відповідно Туреччина також розглядає PYD/YPG як терористів. ЄС, зі свого боку, включив PKK
до списку терористичних організації, але водночас не визнав терористами
PYD/YPG, з огляду на їх важливу роль в протистоянні «Ісламській державі». Європейський Союз уникає офіційних контактів з представниками YPG і PYD, щоб не
дратувати Анкару. Натомість Париж, відчуваючи себе менше скованим у відносинах з Туреччиною, підтримує контакти з курдськими групами в Сирії.
Французька військова допомога курдам природньо викликала напругу в французько-турецьких відносинах, яка згодом вилилась в публічий конфлікт між президентами Франції та Туреччини – Е.Макроном та Р.Т.Ердоганом в березні 2018 р.
відразу після військової операції Туреччини «Оливкова гілка» в анклаві Афрін
проти курдських сил на північному-заході Сирії [6]. Франція була одним з найбільших опонентів військової операції Анкари в Афріні проти YPG, оскільки вважала,
що агресивні дії турецької армії послаблять курдів, основних місцевих союзників
Франції у війні проти «Ісламської держави», що безумовно шкодитиме безпековим
інтересам Парижа та ширшим інтересам ЄС.
В грудні 2018 р. президент США Дональд Трамп заявив про виведення американських військових з Сирії та оголосив про «перемогу над «Ісламською державою», що викликало занепокоєння сирійських курдів і партнерів по глобальній коаліції, зокрема Франції [5]. Курди побоювалися, що Анкара використає відсутність
американських військ і ймовірно проведе нову військову операцію, щоб спробувати
ліквідувати «курдську загрозу» на півночі Сирії. Окрім того все ще тривали військові дії проти залишків ІД в Сирії. Такий перебіг подій потенційно може призвести
до нівелювання зусиль з ліквідації джихадистів і до серйозного турецько-курдського збройного конфлікту.
Курдські представники закликали Францію взяти на себе «більшу роль» в Сирії,
зважаючи на присутність її військових в країні та залученість до подій в регіоні [4].
Вже в січні 2019 р. французький президент Е.Макрон заявив, що Франція не відхилиться від стратегічної мети – викорінити «Ісламську державу» та поки збереже
свою військову присутність в Сирії [3].
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Загалом Франція залишається єдиною державою Європейського Союзу, яка
надає військову допомогу сирійським курдам, незважаючи на негативну позицію
Туреччини, і проявляє активність в Сирії, враховуючи свій історичний досвід та
зовнішньополітичні і безпекові інтереси в регіоні Близького Сходу. Проте,
політичні ресурси та можливості Франція в Сирії є обмеженими.
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Н. Є. Конон, Д. К. Павлова
ПРОЦЕСИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
КРАЇН АМЕРИКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
На сьогоднішній день, процеси економічної інтеграції стрімко набувають якостей всеохоплюючого, всепоглинаючого планетарного масштабу. Між економічними суб’єктами світогосподарської системи повільно, але впевнено, стираються
будь які межі, національні господарства переплітаються, стаючи більш взаємозалежними, ніж коли-небудь. У такому плані міжнародна економічна інтеграція розглядається як найвища ступінь розвитку міжнародних економічних відносин.
Процеси регіональної економічної інтеграції в країнах Північної та Південної
Америки є прикладом унікального взаємопроникнення та переплетіння національних економік країн, різних за економічним і науково-технічним потенціалами та
моделями розвитку. Економічна інтеграція країн Америки є результатом ґрунтовних перетворень у системі функціонування світового господарства – зовнішньоекономічні зв'язки втрачають свою допоміжну роль відносно політики і перетворюються на самостійний та найсуттєвіший фактор ефективного розвитку та стабільного існування як окремо взятої країни, так і цілих регіонів [3].
Історично сформовані, постійні економічні зв’язки між країнами регіону (особливо між Канадою та США) стали об’єктивною передумовою північноамериканської інтеграції. Розвиток торговельних відносин між цими країнами супроводжувався інтенсивним проникненням ТНК США у національні економіки Мексики та Канади [4]. На північноамериканському континенті виникає прообраз цілісного господарського комплексу, в якому національні економіки Канади, США та Мексики
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інтегруються і починають функціонувати як єдиний організм. Таким чином, у 1992
році країни підписують між собою так звану Угоду про вільну торгівлю – утворюється Північноамериканська асоціація вільної торгівлі – НАФТА (North American
Free Trade Agreement – NAFTA) [2].
Особливістю розвитку економічних інтеграційних процесів у регіоні Північної
Америки є особлива модель ініціювання: якщо у Західноєвропейському регіоні така
ініціатива йшла від урядів, то у Північній Америці головною рушійною силою стали
приватні компанії та корпорації [3].
Створення такого інтеграційного об’єднання як НАФТА є насправді унікальним
досвідом, адже за цілою низкою характеристик воно значно відрізняється від інституціоналізації економічних інтеграційних процесів у регіоні Західної Європи.
НАФТА, маючи континентальні масштаби, є географічно рівновіддаленим та відокремленим Атлантичним та Тихим океанами від інших потужних світових економічних центрів. «Серцем» об’єднання виступає США – визнаний світовий лідер в
економічній та науково-технологічній потужностях. Крім цього, не зважаючи на
значний розрив у рівнях розвитку країн-учасниць договору, об’єднання функціонує
не лише в економічній сфері, але й охоплює питання трудової міграції, охорони навколишнього середовища, боротьби із кримінальними угрупованнями (наркобізнес
та нелегальний експорт), інвестиційної діяльності, врегулювання торговельних конфліктів, тощо [4].
Таким чином, країни-учасниці НАФТА проголосили своєю головною метою
створення не спільного ринку західноєвропейського зразка, а зони вільної торгівлі,
яка дала б можливість кожній без перешкод і обмежень розвивати економічні відносини з іншими державами та регіонами.
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Г. Р. Матухно
ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ПРОЕКТ «МІЖМОР’Я»:
СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Одним з найбільш відомих та амбітних геополітичних проектів, який охоплює
країни Прибалтики та Східної Європи, є концепція «Міжмор'я», яка спрямована на
формування союзу країн від Балтійського до Чорного та Адріатичного морів. Цей
проект знайшов своє відображення у поглядах низки політичних діячів, – зокрема,
автор концепції «Інтермаріуму» Ю. Пілсудський розглядав Балто-Чорноморський
союз як конфедерацію, яка включає в свій склад Україну, Польщу, Литву, Латвію,
Естонію, Молдову, Угорщину, Білорусь, Румунію, Чехословаччину, Югославію, а
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також, можливо, Фінляндію [4], що, на його думку, допоможе цим країнам уникнути домінування Росії або Німеччини у регіоні. В свою чергу, відомий український
діяч Ю. Липа розглядав геополітичний проект «Міжмор'я» як єдиний шанс для
ефективного розвитку України, оскільки передумови для співпраці між цими землями склалися історично ще з часів Київської Русі [2]. Проте ці ідеї залишилися
лише теорією – після закінчення Першої світової війни теоретичне осмислення концепції Балто-Чорноморського союзу призупинилося аж до розпаду СРСР.
Наразі у гаслі останніх подій ідея реалізації проекту «Міжмор'я» набула нових
обертів – це зумовлено кризою ЄС як наднаціональної міжнародної організації, що
характеризується «м'якою», не завжди визначеною політикою Брюсселя, невдоволенням деяких країн щодо розмірів податкових відрахувань до загальної скарбниці
та розподілу квот на сільськогосподарську продукцію [1]. На фоні цих обставин
частка польської політичної еліти в обличчі Анджея Дуда виразила підтримку ідеї
формування партнерського альянсу країн від Балтійського до Чорного та Адріатичного морів. Проте остаточна реалізація цієї концепції стикається з низкою перепон
– зокрема, небажанням окремих країн, що знаходяться у сфері впливу Російської
Федерації, приєднуватися до такого союзу, (наприклад – Білорусь), а також побоювання реакції Європейського Союзу, який може розглядати «Інтермаріум» як
нового геополітичного суперника. Ці проблеми, в свою чергу, зумовлюють неабиякі
труднощі для формування партнерського альянсу «Міжмор'я», фактично нівелюють можливість створення цього союзу у тих географічних межах, які, свого часу,
були запропоновані Ю. Пілсудським.
Розглядаючи роль і місце України в межах Балтійсько-Чорноморського союзу,
ми можемо побачити, що фактична реалізація цього проекту відкриває наступні перспективи для нашої країни: посилення співпраці у транспортній сфері, усунення митних тарифів, створення передумов для енергетичного співробітництва з можливим
поверненням до ідеї будування трансконтинентального газопроводу «Іран-Україна»,
а також поглиблення співпраці у сфері науково-технічного обміну [1]. Окремо варто
згадати й про можливість воєнного співробітництва – створення окремого союзу,
який передбачає співпрацю й у військовій сфері, може стати запорукою стабільності
на кордонах держав-членів «Інтермаріуму». Але, з іншого боку, деякі дослідники
висувають побоювання щодо можливості установлення ролі України як периферії
цього союзу, її використання як «засобу стримування» російської агресії, ресурсу реалізації прагнення з боку політичної верхівки Польщі відновити Річ Посполита [3]
(Хоча це багато в чому залежить від характеру відстоювання своїх інтересів
Україною в рамках союзу, який, як і будь-яке міждержавне об’єднання, є, в першу
чергу, механізмом захисту і реалізації своїх інтересів кожною країною-учасником
шляхом досягнення компромісу). Проте, важливо враховувати, що у будь-якому
випадку, сама перспектива створення такого союзу є досить примарною – через наведені вище причини, що характеризуються супротивом Росії та ЄС, небажанням окремих країн, які теоретично можуть бути членами «Інтермаріуму» виступати опонентами цих геополітичних гравців, відсутності єдиної позиції стосовно цього питання
у Польщі, а також нинішнього стану українсько-польських стосунків. Таким чином,
наразі фактична реалізація ідеї створення «Міжмор'я» стикається з низкою перепон,
які нівелюють перспективу формування такого союзу у найближчі роки. Це, в свою
чергу, незважаючи на очевидні перспективи такого співробітництва для України,
зумовлює для нашої держави необхідність реалізації інших альтернатив, які можуть
відповідати загальнонаціональним цілям та інтересам українського народу.
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О. С. Коптєв
ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ
ЯК РУШІЙНА СИЛА НА ШЛЯХУ ДО ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ
Чимала кількість вітчизняних та закордонних експертів нині сходиться на думці,
що політична культура України багато в чому визначена історією свого розвитку.
Адже за довгі роки перебування країни на перетині західної та східної політичних
культур, власна політична культура українського народу сформувалася як неповторний симбіоз різних компонентів культур, де домінуючою все ж є західні цінності.
Нині в сучасному посткомуністичному українському суспільстві поширені та мають помітний вплив уявлення, ідеї, ідеали, орієнтації та настрої радянських часів, з
одного боку, а з іншого, мрією українського народу про незалежну державу. Також
необхідно зазначити, що сучасна політична культура українського народу є постколоніальною. Підтвердженням цього є мовна проблема, схильність більше розраховувати на зовнішню допомогу, ніж на власні сили, а також нездатність до адекватної
оцінки власних національних інтересів. Проте характер сучасних соціально-політичних процесів дозволяє стверджувати, що політична культура українського суспільства стає національною та незалежною. За ідеологічною спрямованістю для політичної культури України характерний розкол суспільства на прихильників комуністичних і соціалістичних цінностей, з одного боку, та консервативно-ліберальних з іншого. Сучасній Україні загалом властива прихильність, як вже відмічалось, до
західноєвропейських політичних цінностей, але помітними є риси ментальності та
культури східних народів, зокрема орієнтація на харизматичних лідерів, етатизм, патерналізм, а також підпорядкованість церкви державі. З огляду на події останніх чотирьох років ми можемо констатувати, що зараз українське суспільство перебуває на
етапі трансформації своєї політичної системи. Нині можна спостерігати перехід від
тоталітарно-авторитарного режиму до демократичного. Цей процес охоплює усі
сфери суспільного життя та зумовлює необхідність відповідної політичної культури,
від якої насамперед залежать характер і напрями політичного процесу, стабільність і
демократизм політичного режиму. Однак, зараз, в жодному разі не можна дискутувати про остаточне становлення політичної культури в Україні. Для повної реформації повинно пройти багато часу. З цим погоджується і Б. Цимбалістий, який підкреслює, що «Політична культура – це продукт історичного розвитку та досвіду
народу. У випадку України цей досвід був гірким. Для того, щоб зрозуміти політичну
культуру українців, треба звернути увагу на джерела впливу, які протягом історичного шляху стимулювали чи спиняли розвиток української політичної культури» [1,
с. 78]. Цимбалістий виокремлює три особливості історії України, які мали важливий
вплив на розвиток української політичної культури: багатовікова бездержавність,
розчленування української території та включення її частин у різні держави з різними
культурами і багатократна денаціоналізація провідної верстви України, у XVI–XVII
ст. наша боярська і шляхетська верства спольщилася.
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Також в цьому ключі, потрібно зазначити, що в незалежній Україні розв'язання
завдань державотворення значною мірою залежить і від рівня політичної культури
різних верств населення, суспільства загалом. За цих умов першочергового значення набуває формування політичної свідомості народу, набуття ним досвіду та
навичок політичної поведінки, політична соціалізація (насамперед молоді), поступове долання існуючої фрагментарної політичної культури, елементів патріархальної та підданської політичної культури, а також становлення на цьому грунті громадянської, демократичної політичної культури. Перехід до демократичної
політичної культури передбачає налагодження постійного зворотного зв'язку в системі «політика – громадська думка». У демократично розвиненому суспільстві громадська думка набуває значення потужного важеля політичного балансу, стану досягнення політичної рівноваги [2, с. 114].
Для сучасної України найактуальнішим є досвід цивілізованих народів з організації ефективної діяльності органів усіх гілок влади, їх взаємодії в межах демократичного режиму, стосунків центру та регіонів, традицій місцевого самоврядування, забезпечення прав і свобод громадян, їхньої відповідальності перед суспільством та державою. Особливо цінним для політичних суб'єктів України є іноземний
досвід трансформації тоталітарних режимів у демократичні, переходу від заідеологізованого суспільства до плюралістичного. В цьому розрізі доцільно виділити
той факт, що за роки суверенного існування України сформувалася певна система
запозичення світового досвіду, як-то: цільові відрядження за кордон урядових і парламентських груп, делегацій та громадських організацій, стажування студентів,
участь політиків і науковців у міжнародних конференціях, та інше.
Сьогодні ж політична культура в Україні формується і розвивається на підставі
осмислення наших реалій та під впливом діяльності численних політичних партій.
Нині майже не існує країн, де б існувала така кількість партій, що майже не відрізняються одна від одної не те що назвами, а й політичними платформами. З цього можна
зробити висновок про те, що конкретні партії відображають інтереси певних груп,
діячів, або інших акторів, але аж ніяк не суспільні інтереси. Саме з цього, на думку
сучасних українських політологів і починається недовіра до представників влади.
Політолог Володимир Фесенко пов’язує таку недовіру громадян із декількома факторами. «Причина перша – українська нація формувалася за відсутності власної держави, у складі інших держав. І це заклало у підвалини нашої масової політичної свідомості ставлення до держави та її інституцій, як до чужої та ворожої сили. Причина
друга – під час формування власної держави не відбулося її «привласнення» суспільством. Нову державу, її власність і ресурси привласнили найбільш активні верстви
політико-адміністративної та економічної верхівки суспільства. Саме тому відновлена
українська держава так і не стала повною мірою своєю для переважної більшості пересічних українських громадян» [3]. Однак, саме у розрізі політичної культури суспільства, таке критичне ставлення до зовнішніх владних інституцій і сформувало таку
рису політичної культури, як відторгнення авторитарних форм влади, що є притаманним для більшості населення. На думку спеціалістів, саме це нас принципово відрізняє
від росіян, які схильні до «самодержавної» форми правління, навіть якщо в ролі «царя»
виступає президент, якого обирають на прямих виборах.
З огляду на це, доцільно виокремити власну класифікацію головних особливостей політичної культури в умовах сучасної України: заідеологізованість мислення,
правовий нігілізм, нерозвиненість громадянських позицій, персоніфіковане сприйняття політики, соціально-політичний менталітет, низька компетентність в управлінні державними справами, відсутність потенціалу політичної культури сучасної
української молоді. Саме на останньому факті, я би хотів акцентувати особливу
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увагу, адже молодіжне середовище нині представляє собою генерацію нових інноваційних ідей, яка виробляє та апробовує невідомі раніше цінності, відносини, моделі поведінки, спілкування культурні норми та зразки. Вступ у життя сучасної
української молоді супроводжується динамічними та неординарними процесами
зміни не лише політичної системи або економічних механізмів господарювання, але
й системи духовних, моральних цінностей, ідеалів та орієнтирів.
На мою думку, сучасна молодь України нині знаходиться на етапі зміни ідейних
та моральних орієнтирів. Саме тому зараз вкрай потрібні практичні дії в напрямі
заохочення участі молоді у державотворчих процесах. В цьому питанні першочерговим стає саме процес виховання індивідуальної свідомості молодої людини, певних почуттів, настроїв, ідей, традицій, що відображають її корінні інтереси. Тут
важливо розуміти, що без відповідної культури населення не можливе утворення
справжньої демократичної країни, яка би стояла на засадах плюралізму та багатоманітності. А зважаючи на те, що Україна є мультинаціональною та мультикультурною державою, нині як ніколи раніше важливо бути толерантними один до одного. Серед напрямків діяльності у цій сфері нині активно використовується
західний досвід тренінгів та об’єднань у групи за інтересами підчас яких підіймаються різноманітні питання як-то: відзначення релігійних, культурно-масових чи
інших подій, або навіть звичайний відпочинок у колі ментально схожих осіб. Тут
активну роль відіграє молодь, яка є рушійною силою на шляху до розвитку процесів
демократизації у культурній сфері.
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А. А. Назаренко
ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ КНР
З КРАЇНАМИ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ
На сьогоднішній день економічний фактор у відносинах між Китайською Народною Республікою (КНР) і латиноамериканськими країнами є визначальним. Про
це можна судити, виходячи з торгової статистики, так і за кількістю різних торгових, інвестиційних та інших економічних угод, укладених після 2000 р.
Швидкий розвиток економічних потужностей кожної зі сторін (економіка Латинської Америки (ЛА) виросла в три рази з сер. 1990-х рр.), а також різке зростання
попиту КНР на сировину і природні ресурси призвели до того, що торгівля між Пекіном і країнами регіону стала рости вибуховими темпами. Це, в свою чергу стало
причиною того, що трохи більше ніж за десятиліття КНР змогла зайняти місце одного з головних торгових партнерів для всієї Латинської Америки (в тому числі Китай став першим торговим партнером для Бразилії і Чилі, другим для Аргентини,
Венесуели, Колумбії, Мексики і т.д) [1].
Торговельні зв'язки Латиноамериканського регіону з КНР різко змінилися протягом останнього десятиліття і продовжують швидко розвиватися. Починаючи з 90х років, торгівля та китайський експорт стали найдинамічнішою частиною першого
етапу нової взаємодії. До 2014 року у структурі світової торгівлі країн Латинської
Америки та Карибського басейну КНР становив 12% [2, p.8]. У період з 2000 по
2014 рік експорт до Китаю зріс з 2% до 9% від загального обсягу регіону. Імпорт з
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Китаю виріс з 2% до 16%. Базуючись на китайській статистиці, яка не включає Гонконг, Латинська Америка є четвертим за величиною торгівельним партнером Китаю
після США, Японії та Південної Кореї. Експорт з країн ЛА до Китаю більш концентрований, ніж з будь-яким іншим торговим партнером. Перші три категорії
експорту до КНР - руди, насіння олій та мідь (далі йдуть мастило і целюлозна деревина) зросли з 50% до 72% загального обсягу експорту з 2000 до 2014 рр. За той же
період експорт з країн Латинської Америки до країн світу у цих трьох категоріях
скоротився з 42% до 32% [2, p.9].
Світова економічна криза значно не вплинула в негативному плані ні на самі
держави двох регіонів, ні на взаємні торговельні зв'язки між ними. Якщо порівнювати 2000 і 2014 рр., то в 2000 р. експорт всіх країн Латинської Америки в АТР
становив 5% [3, p.52], в 2014 р - 19%. Загальний торгівельний оборот між країнами
АТР і державами Латинської Америки в 2012 р. склав 482 млрд дол., що в два рази
вище за показники 2006 р. [6, с.64].
На початку січня 2015 р. в Пекіні пройшов перший форум «Китай-CELAC»
(CELAC-Спільнота країн Латинської Америки і Карибського басейну). Відкриваючи форум, Сі Цзіньпін підкреслив, що «Китай готовий працювати з латиноамериканськими країнами і країнами Карибського басейну на довгостроковій основі і зі
стратегічною перспективою створення нової платформи для колективної співпраці
між обома сторонами», і пообіцяв інвестувати в цей регіон 250 млрд дол. протягом
наступного десятиліття. Кошти будуть спрямовані на інфраструктурні проекти,
проекти в сфері технологій, а також наукові дослідження і розробки [5].
Обсяг двосторонньої торгівлі (між Китаєм і країнами CELAC) до 2025 р. повинен збільшитися до 500 млрд дол. (при тому, що з 2000 року він вже збільшився в
22 рази, в результаті чого Китай перетворився в «центрального гравця в регіоні»).
Оцінюючи результати пекінського форуму, міністр закордонних справ Еквадору
Рікардо Патіно на закритті третього саміту CELAC в Коста-Ріці 29 січня 2015 р.
заявив, що «Сполучені Штати більше не є нашим привілейованим партнером. Зараз
наш привілейований партнер - Китай» [4, с. 82].
Отже, країни Латинської Америки і АТР зацікавлені одне в одному, так як економіки цих регіонів є у високому ступені взаємодоповнюючими. Так, Латинська
Америка має багаті природні ресурси, в яких потребує більшість країн АТР, в той
же самий час країни АТР мають більші фінансові можливості і технологіями, яких
не вистачає країнам Латинської Америки. Якісна різнорідність економік сприяє розвитку взаємовигідного співробітництва між регіонами.
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О. А. Малярчук
ДІЯЛЬНІСТЬ ПОПУЛІСТСЬКИХ РУХІВ В КРАЇНАХ ЄС
В умовах сьогодення в політичних процесах все частіше спостерігається явище
популізму. На цій підставі проблематика популізму викликає науковий і практичний інтерес, виступає предметом сучасних політичних досліджень.
Наукова література визначає популізм як політичний рух, що спрямований на
звернення до широких мас з закликами щодо легкого і швидкого вирішення гострих
соціальних проблем [2, с.1].
В основі популізму є прагнення політичних діячів та партій завоювати довіру
народу. Прикриваючись соціально привабливими ідеями, політики-популісти часом приховують свої реальні цілі: боротьба за владу, збагачення тощо. Зазвичай популісти наголошують на можливостях задоволення економічних та соціальних інтересів громадян. При цьому ці можливості можуть бути здійсненні за умовою завоювання владних повноважень виключно цією партією та її лідером.
Залежно від ідеології, як системи обґрунтування діяльності або поглядів, розрізняють «лівий» та «правий» популізм.
Розвиток популізму ґрунтується на посиленні політичної кризи, збільшенні соціального розшарування, загостренні соціально-економічних проблем в освіті, культурі, охороні здоров’я, дефіциті демократичної легітимності. Наявність недовірі
громадян до наднаціональних структур і механізмів правового захисту, урядів і еліт
створює підґрунтя до виникнення популізму [1].
Історичний досвід розвитку популізму в країнах Західної Європи дозволяє визначити певні його характеристики: 1) популістські сили схильні до «експлуатації»
націоналістичних ідей та відповідної риторики; 2) протидія впливу процесів глобалізації та культивування критичного ставлення до цінностей ЄС; 3) широке використання критики масової імміграції, як загрози для традиційних Європейських цінностей.
Популісти можуть демонструвати як позитивне ставлення до демократії та електоральних процедур, так і пропагувати цінності праворадикалізму та авторитаризму.
У боротьбі за владу популісти використовують демократичні інститути, а «воля
народу» розглядається як основа легітимності їх подальшої діяльності.
Так, на початку 1990-х років у ФРН кризові явища у розвитку соціальної держави та збільшення кількості іммігрантів зумовили зростання невдоволених владою
та політичною системою. З цього приводу громадяни були готові підтримати гасла
проти наявного стану речей щодо політики владних структур та підтримати рухи
щодо задоволення потреб корінного населення. Таке становище обумовило появу у
Німеччині політичних ініціатив с ознаками правого популізму.
Суддя міста Гамбург Рональд Шилль створив у 1990-ті році партію «Наступальна правова держава», яка в своїй виборчій компанії пропагувала своє бажання
вирішення проблем щодо зміцнення правопорядку, боротьбі зі злочинністю, проведення жорстокої імміграційної політики. На виборах у парламент Гамбурга його
партія здобула 19,4% голосів, а лідер отримав в уряді міста посаду Міністра з внутрішніх справ [1].
Яскравим прикладом, що висвітлює специфіку популістських рухів є дії політичної партії «Вперед, Італія!» під керівництвом Сильвіо Берлусконі. Політичних
рух ґрунтувався на харизмі свого лідера та антикомуністичній риториці, ідей націоналізму з лібералізації економічних питань. Популярності партія набула завдяки
ЗМІ, що належать і підпорядковані самому С. Берлусконі. Для Італії після воєнних
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десятиліть була притаманна хронічна політична нестабільність, що обумовило зневіри багатьох громадян у можливості існування корисного уряду для них, що успішно й використовував С.Берлусконі. Його «антипартійна партія» з думками «про
корисне для «простої людини» та протидії «продажним партіям», маніпулювання
за допомогою ЗМІ щодо популістської апеляції до почуттів «простих італійців» є
яскравим прикладом популістських дій [1].
Таким чином, головними факторами щодо виникнення політичного популізму є:
соціальна і економічна, міграційна криза. На ґрунті розчарувань населення суб’єкти
популізму пропагують широке коло ідей як евро- скептицизму, так і оптимізму, глобалізму і націоналізму. Спираючись на сподівання населення, пропонувати йому гасла без будь яких перспектив їх здійснення. Популізм використовують для завоювання схильності громадян та підвищення легітимності свого політичного існування.
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Ю. О. Ніколенко
СПІВВІДНОШЕННЯ ВПЛИВУ ІНСТИТУТІВ ГОЛОВИ ДЕРЖАВИ
І ПАРЛАМЕНТУ В ІСТОРИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ
У даній статті аналізується співвідношення впливу інститутів голови держави і
парламенту в історії. Якщо проілюструвати співвідношення влади одноосібного
правителя (далі - ОП) і колективних органів (далі - КО) протягом світової історії, то
вийти наступна модель. При цьому під одноосібним правителем може розумітися,
наприклад, вождь племені, бігмен, монарх, президент, будь-який інший глава держави і т. Д. Під колективними органами ми будемо розуміти віче, народні збори,
всілякі колегіальні органи правління (як, наприклад, колегія архонтів в Афінах або
колегія ефорів в Спарті), станово-представницькі органи, парламенти і т. д. У первісний час (коли ще не було держав) домінувала влада КО, так як основні питання
життя племені вирішувало віче, якому підпорядковувався як бігмен, так і вождь
племені (що з'явився пізніше) [1]. Перші держави, що виникли на Близькому сході
(IV тис. до н. е. - I тис. до н. е.), були двох форм: східна деспотія і елітарна (або
військова) демократія [2, c. 44]. При східній деспотії вся влада належала ОП (якому
як правило приписувалося божественне походження), а за елітарної демократії
влада ОП була обмежена і контролювалася з боку КО. У ранній період епохи античності (XI - VI ст. до н. е.) домінував ОП (базилевс в Греції, рекс в Римі), влада якого
проте була частково обмежена КО (політичний устрій в цей період можна віднести
до елітарної демократії). В середній античності (V-IV ст. до н. е.), тобто в класичний
(або полісний) період історії Стародавньої Греції - V-IV ст. до н. е. і в республіканський період історії Стародавнього Риму - 509 р. до н.е. - 27 р. н.е., домінували КО,
у вигляді народних зборів і інших органів (наприклад Рада п'ятисот і колегія архонтів в Стародавній Греції), в цей період в Греції та Римі взагалі не було одноосібного правителя. Потім, в пізню античність, домінував ОП, але вже необмежено (імперський період історії Стародавнього Риму - 27 р. н.е. - 476 р. н.е.). В епоху середньовіччя (V ст. (476 р) - XVI ст.) ОП був обмежений феодальними, пізніше - ста69

ново-представницькими КО, васальними відносинами, а також нормативно-правовими документами (найвідомішим з яких є Велика хартія вольностей, прийнята в
1215 р. в Англії), саме в цю епоху почалася історія сучасного парламентаризму. Основною формою правління була станово-представницька монархія (далі - СПМ).
Саме в період Середньовіччя, а саме в Англії XIII ст. (в 1265 р.) виник парламент
сучасного зразка. У період пізнього Середньовіччя СПМ стала трансформуватися
двома шляхами: перший шлях - перерозподіл повноважень на користь ОП, що призвело до формування в XVI в. абсолютної монархії; другий - перерозподіл повноважень на користь КО, що призвело до формування в кінці XVII ст. дуалістичної монархії (де монарх і парламент мають приблизно рівну владу, існує поділ влади, парламент має вищої законодавчої, монарх - вищою виконавчою владою), а потім, в
кінці XVIII ст. і парламентської монархії (де реальної повнотою влади володіє парламент, вища виконавча влада належить уряду, а монарх реальної влади не має).
Тому вже в Новий час ми бачимо етап домінування ОП у вигляді абсолютної монархії (період XVI - XVIII ст.), і дуалістичної монархії (з кінця XVII ст.). Період з
кінця XVIII століття (конкретніше - з 1789 р, року Великої французької революції)
по наш час характеризується падінням абсолютизму і зростанням ролі парламенту:
абсолютні монархії стали замінюватися або на дуалістичні та парламентські монархії, або на республіки. Протягом ХІХ – початку ХХ ст. республіка починає витісняти монархію і ставати домінуючою формою правління, президент - найбільш поширеним главою держави (посаду президента як глави держави виникає саме в сучасний період, в 1787 р. в США), парламент - вищим органом законодавчої влади в
державі. Правовий статус і коло повноважень глави держави і парламенту на даному етапі стали регламентуватися в нормативно-правових документах. Зараз в
світі з 193 держав - членів ООН і Ватикану (який не є членом ООН), тобто з 194
держав 80 президентських, 43 парламентських, 20 змішаних республік, тобто всього
- 143 республіки. Що стосується монархій, то зараз 30 парламентських, 9 дуалістичних, 5 абсолютних і одна теократична монархія (Ватикан), тобто всього 45 монархій. Тобто сьогодні переважною формою правління в світі є президентська республіка, яка передбачає поділ влади: в такій державі носієм законодавчої влади є парламент, а носієм виконавчої - глава держави, а саме президент. Можна сказати, що
на сьогодні в глобальному масштабі в більшості країн домінує інститут глави держави, так як кількість держав, де домінує глава держави (80 президентських республік + 5 абсолютних, 9 дуалістичних і 1 теократична монархія = 95 або 49%), перевищує загальну кількість держав, де домінує парламент і змішаних республік, в
яких глава держави і парламент мають приблизно однакову силу (43 парламентські
республіки + 30 парламентських монархій + 20 змішаних республік = 93 або 47,9%).
Тобто сьогодні в 95 (або в 49%) країнах домінує глава держави, в 73 (або в 37,6%)
країнах - парламент, в 20 (або в 10,3%) країнах - обидва вищезазначених інституту
мають приблизно рівну вагу. Слід зазначити, що в даних розрахунках враховувалися тільки суверенні держави-члени ООН (193 держави) і Ватикан (який членом
ООН не є), всього - 194 держави. Невизнані або частково визнані міжнародним співтовариством держави, квазідержавні утворення, території з невизначеним статусом,
спірні території і колонії при вищенаведених розрахунках не враховувалися.
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А. Д. Семенюта
КРИЗА ЛЕГІТИМНОСТІ В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ:
ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Проблема політичної легітимності є особливо важливою при дослідженні
політичних систем. Беручи до уваги модель Д. Істона, можна констатувати, що
легітимність асоціюється передусім із «входом» у політичну систему, оскільки стосується підтримки громадянами її функціонування. Коли вимоги громадян задовольняються, то спрацьовує зворотній зв’язок. Отже, криза легітимності як феномен, тісно пов’язаний з поняттями довіри і сприйняття, має досліджуватися з використанням соціологічної та психологічної методології.
Як слушно зазначає К. Вороніна, легітимність політичного режиму виявляється
на трьох рівнях: інституційно-архітектонному (фіксація на рівні конституції форми
державного правління), процедурному (визначення повноважень державних інститутів і форм участі громадян в політичному житті) та функціональному (аналіз ступеню ефективності діяльності політичних інститутів, відповідальності політичних
акторів перед громадянами та реалізації громадянських прав і свобод) [1, с. 349].
Держава існує лише тоді, коли ті, над ким вона панує, підкоряються авторитету володарюючих. Що ж стосується типів легітимності, то варто згадати загальновідому
класифікацію М. Вебера, який виокремлював традиційний, харизматичний та раціонально-легальний типи панування [2, с. 122].
В основі будь-яких процесів легітимації лежить такий важливий соціальний феномен та психологічний ефект, як довіра, що фасилітує роботу каналів комунікації
між населенням та владою, полегшуючи суспільне управління. Довіра є важливим
компонентом соціального капіталу та сприяє співпраці між громадянами, між законодавчою та виконавчою владою, між працівниками та керівниками, між політичними партіями, урядом і приватними організаціями [3, c. 64]. Іншими словами, довіра – це позитивне та дещо «наївне» сподівання на те, інший суб’єкт не діятиме на
шкоду нам. В умовах відсутності довіри немає впевненості у виконанні угод, а отже,
й реальної сили у нормативно-правових актах. Органи державної влади та місцевого
самоврядування повинні протистояти розмиванню соціального капіталу та створювати умови для легітимації політичного режиму.
Отримання державної влади та відповідних посад навіть відповідно до встановлених норм права, ще не свідчить, що державна влада – легітимна, про що йдеться
у дисертаційному дослідженні О. Коваль [4, с. 10]. Державна влада є легітимною
тільки у разі обгрунтованості в суспільній свідомості встановлених законом правил
діяльності державної влади та її відповідності моральних основам суспільства. Як
зазначає Т. Пояркова, від зв’язків між представниками владного прошарку напряму
залежить функціональність еліти [5, с. 16]. В. Ф. Деревінський наголошує на тому,
що треба й надалі систематизувати заходи щодо консолідації української національної спільноти [6, c. 292].
О.Ю. Висоцький розглядає легітимність як поле, в якому сходяться (перетинаються) міфологічні, релігійні, економічні, ідеологічні, політичні, правові, етичні,
естетичні, історичні, етнічні та інші дискурси учасників соціального світу з метою
його визначення (когнітивного та аксіологічного) і, відповідно до цього визначення,
захисту чи зміни існуючих суспільних відносин [7, c. 82-83]. Cучасна криза владної
легітимності, яка з періодами поглиблення та затухання триває вже багато років,
своїм джерелом теж багато в чому має зовнішньополітичні фактори та дії керівництва зарубіжних країн. Європа переживає найвищий пік успіху правих сил за весь
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післявоєнний період [8, c. 48]. На нашу думку, це – один з проявів кризи легітимності традиційних політичних сил.
Отже, легітимність політичної влади – це надзвичайно важливий феномен, який
є запорукою стабільності політичного режиму. На прикладах, зокрема, Сирії та Венесуели ми бачимо, до чого призводить криза легітимності. Також певні легітимаційні виклики відчувають західні лідери (навіть А. Меркель чи Е. Макрон). Задача
української політичної еліти – не допустити ескалації конфліктів, особливо в умовах виборчої кампанії, а також зберегти той рівень легітимності, який сприятиме
ефективному функціонуванню політичної системи.
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Д. М. Дмитрієва, М. М. Тимченко
РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
В РЕКОНСТРУКЦІЇ АВТОРИТАРНИХ РЕЖИМІВ
В ХОДІ АРАБСЬКОЇ ВЕСНИ ТА КОЛЬОРОВИХ РЕВОЛЮЦІЙ
Наприкінці 2010 року низку арабських країн охопила хвиля масових протестів,
яка отримала назву «арабська весна». Однією з характеристик подій «арабської весни» були кольорові революції. Такими революціями вважається ненасильницьке
повалення влади. Причиною цих подій стало погіршення соціально-економічного
рівня населення та зростання напруги в суспільстві. Приводом до початку «арабської весни» було самоспалення Мухамеда Буазізі в Тунісі, яке відбулося 10 грудня
2010 року. Події, які розгорталися далі призвели до зміни або повалення політичного режиму країн Ближнього Сходу, бо народ був незадоволений політикою своїх
диктаторів. [2]
Важливим моментом у подіях «арабської весни» стало широке використання
Інтернету і різноманітних інформаційно-комунікативних технологій, які виконали
роль двигуна для протестних мас.
В цей час важливим фактором стало підвищення доступності Інтернету в арабському світі. Хвиля «арабської весни» збіглася за часом з Інтернет-бумом в Тунісі,
Єгипті, Лівії, Бахрейні та інших країнах регіону.
Істотну роль в здійсненні арабських революцій майже у всіх країнах відігравав інтернет, а саме соціальна мережа Facebook. . Практично у всіх країнах регіону створення сторінки-заходу в Facebook, яка була пов’язана з проведенням загальнонаціонального мітингу, призводило до реальних вуличних виступів. За допомогою цієї мережі
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учасники протестних рухів координували діяльність інших. Також в інтернеті здійснювалося інформування народу та світу загалом про події, що відбувалися.
Також за допомогою соціальної мережі Twitter збирали незначну кількість громадян, які погоджувалися брати участь в стачках, мітінгах тощо.
В розпорядженні ізраїльської газети «Маарів» опинилася детальна тактика державного перевороту. Це документ, до якого були прикріплені фотографії зі супутника, схема доріг та багато іншого. Його поширювали електронною поштою в друкованому вигляді [1].
В той же час представники влади застосували різноманітні засоби задля припинення комунікації громадян в соціальних мережах та в інтернеті в цілому. Вони вважали, що таким чином протести будуть ліквідовані.
Слід зазначити, що роль соціальних мереж в арабських конфліктах була переоцінена. Вони були лише засобом зв’язку та інформування. Люди, які брали участь в протестах, за допомогою соціальних мереж могли залучатися підтримкою з усього світу.
Інтернет є інтерактивним середовищем, зручним для поширення будь-якої інформації серед необмеженого кола осіб без матеріальних витрат і особливих зусиль.
Сучасний рівень розвитку Інтернету дозволяє користувачам швидко поширювати
інформацію, створювати спільноти користувачів (особливо в мережевих щоденниках - блогах, а також в соціальних мережах).
Таким чином, можна зробити висновок, що соціальні мережі були лише одним
з інструментів конфліктів в Арабських країнах. Телебачення, Інтернет, соціальні
мережі, мобільні телефони та інші гаджети перетворилися в ефективний інструмент
міжнародної політики. Сучасне інформаційне суспільство, активно використовуючи Інтернет мережі, продемонструвало свою легку маніпульованість і довірливість. Але все ж таки головна причина «арабської весни» полягає у наростанні напруги в суспільстві через утиск прав і свобод людини.
Список використаних джерел
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Y. D. Bohomaz
BILINGUALISM IN UKRAINE
Bilingualism - knowledge of two languages and the ability to successfully communicate using both of them (even with minimal knowledge of the languages).
The source of bilingualism, as a rule, is ethnic heterogeneity of the society itself, for
example, the existence in the same state of two ethnic groups using different languages.
Since there are practically no ethnically «pure» states in the modern world, bilingualism
as a phenomenon is widespread.
In Ukraine, the absolute majority of the population are bilinguals. Russian-Ukrainian
bilingualism is the predominant form of cultural, everyday communication and speech
behavior in Ukraine, regardless of nationality.
The traditional distribution of Ukrainian, and Russian. languages associated with the
area of residence.
In Western Ukraine, Ukrainian is used as the main language by Ukrainians regardless
of their social status, profession, urban or rural origin. Large cities of the Center, East and
South of Ukraine predominantly remain Russian speaking.
The language situation in Ukraine traditionally shows a sharp dichotomy between village and city. The rural population for the most part remains Ukrainian speaking, and the
cities, with the exception of the western ones, are Russian speaking.
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For the Ukrainian cultural mentality as a whole, biculturalism is an important characteristic, since there are practically no Ukrainian and Russian monolinguals at the individual and mass level.
A linguistic phenomenon peculiar to Ukraine is Surzhyk, a mixture of Ukrainian and
Russian languages. Surzhyk is very widespread in Ukraine. Official data does not exist,
but it is estimated that a fifth of the population uses it. Some linguists, either because of
their convictions or for provocation, suggested recognizing it as an independent language
and even including it among the state languages.
Official bilingualism is a term reflecting the situation when two languages are recognized by the state at the official level as a result of legally enforced norms or laws.
Informal bilingualism corresponds to the situation when there is only one of the two
languages officially recognized at the legislative level, which is the one most often used
by the population of this state. Quite often, one can observe the phenomenon when, being
unrecognized at the official level as a state, the second language is widely used by a significant part of the population.
The experience of Western countries, where the development of a bilingual education
system is associated not so much with internal processes, as with the general trend towards
integration, the desire for dialogue and cultural communication, is valuable for Ukraine.
The development of the theory and practice of bilingual education can contribute to an
active search for innovations in this direction.
In Canada, the ideas of plural and multicultural education are fully realized. Education
using two official languages - English and French, is guaranteed by the constitution of this
country.
Interesting examples are Belgium and Switzerland, each of which have more than 2
official languages (French, Dutch and German in Belgium; and French, Italian, German
and Romansh in Switzerland).
The problem of language is one of the most pressing problems in Ukraine. Given the
experience of Western states, this problem can be solved and solved without serious consequences.
Despite the large number of options, there is no need for a direct transfer of foreign
experience, but rather for a deep understanding and use of the most productive ideas in
the context of Ukrainian realities.
It is important to emphasize that, unlike the situations commonly encountered in Europe, it is the majority ethnic group, the Ukrainians, who need the support of the authorities to impose their language as the official language. The state language needs to be protected as a «minority language.» The «classical» model of a state, with a dominant nation
and one or more minorities in need of special protection, does not correspond to the reality
in Ukraine. It is possible that, with time, Ukraine might be able to recognize both of its
principal ethnic groups, Ukrainians and Russians, as equal; a bilingual mode for Ukraine
might then be conceivable. First, however, it is important to allow the Ukrainian nation to
define and reinforce itself until it is strong and independent enough to find power in diversity. Ukraine will then have to accept the idea of a political nation, rather than an ethnic
one. Cultural diversity must be respected.
The events of late 2013 and early 2014 marked a new stage in the Ukrainian state’s
development. The idea of the ethnic nation which nourished the Orange Revolution, is
now replacing by the idea of a political nation. The country is faced once more with the
challenge of multiculturalism within a process of forming a Ukrainian identity that is far
from completed. The population no longer thinks of language as the main feature of
Ukrainian identity. The formation of a Ukrainian identity is moving from a definition
given in ethnic terms to one given in political terms.
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А. Е. Артішевський
ПАРАДИГМА СВІТОГЛЯДУ У ЗМІСТІ ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ
ЯК ФОРМУВАННЯ ПАРАДИГМИ ЛЕГЕТИМАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ
Той найталановитішій над усіма, хто будь-яку
справу здатний сам здійснити і заздалегідь
передбачити, результат тієї справи.
Честі гідний і той, хто хороші поради слухає.
Хто ж не розуміє і сам і чужої поради
в толк не бере - людина порожня і негідна
Гесіод

Будь-яке мистецтво і всяке вчення, а так само вчинок і свідомий вибір, як прийнято вважати, прагнуть до певного блага. Тому вдало визначали благо як те, до чого
всі прагнуть. З метою проте, виявляється певна різниця, тому що одна мета це діяльність, інша - якісь результати при ній. У разі, коли існує мета крім дії, результати
природно кращі діяльності. Якщо ж у того що ми робимо існує якась мета, бажана
нам сама по собі, причому інша потреби бажані задля неї і не всі потреби ми обираємо заради іншої мети, то зрозуміло, що мета ця є власне благо тобто найвище
благо. Пізнання його має величезний вплив на спосіб життя. А якщо так, то треба
спробувати у загальних рисах уявити собі, що це таке і до якої з наук, або якого з
умінь, має відношення. Треба мабуть визнати вище благо відноситься до ведення
найголовнішою науки, яка є власне керуючої. А такою є наука про державу або політика [1, c.40-41].
Аристотель дає розвернутися змісту і сенсу, які виявляються в даній дійсності
або передбачаються нею. Доброчесність і благо у нього не продиктовані ззовні норми, а необхідна передумова індивідуальної та соціальної практики, запорука її успіху: добротність, надійність душевної установки, правильність дій і вчинків.
Етика вже політика і в цьому сенсі її частина, зважаючи на те що кредит довіри
політичної влади будується на засадах справедливості, легітимна політика в свою
чергу відправляється від етики. Давньогрецький мислитель, засновник філософської школи, один із основоположників європейської філософії Платон досліджував
політику і етику як одне ціле.
Оскільки наука про державу користується іншими науками як засобами крім
того, законодавчо визначається які вчинки варто робити, а від яких утриматися.
Якщо для одного благо є те ж саме що для держави, більш важливим і більш повним
є благо держави [1, c 43-44].
У Платона справедливість названа досконалою чеснотою вона очолює все чесноти і в державі. Справедливість ще в більшій мірі, ніж шляхетність і навіть розумність, схильна вбирати в себе інші чесноти. Справедливість як супер чеснота передбачає виконання законів, а не вимагає від людей доброчинності.
До загальної справедливості відносяться слова написані Кантом «Дві речі наповнюють душу завжди новим і усе більш сильним подивом і благоволінням, чим
частіше і триваліше ми міркуємо про них, - це зоряне небо наді мною і моральний
закон в мені» [3].
Кант розробив етичну систему, засновану на категоричному імперативі, - вимозі
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розуму неухильно дотримуватися вироблених ним правилам. Цей імператив надає
можливість уникнути подвійних стандартів і має три, взаємодоповнюючих, формулювання:
Роби так, щоб максимум твоєї волі був би загальним законом. Це формулювання
дуже просте і безпосередньо випливає з передумов, якими користується Кант. По
суті, він закликає нас, при скоєнні якогось дійства, уявити, що було б, якби так робили всі і завжди. Причому оцінка цього прояву в даному випадку буде не стільки
етична або емоційна, а виключно логічна. В разі, якщо всі поводяться таким чином,
як і ми, дія втрачає свій сенс. Наприклад, перш ніж збрехати, уявімо, що все завжди
будуть брехати. Тоді брехня буде безглуздою, оскільки всі будуть знати, що те, що
їм кажуть брехня. Комунікація при цьому буде практично неможлива.
Роби так, щоб ти завжди ставився до людства і в своїй особі, і в особі всякого
іншого так само, як до власної мети, і ніколи не ставився б до нього тільки як до
засобу задоволення власної мети. Це формулювання з набагато меншою очевидністю випливає з зазначених вище передумов, і при цьому вона є одночасно і більш
очевидною, і більш цікавою, ніж перша. Вона виходить з того, що джерелом будьякої мети і цінності є розум. І саме розум є метою того законодавства, яке він розробляє. Відповідно, метою законодавства є кожен носій розуму, кожне розумне
істота. Якби ми на основі першої формулювання категоричного імперативу взяли
за правило використовувати інших як засобу для досягнення мети, а не як мети самої по собі, то зіткнулися б з парадоксом, в якому ніхто і ніщо не може служити
джерелом мети, заради якої могли б використовуватися ті чи інші засоби.
Цей імператив може здатися досить тривіальним, оскільки він дуже схожий на
«золоте правило моральності»: роби так, як ти хочеш, щоб ставилися до тебе. Однак
він цікавий тим, що, по-перше, як і перший імператив, базується на логіці, а не на
бажанні або цінності, як «золоте правило». По-друге, якщо «золоте правило» пропонує подивитися на власні бажання і поступати по відношенню до інших так, як
якщо б вони були нами, то друге формулювання категоричного імперативу пропонує усвідомити цінність чужого життя і бажань, не підміняючи їх власними.
Третій категоричний імператив не так явно виражений в тексті, як перші два.
Він сформульований Кантом наступним чином: «ідея волі кожного розумної особистосчті як волі, що встановлює загальні закони». Тут з'єднуються перше і друге
формулювання категоричного імперативу. Перше вимагає встановити загальні
об'єктивні закони. Друге вимагає зробити метою цих законів суб'єкт. Трете фактично повторює передумови і попередні формулювання. Сенс третього формулювання полягає в тому, що воля кожного розумної особистості повинна служити джерелом законодавства для себе. Тільки тоді вона буде вільно виконувати це законодавство. При цьому вільною є лише поведінка, що диктуються розумом. Тобто
будь-яка розумна особистість встановлюває собі і світу закони і в силу своєї розумності, світогляду бажає цих законів, оскільки вони спрямовані на реалізацію мети,
що диктуються розумом та логікою. Отже легетимація політичної влади в повній
мірі залежить від і світогляду політиків що представляють цю владу.
Якщо легетимація політичної влади залежить від світогляду політиків що сформували владу, то прояви негативних явищ що викликають невдоволення владою її
делегетимація також повязана із світоглядом представників влади.
Справедливість – основа довіри в суспільстві. В Україна останніх 28 років відбувається прояви популізму, політики за для своєї легітимації обіцяють суспільство
рівних можливостей. Натомість світогляд представників політичної еліти дозволяє
їм «кочувати» із влади до опозиції, із партії в партію, створюючи собі вигідне місце,
прикриваючись недоторканністю.
На думку Романа Антоновича Арцишевського світогляд є особливим духовним
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утворенням, вищою, найбільш складною, синтетичною формою духовного осягнення дійсності, яке не зводиться до простої суми знань про окремі об’єкти, сторони
та фрагменти світу, а дає уявлення або поняття про світ як щось ціле і про людину
як одну з головних частин цього цілого і розкриває різні сторони взаємовідношення
людини і світу. Тому світогляд виступає одночасно і як найбільш узагальнене і систематизоване розуміння світу і як вища, сутнісна форма людської самосвідомості.
Як системо утворююче ядро духовної культури і структури особистості, як духовна
основа життєвої позиції людини, яка виявляється в її свідомому сталому ставленні
до навколишньої дійсності (включаючи природу і суспільство), до інших людей і
до самої себе [2, c. 4-5].
Невіра в ефективність дії демократичних механізмів в українських реаліях посилюється і внаслідок того, що правляча політична еліта в Україні є доволі закритою групою з відповідним світоглядом, який не відповідає засадам етики сформульованої Арістотелем. Зважаючи на це, демократичні механізми і на загальнонаціональному, і на місцевому рівнях використовуються доволі часто для обслуговування корпоративних інтересів. Ці чинники підтверджують: політична система України у своїх найважливіших ціннісно-культурному, нормативно-регулятивному,
організаційному та поведінковому вимірах є демократичною радше за формою, але
не за змістом.
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Д. В. Лісний
РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА В УКРАЇНІ
Основний етап становлення інституту президенства в Україні припадає на початок 90-х років ХХ століття, коли Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки 16 липня 1990 року було прийнято декларацію про державний суверенітет. Згодом, 5 липня 1991 року постановою УРСР про встановлення
посади Президента Української Радянської Соціалістичної Республіки та обов'язкове закріплення цих змін у Конституції. Право та статус встановлювались Конституцією, згідно якої Президент є главою держави і виступає від її імені.
Відповідно до Конституції України, до кандидата на пост Президент України
висуваються підвищені вимоги, що пов'язано з його особливим статусом у країні.
Президент України може бути обраний громадянин України, який досяг 35-річного
віку, має право голосу і проживає в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів років, володіє державною мовою (ст. 103) [1].
Виділяють декілька етапів розвитку інституту президенства в Україні:
1) 1990-1995. Перші вибори Президента 1 грудня 1991 р. за мажоритарною виборчою системою. Проводиться референдум, на якому проголошують Україну незалежною державою. На посаду президента обирають Леоніда Кравчука.
Президент, як глава держави, повинен гарантувати цілісність та державний сувернітет України, права та свободи громадянина, дотримання Основного Закону, а
також, як головнокомандувач ЗСУ, забезпечити національну безпеку й обороноздатність країни. Глава держави користується правом недоторканності на час виконання повноважень. За посягання на честь і гідність Президента України винні
особи притягаються до відповідальності на підставі закону [2]. Як глава держави,
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президент мав такі повноваження: 1) керувати та спрямовувати роботу уряду. 2) подання кандидатури на призначення посади прем'єр міністра; 3) подавати на розгляд
план державного бюджету.
19 липня 1994 року на посаду президента обирають Леоніда Кучму.
2) 1996-2004. Прийняття нової Конституції 28 червня 1996 р., до якої внесені
зміни стосовно статусу Президента України. Таким чином глава держави стає уособленням влади. Закріплюється президентсько-парламентська форма правління.
Глава держави обирається на засадах рівного виборчого права таємним голосуванням на 5 років (ст. 103 Конституції).
На виборах Президента 1999 року у другому турі перемагає Леонід Кучма з результатом 56%.
3) 2004-2010. Обрання президентом Віктора Ющенка (2004 рік) та зміни в Конституції, перехід до парламентсько-президентської форми правління. Cуттєві зміни стосовно повноважень Президента: 1) розподіл владних повноважень між президентом та
органами державної влади; 2) позбавлення права утворення міністерств та впливу на
склад Кабінет Міністрів України; 3) дострокове припинення повноважень Верховної
Ради; 4) внесені Президентом законопроекти розглядаються позачергово.
30 вересня 2010 р. Конституційний Суд визнав неконституційним закон,
прийнятий 8 грудня 2004 р. Причиною зміни став перерозподіл повноважень державної влади після перемоги В. Януковича. Таким чином, Україна знову повернулась до президентсько-парламентської моделі.
Нарешті, в лютому 2014 р. в Україні було знову встановлено парламентськопрезидентську форму правління.
У більшості країн президенти мають повноваження, що стосуються організації і
діяльності органів законодавчої влади. Вони призначають дати проведення виборів у
парламенти, скликають їх на сесії, можуть достроково розпускати парламенти з
обов’язковим призначенням нових виборів, санкціонують і промульгують закони, мають право вето. Президенти мають також право законодавчої ініціативи, право звернення до парламенту з посланнями, які не підлягають обговоренню, тощо [3].
Отже, ми дійшли висновку, що президент посідає особливе місце в системі державної влади. Дотримуючись закону та Конституції, гарант виконує свою політичну волю в межах приписаних йому законів. Він виступає гарантом єдності та суверенності держави, обраний народом, гарантує останньому права, свободу та захист. Таким чином, інститут президенства має великий вплив на розвиток демократичних інститутів, політико-правових відносин та в цілому на розвиток України як
суверенної, демократичної держави.
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М. К. Заруднєв
ПЛЮРАЛІЗМ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
Процес формування дієздатного громадянського суспільства в Україні став активно набувати розголосу після подій Революції Гідності у 2014 році. Основним
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стрижнем громадянського суспільства є організації, спілки, кооперативи. Організації громадян зі своїми поглядами почали формуватися ще за радянських часів, здебільшого це були дисидентські групи, які були сформовані інтелігенцією того часу.
Поширення громадянського руху у 1980-90-х роках у СРСР сприяло створенню нових політичних сил, партій, які виростали із громадських організацій.
Боротьба з тоталітарним минулим та залучення до суспільного життя бізнесу,
зокрема малого, демократії та плюралізму думок були основними гаслами тогочасних організацій. Станом на 2015 рік на території України зареєстровано близько 70
тисяч громадських об’єднань, але немає точної цифри, скільки із них є діючими.
Виходячи з цього факту, головною проблемою громадських організацій в України
є їхня опосередкованість. Велика кількість об'єднань призводить до аморфності та
відсутності новаторських ідей, через те ще досить велика кількість, насамперед ідеї
відомих громадських організацій в сучасній Україні є популістськими. Нові організації копіюють ідеї, мотиви та навіть інколи стиль інших, таким чином на виході ми
маємо диференційоване суспільство, де одна частина є політично та громадсько активною і постійно готова до змін, а інша є патерналістськи налаштованою: сподівається на «царя-батюшку», який прийде та дасть, і вирішить куди йти далі, через те
що ідеї, які пропонують організації, є популістськими та не співпадають з уявленням ситуації громадянами цієї типології. Дослідивши цю проблему, ми робимо висновок, що це спричинено посттоталітарним світоглядом, а саме: дивлячись через
призму радянського минулого, громадяни цього типу роблять висновки для себе
стосовно ситуації навколо себе, що докорінно є невірним шляхом.
В основі громадянського суспільства завжди лежить держава, бо без існування
держави (державних органів та інших інститутів державної влади) не існувало би
громадянського суспільства (його інститутів) у тому сучасному розумінні, яке надається цьому поняттю сьогодні. Адже громадянське суспільство набирає своєї
сили і здатності до розвитку саме у взаємодії (діалозі та партнерстві) чи протистоянні (конфлікті) з державою. Але це не означає, що інститути громадянського суспільства функціонують за своїми законами, які відрізняються від складної національної правової системи, політичного режиму і т.п. Разом із цим, громадянське суспільство не може залишатися громадянським, якщо в нього політичними методами
не вноситься порядок [1, с. 5].
Законодавство України поділяє організації за принципом: всеукраїнські, місцеві, міжнародні. Більшість організацій в Україні становлять місцеві: понад 40%.
Ми можемо припустити, що зацікавленість оточуючим життям у своєму районі, місті, регіоні зростає з кожним роком. Співпраця громадських організацій з органами
місцевого самоврядування відкриває нові перспективи у розвитку тих територій, які
знаходяться у юрисдикції органів місцевого самоврядування. На відміну від місцевих організацій, міжнародні мають 8% членства по Україні.
Підводячи підсумок, можемо сказати, що громадянська думка в Україні буде
жити довго та плідно, але для того щоб слова та ідеї почали перетворюватись на дії,
держава повинна не де-юре, а де-факто підтримувати діяльність об'єднань. На даний
час громадським організаціям в Україні бракує системності дій та їх послідовності.
Лідер грає невід'ємну роль у просуванні ідей. Маріонетковий принцип діє і на організації, не вистачає сильних духом лідерів, які керуються не корисливими мотивами, а загальним благом. Отже, сталий розвиток громадянського суспільства можливий при співпраці всіх ланок суспільно-політичного життя, де головним чинником змін є людина, громадянин, особистість.
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В. О. Шатило, М. А. Міхейченко
УКРАЇНА В СУЧАСНОМУ ГЕОПОЛІТИЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Українські землі в двадцятому та двадцять першому століттях кілька разів
знаходився в безпосередній близькості від великих геополітичних змін. За цей час
український народ - через різні чинники - зіткнувся з рядом «вікон можливостей»
для досягнення реалізації мрії про незалежність і національний суверенітет. Перше
з них відбулося в 1990-1991 роках, коли вперше в сучасній історії українці вдавалися для досягнення міцної та відносно стабільної незалежності. Другий момент як і раніше невирішений - це події, що почалися наприкінці осені 2013 року. Процес,
що називається «Революція гідності», представляє нову якість в історії українського
народу, тому українці повинні захищати свій статус кво (незалежність, територіальну цілісність, суверенітет тощо), також ствердити свої сентенції щодо затвердження свого геополітичного статусу.
Шлях до Європи є для України також і шляхом зміцнення її незалежності.
Проголошена Україною мета - стати незалежною, демократичною, без'ядерною,
позаблоковою державою - не тільки не суперечить принципам побудови нової
Європи, але й навпаки, з урахуванням зазначених її геополітичних характеристик,
найкращим чином узгоджується з ними. Розбудова української державності та системи її національної безпеки, включаючи побудову Збройних сил, зміцнення кордонів, упровадження ефективного митного режиму тощо здійснюється з урахуванням національних інтересів інших держав, передусім найближчих сусідів.
Здобуття Україною політичної незалежності є, безперечно, позитивним чинником, що істотно покращує геополітичну ситуацію в європейському регіоні, надає їй
більшої стабільності та врівноваженості. Усвідомлення національних інтересів
України надзвичайно важливе не тільки для проведення послідовної і цілеспрямованої політики у відносинах з іншими країнами, але й для вироблення відповідної
стратегії розвитку власної державності. Визначення системи національних інтересів України мусить враховувати як історичний досвід національного і державного
розвитку, так і всі аспекти сучасної геополітичної, історико-культурної, цивілізаційної ситуацій, повний спектр питань економічного, політичного, соціального та духовно-інтелектуального життя. Українська держава мусить мати власний
погляд на події, які відбуваються у світі, на близьке і далеке оточення, з яким вона
взаємодіє як самостійний суб'єкт міжнародних відносин.
На сьогодні важливе завдання України на світовій арені полягає в тому, щоб
якомога швидше змінити свій імідж одного з регіонів колишнього СРСР і завоювати
авторитет самостійної європейської держави. Досягти цього можливо лише в процесі реалізації головного національного інтересу України - відродження і зміцнення
власної державності, відтворення повною мірою демократії та ринкових засад сучасної національної економіки, формування самоідентичності її громадян як громадян України. Усе це є необхідною умовою розквіту нації, важливим засобом забезпечення національної безпеки.
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Україна як держава не може існувати в світі сама по собі, спираючись лише на
власне розуміння своїх інтересів. Країна має усвідомити себе в геополітичному контексті й у контексті розвитку світової цивілізації. Таке самоусвідомлення має зважено враховувати і весь спектр думок цивілізованого світу щодо України взагалі та
її дій на міжнародній арені. Визначення національних інтересів України й активізація її зусиль у зовнішньополітичному вимірі відбуваються на трьох рівнях:
глобальному, регіональному та локальному.
На глобальному рівні можливості України стали вкрай обмеженими після того,
як вона позбулася ядерної зброї і значно понизила свій військовий та економічний
потенціали. Унаслідок геостратегічного програшу Україна на цьому рівні виступає
як об'єкт тиску з боку глобальних силових потуг - США та міжнародних фінансових
структур, з одного боку, Російської Федерації, яка зберігає статус світової військово-стратегічної потуги - з другого. У ситуації, що склалася, Україна на глобальному рівні може зберігати свій геополітичний статус як суб'єкт, якщо балансуватиме між інтересами світових потуг в очікуванні сприятливішої для себе ситуації.
Реальність є значно складнішою, аніж це здається з погляду класичної геополітичної схеми протистоянь. Усі геополітичні схеми відбивають певні реалії сучасного
світу, але як абстрактні понятійні конструкції їх слід сприймати з певними застереженнями. Проблема геополітичного вибору може бути поставлена не тільки в площині багатовекторності, але також і в аспекті двосторонніх взаємин з окремими
країнами світу. З часу здобуття Україною незалежності головними напрямами її
зовнішньої політики були і значною мірою залишаються відносини з Росією та
західними країнами. їх важливість зумовлена комплексом історичних та політичних
чинників, а також потребами соціально-економічного розвитку країни. Зовнішньополітична активність Україна є насамперед європейською державою. Це визначено її історичним минулим, географічним розташуванням, належністю до культурних традицій європейської цивілізації, демографічним складом населення, можливостями економічних зв'язків із країнами Європи. Стратегія повернення України в
Європу повинна спиратися на реальні можливості її економічного, соціальнополітичного, воєнного та духовно-інтелектуального потенціалу. Аналіз реального
стану речей свідчить, що, по-перше, цей процес буде довгим, важким, але незворотним. По-друге, він є складним і багатомірним, оскільки охоплює низку конкретніших процесів, що диференційовані відповідно до складного характеру розвитку самого Європейського співтовариства.
Південний стратегічний напрям національних інтересів України найменш розвинутий, але з погляду перспектив найпривабливіший. За сприятливих умов
Україна може здійснювати торговельно-економічну експансію на південь і з часом
зайняти поважне становище серед країн Чорноморського басейну. Через Південь
Україна виходить у широкий світ країн Близького Сходу, Азії і Африки, через
Європу Україна може спілкуватися з Північною і Південною Америкою, через
країни СНД лежить шлях до країн Далекого Сходу, у Китай. Але геополітичні інтереси України в цих регіонах можуть визначитися, можливо, тільки тоді, коли будуть
реалізовані інтереси держави в ближчому оточенні. На цей час ми можемо тільки
намітити власні економічні інтереси в країнах Африки та Південної Америки[3].
Україна, аналогічно країнам Кавказу і Центральної Азії, перебуває у вразливій
ситуації «буферної зони» і важливого об'єкта російських геостратегічних амбіцій.
Схожість ситуацій та спільність інтересів робить необхідними кроки до консолідації цих держав, зокрема активізації їх співробітництва в межах ГУАМ. Іншим
напрямом «нейтралізації» російської експансії є активізація зусиль у питаннях поглиблення співробітництва із Заходом, а також з країнами азіатського Півдня - Туреччиною, Іраном, Пакистаном, Китаєм та Індією. Масштабне підвищення рівня
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співпраці з цими країнами сприятиме зростанню їх інтересів в Україні та інших державах пострадянського простору, що у свою чергу слугуватиме більш стриманій і
обережній поведінці РФ у стосунках із країнами пострадянського простору[3].
Подальший загальнополітичний перебіг подій в Україні, економічна
стабілізація, боротьба з корупцією, оптимізація законодавчої бази в народногосподарській сфері, пробудження інтересу зарубіжних інвесторів до українського ринку
і створення відповідних гарантій та, зрештою, остаточне завершення творення
української політичної нації залишатимуться ключовими елементами національної
безпеки нашої держави. Від розв'язання цих проблем залежить стабільність української державності та суспільного розвитку.
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А. С. Чігіра, О. С. Двуреченська
ТОРГОВЕЛЬНА ВІЙНА МІЖ США ТА КИТАЄМ:
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
На початку ХХІ ст. у відносинах між США та КНР поступово зростає конфронтаційний елемент, що обумовлено конкуренцією країн за вплив у Південно-Східній
Азії та глобальними лідерськими амбіціями Китаю. Разом з тим, США та КНР тривалий час залишалися вигідними торговельними партнерами один для одного. Після обрання на посаду президента США Д. Трампа стан економічних відносин між
двома державами загострюється. США і Китай – дві найпотужніші економіки світу,
відносини між якими здатні вплинути на глобальну економічну стабільність, що обґрунтовує актуальність дослідження стану та перспектив розвитку торговельних відносин між державами.
З метою захисту національного виробника 22 березня 2018 р. Президент США
Д. Трамп підписав меморандум, яким доручив торговому представнику Р. Лайтхайзеру забезпечити введення мит на імпорт китайських товарів. Під мита потрапили
товари приблизно на 60 мільярдів доларів – більше 10% імпорту США з Китаю.
Таке рішення викликало незадовільну реакцію КНР. Проте, вже у квітні торгове
представництво США повідомило, що у відповідь на нечесну торгівлю з боку Китаю, крадіжку технологій та інтелектуальної власності, США можуть ввести мита у
розмірі 25% на близько 1300 найменувань товарів з Китаю, у тому числі: авіаційну
продукцію, техніку, продукцію машинобудування, сталь, ліки, медичне обладнання
тощо. У відповідь Китай закликав усіх членів СОТ протистояти торговому протекціонізму США і вирішив об’єднатися з європейськими країнами проти США. Крім
того, Пекін підвищив мита на 128 товарів із США. Зокрема, мита на фрукти та вироби з них дорівнювали 15%, а на свинину та вироби з неї – 25% [3]
Для вирішення проблем у двосторонніх відносинах представники США та КНР у
травні 2018 р. розпочались непублічні переговори, які виявились безрезультатними. 29
травня стало відомо про наміри Д. Трампа запровадити чергові тарифні обмеження для
китайських товарів протягом наступного місяця. Це рішення було прийнято всупереч
намірам Мінфіну США не запроваджувати нові мита на товари з КНР до завершення
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двосторонніх перемовин. Вплив Д. Трампа на економічну політику США виявися вирішальним. У серпні 25%-ві мита на товари з Китаю набули чинності. Загальну вартість нових обмежень оцінюють у 16 мільярдів доларів [1] Американські мита на китайські товари, запроваджені у вересні, на думку експертів, можуть мати ще більші
економічні наслідки для КНР. У відповідь на дії американської влади уряд КНР запровадив митні тарифи на американські товари загальною вартістю 60 мільярдів доларів
на рік, зокрема, вони стосуються зрідженого природного газу. Така тенденція дозволяє
стверджувати про появу деструктивних напрямів в економіках США та КНР. Загострення економічних відносин між двома державами, на думку експертів, негативно
вплине і на глобальну економічну ситуацію [2].
Відповідно до розрахунків аналітиків МВФ, Китай та США вже потерпають від
торговельної суперечки. У подальшому оголошені раніше ввізні мита на товари загальною сумою 360 мільярдів доларів, а також на автомобілі та автозапчастини, за
прогнозами МВФ, призведуть до спаду економіки США на 0,9%, а Китаю - на 0,6%.
[2] Внаслідок поетапного розширення переліку імпортованих з Китаю товарів, що
підпадають під дію американських мит, на сьогоднішній день США обкладають митом фактично половину імпорту з КНР. Китай відповідає дзеркальними заходами,
але можливості Пекіна щодо дзеркальних заходів у відповідь на дії Вашингтона досить обмежені, адже КНР імпортує щороку із США товарів на суму близько 130
мільярдів доларів. Натомість США ввозять з КНР товарів на суму понад 500 мільярдів доларів. Крім того, вплив торговельної війни на економічну стабільність двох
держав та життя пересічних громадян може призвести до виникненню недовіри до
урядів держав, зокрема у США, та мати негативний вплив в цілому на розвиток всіх
державних сфер.
Отже, зважаючи на всі обставини, завершення торговельної війни між США та
Китаєм у найближчій перспективі чекати не варто. Причина полягає у відсутності
прогресу у перемовинах між сторонами щодо даної проблеми. Американська сторона не вповноважена Д. Трампом вести справжні двосторонні перемовини, а Китай
очікує, що їх розпочнуть саме США. Найбільш ймовірний варіант – це продовження
ескалації війни, що може вплинути на більшість галузей економіки обох країн, а
також на глобальну економіку.
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A. P. Shylova
THE ISSUE OF FAILED STATE ON THE INTERNATIONAL LEVEL
The term ‘failed state’ determines the state which has a great deal of international
security and humanitarian problems. It is a country that perform poor development indices, suffering from crises, regional political and economic instability. However, there is
an importance of solving such kind of the issue on international level with a great influential institution, there is no strictly agreed definition on what ‘failed state’ is. It is mostly
considered as a concept and includes various specific criteria and indicators that represent
the state’s failure.
Every state has its own reason for fragility or failure, but the majority of them goes
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through the political instability, i.e. the situation when country is not able to provide citizens with public goods [1]. On the contrary to failed state, successful state always gains
control over the territories and the population of this area, assuring with provision of
proper diplomatic relations not only within the country, but also its external ones.
On the other hand, without defining the clear definition of failed state, in accordance
to its performances, it also can be classified as fragile or weak one, failing or collapsed.
Mostly such a concept is based on capacity of governmental structure to deliver public
goods [2].
Despite all the existing definitions of failed state, the main feature of it can be distinguished – gap in governmental structures. In most cases it includes maintenance of monopolistic market system, lack of control over the territories, inability to carry out basic
political and economic policies and unattractive social and legal environment for international affairs. Among narrowly political peculiarities it can stress out weak protection of
basic human rights, justice delivering to society and ineffective administration within the
state. Moreover, social environment struggles to meet the minimal investments in basic
needs of its citizens, such as educational services, increase in literacy rate and improvement of healthcare system.
In the majority cases of failed states political structures with accordingly distributed
political regimes are changing with some political representatives and in their favor.
Therefore, intercommunal hostility occurs in addition to the victimization of their own
citizens [3]. Such kind of politics usually leads to the uprising of the people and taking
down the current political power. Thus, the aim for fighting for this power appears and
shows incredible internal violence to the side of the people. Moreover, all the actions taken
cane be typified by infrastructural destruction and environmental issues.
In order to depict the clearer picture of what failed state is, the Fund of Peace publish
reports of annual index changes which determine the state as failed. Different indicators
are used to rank states in order of their sustainability: political (public goods provision
level, human rights ad rule of law, security functioning and external intervention), economic (one-sided development and mass poverty) and social (mass social pressures, brain
drain and grouped complaints) [4].
From all the mentioned above, it can be claimed that clear definition of what failed
state is may vary significantly, so as it may include a great deal of characteristics or be
just defined by the provision level of public goods to the citizens. Building up more specific criteria makes an essentially importance that could differentiate definitions in politics
and economics, thus, make a strict difference between terms of ‘fragile’, ‘weak’ or ‘failed’
states. Creation of such restrictions would help policymakers to understand and outline
specific methods which could prevent failure appearance or, in case of already existing
failure, to figuratively rehabilitate the state and provide with the state-building assistance.
To summarize, the failed state is a state without any proper working governmental
system, that uses mostly military forces as a factor of influence on citizens. The dominating feature is political abuse which is served as a source of violation of human rights,
because political structures do not afraid to use military and violent methods in order to
take control over the government. Due to centralization or polarization of government,
public goods and basic services for people are not provided at all, or only in particular
regions. Failure of such states, first of all, shows their inability to adapt to given political
institutions due to states’ internal cultural, historical and political features, which represent
a challenge to a further state-building.
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Д. О. Павлій, О. С. Двуреченська
РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ
Після розпаду біполярної системи наприкінці XX ст., серед учасників міжнародних відносин стрімко збільшується кількість недержавних акторів, формується
більш складна і неоднорідна міжнародна система. В глобальному світі ціла низка
проблем виходить за межі компетенції національної держави. Серед недержавних
суб’єктів міжнародних відносин помітну роль починають відігравати міжнародні
неурядові організації.
Міжнародні неурядові організації уособлюють нову форму міждержавного
співробітництва, більш дієву в порівнянні з договірними практиками і міжнародними конференціями. Наразі нараховується десятки тисяч міжнародних організацій, різноманітних за цілями, функціями, складом учасників та місцем в міжнародних відносинах (ICRC, Greenpeace, Amnesty International, Human Rights watch,
Freedom House тощо).
Фактично, міжнародна неурядова організація являє собою об’єднання громадських активних громадян декількох держав для досягнення цілей міжнародного масштабу, спрямованих на мобілізацію громадської думки. І оскільки учасники не
уповноважені висловлювати позицію офіційного уряду своїх країн, вони є менш обмеженими в своїх діях і здатні виносити на порядок денний проблеми, які національним уряді важче вирішити. Завдяки чіткій спеціалізації неурядові організації виконують поставлені завдання ефективно і швидко, вони конструктивно налаштовані
на реалізацію конкретних завдань у сфері своєї компетенції [3]. Міжнародні неурядові організації організовують навчання, видають інформаційно-аналітичні матеріали, спостерігають за дотриманням норм міжнародного права, влаштовують заходи
і акції. Завдяки цьому міжнародні неурядові організації допомагають урядовцям
краще зрозуміти особливості тієї сфери діяльності, за яку вони несуть відповідальність, окреслити актуальні проблеми.
Міжнародні неурядові організації сприяють посиленню громадського контролю
за виконанням державою своїх зобов’язань, а також утворенню глобального громадянського суспільства. Міжнародні неурядові організації виводять прийняття
управлінських рішень за межі політичної еліти [2]. Збільшення кількості міжнародних неурядових організацій свідчить про посилення процесу демократизації у міжнародних відносинах і розвиток багатосторонньої дипломатії, оскільки ширші кола
громадянського суспільства залучаються до політичного процесу.
Міжнародні неурядові організації здійснюють і правотворчу діяльність: розроблення проектів резолюцій та конвенцій, внесення проектів у відповідні органи держав та міжнародних урядових організацій та вимога їх детального розгляду, створення умов для підписання й ратифікації міжнародних договорів [1].
Отже, однією з основних передумов збільшення ролі неурядових акторів у міжнародних відносинах є відставання національних інститутів влади від зростаючих
потреб вирішення загальносвітових проблем. Міжнародні неурядові організації
сприяють формуванню глобального громадянського суспільства і підвищенню ролі
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пересічних громадян в політичних процесах і міжнародному житті. Завдяки їхній
діяльності відбувається процес демократизації міжнародних відносин і формування
багатосторонньої дипломатії.
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Ю. О. Реброва
МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ З БЕЗПЕКИ:
МІЖНАРОДНИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ВЕКТОРИ ПЕРЕГОВОРІВ
З 15 по 17 лютого 2019 р. у Мюнхені проходила 55-та конференція з безпеки,
якій пророчили стати найважливішою за останні п’ятдесят років. Вона, фактично,
стала продовженням минулорічного саміту НАТО в Брюсселі, на якому вперше анонсували тезу про руйнування ліберального світового порядку, сформованого після
Другої світової війни. Про це, зокрема, говорила раніше озвучена тема конференції
«Великий пазл: хто збере складові?» та завчасно опублікована аналітична доповідь
про настання ери конкуренції наддержав [1]. Автори цієї доповіді акцентували
увагу на згубній силі наявних конфліктів та криз, які впливають на суперництво
країн, збільшуючи протистояння між Заходом та Росією. З них виділяють десять
основних, зокрема війну в Україні.
Одним із основних питань, які були озвучені на конференції, стала необхідність
посилення єдності Європейського Союзу. Експерти Мюнхенської конференції в
своїй доповіді наголошували, що Євросоюз «…особливо погано підготовлений до
нової ери суперництва великих держав» [1], хоч і періодично замислюється над новими рішучими кроками, такими як створення власної армії. Зокрема, президент
Латвії наголосив на необхідності «Зміцнити єдність ЄС і самим активно діяти, щоб
взяти відповідальність за свою безпеку, а також зміцнити роль ЄС в галузі безпеки
в усьому світі» [2]. Однією з центральних тем форуму стало майбутнє Договору про
ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) - однієї з опор архітектури
безпеки в Європі. Оскільки альтернативи договору не створено, Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маасу закликав не лише працювати над новим договором, який міг би стати альтернативою ДРСМД, але і підключити до нової угоди про
роззброєння інших гравців, зокрема, Китай.
Виступ канцлера Німеччини Ангели Меркель містив дві основні тези: хоча Німеччина продовжуватиме підтримку України, «Північному потоку-2» - бути. Берлін не
збирається виключати РФ з поля зору, враховуючи безперспективність для європейських держав розриву відносин з Москвою в сучасній геостратегічній ситуації [4].
Якщо ж говорити детальніше саме про питання України, то, як і на попередній
конференції, переговори в форматі «нормандської четвірки» (Росія, Німеччина,
Франція, Україна) не відбулися. Однак тематика врегулювання ситуації на Донбасі
обговорювалася на полях форуму. Гевін Вільямсон, міністр оборони Великобританії, у своїй промові зазначив: «НАТО має більше значення, ніж будь-коли, тому що
давній суперник повертається в гру. 30 років з моменту падіння Берлінської стіни і
п’ять років після незаконної анексії Криму – Росія залишається загрозою для нашої
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безпеки» [3].
Активно обговорювалося питання санкцій спрямованих проти Москви, зокрема
«азовський пакет». Ця тема була ключовою під час зустрічей глави МЗС України
Павла Клімкіна та президента Петра Порошенка з європейськими та американськими партнерами. Відповідно до заяв політиків, новий скоординований пакет санкцій (проект санкцій становить 124 сторінки), планується застосувати вже найближчим часом.
Павло Клімкін у своєму Facebook висловився щодо висновків конференції: «Після двох днів занурення в реальність Мюнхенської конференції багато думок. Загалом оптимістичних, але іноді, на жаль, все-таки не дуже світлих. Російська агресія
проти України досі сприймається багатьма як драматичне кіно, яке вони дивляться
зі своєї комфортної диванної реальності» [5].
У підсумку можна вказати на важливість конференції та тих міжнародних питань, що обговорювалися, зокрема виділити тезу з аналітичної доповіді, яка наголошує «Період після закінчення холодної війни і пов'язаний з ним загальний оптимізм
закінчився» [1]. Хоча поки й не зрозуміло яким буде новий порядок можна сказати
про вступ до періоду нестабільності та невизначеності. Говорячи про Україну, потрібно зрозуміти одне правило: порятунок потопаючого – справа рук самого потопаючого. Без скоординованих зовнішньополітичних дій важко домогтися результатів,
зокрема зважаючи на інтеграційний характер світу та міжнародні партнерські відносини тієї ж Німеччини з Росією, що не дозволяє пред’явити рішучого ультиматуму Росії. Основними важелями впливу, як і раніше, залишаються санкційні списки та різного роду переговори, безуспішність яких визнають навіть європейські
лідери. Подальша ситуація навколо України може залежати лише від спільних дій
та рішучості у прийнятті рішень щодо загальних проблем та конфліктів.
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Ю. Ю. Кушелева, Т. О. Грачевська
СУЧАСНІ ГРЕКО-ТУРЕЦЬКІ ВІДНОСИНИ
Відносини між такими державами як Греція та Туреччина протягом багатьох
десятиліть характеризувались складністю і нестабільністю. Навіть ставши союзниками по НАТО, Греція і Туреччина тричі опинялися на порозі війни через численні
розбіжності щодо трактування суміжних прав з приводу акваторії та повітряного
простору над Егейським морем. На думку експертів, чергова повномасштабна криза
у відносинах між державами може знову відбутися, приймаючи до уваги події
останніх років [1].
Відносна стабілізація відносин між державами розпочалася у 1999 році, коли на
саміті ЄС в Гельсінкі Туреччина отримала статус країни – кандидата в члени Європейського Союзу. Ухвалення рішення зміцнило прагнення Анкари до активізації
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процесів європеїзації і, як підсумок, вступу до ЄС. Рішення було підтримано і грецькою стороною, яка виступала за тісну дружбу Туреччини і Євросоюзу. У контексті розвитку діалогу між Афінами та Анкарою було підписано дев’ять двосторонніх договорів з питань співробітництва в галузі туризму, фінансів, технологій та
наукових досліджень, морського транспорту, культури, митних зборів, захисту інвестицій, навколишнього середовища, а також по боротьбі з організованою злочинністю і нелегальною імміграцією. Окрім цього, міністри закордонних справ обох
держав створили особливий греко – турецький комітет, спрямований на сприяння
Туреччини в процесі адаптації її законодавства до норм Європейського Союзу.
Внаслідок змін, що відбулися у внутрішньополітичному розвитку Греції, зростання кризових тенденцій в економіці і як підсумок – державно-залежної політики
Афін від міжнародних кредиторів, міждержавне співробітництво двох держав було
на час призупинено після 2008 р. З труднощами як всередині держави, так і в питаннях зовнішньої політики зіткнулася і Турецька Республіка. Революція на Близькому Сході, конфлікт в Сирії призвели до перегляду зовнішньополітичної концепції
Анкари.
Відновлення співробітництва відбулося у 2013 р., коли в рамках засідання Вищої ради співпраці держав було підписано 24 міждержавних угод з питань співробітництва в культурній, медійній, спортивній сферах, в галузях сільського господарства, охорони здоров'я, морської кооперації, комунікацій, туризму, нелегальної
імміграції [2].
З 2015 р. відносини між державами почали знову погіршуватися, з того часу, як
Греція опинилася в епіцентрі міграційної кризи, яка, з точки зору грецького політичного та експертного співтовариства, була спровокована діями турецької влади,
яка прагнула використовувати «міграційний важіль» для збільшення тиску на Європейський Союз шляхом дестабілізації його зовнішніх кордонів. В середині 2016
року новою проблемою стала відмова Греції віддавати турецьких військових, звинувачених у підготовці державного перевороту.
У липні 2017 року взаємна недовіра двох країн посилилась внаслідок провалу
чергового раунду переговорів з кіпрського врегулювання, провину за яку турецька
сторона поклала на греків-кіпріотів і Грецію, а грецька - на Туреччину. В грудні
2017 року ситуацію погіршив скандальний візит Р. Ердогана до Афін (перший візит
Греції офіційним главою Турецької Республіки за останні 65 років), під час якого
турецький лідер, зробив відразу три образливі, з точки зору грецької дипломатії,
заяви - про те, що Греція ніколи не стала б членом НАТО без підтримки Анкари,
про утиск прав мусульманської релігійної меншини в грецькій Фракії, а також про
необхідність «модернізації» Лозаннського мирного договору 1923 року, який визначає права Греції на острови в Егейському морі [1].
Отже, протягом останніх десятиліть у відносинах між Туреччиною та Грецією
виділяють періоди як пожвавлення двостороннього співробітництва, так і його припинення. Незважаючи на існуючі досить серйозні протиріччя, обидві країни націлені на тісну кооперацію в економічних, культурних, туристичних сферах, що обумовлює їх зацікавленість у вирішенні найбільш складних питань – суперечки в
Егейському морі та кіпрського конфлікту.
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Є. М. Дубенчук, І. В. Іщенко
СПІВРОБІТНИЦТВО ЛАТВІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА УКРАЇНИ
У РАМКАХ БАЛТІЙСЬКО-ЧОРНОМОРСЬКОГО ПРОЕКТУ
Після анексії Криму та ескалації конфлікту на Сході України все частіше починають лунати заяви про створення Балтійсько-Чорноморського союзу серед експертів та громадських організацій, а також на рівні офіційних представників держав.
Новообраний президент Польщі Анжей Дуда заявив: «Я обмірковую ідею створення партнерського блоку держав від Балтійського до Чорного та Адріатичного
морів». Україну поки що не було запрошено приєднатися до робочих груп з приводу
розбудови проектів саме Балтійсько-Чорноморської співпраці на вищому політичному рівні, але з 2014 р. в Україні проводяться спільні форуми та конференції щодо
розвитку даної ідеї. Серед важливих громадських організацій можна навести «Балтійсько-Чорноморську Конфедерацію», основною метою діяльності якої є формування ефективної соціально-економічної платформи [2, с. 122].
Відродження ініціатив Балтійсько-Чорноморської співпраці є важливим аспектом трансформації сучасних міжнародних відносин, який становить важливий інтерес не лише для всіх високорозвинених європейських держав, які мають вихід до
моря, а й для перехідних постсоціалістичних демократій, що з різним ступенем успіху перебувають на стадії консолідації політичних режимів, зорієнтованих на європейську інтеграцію, зокрема, для Латвії та України. У 1997 р. з ініціативою відродження Балтійсько-Чорноморського співробітництва вперше виступив президент
Литви А. Бразаускас, і його підтримали президенти України Л. Кравчук та Л. Кучма.
На сучасному етапі головна мета можливого об’єднання – різнопланова співпраця
між його учасниками заради зміцнення гарантій безпеки, економічного розвитку,
проведення міжурядової комунікації та інших аспектів співробітництва [3, p. 381].
Поява нових впливових суб’єктів на міжнародній арені постає значним викликом для персональних амбіцій країн Західної Європи (особливо Німеччини) та Росії.
Існують і деякі інші перешкоди, що гальмують розвиток ініціатив співробітництва
в Балтійсько-Чорноморському регіоні. По-перше, це те, що більша частина країн
регіону в цілому вже входять до нині діючих потужних блоків, таких, як ЄС і НАТО.
І якщо Латвія цілком підтримує Балтійсько-Чорноморські ініціативи співпраці, то
деякі більш впливові та авторитетні країни-члени ЄС виступають проти подібних
ідей та вірогідності появи «третьої сили» в Європі (на противагу ЄС та Росії). Окрім
цього, наявні невирішені історичні та територіальні протиріччя між деякими країнами, а також прагнення окремих держав до гегемонії, що суперечить прагненню
інших потенційних учасників союзу, зокрема України та Латвії, до рівноправного
співробітництва [1, с. 58-59].
Серед перешкод наявні й чинники внутрішнього характеру в Україні. Національна система, незважаючи на серйозну кризу, має гідний економічний потенціал та
ресурси, а також високий рівень соціального капіталу, тоді як громадянське суспільство демонструє прогрес у своєму розвитку, особливо у контексті питань європейської інтеграції. Тим не менш, значна частина українського населення не має
чіткого розуміння, що собою являють гіпотетичні проекти Балтійсько-Чорноморської співпраці, а також які переваги для України може принести участь у подібних
об’єднаннях. Науковці зазначають, що підвищення геополітичної ролі України
шляхом вступу до Балтійсько-Чорноморського союзу теоретично стало б дуже важливим фактором, що визначав би прискорення процесу приєднання України до
нині діючих об’єднань – ЄС і НАТО, підвищила би її авторитет та значимість як
можливого учасника цих двох об’єднань [3, p. 381-382].
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Двостороннє співробітництво між Латвійською Республікою та Україною активно розвивалося з 1991 р. насамперед в економічній, політичній та освітній сферах,
але перебувало на низькому рівні у період 2010-2013 рр. в умовах невизначеності
зовнішньополітичного курсу та національного інтересу України. На сучасному етапі,
коли Україна працює над реформуванням національної системи відповідно до вимог
членства в ЄС, Латвія надає експертну підтримку та власний цінний досвід успішної
інтеграції колишньої радянської республіки до структур ЄС. Латвія підтримує Україну як свого пріоритетного партнера у програмі Східного партнерства ЄС. Європейська інтеграція та вирішення проблем безпеки України є принципово важливими для
Латвії, оскільки безпека та розвиток України опосередковано впливають на безпеку
в Балтійському регіоні та Європі в цілому. Також латвійська сторона постійно підкреслює важливість історичних та культурних зв’язків двох держав.
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В. І. Раілко, Т. О. Грачевська
КУЛЬТУРНО-ГУМАНІТАРНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ІТАЛІЇ
У зовнішньополітичному курсі сучасної України в контексті реалізації її євроінтеграційних устремлінь важливе місце відводиться співробітництву з західноєвропейськими державами, зокрема з Італійською Республікою. Італія є важливим партнером України не тільки в сфері економіки, політики, а в розвитку культурного,
гуманітарного співробітництва, в сфері освіти.
Україно-італійські відносини були встановлені 28 грудня 1991 р. після того як
Італія визнала державну незалежність України. Культурно-гуманітарне співробітництво України та Італії було започатковано Угодою про співробітництво в галузі
освіти, культури і науки, укладеної 11 листопада 1997 р., що набула чинності 11
квітня 2000 р.[1].
На сьогодні укладено близько 50 угод про співробітництво між українськими та
італійськими вищими навчальними закладами та науково-дослідними центрами.
Італійська республіка неодноразово підтримувала і підтримує Україну в умовах
складної ситуації, яка склалася через події на сході нашої держави. Так, з 1 січня
2017 р. Італія розпочала програму допомоги Україні на суму 35,75 млн. дол. США,
в ході якої передбачено забезпечення продовольчими товарами та ваучерами громадян України, що постраждали внаслідок військових дій та потерпають від нестачі
харчування [2].
Важливим напрямом діяльності Посольства Італії в Україні у гуманітарній
сфері стала організація прийняття на реабілітацію та лікування учасників подій на
Майдані та постраждалих на Сході України, організація відправки гуманітарної допомоги в Україну та сприяння консолідації волонтерського руху в Італії.
Таким чином, двостороннє українсько-італійське співробітництво в культурній
галузі характеризується динамічним розвитком. Забезпечення сприяння при підготовці мистецьких і наукових заходів, долучення до організації і проведення спільних двосторонніх проектів, поширення знань про українську історико-культурну
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спадщину, популяризація пам’яток української культури є пріоритетними завданнями дипломатичного представництва України в на території італійської держави.
У своїй роботі у культурній сфері посольство України ставить за мету забезпечити
якісно високий рівень присутності української художньо-мистецької та етно-фольклорної спадщини та сучасного мистецтва України в культурному просторі Італії,
що дозволить надати нового імпульсу культурно-гуманітарному співробітництву
між державами.
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В. О. Редько
ПУБЛІЧНА ДИПЛОМАТІЯ
ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВПЛИВУ НАТО
Сьогодні публічна дипломатія зарекомендувала себе, як один з найдієвіших методів взаємодії з суспільством, який окрім держав активно використовується й міжнародними організаціями, зокрема Північноатлантичним альянсом.
Публічна дипломатія є поняттям, яке було введене Е. Галіоном і являє собою
«діяльність зі встановлення зв’язку між державою та іноземною громадськістю з
метою пояснення та популяризації національних ідей та ідеалів, культури, національних інтересів та політичних спрямувань» [1, c.998].
Українські дослідники Є.Макаренко та О.Кучмій визначають публічну дипломатію як міжнародну діяльність, спрямовану на публічне представництво інтересів
держав або легітимних інституцій (урядових установ, недержавних громад, організацій та окремих індивідів) у міжнародних відносинах. Це діяльність спрямована на
формування міжнародного комунікативного середовища з метою позитивного
сприйняття й розуміння зовнішньої політики держави (або іншого суб’єкта) та протидії негативному позиціонуванню [2, c. 149].
В межах діяльності НАТО публічна дипломатія є інструментом формування в
суспільній свідомості позитивного іміджу Альянсу. Саме публічна дипломатія служить одним з методів досягнення поставлених цілей в сфері зовнішньої політики,
що проводиться Північноатлантичним блоком [3, c. 128]. Засади публічної дипломатії Альянсу визначаються Концепцією стратегічних комунікацій НАТО. Стратегічні комунікації є дещо ширшим поняттям, ніж публічна дипломатія, і являють собою «скоординоване і належне використання комунікативних можливостей НАТО
з метою підтримки політики, операцій і діяльності Альянсу, а також для просування
ідей НАТО» [4, c. 7]. Публічна дипломатія виступає складовою стратегічних комунікацій.
План розвитку публічної дипломатії НАТО в сучасних умовах, що представлений в документі «Стратегія публічної дипломатії», розроблений Комітетом громадської дипломатії Альянсу. Ця стратегія побудована на декількох базових принципах, головним з яких є: забезпечення розуміння проведеної політики в реальному
сенсі [5, c.2].
Сьогодні інституційну основу публічної дипломатії НАТО складають такі установи, як Комітет публічної дипломатії (The Committee on Public Diplomacy – CPD) та
Департамент публічної дипломатії (Public Diplomacy Division – PDD) [3, c.132; 5,c.3].
Комітет публічної дипломатії відповідає за планування, впровадження та оцінку
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стратегії в області публічної дипломатії НАТО. Він розглядає і затверджує щорічний план дій в цьому напрямку, а також робить додаткові звіти, рекомендації та
плани для Північноатлантичної ради (NAC), координує роботу Департаменту публічної дипломатії. Комітет щорічно видає документ під назвою «Стратегія публічної дипломатії НАТО». До складу комітету входить по одному представнику від
кожної держави-члена НАТО.
Департамент публічної дипломатії реалізує на практиці теоретичні програмні
установки. Його роботою керує помічник Генерального секретаря з питань громадської дипломатії. Завданнями Департаменту публічної дипломатії є: координація і
контроль діяльності всіх підрозділів Альянсу в області публічної дипломатії, практична реалізація різноманітних програм НАТО. Департамент має своїх співробітників у всіх представництвах НАТО в країнах-партнерах [3, c. 132-133].
Для ефективної реалізації публічної дипломатії, Альянс визначив три типи цільових аудиторій, на які має бути спрямована дана діяльність: 1) уряди та лідери
країн-членів НАТО, а також країн, з якими Альянс співпрацює в рамках відповідних
програм (наприклад, Партнерство заради миру); 2) національні засоби масової інформації та міжнародні інформаційні агенції; 3) широкі верстви населення країн
світу.
В Стратегії публічної дипломатії НАТО міститься конкретний перелік об’єктів,
на які має бути спрямована публічна дипломатія і до яких належать: політичні лідери, парламентарі, дослідники та експерти в сфері безпеки, журналісти, викладачі,
вчені, керівники авторитетних неурядових організацій та ін. [6; 7, c.5].
В загальному вигляді об’єктами публічної дипломатії Альянсу можна назвати:
цінності, зовнішню і внутрішню політику, культуру та міжнародну громадську думку.
Інструменти публічної дипломатії НАТО можна поділити на дві категорії: інформаційно-комунікаційні та наукові.
Роль інформаційно-комунікаційних інструментів полягає в доповненні інформаційної діяльності, яка ведеться кожною країною і метою якої є пояснення громадськості політики і цілей Альянсу. Дана діяльність може бути розділена на три основні сфери: 1) преса і засоби масової інформації, 2) зовнішні відносини і 3) розповсюдження інформації в електронному або друкованому вигляді. Значення наукових
інструментів полягає в проведенні відповідних програм, спрямованих на поглиблення співробітництва з партнерами, та які базуються на наукових дослідженнях та
інноваціях, що мають цивільний характер (однією з найефективніших програм у даному напрямку є «Наука заради миру»).
Крім цього, програми публічної дипломатії Альянсу передбачають проведення
таких заходів: заходи у самій штаб-квартирі НАТО; заходи зовнішнього характеру;
заходи, що проводяться під егідою урядових або неурядових організацій поза межами штаб-квартири, яким може надаватись концептуальна, практична або фінансова підтримка з боку НАТО та заходи, організовані іншими зовнішніми відомствами за прямої або непрямої підтримки з боку НАТО. Значну увагу НАТО приділяє, також, засобам «веб-дипломатії»: Альянс має власний сайт та сторінки в соціальних мережах.
Можна сказати, що публічна дипломатія в діяльності НАТО відіграє значну
роль, яка в майбутньому буде тільки посилюватися. Це, насамперед, пов’язано з
трансформацією класичних методів взаємодії в зовнішньополітичній діяльності та
необхідністю пошуку нових підходів популяризації політики, ідей та цінностей, які
декларуються організацією. Тут, завдяки різноманітності інструментів та здатності
вести політику направлену на широкий спектр зв’язків, публічна дипломатія демонструє свою практичну цінність.
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К. О. Щербакова, О. Ю. Висоцький
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕЛЕКТРОННОЇ ДИПЛОМАТІЇ США
Електронна дипломатія, як і традиційна дипломатія, намагається реалізувати
поставлені завдання зовнішньої політики країни, а також захисту прав та інтересів
держави, її установ і громадян за кордоном. Головним інструментом електронної
дипломатії США виступає Інтернет, а саме веб-сайти та соціальні мережі, які дозволяють підтримувати та розвивати зв'язок з усім світом. Ключовим компонентом
стали саме соціальні мережі, які швидко набирають популярність по всьому світу.
«Цифрова реформа», яка зробила метою ефективне застосування соціальних мереж та інших можливостей Інтернету, була санкціонована особисто держсекретарем
в першій адміністрації Барака Обами Хілларі Клінтон. Коли вона очолила Держдепартамент, у нього була всього одна офіційна сторінка в мережі. Її послідовник
Джон Керрі дістав міністерство з більш ніж 200 акаунтами в Twitter, більш ніж 300
сторінками в Facebook, а також з віртуальними представництвами в YouTube,
Tumblr і Flickr - і все це на 11 мовах [1].
Якщо казати про перших осіб країни та політичних діячів, як про важливі та
впливові суб’єкти електронної дипломатії, то наразі вони займають активну позицію, використовуючи соціальні мережі для подальшого просування свого зовнішньополітичного курсу. Соціальні мережі в руках чиновників перетворилися на інструмент, що дозволяє безпосередньо спілкуватися з мільйонами громадян.
Електронну дипломатію можна вважати «соціальною дипломатією», адже в перше чергу вона націлена на будування зв’язків саме з громадянами, як найбільш
активними користувачами мережі Інтернет. Вважається, що моду на «соціальну дипломатію» ввів в березні 2007 року Барак Обама, коли він, ще будучи сенатором,
завів обліковий запис в Twitter. Для залучення підтримки молодого виборця чорношкірий кандидат використовував імідж сучасного і «просунутого» політика. Він демонстративно користувався модними пристроями зв'язку та соціальними мережами. Наразі він має найбільшу кількість читачів серед інших політиків. Його аудиторія нараховує 105 млн. осіб. Найбільшого піку активності його діяльність в мережі Інтернет набула саме у період його президентства та продовжилась після [3].
Об'єднання користувачів навколо ідеології і політики США здійснюється за допомогою переміщення урядових сайтів на такі платформи, як Facebook, Twitter і
Youtube, за допомогою створення особистих акаунтів представників уряду США на
платформі Twitter, що є найпопулярнішою серед громадян США та інших держав.
Матеріали адміністрації США зараз щодня публікуються і поширюються на
Twitter, Facebook і YouTube. Держдепартамент дав користувачам можливість залишати коментарі, брати участь в форумах, читати стрічку новин і, нарешті, стежити
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за зовнішньою політикою Вашингтона. Держдепартамент веде свій власний блог
під назвою Dipnote, який поширює серед передплатників новинні листи і надає новини з низки тем, відео-та фотогалерею [2].
Таким чином, ми бачимо, що на сучасному етапі розвитку електронної дипломатії США соціальні мережі як її інструмент відіграють ключову роль. Саме використання таких популярних мереж, як Facebook, Twitter, Flickr, дає змогу уряду
США більш ефективно проводити свою зовнішню політику, будувати позитивний
імідж своєї держави для всього світу, а також налагоджувати зв'язок з громадянами.
Хоча електронна дипломатія є новою і перебуває у стані розвитку, її інструменти і,
у тому числі соціальні мережі, також розвиваються та їх використання щоразу змінюється, - неможливо заперечувати її значення та вплив на міжнародні відносини.
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Г. С. Стрюкова
ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ФРАНЦІЇ
Культурна політика, в широкому розумінні - це система, в якій постійно поновлюється взаємодія державної влади, недержавних структур (політичні партії, релігійні конфесії, громадські об'єднання), особистостей чи соціальних груп з питань
культурного розвитку суспільства.
Держава займає особливу роль в ряду суб'єктів культурної політики. У відповідності зі своїми функціями держава повинна формувати культурне життя суспільства в цілому. З одного боку, держава зобов'язана проводити власну культурну
політику, а з іншого, виконувати завдання узгодження культурних потреб і інтересів всіх соціально-значущих груп і прошарків суспільства. І головне завдання при
цьому в тому, що на державу покладається відповідальність за розвиток культури,
коли держава виступає головним гарантом реалізації конституційного права громадян на участь у культурному житті і рівного доступу до цінностей культури, інформаційних ресурсів, створення базових умов для доступу до культурних благ.
Держава здійснює управління суспільством і для неї, як єдиному суб'єкту, належить право законодавчого регулювання культурного життя. З цих позицій, суть культурної політики можна уявити як сукупність принципів і норм, якими керується
держава у своїй діяльності щодо збереження, розвитку та поширенню культури, а
також сама діяльність держави в галузі культури.
Для Франції міжнародне культурне співробітництво, пропаганда своєї культури
і мови традиційно є невід'ємним, і навіть пріоритетним напрямом державної політики, як зовнішньої, так і внутрішньої. Основними цілями зовнішньої культурної
політики Франції є: всебічний розвиток системи соціально-культурних ціннісних
орієнтацій; допомога населенню в становленні ціннісних орієнтацій; залучення до
різноманіття культур людства, виховання толерантного ставлення до інших культур
і виховання демократичного, плюралістичного світогляду [2].
Першочергова роль у зовнішній культурній політиці Франції відводиться лінгвістичному фактору. Для цієї країни характерне розуміння того, що мова є важливим інструментом зовнішньополітичного культурного впливу. Протягом ХХ ст. в
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зв'язку зі зростаючою роллю англійської мови міжнародне значення французької
мови знизилося [3].
Ще в 1970 році з метою підтримки французької мови в світі почалося формування Міжнародної організації Франкофонії (франкомовна спільнота на сьогоднішній день включає 131 млн. чоловік). Також діють Міжурядове агентство франкофонії, Університетське агентство франкофонії, Міжнародний союз франкофоної преси
та інші подібні організації[1].
Іншим пріоритетним напрямком зовнішньої культурної політики Франції є університетське і наукове співробітництво. Щорічно французький уряд виділяє близько 20 тис. Стипендій для стажування і навчання іноземних студентів у Франції, а
французькі вузи підписують угоди про співпрацю із зарубіжними вищими навчальними закладами. Також по всьому світу діють 28 французьких дослідницьких центрів і близько 150 археологічних пошукових партій[4].
Також важливим інструментом багатосторонніх культурних зв'язків Франції є
Французька комісія ЮНЕСКО, яка грає роль сполучної ланки між організацією і
державою. До завдань комісії входить підтримка роботи ЮНЕСКО у Франції (43
об'єкти), контроль за виконанням програм організації, здійснення міжнародного
співробітництва в рамках компетенції ЮНЕСКО відповідно до пріоритетів своєї
країни, вироблення ідей, а також поширення інформації. Комісія працює в тісному
контакт з Постійною делегацією Франції в ЮНЕСКО[2].
Головним реалізатором міжнародних культурних зв'язків є Міністерство закордонних справ. Іншими акторами французької зовнішньої культурної політики можна назвати Міністерство культури і комунікації, частково Міністерство народної
освіти, радників з питань культури при посольствах, французькі культурні центри
та інститути, «Альянс Франсез» та ін ..
Альянс Франсез - культурно-просвітницька некомерційна громадська організація, що здійснює свою діяльність за підтримки Посольства Франції. Місія організації полягає в поширенні французької мови та культури в усьому світі, в заохоченні
діалогу культур.
В даний час багато держав вже усвідомили, що культурний обмін між народами
є невід'ємним атрибутом розвитку людського суспільства, і зрозуміли велике значення взаємодії культури і дипломатії. У зв'язку з цим можна говорити про сформований феномен зовнішньої культурної політики, яка знаходиться в дипломатичному
арсеналі більшості країн.
Отже, можна зробити висновок, що для успішної реалізації зовнішньої культурної політики від держави вимагається, перш за все, визначити культурні цінності,
усвідомити їх значення, а також сформулювати пріоритети, цілі і ключові завдання.
Це найважливіший крок, без якого неможливо вибрати правильний напрям всієї роботи. Також необхідно: розробити концепцію і основний план дій; здійснювати гідне фінансування; створити систему інститутів з чітко визначеними завданнями,
злагоджено діяти на різних рівнях; підтримувати і заохочувати недержавні установи, що займаються питаннями зовнішньої культурної політики - фонди, асоціації,
громадські організації і т.д.
Список використаних джерел

1.Загрязкина Т.Ю. Франкоязычные культуры. Проблемы языка и общества – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ). - 2011г. - 252 с. 2.Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиров: Сб. материалов. М.: Либерея, 2002. 3.Можина
В.А. Государственная политика Франции в области культуры в 1960−70-е годы. - М., 2012. 4.Косенко С.И. Политика культуры или культура политики. Опыт Франции. М.: Восток-Запад, 2008.
С. 96. 5.Jean-Francois de Raymond. L'action culturel extйrieure de la France. Documentation franзaise.
Paris, 2000. Р. 58.
95

В. С. Савінок
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ФРН
ЗА ЧЕТВЕРТОГО УРЯДУ «ВЕЛИКОЇ КОАЛІЦІЇ» (2017-2021)
14 березня 2018 року у Федеративній Республіці Німеччини (ФРН) склав присягу
новий
уряд
«великої
коаліції»
Християнсько-демократичного
союзу
(ХДС)/Християнсько-соціального союзу (ХСС) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) під проводом Ангели Меркель [1]. Однак, питання визначення напрямів розвитку політики Німеччини в Європейському Союзі (ЄС) постало ще під час переговорного процесу щодо продовження існування цього політичного альянсу. Так, в
грудні 2017 року з пропозицією з поглиблення інтеграції в рамках Євроспільноти з
метою створення «Сполучених Штатів Європи» виступив тодішній голова соціал-демократів Мартін Шульц [2]. Водночас, у зв’язку з затяжним переговорним процесом
зі створення нової «великої коаліції», Німеччина виявилася впродовж понад 5 місяців
після виборів неспроможною до надання відповіді на озвучені у серпні-вересні 2017
року пропозиції французького президента Емманюеля Макрона стосовно поглиблення
інтеграції в рамках ЄС та реформи зони євро [3, с.182-186].
Основним документом, що визначає напрямки діяльності чинного складу федерального уряду у внутрішній та зовнішній політиці є Коаліційна угода між ХДС,
ХСС та СДПН на 19 скликання Бундестагу. В частині під назвою «Новий прорив
для Європи» сторони декларують власні бачення та наміри щодо перспектив розвитку інтеграції й співпраці в рамках ЄС [4, с. 6-10]. ФРН планує продовжити курс на
прийняття ширшої відповідальності в Європі та підвищення власної ролі у світовій
політиці. Це передбачає активне включення офіційного Берліна до врегулювання
криз та діяльності в міжнародних організаціях, посилення зовнішньополітичної
складової ЄС й розширення фінансування програм з допомоги розвитку і культурної дипломатії.
В той час як присвячені європейській політиці частини Коаліційної угоди між
ХДС, ХСС та СДПН на 18 скликання Бундестагу, що укладалася наприкінці 2013
року [5, с. 109-118], характеризуються більшою увагою до економічних питань, в
укладеному у 2018 році договорі приділяється увага підвищенню рівня солідарності
в ЄС, пропонуються шляхи поглиблення інтеграції рамках Союзу та підвищення
ефективності інструментів спільних зовнішньої та безпекової політик [4].
Тим не менш, певні економічні аспекти в частині нової коаліційної угоди, присвяченій ЄС присутні. Зокрема, ХДС, ХСС та СДПН пішли назустріч пропозиціям
президента Франції Е. Макрона щодо створення інвестиційного бюджету для Єврозони, а також стосовно перетворення Європейського стабілізаційного механізму на
Європейський валютний фонд під контролем Європарламенту. Партії, що створили
чинний уряд ФРН, заявили про готовність до збільшення внесків до бюджету Спільноти [4, с. 8-9]. З огляду на вихід Сполученого Королівства з ЄС, очевидно, що
ФРН разом з іншими державами-членами доведеться покривати посталий дефіцит.
За оцінками міністерства фінансів ФРН сума виплат до бюджету ЄС в період 20212027 років може зрости на 15 млрд. євро щорічно [6].
З іншого боку, порівняно з документом 2013 року, коаліційна угода 2018 року
не містить вимог з продовження політики жорсткої бюджетної дисципліни в державах Єврозони та не пропонує заходів з підвищення темпів економічного зростання
в тих державах ЄС, що продовжують відчувати економічні проблеми. З попереднього документа до нового були перенесені й плани щодо поглиблення співпраці
між країнами Союзу в галузях соціальної та молодіжної політики й освіти. Зокрема,
партії «великої коаліції» продовжують настоювати на потребі у створенні єдиних
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рамкових умов для оплати праці на теренах ЄС [4, с. 7].
В обох документах наголошується на важливості для ФРН зв’язків з Францією
та Польщею. В новій угоді було зафіксовано намір укласти новий договір про співпрацю з офіційним Парижем, який мав би прийти на зміну Єлисейському договору
1963 року. Це було втілено 22 січня 2019 року в німецькому Аахені, де була підписана нова угода про німецько-французьку співпрацю. Вона передбачає поглиблення
співпраці в сфері цифрової економіки та координацію зовнішньополітичних й оборонних стратегій, що було зафіксовано правлячими партіями ФРН навесні 2018
року. Тим не менш, задекларовані як в коаліційному договорі 2013 року, так і в домовленостях 2018 року наміри з інтенсифікації співпраці в рамках «Ваймарського
трикутника» залишаються під питанням з огляду на негнучку позицію офіційної
Варшави відносно діалогу з ФРН.
Водночас, викладені в коаліційній угоді 18 скликання цілі з поглиблення інтеграції в рамках ЄС та позиціонування Союзу на міжнародній арені не настільки амбітні, наскільки цього очікував офіційний Париж. Так, Федеративна Республіка не
підтримала пропозицію щодо створення посади міністра фінансів для Єврозони.
Підходи до розбудови оборонної співпраці в рамках PESCO також є різними – в той
час як офіційний Берлін прагне зробити ініціативу якомога більш інклюзивною для
всіх 25 країн-учасниць, Франція намагається відшукати в ініціативі найбільш ефективні елементи [7]. Різними є й підходи до вирішення міграційної кризи. З іншого
боку, у зв’язку з підготовкою до виборів до Європарламенту, що відбудуться наприкінці травня 2019 року, дискусії стосовно поглиблення інтеграції в рамках ЄС
залишилися відсунутими на другий план. Відповідно, початок кроків з імплементації задекларованих ФРН намірів по суті слід очікувати, починаючи з другого півріччя 2019 року.
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А. М. Романова, А. О. Перфільєва
КОНЦЕПЦІЯ «ЕКОЛОГІЧНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ»
ЯК СКЛАДОВА МОДЕЛІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ КНР
Глобальні проблеми людства негативно впливають на функціонування та розвиток не тільки держав, але й кожного індивіда. Екологічна проблема гостро постала перед світовою спільнотою та вимагає рішучих дій від всіх її членів. КНР як
держава, що претендує на статус регіонального, а в майбутньому і глобального лідера, запропонувала власний проект боротьби з негативними наслідками впливу
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людської діяльності на природне середовище. Цей проект отримав назву концепція
«екологічної цивілізації». Поява подібної концепції зумовлена у тому числі й тим
фактом, що Китай – це держава зі стрімким темпом економічного зростання, що в
свою чергу стає причиною підвищення рівня екологічної небезпеки всередині країни. Китайське суспільство постійно потерпає через забруднення довкілля та викликані цим хвороби. Так, колишній міністр охорони здоров'я КНР Чень Чжу зазначає,
що щорічно в Китаї вмирає до півмільйона людей від хвороб, що розвиваються через забруднення повітря [1]. Тож, створення концепції «екологічної цивілізації» та
її включення до моделі розвитку сучасної китайської держави стали реакцією на
проблеми, що вимагають негайного вирішення.
Основна мета концепції «екологічної цивілізації» – побудова економіки на екологічних засадах. Для досягнення цієї мети передбачається розробка та реалізація
заходів, спрямованих на протидію змінам клімату, забезпечення економії ресурсів,
охорони навколишнього середовища, відновлення екосистем, охорони водних ресурсів та попередження стихійних лих.
Ідея побудови «екологічної цивілізації» в КНР вперше прозвучала на ХVІІ з'їзді
КПК в 2008 р., а на ХVІІІ з'їзді (8-14 листопада 2012 р.) пункт про побудову екологічної цивілізації був включений до статуту партії і колишній президент КНР Ху
Цзіньтао закликав розглядати побудову екологічної цивілізації в Китаї як однин з
основних пріоритетів розвитку країни. У жовтні 2017 р. ідея «екологічна цивілізація» була внесена в доповідь ХІХ Всекитайського з'їзду КПК, а вже у березні 2018 р.
була закріплена в Конституції [2].
Нині вже можна робити певні висновки стосовно реалізації концепції «екологічної
цивілізації» в Китаї. В цілому, є очевидним, що спроби втілення у життя настанов цієї
концепції сприятливо позначилася на стані природного середовища. Площа лісів в
КНР збільшилася на 163 млн му (1 му - 0,07 га), площа землі, яка стає пустелею, зменшилася на 2 тис. кв. км. Крім того, рівень шкідливих викидів в атмосферу продовжує
зменшуватись. Кількість днів з найбільш низьким рівнем якості повітря в провідних
містах Китаю скоротилася майже наполовину. Енергоспоживання на одиницю ВВП і
споживання води знизилося більш ніж на 20% [3]. Досягнення КНР в реалізації концепції «екологічної цивілізації» були відзначені не тільки на національному, але й на
міжнародному рівні. Так, національний лісопарк Сайханьба в провінції Хебей, створений в межах реалізації цієї концепції, є найбільшим в світі штучним лісом. У 2017 р.
цей лісопарк удостоївся найвищої нагороди ООН в області захисту навколишнього середовища «Охоронець Землі». Крім того, під час кліматичного саміту ООН в Катовіце
(Польща) в грудні 2018 р. Китай продемонстрував національний план вдосконалення
механізму торгівлі квотами на викиди вуглекислого газу, який є частиною китайської
моделі побудови «екологічної цивілізації». Цей план отримав значну міжнародну підтримку з боку ООН та її спеціалізованих установ.
Очевидно, що вище перелічені результати реалізації концепції «екологічної цивілізації» є лише початковим етапом руху КНР до творення так званої екологічної
держави. Подальший поступ у практичному втіленні положень концепції «екологічної цивілізації» вимагає рішучих дій від керівництва країни, тож у наступні кілька
років планується реформа системи охорони навколишнього середовища, що ґрунтуватиметься на прискоренні розробки системи дозволів на промислові викиди,
створенні національної онлайн-системи моніторингу стану навколишнього середовища зі встановленням джерел забруднення, вдосконаленні системи доступу до екологічної інформації, посилення нагляду уряду за виконанням екологічних зобов'язань органами влади на місцях.
Отже, сьогодні концепція «екологічна цивілізація» є важливою складовою на98

ціональної моделі розвитку китайської держави. Реалізація положень концепції засвідчує її очевидну ефективність у боротьбі з негативними наслідками антропогенного впливу на природне середовище в середині Китаю. Тож, концепція може розглядатись не лише як запорука успішного подальшого розвитку самої країни, але й
виступити у якості так званого проекту на експорт, з метою представлення її в цілому або її окремих елементів як варіанту розв’язання екологічних проблем на глобальному рівні, що, вочевидь, сприятиме подальшому посиленню ролі КНР у системі регіональних та глобальних відносин.
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Ю. Я. Колісник, О. С. Двуреченська
СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ «АMNESTY INTERNATIONAL» В УКРАЇНІ
Невід’ємною рисою сучасного міжнародного життя є правозахисний рух, ключову
роль в якому відіграють міжнародні правозахисні організації, зокрема неурядові. Однією з найбільш впливових серед них є «Amnesty International». Заснована в 1991 р.
українська секція «Amnesty International» протягом всіх років незалежності України
виконує роль незалежного захисника прав та свобод її громадян. Як і в більшості державах світу, так і в Україні, проблема захисту прав людини залишається актуальною,
а особливо важливого значення набула після ускладнення політичної ситуації в державі з 2014 р.
Будучи підрозділом «материнської» «Amnesty International», що знаходиться в Лондоні, АІ Україна наголошує на тому, що функціонує відповідно до Статуту організації і діє виключно в мирний спосіб. Основними формами реалізації діяльності є: бесіди
з жертвами порушень прав людини; спостереження за судовими процесами; інтерв’ю
з місцевими чиновниками; підтримання зв’язку з місцевими правозахисниками; слідкування за діяльністю ЗМІ; публікація звітів, документів, рекламно-інформаційних матеріалів; організація публічних демонстрацій, кампаній з написання листів; цільові заяви, електронні петиції, різного роду онлайн-акції, а також освіта в галузі прав людини.
«Amnesty International» реалізує свою діяльність в Україні за такими напрямками,
як: вирішення соціальних проблем та боротьба з дискримінацією, захист свободи
слова, захист прав людини в умовах збройного конфлікту, а також підтримка людей,
що опинились в складних ситуаціях та потребують захисту своїх прав. Задля досягнення поставленої мети в межах певної сфери організація засновує відповідні кампанії,
оголошуючи пріоритетні завдання та мобілізуючи ресурси [3].
В сфері вирішення соціальних проблем та боротьби з дискримінацією АІ Україна
організовує відповідні акції та заходи на тему захисту прав жінки, представників
ЛГБТІ, а також національних меншин. Так у співпраці з Human Rights Watch та ГО
КиївПрайд 10 травня 2018 р., правозахисники організували захід «Наступ на права
ЛГБТІ як форма цензури: російський досвід» [3]. Досягненням правозахисників стало
також започаткування проведення Маршу рівності з 2016 р. та сприяння прийняття
українським парламентом 2017 р. закону про запобігання та протидію домашньому
насильству.
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Діяльність АІ Україні в сфері захисту свободи слова виявляється у проведенні акцій на підтримку тих, хто активно висловлював свою думку, громадську позицію і за
що був підданий тиску з боку влади. Зокрема, успіхом організації стало звільнення зпід варти журналіста Р. Коцаби, а також призупинення ініціативи уряду про закриття
телеканалів «112» та «NewsOne». Однією з останніх акцій стала петиція до Генерального прокурора України з вимогою знайти замовника вбивства К. Гандзюк [2]. В даній
справі тиск організації на органи влади дійсно працює, адже спостерігається зрушення
в розслідуванні даної справи: в лютому 2019 р. було оголошено підозру в організації
вбивства голові Херсонської обласної ради В. Мангеру.
Захист прав людини в умовах збройного конфлікту для «Amnesty International Україна» можна вважати найбільш пріоритетним напрямком на даний момент. Однією з
найбільш масштабних кампаній АІ Україна є організована в 2011 р. кампанія «Зупинимо тортури в Україні!». Поштовхом до активізації діяльності АІ стала Революція гідності та початок українсько-російського конфлікту 2014 р. Після завершення
Євромайдану АІ Україна опублікувала доповідь під назвою «Нова країна чи все постарому?», в якій подає аналіз стану дотримання прав людини в умовах конфлікту
та звертається до влади України з вимогою знайти та покарати винних у злочинах.
В лютому-березні 2016 р. представники «Amnesty International» здійснили візит до підконтрольної українською владою території Донецької області, та в травні до підконтрольних сепаратистами районів, на основі яких АІ опублікувала звіт «Тебе не існує»,
в якому розкриває до цього невідомі факти правопорушень. В 2016 р. «Amnesty
International» розпочала акцію «Скажіть ні таємним тюрмам!», а також опублікувала
звіт «Крим у пітьмі. Придушення незгоди», таким чином привернувши увагу світової
спільноти до проблеми захисту прав людини в Україні. Успіхом кампанії «Марафон
написання листів» стало звільнення 2016 р. Г. Афанасьєва, ув’язненого російською
владою [1]. В 2019 р. АІ Україна продовжує працювати в напрямку звільнення О. Сенцова, проте успіхів в даній справі досягти не вдалось.
Дискусійним як і в Україні, так і інших країнах світу залишається питання фінансування АІ та її незалежності від урядів інших держав та організацій. Саме з цього
приводу українська секція АІ активно критикується деякими представниками політичної еліти України.
В підсумку можна констатувати беззаперечний факт того, що діяльність «Amnesty
International Україна» є дійсно актуальною та необхідною, а всі вищезгадані досягнення можна вважати суттєвим кроком до побудови демократичної правової української держави.
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В. Б. Штана-Богудіна
ЗОВНІШНЯ КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
Культура виступає як дієвий інструмент дипломатії і ефективний засіб боротьби
за національні інтереси тієї чи іншої держави на міжнародній арені. Одним з важливих і дискусійних питань є визначення моделі реалізації зовнішньої культурної
політики країни - з переважною участю державних структур або громадських уста100

нов або розподіл повноважень між ними. Яскравим прикладом проведення успішної зовнішньої культурної політики є Великобританія.
Зовнішня культурна політика Великобританії пройшла тривалий шлях становлення і формування. Важливо відзначити, що вплив англійської культури в світі
спостерігався ще з часів встановлення англійського панування в колоніях. Потужна
Британська імперія намагалася встановити свою владу в малорозвинених, нових
землях. Для цього було потрібно нав'язувати свою політику, але для початку - свої
порядки і звичаї, а порядки, як відомо, це відображення культури країни [3]. З цього
почала свою історію зовнішня культурна політика Великобританії.
Основним інструментом здійснення зовнішньої культурної політики є культурна дипломатія. Найважливішим учасником культурної дипломатії Великобританії
по праву вважається Британська рада. Ця організація була створена в 1934 році [1,
с.17]. Головною її місією було визначено - «сприяння більш широкому визнанню за
кордоном британської культури і цивілізації шляхом заохочення культурних,
освітніх та інших зв'язків між Сполученим Королівством та іншими» [2].
Згодом, внаслідок розповсюдження англійського впливу світом з'являлися нові
підрозділи цієї організації, такі як: Відділ преси, Відділ книг, Відділ кіно. Британська рада в інших країнах підтримувала місцевих викладачів, які безпосередньо
відповідали за пропаганду англійської історії та культури. Настільки активну поведінку країни і Британської ради можна пов'язати з прагненням Великобританії
зміцнити свій імідж і авторитет на світовій арені. Такого роду дії справляли позитивний вплив як на Сполучене Королівство, так і на країни, в яких проводилась англійська пропаганда та надавалась допомога від імені уряду Великобританії.
Сьогодні, з огляду на розвиток інформаційних технологій, Британська рада
намагається будувати роботу з урахуванням сучасних тенденцій. Ця організація по
праву вважається однією з найсильніших з розповсюдження культури Великобританії по всьому світу [1, с. 36].
На початку ХХІ століття Британська рада запустила серію популярних сайтів,
таких як Learning English і Football Culture (сайт проіснував до 2005 року). Відкриття
даних сайтів дало поштовх подальшому розвитку цієї організації, більшому залученню людей до сфери її впливу та зміцненню інтернет-комунікацій [6, с. 77].
У цілому, можна відзначити, що основним завданням Британської ради на перше десятиліття ХХІ століття було пристосування до нового, модернізованого
світу, наповненого відкриттями, інноваціями і новими інтернет-ресурсами.
Завдяки інтеграції до культурних процесів в інших країнах та створенню ефективних програм розповсюдження англійської культури, Британська рада підтримує
репутацію високоякісного постачальника з досвідом в області економічного розвитку, управління освітою та реформами, забезпечення прав людини, покращення
державного управління та соціального розвитку, а також технічної освіти та навчання [5].
На даний момент Британська рада продовжує своє активне існування, зміцнюючи свою позитивну репутацію по всьому світу. У Довгостроковому плані на 20132019 кардинальних змін не спостерігалося [4]. Пріоритетами залишалися: прискорення розробок нових послуг і продуктів, збільшення доходів і культурного впливу.
Також проводилася робота щодо надання нових послуг і продуктів в таких областях: підтримка розвитку і вдосконалення державної системи освіти, англійська мова
для придбання навичок у різних секторах, англійська мова для академічних цілей,
розвиток навичок у галузі мистецтва і культури, забезпечення ефективної роботи
шкіл, молодь і громадянське суспільство.
У результаті проведеного дослідження можна зробити такі висновки. Великоб101

ританія вже не один рік активно використовує можливості своєї культурної дипломатії. Поширення культури і можливостей для навчання англійської мови є невід'ємною частиною діяльності країни в рамках зовнішньої культурної політики, а її
найважливішим актором стала Британська рада.
Особливістю сучасної зовнішньої культурної політики Великобританії є її велика зацікавленість у поширенні в інших країнах англійської мови та культури. Це
виражається у влаштуванні ще більшої кількості виставок, фестивалів, семінарів,
мовних курсів та інших культурних заходів. Важливим є те, що зовнішня культурна
політика Великобританії йде в ногу з сучасними технологіями. Розроблялися і розробляються сайти, що полегшує доступ до інформації, а також дає можливість людям з усього світу навчатися дистанційно. Отже, Великобританія належить до тих
країн, які з упевненістю можна віднести до числа авторитетних учасників міжкультурного обміну в світі.
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М. С. Хохлова
СУТНІСТЬ ТА ЦІЛІ ЗОВНІШНЬОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ КАНАДИ
Зовнішня культурна політика здійснюється урядом для підтримки зовнішньополітичних цілей або культурної дипломатії (або ж обох) шляхом використання широкого спектру культурних проявів для різних цілей. Для деяких держав зовнішня
культурна політика відіграє певну роль у захисті культурних питань державного суверенітету.
Канадська зовнішня культурна політика підтримує міжнародну діяльність вітчизняних культурних індустрій та прагне зберегти право надавати цю підтримку в
рамках багатосторонньої структури вільної торгівлі. Як відомо, особливість Канади
полягає у тому, що, окрім наявності двох основних національних груп («англофонів» та «франкофонів»), кожна з яких намагається захищати власну ідентичність,
важливий вплив на розвиток культури мають сусідні США. Тому підтримка та захист канадського культурного суверенітету на державному рівні спрямовані на забезпечення національної єдності як всередині держави (створення рівних умов для
збереження та розвитку різних мов і культур в рамках політики мультикультуралізму), так і ззовні (захист канадського культурного суверенітету у контексті вимушеного спротиву американській масовій культурі). Ключову роль у цьому контексті відіграє система комунікацій та мовлення.
На законодавчому рівні перші заходи щодо забезпечення зв'язку в межах Канади були здійснені ще у другій половині ХІХ ст.
Приклад Канади з її білінгвізмом та небезпекою «культурного поглинання» з
боку сусідніх США є важливим та актуальним для вивчення в Україні. Американський культурний вплив сьогодні становить проблему не тільки для канадського
суспільства. Помітним явищем сучасного розвитку культури стала масова вестернізація світу за «американським зразком».
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Слід відзначити, що державна політика Канади у сфері телерадіомовлення з самого початку містила дві головні складові: «протекціоністську» – яка має підтримувати канадські приватні та національні компанії у їх конкуренції з американськими компаніями, та «культурницьку» – метою якої є сприяння наповненню канадського ефіру власним культурним продуктом («канадським контентом»)[1].
Починаючи з 1950-х років, Канада включила культуру в свої закордонні справи,
яка стала все більш важливою для впливу м'якої сили. Огляд зовнішньої культурної
політики Канади дає важливу інформацію про розробку стратегії м'якої сили[2].
У 1997 році міністр закордонних справ Канади Ллойд Ексуорсі заявив:
««Оскільки ми все частіше зобов'язані розділяти наші внутрішні культурні ринки з
імпортом, нам потрібно забезпечити доступ канадського культурного експорту на
зовнішні ринки. Це, врешті-решт, важлива частина нашої економіки: в культурному
секторі зараз працюють більше канадців, ніж у сільському господарстві, для прикладу, або ж у транспортній сфері чи будівництві.»[4].
Коментар Ексуорсі про посилення «обов'язку» поділитися внутрішніми культурними ринками Канади з імпортом натякає на сутність культурної політики Канади.
Ця політика стверджує важливість надання канадцям доступу до іноземних
культур, в той же час забезпечуючи захист канадського культурного суверенітету,
що розуміється у даному контексті як повноваження суверенного уряду ефективно
регулювати функціонування її промисловості в галузі культури. З цією метою
послідовні канадські уряди протягом десятиліть незмінно підтримували вітчизняне
виробництво канадської літератури.
Канада була і залишається найважливішим ринком для популярної культури
США, за цінами трохи вище, ніж у Сполучених Штатах. У 1989 році, як приклад,
канадці купили майже сорок відсотків усіх книг і вражаючі сімдесят вісім відсотків
усіх журналів, що продаються за кордоном Сполученими Штатами.
Існує кілька причин панування Сполучених Штатів у зовнішній культурній
політиці. В кінці двадцятого сторіччя вісімдесят відсотків канадців жили в межах
100 км від кордону Сполучених Штатів, тому вплив засобів масової інформації Сполучених Штатів на Канаду здійснювався напряму через відстань.
Сімдесят відсотків канадців поділяють мову з американцями. Сполучені Штати,
найближчий сусід, чиї громадяни, в основному, говорять однією мовою з канадцями, стали на сьогодні найбільшим виробником культурних товарів і послуг у
світі.
Проблема іноземної переваги викликала таку стурбованість в Канаді через роль,
яку відіграє культура у національнії ідентичності Канади, що само по собі є ключовим для розмежування Канади і США. Доповідь 1999 року секторальної консультативної групи галузей культурної промисловості у міжнародній торгівлі пояснила,
чому культура для Канади є настільки важливою:
«Культура є серцем нації. Оскільки країни стають більш економічно інтегрованими, націям потрібні сильні вітчизняні культури та культурні вираження, щоб зберегти їх суверенітет і почуття ідентичності. Культурні індустрії формують наше
суспільство, розвивають наші розуміння один одного і відчуття гордості за те, що
за нацією ми є.»[4].
Послідовний канадський уряд дотримуються ідеї про тіснішу економічну інтеграцію, вимагає сильної вітчизняної культури та культурного самовираження для
підтримки національного культурного суверенітету і почуття ідентичності, щоб допомогти вирізнити Канаду серед інших народів, особливо зі Сполучених Штатів[3].
Культурні та творчі індустрії відіграють важливу роль у сучасних канадських
ініціативах зовнішньої культурної політики. Заохочення канадського творчого та
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культурного контенту за кордоном для широкої аудиторії є рушійною силою існуючих національних культурних ініціатив. Це стає очевидним в концепції політики
Creative Canada, яка була започаткована Департаментом канадської спадщини у вересні 2017 р. У цій структурі підкреслюється необхідність того, щоб канадські культурні та творчі галузі були доступні іноземним громадянам та збільшувався їхній
успіх на світових ринках. Це нове бачення позицій культурної індустрії, щоб виростити зовнішній імідж Канади та сприяти її глобальному лідерству[8].
Завдяки новим ініціативам та інвестиціям у 125 мільйонів доларів за 5 років,
Creative Canada представляє нову главу в канадській культурній політиці. Ця креативна експортна стратегія не лише визначає пріоритетність культурних та творчих
індустрій у глобалізованому світі, але і розглядає їх як надзвичайно важливу перевагу для посилення висвітлення Канади на міжнародній арені.
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А. В. Оцвера
МЕМУАРИСТИКА ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ
ПАРИЗЬКОЇ МИРНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 1919-1920 РОКІВ
У КОНТЕКСТІ НЕОРЕАЛІСТИЧНИХ ПІДХОДІВ
У 2019 році виповнюється 100 років з часу роботи Паризької мирної конференції, яка сформувала міжнародно-правову базу нової, вперше глобальної, повоєнної
системи міжнародних відносин – Версальської. Історична значущість Паризької мирної конференції обумовлена не стільки традиційними питаннями переходу від
війни до миру, скільки тим, що було покладено в основу нового повоєнного світового порядку – ситуативні прагматичні інтереси країн-переможниць чи загальнолюдські фундаментальні демократичні цінності. Якщо вдатися до конструювання
історичних паралелей, то дилема інтереси versus цінності і нині великою мірою визначає долю сучасного глобального світоустрою.
Мета та завдання нашої наукової розвідки полягають у вивченні на базі аналізу
інформативних можливостей мемуарної літератури специфіки формування та становлення Версальського світооблаштування, зокрема, особливостей підготовки, організації та роботи Паризької мирної конференції.
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Зауважимо, що у нашій науковій розвідці терміни «мемуари», «мемуарна література», «мемуаристика» та «спогади» застосовуються як синонімічні [1, с.66-67].
Всі ці процеси ми аналізуватимемо у контексті неореалістичної парадигми, керуючись при цьому тим, що теорія неореалізму займає авторитетне місце у поясненні природи міжнародних відносин, також у поєднанні з іншими теоретико-методологічними підходами дозволяє змоделювати актуальну ситуацію у міжнародних
відносинах. Водночас неореалізм, базуючись на класичних для реалістичної традиції принципах державоцентризму, захисту суверенітету, анархічності міжнародного
середовища, силового характеру національного інтересу, конфліктності та балансу
сил як основних способах взаємодії між державами, розвиває і доповнює її новими
постулатами про вплив міжнародної структури на політику держави, еволюцію
міжнародної системи та нелінійнйість міжнародних процесів [2].
Джерельну базу дослідження склали спогади британського прем’єр-міністра
Д. Ллойд Джорджа, одного із головних організаторів та учасників Паризької мирної
конференції [3], Г.Нікольсона, одного із секретарів британської делегації на мирній
конференції [4], А.Тардьє, радника тодішнього французького прем’єр-міністра
Ж.Клемансо та одного із укладачів Версальського мирного договору [5].
Першочергове завдання країн-переможниць після укладення Комп’єнського
перемир’я полягало в юридичному оформленні результатів війни, укладенні мирних договорів з переможеними державами, у забезпеченні тривалого миру та виробленні нових принципів повоєнних міжнародних відносин.
Реалізація цих надважливих завдань покладалась на міжнародну конференцію,
підготовка до якої розпочалась ще на завершальному етапі війни. А.Тардьє вказує
у третій главі своїх мемуарів: «Робота, яку належало здійснити учасникам конференції, була величезна і не мала прецедентів, рівно ж як величезною була і сама війна,
завершенням якої повинен був стати мир» [5, c.69]. За свідченнями цього ж мемуариста, у Франції підготовчі роботи провадились різними департаментами міністерств. Також були створені три провідних комітети для узгодження проблемних
питань. Перший складався з професорів університетів і вчених і займався розробкою доповідних записок з територіальних питань разом з картами та статистичними
даними. Інший комітет, очолюваний сенатором Жаном Морелем, опікувався економічними аспектами. Нарешті, діяв за дорученням Ж. Клемансо спеціальний комітет
під головуванням А.Тардьє, який координував дії всіх структур щодо вироблення
узагальнюючих рішень, які вже у письмовому вигляді слугували базою для французьких пропозицій на конференції [5, с.76 ].
У Великобританії аналогічну роботу здійснював генеральний штаб, адміралтейство та Бюро воєнно-економічної інформації, у США – відділи Inquiry ( Дослідницького комітету) на чолі з полковником Хаузом . Девід Ллойд Джордж у своїй «Правді про мирні договори» розповідає про діяльність імперського військового кабінету, перше засідання якого відбулося навесні 1917 року, якраз тоді, коли прем’єри
домініонів з’їхалися до Лондона. Функціонування такого кабінету сталося вперше
в історії Британської імперії. Імперський кабінет міністрів переймався проблемами
миру, зокрема, як вказує британський прем’єр-міністр, розглядав принципові питання, передавав вироблення окремих деталей комісіям за участю представників
всієї імперії і обговорював доповіді спеціальних комісій. Всього з 20 березня 1917
року – дати першого засідання імперського військового кабінету – по 31 грудня
1918 року відбулося 48 пленарних засідань. Окрім цього, представники домініонів
були представлені практично у всіх важливих комісіях, допомагаючи воєнному кабінету у вивчення спеціальних питань [3, Т.1., с.61, 88-89].
Так само роботу майбутньої мирної конференції забезпечувало 58 міжсоюзницьких комісій та комітетів, до яких входили, окрім уповноважених та керівників
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міністерських департаментів, особи різних професій: юристи, фінансисти, історики,
промисловці, комерсанти, адміністративні працівники,, професори, військові.
Значний обсяг роботи комісії проводили у формі дебатів і доповідей. З кожного питання вислуховувались всі бажаючі. Було проведено 1500 засідань. Помилкою, вважає представник Франції, було те, що комісії створювались по мірі потреби, а не
зразу і назавжди [5,с.77, 82 ].
Дебатувалось також і питання про місце проведення мирної конференції На першопочатках передбачалось її проведення в одному із нейтральних міст, таких, як
Женева чи Лозанна. Д.Ллойд Джордж і американці були налаштовані на користь
Швейцарії. Щоправда, президент Вільсон вважав, що Женевське озеро «було
отруєне всіма отрутами і доступнее всіляким ворожим впливам». Брюссель та Гаагу
з її Палацом миру , як символом нового порядку, також відхилили. Заперечення
щодо Гааги було спричинені тим, що неподалік від неї перебував і проживав німецький екс-кайзер і таке сусідство було вкрай небажаним. Що стосується Лондона, то
і сам британський уряд та його континентальні та заокеанські партнери не мали до
цього прихильності. Ось чому вибір неминуче падав на Париж. Хоча Г.Нікольсон
вважає вибір місця конференції першою серйозною помилкою. Париж, на його
думку, підданий бомбардуванням і надто зосереджений на собі, був мало придатний
для будь-якої міжнародної конференції. Він пише, що учасники конференції почували себе «хірургами, які намагалися оперувати у приміщенні танцювальної зали,
на очах похилого віку тіток пацієнта» [4, с.75-76].
12 січня 1919 року, в неділю, відбулася на Кэ д’Орсе перша неофіційна зустріч
повноважних представників держав. Однак лише у субботу, 18 січня, по полудні,
конференція була формально відкрита. Вона працювала з 18 січня до 28 червня 1919
року, тобто близько п’яти з половиною місяців. Загальна кількість її учасників,
включаючи експертів і технічний персонал, наближалась до двох тисяч осіб (делегація США нараховувала 400 осіб). Керівником конференції з самого початку була
так звана Рада десяти, яка складалася із п’яти великих держав (США, Британія,
Франція, Італія, Японія) – по дві особи від кожної держави (голова делегації і міністр закордонних справ). Окрім цього, на засіданнях Ради десяти були присутніми
багато експертів і, таким чином, секретність обговорень не вдалося зберегти. Щоб
усунути цей недолік, з 25 березня Рада десяти була поділена на дві частини: Раду
чотирьох (голови делегацій – президент і прем’єри: Вільсон, Ллойд Джордж, Клемансо, Орландо) і Раду п’яти (міністри закордонних справ великих держав: Лансинг, Бальфур, Пішон, Сонніно, Макіно). Рада чотирьох стала головним керівним
органом конференції. Рада п’яти опікувалась другорядними питаннями і значної
ролі не відігравала. Представники інших держав запрошувались на засідання обох
Рад тільки тоді, коли обговорювались питання, які їх стосувались.
Ще через тиждень були призначені перші п’ять комітетів для підготовки технічних матеріалів. Натомість територіальні комітети, які мали визначати майбутні кордони Європи, були засновані аж на початку лютого. Згодом було створено велику
кількість комісій, загальне число яких доходило до 58. За п’ять з половиною місяців
роботи конференції всі ці комісії засідали 1 646 разів. Для верифікації висновків
комісій було організовано 26 місцевих досліджень з відрядженням спеціальних
груп у різні області Європи. Рада десяти засідала 72 рази, Рада чотирьох – 145 і Рада
п’яти – 39 разів. Таким чином, загальне число засідань на Паризькій конференції
склало 1902, чи в середньому по 12 засідань щоденно [ 4, с.18-19]. Постає закономірне питання: наскільки раціонально втрачалась енергія учасників конференції?
Британська дипломатія вбачає у затягування практичної роботи ще одну недолугість міжнародної конференції. Побутувала думка, що затягування в січні, лютому і у перші три тижні березня роботи конференції було спричинене виключно
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впертістю президента США В.Вільсона, який наполягав на тому, що будь-який договір, навіть прелімінарний, не може бути ухвалений, якщо він не включає у себе
як складову частину статут Ліги Націй [4, с.55-58].
Цікавими є розмірковування Г. Нікольсона про помилки, допущені Паризькою
конференцією. Посилаючись на доробок відомого британського дипломата і науковця Ернста Сатоу, Нікольсон вказує, що для успіху будь-якої конференції необхідно
принаймні дві умови-мінімум: 1. Повинна бути чітко визначена програма питань,
які підлягають обговоренню повноважними представниками. Необхідно точно притримуватися цієї програми, якщо виникатимуть інші пропозиції, то вони повинні
бути детально вивчені, до того, як будуть схвалені; 2. Між усіма учасниками такої
конференції повинна бути заздалегідь узгоджена база (основа чи основи), і чим більша визначеність, з якою сформульовані головні пункти цієї бази, тим вірогідніше
досягнення спільної угоди. До того ж, Нікольсон особливо акцентує на важливості
Паризької конференції, яка мала ліквідувати не тільки велику війну, не тільки укласти мир з ворогом, але і зберегти мир між союзниками [4, с.81,126].
Між тим Паризька міжнародна конференція знехтувала цими двома вище вказаними умовами. Найперше, у неї не було чітко визначеної програми дій, чіткого
покрокового плану, так само як і системи комунікації як всередині делегацій, так і
між союзниками. Держави не змогли узгодити структуру конференції, а саме, склад,
кількість та профілі комітетів і комісій. Переобрання великими державами всіх повноважень у прийнятті рішень на конференції спричинило спротив й обурення з
боку малих держав, думкою яких нехтували. Практично до кінця конференції головні держави-учасники не знали, який механізм застосуватипри укладенні мирного
договору з Німеччиною, яку визнали винною у розв’язанні війни: чи договір буде
нав’язаний Берліну, чи буде прийнятий шляхом переговорів. Лише за кілька днів до
підписання Версальського договору було ухвалене рішення, що цей договір буде
представлений Німеччині у вигляді ультиматуму. Замість того, щоб зосередити всю
енергію і підготувати матеріали з головного питання – укладення мирного договору
з Німеччиною та її партнерами, зосередитись на встановленні миру між народами
та побудові нової дієвої повоєнної системи міжнародних відносин, Верховна рада
витрачала свої сили на врегулювання другорядних проблем. Це стало однієї з причин затягування, плутаними, дублювання роботи і, врешті-решт, кінцевої імпровізації і недосконалості встановленого Версальського світопорядку Г.Нікольсон у
своєму щоденнику, натякаючи на боротьбу між чотирма великими державами на
конференції, зробив вдале порівняння: «Здається, що чотири архітектори запропонували проекти чотирьох абсолютно різних будинків і після спільного обговорення
дійшли згоди щодо створення на основі всіх чотирьох проектів одного будинку –
конгломерату, в якому відсутня спільна ідея і цілісність [4, с.90-94; 103-105; 220].
Таким чином, мемуарна література є унікальним історичним джерелом, в якому
суб’єктивність є не недоліком, а характерною рисою. Мемуари, нами проаналізовані, – це не лише фіксація подій минулого, а й сповідь, виправдання чи звинувачення щодо своїх сучасників, суспільства, роздуми їхніх авторів. Вони дозволяють
сформувати уявлення про загальну атмосферу досліджуваного періоду, настрої, переконання, поведінку та мислення тогочасних людей-політиків. Особлива цінність
полягає їх у тому, що вони містять «приховану» інформацію, тобто не оприлюднену
в офіційних документах, яка дозволяє поглибити розуміння епохи по завершенні
Першої світової війни, її особливостей й завдань. Аналіз мемуарної літератури дозволяє стверджувати, що організатори й керівники Паризької мирної конференції
провадили політику подвійних стандартів, сповідували при прийнятті доленосних
рішень вузькоегоїстичні та ситуативні інтереси, приймали ці рішення за лаштун107

ками конференції, не допустили до її участі дві потужні країни – Німеччину та Росію, ігнорували інтереси малих держав, розв’язували свої проблеми за рахунок переможених, що стало згодом причиною недовговічності повоєнного миру.
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Т. О. Грачевська, О. О. Копільченко
ОСОБЛИВОСТІ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ
З КРАЇНАМИ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ
Країни Вишеградської групи завжди надавали підтримку Україні у реалізації її
євроінтеграційних прагнень та устремлінь. Така підтримка надавалась нашій державі навіть у період з 2010 по 2014 рр. Польщею, Угорщиною, Чеською Республікою, Словаччиною, незважаючи на існуючі проблеми щодо забезпечення демократичних засад функціонування суспільства, низький рівень життя населення та надзвичайно високий рівень корумпованості державних органів влади.
Варто зазначити, що з моменту свого заснування 15 лютого 1991 р. у м. Вишеград (Угорщина) країни Вишеградської групи працюють над реалізацією наступних
завдань у Центральній Європі: 1) відновлення державної незалежності, демократії і
свободи; 2) ліквідація залишків тоталітарного режиму у всіх сферах життя суспільства, економіки; 3) формування парламентської демократії і сучасної правової держави поряд із дотриманням основних прав людини і свобод; 4) створення сучасної
ринкової економіки; 5) повна інтеграція у європейські політичну, економічну, безпекову і правову системи [1]. Безумовно, що значне місце відводиться вирішенню
цих завдань й в контексті розвитку відносин Вишеградської групи з Україною.
Доцільно звернути увагу, що в України з державами Вишеградської групи є й
певні протиріччя, зумовлені сучасною політичною ситуацією, специфікою історико-культурного розвитку і економічними інтересами. Наприклад, Угорщина окрім етнічних суперечностей з Україною (питання щодо надання громадянам угорських паспортів, вимоги Будапешту щодо розширення прав автономії для угорської
меншини в Закарпатській області щодо заснування окремого Притисянського округу), має значні економічні зв’язки з Російською Федерацією не тільки в енергетиці, але й і в інших сферах, приміром промисловості. Вищезазначене актуалізує
серед громадян та урядовців Угорщини питання про доцільність підтримання санкцій проти Російської Федерації, на відміну від такої держави як Польща. Саме Республіка Польща показувала впродовж 2014 р. найбільш ясну позицію з приводу оцінки подій в Криму та на Донбасі як анексії півострова так і військової агресії, накладання санкцій на Росію. Наприкінці квітня 2015 р. Президент Польщі Броніслав
Коморовський підтвердив, що цей економічний інструмент довів свою ефективність та поки-що немає підстав для відміни санкцій проти Росії [2].
На сучасному етапі країни Вишеградської групи та України найбільш активно
розвивають наступні напрямки співробітництва. Так, Чеська Республіка надає гуманітарну допомогу, в першу чергу ЗСУ. Варто відмітити, що між Україною та країнами Вишеградської групи наявна потужна нормативно-правова база, що регулює
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різні аспекти дво- та багатосторонньої взаємодії. Сторони також активно співпрацюють у форматі двох єврорегіонів: у функціонуванні єврорегіону «Карпати» беруть участь Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія та Україна, до участі у єврорегіоні «Буг» залученими є Польща, Білорусь та Україна. Між Україною та країнами Вишеградської четвірки активно здійснюється торгівельне співробітництво,
позначене постійно зростаючим товарообігом. [3]
Отже, можна зазначити, що країни «Вишеградської четвірки» в середньострокових відносинах з Україною виступають у ролі своєрідного локомотиву, який надає значну підтримку Україні у сферах, які потребують нагального реформування
(енергетика, потреби ЗСУ, допомога переселенцям із Криму та Донбасу) у започаткуванні довгострокових проектів та програм.
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О. С. Двуреченська, К. О. Соколовська
BREXIT: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ
На сьогодні, Великобританія є одною з найвпливовіших та найрозвиненіших
країн ЄС та світу, тому зміна зовнішньої політики в контексті Brexit є актуальною
для дослідження, адже вихід Великої Британії з Європейського Союзу спроможний
спричинити вплив на подальший розвиток європейської спільноти.
Сполучене Королівство завжди виділялося серед інших європейських держав
завдяки своєму географічному положенню та історичному минулому. Внаслідок
особливостей свого розвитку, Великобританія ніколи не ототожнювала себе повністю з європейським регіоном. З середини XX ст., британці весь час орієнтували зовнішню політику, переважно, на Сполучені Штати Америки та країни Співдружності. Після вступу до Європейського Економічного Союзу в 1973 році, термін «європейська інтеграція» у Великобританії був сприйнятий як співпраця на рівні урядових угод між різними країнами. У той час, як для інших членів ЄЕС «європейська
інтеграція» мала ширший та глибший сенс.
Велика Британія увійшла в ЄЕС на особливих умовах і дотримувалася їх аж до
початку XXI ст. Проте, Великобританія неодноразово лише частково брала участь
в інтеграційних проектах.
Наслідком існування проблем у відносинах між Британією та ЄС став референдум 23 червня 2016 року, на якому вирішувалося питання щодо подальшого перебування Сполученого Королівства у складі ЄС. Більшість британців проголосували
за вихід країни у процентному співвідношенні 51,9% до 48,1% [1].
Однозначних прогнозів відповідно політичного та економічного стану Великої
Британії та ЄС після Brexit не існує. Наслідки можуть залежати від того, як будуть
побудовані подальші відносини Великобританії з Євросоюзом та позиції різних політичних сил в країнах-членах ЄС, які можуть використати Brexit як прецедент для
реалізації національних інтересів власних держав.
На думку більшості експертів, вихід Британії з ЄС негативно відобразиться на
обох учасниках. Серед основних наслідків можна зазначити наступні. У першу чергу,
Сполучене Королівство зазнає фінансової кризи. ВВП Британії може знизитися від
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3,4% до 9,5%, а бюджет втратить від 20 млрд до 45 млрд фунтів стерлінгів у вигляді
податків [3]. Також після виходу країни з ЄС, в Британії суттєво збільшиться рівень
безробіття. Його причиною можуть стати закриття банків і банкрутство підприємств.
Але масштаби безробіття аналітикам поки що оцінити складно. Внаслідок Brexit, Великобританія позбавиться найбільшого ринку міжнародної торгівлі. Це означає, що
Королівству доведеться сплачувати мита на проведення торговельних операцій з країнами ЄС. Після Brexit британці не матимуть права вільно проживати, працевлаштовуватись та пересуватись у сусідніх державах, що може призвести до ускладнення бюрократичного процесу у відносинах Британії та країн-членів ЄС.
Крім того, існують підстави стверджувати, що одразу після Brexit, Шотландія
та Північна Ірландія вийдуть із Сполученого Королівства. Шотландці виступають
переважно за перебування в Євросоюзі, і у випадку виходу Британії з ЄС, вони, у
свою чергу, обговорюватимуть відокремлення від Великобританії. Можливо, свій
статус усередині Британії захоче переглянути і Північна Ірландія.
Brexit негативно вплине і на існування Євросоюзу. Зменшення участі Британії
у прийнятті рішень у ЄС може призвести до зменшення співпраці Європейського
Союзу та Великобританії у вирішенні регіональних та світових проблем таких як,
наприклад, міграційна криза та російська агресія в Україні.
Однак існують і можливі позитивні наслідки Brexit для ЄС. Зокрема дослідник І.В.
Яковюк вказує, що відсутність Великобританії в Європейському Союзі буде сприяти:
створенню єдиної армії Європейського Союзу; оформленню загальноєвропейської міграційної політики; посиленню інтеграції бюджетів держав-членів ЄС [5].
Отже, ряд чинників, пов'язаних з історичним минулим Великобританії та залученості країни у сучасні міжнародні відносини, обумовили вихід країни зі складу
ЄС. Наслідком Brexit стане поява нових та загострення вже існуючих соціальних та
економічних проблем як у Євросоюзі, так і у Великобританії. Проте саме Brexit
може стати значним поштовхом у розвитку обох суб'єктів міжнародних відносин.
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Д. С. Бондаренко
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВОГО ДИСКУРСУ
ЩОДО ОКРЕСЛЕННЯ МЕЖ РЕГІОНУ
(НА ПРИКЛАДІ ПІВДЕННОЇ АФРИКИ)
Термін «регіон» є складним і багатоаспектним поняттям, визначення якого є
важливим не лише в межах вивчення конкретних регіональних інтеграційних процесів, а й для будь-якого іншого регіоналістського дослідження. Найбільш універсальним, на нашу думку, є визначення Енн Маркузен, що регіон - це історично створене компактне територіальне утворення, що поступово еволюціонує, містить в собі
фізичні межі, соціальне, економічне, політичне і культурне середовище, а також
просторову структуру, відмінну від інших регіонів і територіальних одиниць, таких
як місто або нація [2].
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На сучасному етапі дослідження регіону зіштовхується з проблемою встановлення його фізичних меж. Оскільки, виокремлення меж регіону створює основу та
підґрунтя його дослідження, ця проблема стає наріжним каменем сучасного
регіонознавства. Маємо наголосити, що незалежно від підходу, що використовується у дослідженні, не існує універсального способу визначення критеріїв для
формування меж регіону.
Тому під час дослідження районування Південної Африки виникає закономірна,
з точки зору сучасної науки, складність окреслення меж цього регіону. Більшою
мірою така проблема пов’язана із феноменом дуальності країн Африки, тобто Африка складається з країн, які мають риси двох або більше країн, а іноді і регіонів і,
які в різних системах районування світу, часто опиняються в різних регіональних
групах. Такі країни мають подвійну природу, адже кордони африканських регіонів
не лінійні, а градієнтні, тобто розмиті в просторі: типові риси одного регіону в міру
віддалення від нього плавно заміщуються специфікою іншого. Наприклад, Ангола,
Замбія, Зімбабве і Мозамбік геоекономічно та геополітично тяжіють до лідеру
регіону Південна Африка – Південно-Африканської Республіки, у той же час ряд
вагомих рис ріднять ці країни з країнами зі східноафриканського або центральноафриканського регіону.
Більш глибокий аналіз районування Африки дозволяє виділити не тільки дуальні країни, але й дуальні регіони. Регіони Африки можна розділити на дві групи:
базові і транзитні. Базові регіони є первинними, дещо монолітними, в їх межах чітко
простежуються ядро і периферія. Розглядаючи базові регіони, можна чітко відокремити регіон Північної Африки та регіон Тропічна Африка (інша назва Африка на
південь від Сахари). Якщо за таким самим принципом розглядати базові країни, то
в межах регіону Південна Африка такою базовою країною, «ядром» та центром
регіону є Південно-Африканська Республіка [1].
Транзитні регіони та країни перехідні й в просторовому сенсі, адже знаходяться
між базовими регіонами або країнами, і в часовому відношенні є динамічними: існують певний проміжок часу, часто змінюють конфігурацію, зливаються з базовими
або знову стають самостійними. Іноді у дослідженнях до регіону Південна Африка
включаються такі країни як Маврикій, Мадагаскар, Майотта, Реюньон, частково до
Південної Африки також відносять Демократичну Республіку Конго, що зазвичай
входить до регіону Центральна Африка, і Танзанію, що відноситься до Східної Африки, бо такі країни є транзитними [1]. Тож регіон Південна Африка у сучасних
наукових дослідженнях не є чітко визначеним, а є більш гнучким поняттям, що
може змінюватися залежно від підходу та критеріїв, що використовуються дослідниками. В цілому, маємо зазначити, що розв’язання питання про межі Південної Африки як регіону залежить від вибраного підходу, який використовується у
дослідженні. У сучасному регіонознавчому дискурсі дослідники до виділення
Південної Африки як окремого регіону від Центральної, Східної та Західної Африки за історико-культурним та культурно-релігійним (цивілізаційним) підходами
вдаються досить рідко, проте фактично завжди або майже завжди виділяють її в
межах базового регіону Африки на південь від Сахари. Дослідники, що використовують географічний підхід виокремлюють Південну Африку за країнами, які більшою мірою не мають дуальності, а є найбільш схожими за своїми характеристиками. Міжнародно-політичний підхід є ще більш гнучким, адже межі регіону
змінюються залежно від складу учасників у регіональному об’єднанні. Думки вчених, щодо виокремлення регіону Південна Африка за геополітичним підходом є ще
більш розрізненими, деякі дослідники виокремлюють регіон Південна Африка, а
деякі окреслюють межами Тропічної Африки. Південна Африка за геоекономічним
підходом окреслена межами кордонів країн-учасниць інтеграційних об’єднань, а
111

саме: Співтовариством розвитку Півдня Африки (САДК) та Митним союзом країн
Південної Африки (САКУ).
Отже, проблематика окреслення меж регіону Південна Африка пов’язана із дуальністю країн континенту, але зрештою це дозволяє дослідникові обирати
найбільш відповідний певному дослідженню підхід до виокремлення регіону.
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Д. В. Ахмаджанова, Т. О. Грачевська
ЄВРОПЕЙСЬКА МІГРАЦІЙНА КРИЗА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ
На сучасному етапі для більшості країн Європи надзвичайно гостро стоїть проблема міграції. Особливо масштабними, масовими та складними є випадки, спричинені міграцією біженців, яким потрібен захист, допомога та надання притулку.
Найчастіше біженців приймають країни з низьким або середнім рівнем прибутків,
що негативно позначається на їх економічному розвитку. Події останніх років засвідчили, що міграція населення набуває великих масштабів, вона достатньо
швидко змінює політичну, економічну картину країн Європи, спровокувала міграційну кризу 2014-2017 рр., що й актуалізує дану проблему.
Згідно з даними Агентства ООН у справах біженців лише за 2016 рік кількість
біженців сягнула 65,8 млн осіб, в 2017 році - понад 68 млн.[4] Виходячи з цих даних
кожен 113 мешканець нашої планети – біженець. Серед основних причин вимушеної
міграції можна зазначити: збройні конфлікти та громадянські війни; насильство;
релігійні, расові, етнічні або політичні переслідування. Проблема біженців також обумовлена діяльністю неурядових міжнародних організацій, що транспортують біженців
в європейські країни, попередньо не узгодивши їх кількість з урядами цих країн.
Серед основних причин міграційної кризи 2014-2017 рр. можна зазначити: відсутність єдиної, узгодженої позиції Європейського Союзу щодо шляхів врегулювання надмірного напливу біженців, низьку ефективність контролю ЄС за кордонами, що дає можливість досить легко його перетнути та потрапити на територію
країни-члена ЄС; зростання злочинності, тягар для економіки і тіньовий характер
міграційних процесів [3].
Хоч Європейська Рада працює над розробкою нових шляхів вирішення міграційної кризи, серед яких можна зазначати зміцнення інтегрованої системи управління кордонами, удосконалення механізму повернення нелегальних мігрантів до
країн їхнього проживання, створення таборів для біженців. Зважаючи, на порівняно
низьку ефективність вказаних заходів, деякі держави самостійно вдалися до
вирішення кризи, ухвалюючи рішення, неузгоджені з іншими державами-членами
ЄС. Прикладом таких країн можна назвати Угорщину, яка розпочала будівництво
стіни; Німеччина ввела вибірковий паспортний контроль на кордоні з Австрією;
уряд Данії прийняв рішення відновити контроль на кордонах із Німеччиною та
Швецією; Польща на певний час також відновила митний контроль на кордоні з
Литвою, ФРН та Словаччиною.
Все більше країн ЄС починають протестувати проти еміграційної політики Брюсселя, закривати свої кордони та відправляти нелегальних біженців назад до їхніх
домівок. Так, Андрій Бабіш, прем’єр-міністр Чехії, запропонував депортувати близько
618 тисяч незаконно-присутніх мігрантів та сприяти вирішенню цієї проблеми, зав112

дяки зосередженню своєї уваги на фінансовій підтримці такої держави як Італія та держав Африки, Близького і Середнього Сходу у питаннях розміщення біженців [5] У
контексті розвитку міграційної кризи прем’єр-міністр Албанії Еді Рама відмовився
створити на своїй території центр для прийому мігрантів, оскільки Албанія не є членом
Європейського Союзу та немає намірів вирішувати проблеми ЄС [6].
Питання міграційної проблеми залишається відкритим саме через те, що вона
перетворилась у гостро конфліктне явище, адже кожна країна-член ЄС має своє
власне бачення шляхів її подолання. На жаль, спільного вирішення міграційної
кризи Європейський Союз до цього часу ще не знайшов. Європейський Союз повинен об’єднати всі свої сили для подолання проблеми та зосередити свою увагу на
правових варіантах подолання криз мігрантів, активізувавши всі свої ресурси.
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С. В. Вервес
РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ:
МІГРАЦІЙНА КРИЗА
Міжнародна міграція стала важливою складовою міжнародного порядку і фундаментальною основою, яка формує нову суспільну реальність цілого світу.
Європейська міграційна криза виникла восени 2015 року у зв'язку з багаторазовим збільшенням потоку біженців і нелегальних мігрантів до Європейського союзу
(ЄС) з країн Північної Африки, Близького Сходу і Південної Азії і неготовністю ЄС
до їх прийому і розміщення на своїй території. Дана міграційна криза є найбільшою
в Європі з часів Другої світової війни [3]. Доцільно наголосити, що термін «криза»
щодо означених подій вперше був використаний в квітні 2015 року, коли в Середземному морі сталася серія катастроф, що спричинили загибель нелегальних мігрантів.
Сучасна міграційна криза в Європі, яку деякі експерти вважають справжньою
гуманітарною катастрофою, спричинена багатьма факторами, такими як демографічний, фінансово-економічний, безпековий, релігійний та ін. [2].
Головною причиною міграційної кризи можна вважати демографічний фактор,
який виражається у збільшенні кількості мешканців європейських країн в результаті
напливу біженців зі Сходу та країн Африки. В наслідок цього відбувається додаткове фінансово-економічне навантаження на бюджети країн ЄС. Ситуація ускладнюється обмеженістю природних та матеріальних ресурсів поряд зі зростаючими
потребами мігрантів (у сфері харчування, медицини, освіти, забезпечення житлом,
тощо) на тлі постійного збільшення кількості мігрантів.
На сучасному етапі для врегулювання міграційної кризи важливим є співробітництво між державами – членами ЄС у сфері міграції, співпраця на міжурядовому
рівні, зокрема, були створені міжурядові групи, наприклад, Група національних координаторів з питань вільного пересування людей, Спеціальна група з імміграції,
113

Група Треві тощо. Саме вони розпочали підготовку спеціальних рішень щодо регулювання міграційних потоків [1].
Сучасна міграційна європейська політика керується кількома європейськими
угодами та конвенціями : Шенгенські угоди 1985 та 1990 років, Дублінська Конвенція 1990 р., Маастрихтський договір 1992 р. та Амстердамський договір 1997 р.,
Лісабонський договір, які в свою чергу на сучасному етапі безпосередньо впливають на процес формування європейської міграційної кризи: контроль за пересуванням територією ЄС, розрока загальних правил в’їзду й осілості, кодекс правил для
іммігрантів та інші [3]. Положення Лісабонської угоди щодо імміграційної політики
ЄС чітко визначають, що вони застосовуються до громадян третіх країн, тобто
країн, які не входять до складу ЄС, та до осіб без громадянства незалежно від місця
їх постійного проживання [1].
Міграційну політику ЄС сьогодні здійснюють такі політичні наднаціональні інститути, як Європейська Рада; Європейська комісія, яка розробляє законодавчі пропозиції; Рада Європейського Союзу, до якої входять міністри внутрішніх справ
країн (Рада Міністрів); Європейський парламент [4].
Для вирішення міграційної кризи Європейський парламент схвалив план голови
Європейської Комісії про введення квот на прийом біженців. Європейська Комісія
вже давно наполягає на тому, щоб запровадити обов'язкові квоти з розподілу біженців - відповідно до розміру ВВП і кількості населення тієї чи іншої країни. Обов'язкові квоти, що визначають, скільки мігрантів повинна приймати кожна з країн
Євросоюзу, за словами канцлера Німеччини Ангели Меркель, стали лише першим
кроком у напрямку вирішення кризи [2]. Швеція і Німеччина на сьогоднішній день
прийняли на своїй території більшість біженців з Сирії в Європі. Угорщина, Чехія,
Польща, Словаччина і Румунія раніше давали зрозуміти, що не цілком підтримують
план Ангели Меркель щодо квотування мігрантів. Влада Іспанії заявила, що прийме
кількість мігрантів, яку визначить Європейська комісія. [1].
Підсумовуючи зазначене, слід наголосити, що регулювання міграційних процесів в XXI ст. поступово стає все більш важливим напрямом діяльності Європейського Союзу, пріоритетним завданням збалансування соціальної, економічної та політичної системи сучасної Європи. ЄС визначив своєю метою формування всеосяжної міграційної політики на основі загальних базових принципів допуску громадян третіх країн на територію держав – членів ЄС водночас із забезпеченням охорони кордону Євросоюзу. Досягнення поставленої мети має забезпечити збереження ліберальності ЄС щодо мігрантів із слаборозвинених країн світу (здебільшого Північної Африки та Близького Сходу), але при цьому забезпечити контроль
за припливом мігрантів на територію ЄС та легалізацією таких мігрантів. Отже, врегулювання міграційної кризи у країнах ЄС повинно відбуватись комплексно, міграційна політика європейських держав має враховувати усі важливі суспільно-політичні, культурні та етнічні цінності, оскільки неврегульованість цієї проблеми ставить під загрозу стабільність та безпеку ЄС.
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Д. Е. Васильєва
МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ
В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ
ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
Одним із загрозливих проявів міжнародного тероризму стає тероризм в інформаційно-комунікативному просторі зовнішньої політики. Він характеризується як
злиття фізичного насильства зі злочинним використанням інформаційних систем, а
також умисне зловживання цифровими інформаційними системами, мережами або
їх компонентами з метою сприяння здійсненню терористичних операцій або акцій
на міжнародному рівні.
Міжнародний тероризм в інформаційно-комунікативному просторі зовнішньої
політики застосовується у різних сферах, що охоплюють політичні, філософські,
правові, релігійні, естетичні ті інші погляди та ідеї окремих держав і політичних
інститутів суспільства. Його суб’єктами можуть виступати іноземні спецслужби та
інституції, вітчизняні та міжнародні ЗМІ, а також певні екстремістські угрупування.
Провідними завданнями міжнародного тероризму в інформаційно-комунікативному просторі є: 1) зниження рівня інформаційного забезпечення органів влади та
управління, інспірація помилкових управлінських рішень; 2) провокування соціальних, політичних, національно-етнічних і релігійно-конфесійних зіткнень; 3) підрив
міжнародного авторитету держави, її співпраці з іншими державами; 4) створення
чи посилення опозиційних угруповань чи рухів; 5) формування передумов до економічної, духовної чи військової поразки, втрати волі до боротьби та перемоги;
6) нанесення шкоди безпеці інформаційно-технічної інфраструктури (програмному
забезпеченню, засобам та режиму захисту від несанкціонованого витоку інформації) [1,с.129].
На сьогодні виокремлюють різні види міжнародного тероризму в інформаційнокомунікативному просторі зовнішньої політики. На думку В.О. Бондаренко, він розділяється на: 1) інформаційно-психологічний тероризм (контроль над ЗМІ з метою
поширення дезінформації, чуток, демонстрації могутності терористичних організацій) та 2) інформаційно-технічний тероризм (завдання збитків окремим елементам
і всьому інформаційному середовищу супротивника в цілому) [2,с.317].
О.Г. Широкова-Мурараш стверджує, що найпоширенішими видами міжнародного тероризму в інформаційно-комунікативному просторі є медіа-тероризм та кібертероризм [3, c.78].
Засобами здійснення медіа-тероризму є друковані ЗМІ, мережі ефірних й кабельних мас-медіа, Інтернет, електронна пошта, різноманітні електронні пристрої
тощо. На сучасному етапі медіа-тероризм широко використовує різноманітні новітні засоби комунікації для полегшення процесу планування операцій, проведення
зборів, встановлення зв’язку, отриманням та передачею оперативної інформації
тощо. Наприклад, під час громадянської війни в Сирійській Арабській Республіці у
2011-2012 роках сирійські бойовики широко використовували мультимедійні смартфони Iphone, що пізніше стало причиною їхньої заборони урядом країни.
Наступним видом міжнародного тероризму в інформаційно-комунікативному
просторі є кібертероризм, під яким розуміють сукупність дій, що включають інформаційну атаку на комп’ютерну інформацію, обчислювальні системи, апаратуру передачі даних, інші складові інформаційної інфраструктури, яка здійснюється злочинними угрупуваннями або окремими особами. Кібертероризм спрямований на
проникнення в інформаційно-телекомунікаційну систему, перехоплення управління, пригнічення засобів мережевого інформаційного обміну та здійснення інших
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деструктивних дій. Небезпека полягає в тому, що він не має національних меж (терористичні акції можуть здійснюватися з будь-якої точки світу) та в проблематичності виявлення терориста в інформаційному просторі, адже хакери здійснюють терористичну діяльність через декілька підставних комп’ютерів, що ускладнює його
ідентифікацію та визначення місцезнаходження. Зброя «кібертерористів» постійно
вдосконалюється залежно від засобів захисту, застосовуваних користувачами
комп’ютерних мереж.
Отже, особливу небезпеку сучасності подає відносно новий вид міжнародної
терористичної діяльності – тероризм в інформаційно-комунікативному просторі зовнішньої політики, розгортання якого обумовлено широким запровадженням інформаційно-телекомунікаційних систем у всіх сферах життєдіяльності суспільства.
Застосування новітніх досягнень науки і техніки розширює його види і руйнівні можливості.
Список використаних джерел

1. Бондаренко В.О. Інформаційна безпека сучасної держави: концептуальні роздуми / В.О. Бондаренко, О.В. Литвиненко // Стратегічна панорама. – 2018. – № 1-2. – С. 127-133. 2. Кузьменко
А.М. Особливості проблем законодавчого забезпечення інформаційної безпеки держави, суспільства і громадянина в умовах інформаційно-психологічного протиборства / А.М. Кузьменко // Часопис Київського університету права. – 2017. – № 4. – С. 317-321. 3. Широкова-Мурараш О.Г.
Кіберзлочинність та кібертероризм як загроза інформаційній безпеці: міжнародно-правовий аспект / О.Г. Широкова-Мурараш // Інформація і право. – 2016. – № 1. – С. 76-81.
Науковий керівник: Науковий керівник: к.політ.н., доцент кафедри міжнародних відносин ДНУ ім. Олеся Гончара А.О. Перфільєва

О. А. Ойє
ІНФОРМАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ США ПРОТИ ІРАКУ
Роль інформаційних операцій у міжнародних відносинах постійно зростає. Показовою щодо використання інформаційно-психологічного впливу, на думку як зарубіжних, так і вітчизняних військових фахівців, була воєнна кампанія США в Іраку
«Буря в пустелі» (1990–2010 рр.). В 1991 р. вперше були використані новітні інформаційні технології як засіб ведення військових дій [2, с.158]. Безпосередньо перед
розв’язанням конфлікту в зоні Перської затоки президент Дж. Буш-старший з серпня по грудень 1990 р. підписав три директиви, які визначали порядок організації і
ведення психологічних операцій і регламентували діяльність розвідслужб, науководослідних закладів, психологів та ряду армійських органів. Завдяки застосуванню
інструментів публічної дипломатії США сприяли наданню легітимності воєнних
дій, підтримки міжнародної спільноти у формуванні коаліційних сил, підтримки
уряду громадянами своєї країни.
Під час цієї війни основним об’єктом психологічного впливу були насамперед
збройні сили Іраку. За допомогою масштабної пропагандистської кампанії, розгорнутої ЗМІ (головним чином через радіомовлення), американці та їхні союзники
сподівалися підірвати довіру іракців до С. Хусейна, переконати в безперспективності опору військовій машині США, породити сумніви щодо озброєння іракської
армії, дезінформувати іракського лідера і командування Іраку щодо плану бойових
дій американських військ. У межах кампанії літаки ВПС США скидали над районами дислокації частин іракської армії листівки, що закликали солдатів не чинити
опору і переходити на сторону коаліції, очолюваної США. Пропагандистські тексти
готувалися на високому професійному рівні з урахуванням національно-психологічних особливостей арабського населення.
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Досвід використання інформаційних методів боротьби США використали і у
подальших військових компаніях в Іраку. Підстави для подальшого посилення інформаційно-психологічних впливів США на Ірак та розробки нових операцій з’явилися після атак 11 вересня 2001 р. на США. У 2002 р. США розгорнули широкомасштабну стратегічну інформаційно-психологічну операцію на міждержавному рівні, спрямовану на формування світової громадської думки та створення сприятливих умов для реалізації воєнної кампанії в Іраку. [1, с. 12].
Головними завданнями інформаційно-психологічних впливів були: загострення
невдоволення населення Іраку та підрив довіри до лідерів; розуміння і підтримки
населенням цілей і дій США; підтримка опозиційних до іракської влади угруповань
та елементів в Іраку і за його межами; демонізація образу С. Хусейна. Напередодні
бойових дій до 20 березня 2003 р. над територією Іраку було скинуто 40 млн. листівок; за час операції «Свобода Іраку» коаліція поширила 28 млн. листівок. Пізніше
з’явилися листівки з рекомендаціями налаштування на прослуховування американських каналів із зазначенням довжини радіохвиль та часу радіомовлення. Листівки
друкувалися арабською мовою, доступною для більшості населення Іраку [3,с.222].
Під час військової кампанії в Іраку на початку 2003 р. Збройними Силами Сполучених Штатів була організована розсилка електронною поштою листів іракським
генералам із закликами не виконувати накази С. Хусейна. Вищим офіцерам нав’язувалася думка про те, що іракці понесуть величезні втрати, якщо не приєднаються до
боротьби проти С. Хусейна. В електронних повідомленнях, підготовлених американськими військовими психологами, також містилися звернення до громадян Іраку
допомогти запобігти використанню зброї масового знищення та позначати місцезнаходження складів хімічної, біологічної і ядерної зброї «світловими сигналами»
[2, с. 159]. В інформаційно-психологічних операціях широко використовувалася Інтернет-мережа, хоча вона була слабко розвинена при С. Хусейні. На підготовчому
етапі бойових дій підрозділи психологічних операцій США розсилали користувачам Інтернету електронні листи «про захист своїх сімей і закликали громадян Іраку
не брати участі у розробці та застосуванні зброї масового ураження» [3, с. 224].
Окремою фазою інформаційної компанії проти Іраку стала електронна війна,
яка базувалася на принципі ескалації, що передбачає поетапне введення засобів електронної боротьби. На першому етапі були закриті всі закордонні банківські
рахунки С. Хусейна та його родини. У другій фазі відключили системи енергопостачання Іраку, паралізували частину військових об’єктів. Елементом інформаційної війни у даному випадку стало блокування іракських військових компьютерів [1, с.13].
Успіхом у повоєнному інформаційно-психологічному впливі США на стратегічному рівні вважається створення суспільного очікування швидкого і порівняно
дешевого переходу до іракського суверенітету.
Роль інформаційних операцій
у досягненні зовнішньополітичних цілей США в Іраку можна визначити як одну з
найважливіших. Обґрунтованим для США стало подальше використання методів
інформаційного впливу у зовнішній політиці.
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В. В. Захарченко
РОЛЬ ООН У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Сталий розвиток – це організаційний принцип для досягнення цілей людського
розвитку, який дозволяє, одночасно підтримуючи повноцінне функціонування природних систем, забезпечувати природні ресурси та екосистемні послуги, від наявності яких буде залежати економіка та суспільство у майбутньому. Процес забезпечення Сталого розвитку включає наступні складники: захист довкілля, соціальну
справедливість та відсутність расової й національної дискримінації [3].
Роль ООН у забезпеченні сталого розвитку є першочерговою на сучасному
етапі, адже саме ООН може координувати дії, спрямовані на вирішення глобальних
проблем у світовому масштабі. ООН – це універсальна та найбільш представницька
організація світу, яка об’єднує 193 країни, що надає їй найкращі можливості для
узгодження та спрямування дій практично всіх країн світу для подолання глобальних проблем та практичної реалізації концепції сталого розвитку [2].
В ООН існує розвинута організаційна структура, яка реалізує програму з досягненню цілей сталого розвитку:
1. Департамент з економічних і соціальних питань (ДЕСВ) – працює в тісній
співпраці з урядами та зацікавленими сторонами для надання допомоги країнам
світу в досягненні їх економічних, соціальних і екологічних цілей.
2. Управління Організації Об'єднаних Націй з обслуговування проектів
(ЮНОПС) надає послуги в області управління проектами, закупівель та інфраструктури більш ніж у 100 країнах. Саме ЮНОПС створює проекти та програми, які
направлені на модернізацію інфраструктури окремих держав та їх регіонів.
3. Економічна і соціальна рада (ЕКОСОР) – один з головних статутних органів
ООН. Рада була заснована в 1946 р. як центральний форум для обговорення міжнародних економічних і соціальних проблем, а також питань в галузі навколишнього
середовища і розробки політичних рекомендацій. Саме ЕКОСОР розподіляє усі кошти ООН, які виділяються на забезпечення сталого розвитку на рівні держав та регіонів світу [4].
У XXI ст. існує ряд програм ООН щодо досягнення сталого розвитку. Резолюція
Генеральної Асамблеї ООН, на якій базуються усі програми сталого розвитку, «Перетворення нашого світу: Порядок денний в області сталого розвитку на період до
2030 р.» була прийнята 25 вересня 2015 р. 193 державами-членами Організації
Об’єднаних Націй на Саміті зі сталого розвитку в Нью-Йорку. 1 січня 2016 р. ця
резолюція вступила в дію.
Хоча сучасна програма ООН сталого розвитку була введена в дію тільки у 2016
р., їй вже вдалось досягти певних результатів. За період 2016-2017 рр. 43 мільйонам
людей, які проживають на території Африки, Латинської Америки, Середньої Азії
та Східної Європи вдалось вийти з крайньої бідності. У 2015 р. майже половина
населення, яке проживає в державах, що розвиваються в Африці, Азії та Латинській
Америці, проживали на менш ніж $1,5 в день. Цей показник знизився на 4% у 2018
р. Цільові інвестиції у боротьбі з малярією, СНІДом і туберкульозом врятували 14
мільйонів життів в країнах Західної та Південно-Східної Африки [1].
Однією з найголовніших програм сталого розвитку, яку на даний момент втілює
в життя ООН, є досягнення 17 цілей у сфері сталого розвитку. У 2015 р. ООН запустила Портал сталого розвитку, який висвітлює питання порядку денного в галузі
розвитку у період після 2015 р., а також містить інформацію про діяльність ООН у
цій сфері.
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ООН є однією з найперспективніших міжнародних організацій, яка не тільки
формує цілі та плани сталого розвитку, а й вводить їх в дію за допомогою розгалуженої системи органів та організацій, які мають багатовекторний план дій, та функціонують на усіх континентах та майже у всіх державах.
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Н. Р. Карпухіна
ПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР РОЗВИТКУ ВІДНОСИН ІСПАНІЇ
З КРАЇНАМИ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ
Починаючи з 90-х років XX ст. Іспанія помітно активізувала свою міжнародну
діяльність. Цьому сприяли такі чинники внутрішнього розвитку країни, як
зміцнення демократичного ладу, відчутне зростання господарського потенціалу та
значне збільшення фінансових можливостей. Ці обставини «працювали» на кардинальне поліпшення іміджу іберійської держави та підвищення її міжнародного престижу, в тому числі в Латинській Америці, що має особливе значення для країни,
перше за все, через наявність історичних, мовних та релігійних зв’язків, адже, як
відомо, більша частина цього регіону впродовж XV–XIX століть входила до складу
Іспанської імперії. Окрім того, на сьогоднішній день роль країн Латинської Америки на міжнародній арені неухильно зростає.
Розвиток відносин Іспанії з Латинською Америкою у політичній площині
можна проілюструвати на прикладі генезису та розвитку Ібероамериканського співтовариства націй. Це міждержавне об'єднання, в яке, поряд з Іспанією, увійшли 19
латиноамериканських держав, Португалія і Андорра, на думку дослідника П.П.Яковлева, є «одним з найважливіших інструментів латиноамериканської політики Мадрида» [1, с. 321].
Формат функціонування Ібероамериканського співтовариства націй полягає у
проведенні щорічних самітів. Регулярне проведення самітів стало провідним компонентом нової для іберійських і латиноамериканських країн дипломатичної практики, що отримала у політологічній літературі найменування «багатостороння президентська дипломатія». Її виникнення, на думку ряду аналітиків, було свого роду
знаменням часу, відповіддю на нові виклики глобальної ситуації, після краху біполярного світу приймала все більш складний і непередбачуваний характер.
На перших трьох самітах Ібероамериканського співтовариства націй були сформульовані основоположні принципи взаємодії латиноамериканських та іберійських
держав та їх відносин з третіми країнами, у тому числі захист демократії та основних прав і свобод людини, повага суверенітету та територіальної цілісності держав,
право кожного народу вільно вибирати політичну систему та форму правління,
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зміцнення багатосторонніх відносин, прагматизм і багатовекторність у міжнародних відносинах, взаємодоповнюваність та сполучення різних інтеграційних процесів; фокусування зусиль на перетворенні спільноти на позитивний, стабілізуючий
фактор на трансатлантичному просторі [2].
Окрім діяльності у Співтоваристві, важливо зазначити, що Іспанія досить часто
виступає посередницькою стороною при обговоренні різних політичних і економічних питань з країнами Західної Європи. Будучи членом НАТО, Іспанія має
певні важелі впливу на процеси, які відбуваються всередині блоку та мають безпосереднє відношення до країн Латинської Америки.
Варто звернути увагу і на політичне співробітництво країн Латинської Америки
та Іспанії у вирішенні конкретних проблем регіону. Так, Іспанія традиційно виступає свого роду міжнародним арбітром у вирішенні політичних криз регіону, а також
значним є військове (продаж зброї та технологій) співробітництво Іспанії та Латинської Америки, яке в останні роки значно активізувалося.
Уряд Іспанії заохочує інтеграцію і багатосторонність в якості кращої відповіді
на нову міжнародну реальність. Тому Іспанія активно підтримує процеси економічної та політичної інтеграції, такі як МЕРКОСУР, УНАСУР, СЕЛАК тощо.
Роль Іспанії в регіоні підтримується її участю в багатьох організаціях в якості
спостерігача. Наприклад, з 1972 року Іспанія є спостерігачем в Організації Американських Держав (ОАД). На сьогоднішній день вона співпрацює в різних областях
діяльності цієї організації та має долю у 39 % від загального обсягу внесків. Крім
того, активізувався зв'язок зі створенням Фонду Іспанії - ОАД і підписано угоду про
залучення іспанських спостерігачів за виборами до участі в місіях зі спостереження
за виборами.
Таким чином, Іспанія активно підтримує в Латинській Америці становлення і
зміцнення демократичних структур, вітає поглиблення інтеграційних процесів, є
одним з провідників ідей співпраці Європейського Союзу з латиноамериканськими
країнами, тим самим намагаючись сприяти становленню та розвитку довірчих партнерських відносин з даним регіоном, який на сучасному етапі є одним з пріоритетних напрямів зовнішньополітичної стратегії Іспанії.
Список використаних джерел

1.Яковлев П.П. Иберо-американское сообщество наций: генезис, эволюция, перспективы // Латинская Америка в современной мировой политике. М., 2009. С. 297-322. 2.Arenal C. Política exterior de España y relaciones con América Latina: iberoamericanidad, europeización y atlantismo en la
política exterior española // Ediciones AKAL, 2011.
Науковий керівник - д.політ.н., доц., завідувач кафедри міжнародних відносин ДНУ імені
Олеся Гончара І. В. Іщенко.

А. А. Кульбач
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОТИБОРСТВ
У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Швидкі темпи інформатизації суспільства призвели до певних змін у суспільному й політичному житті держав, а також до перегляду геополітичних та геоекономічних поглядів керівництва різних країн, виникненню нових стратегічних інтересів, особливо в інформаційній сфері.
Низка факторів, у першу чергу – різноманіття негативних проявів використання
інформаційно-комунікаційних технологій. Ці нові технології виявились здатними
здійснювати негативний вплив як на реалізацію основних прав і свобод людини, так
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і на цілісність державних інфраструктур. Їх швидкий і широкомасштабний розвиток, різноманітний вплив на суб’єктів відносин та зростаюча залежність світового
співтовариства від належного функціонування інформаційно-комунікаційних мереж і систем посилила увагу до нових проблем [3]. Все це зумовлює до змін безпекової політики та виникненню такого явища, як інформаційні протиборства.
Інформаційне протиборство – це форма боротьби сторін з використанням спеціальних (політичних, економічних, дипломатичних, воєнних тощо) методів, способів та засобів для впливу на інформаційне середовище протилежної сторони та захисту власного середовища в інтересах досягнення поставлених цілей [2, с. 172].
На сучасному етапі розвитку міжнародних відносин, де міжнародна безпека є
одним із найважливіших питань, явище інформаційних протиборств слугує державам для використання інформаційного простору, а також впливу на інформаційний
простір інших держав, проведення стратегічних військових операцій, зменшення
посягання на власні інформаційні ресурсу тощо.
У сучасному науковому дискурсі з проблем розвитку інформаційних протиборств розглянуто різні теорії інформаційної безпеки, інформаційних конфліктів та
війн. У дослідженнях підкреслюється, що наявність проблеми інформаційної безпеки та інформаційних протиборств визначають існування суперечностей між державами і ставлять під загрозу забезпечення світового порядку.
Як зазначає О.Горбенко, інформаційне протиборство, будучи невід'ємною складовою політичних відносин, виступає одним із основних інструментів політичного
примусу в сучасних умовах. Тому не випадково воно пронизує всі форми політичної
боротьби. Іншими словами, інформаційне протиборство вже не обмежується
широкомасштабним впливом на населення і війська, а активно націлюється на вищі
ешелони влади та суспільну свідомість держав- супротивників і партнерів, на
системи прийняття державних рішень у різних сферах життєдіяльності. Політичні
актори, перебуваючи в стані жорсткої конкуренції (або конфлікту), безперервно
обмінюються інформаційними впливами, які стають все більш витонченими та
небезпечними [1, c. 25].
Одним із найважливіших явищ у сфері інформаційних протиборств є інформаційна перевага. Інформаційна перевага являє собою здатність керівництва та системи управління держави забезпечити процес одержання достовірної інформації та
доведення її до відповідних споживачів, при одночасному отриманні можливості
використання цієї інформації у своїх інтересах, задля зниження ефективності функціонування роботи ймовірного супротивника.
Інформаційне протиборство визначається використанням інформаційних озброєнь, які є також одним із найголовніших складових явища інформаційних протиборств. Ці озброєння виступають як зброя масового ураження проти важливих систем та аспектів життєдіяльності суспільства.
Говорячи про інформаційну зброю, слід підкреслити, що до неї належить широкий клас засобів і способів інформаційного впливу на противника від дезінформації
і пропаганди до засобів радіоелектронної боротьби.
Отже, необхідним є попередження інформаційних конфліктів в умовах, коли
посилюється важливість їх інформаційної складової , тому що ці конфлікти є небезпекою для масової свідомості та взаємодії держав на міжнародній арені в цілому.
Поява глобальних суперечностей між акторами міжнародних відносин вимагає за
собою нових методів і засобів їх вирішення, а саме інформаційного протиборства.
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К. Р. Сокуренко, В. М. Щербак
ІНСТРУМЕНТИ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ ПОЛЬЩІ
«Стратегія національної безпеки» Польщі визначила культурну дипломатію як
один з пріоритетних напрямків своєї зовнішньої політики.
Культурна дипломатія – це обмін ідеями, інформацією, цінностями, традиціями,
віруваннями та іншими аспектами культури, які можуть сприяти покращенню взаєморозуміння [2].
Інструментами культурної дипломатії є: розподіл грантів і премій; зайнятість і
створення робочих місць; створення культурної інфраструктури – простору для
здійснення культурної діяльності; формування законодавчої і нормативної бази для
діяльності закладів культури і мистецтва.
Культура як фактор у зовнішній політиці Польщі став використовуватися
відносно недавно. Рішення щодо відстоювання національних інтересів через культуру було прийнято у другій половині 90 – х років XX століття.. Головними державними структурами, на які на які було покладено функцію реалізації зовнішньої
культурної політики стали Міністерство закордонних справ та Міністерство культури і мистецтв Польщі. У зв’язку з цим одним із ключових завдань першого стала
реалізація стратегії культурної дипломатії як форми представлення країни на
міжнародній арені за допомогою культури, а діяльність Міністерства культури, що
безпосередньо пов’язана з культурною політикою, була спрямована на розв’язання
нагальних проблем як усередині країни, так і за її межами.
До числа функцій міністерств входила розробка державних програм у сфері
культури та участь в їх реалізації. Крім того, вони виступали як координатори діяльності інших міністерств і відомств, задіяних у сфері зовнішніх культурних зв’язків
країни. Так, у 1998 році були представлені основні принципи та напрямки діяльності Міністерства закордонних справ та Міністерства культури і мистецтв, у тому
числі просування польської культури за кордоном[1]. У жовтні 1999 року Броніслав
Геремек (міністр закордонних справ) та Анджей Закревський (міністр культури і
мистецтв) підписали лист про наміри, в якому були викладені сфери співпраці обох
установ щодо промоції польської культури[4]. Цей документ окреслив концептуальні засади просування польської культури за кордоном як одного з пріоритетних
напрямків зовнішньої політики держави.
Сьогодні в арсеналі культурної дипломатії Польщі є такі інструменти: 1) організація низки проектів: виставок, презентацій, концертів та інших форм у галузі
живопису, скульптури, фотографії, кіно, театру, музики, польської мови, історії та
літератури; 2) організаціїя навчальних візитів до Польщі для осіб, які мають можливість впливу на формування громадської думки у своїх країнах; 3) фінансування
стипендій для іноземців, які навчаються в Польщі та стипендій для діячів у галузі
культури та мистецтва; 4) створення інтернет-порталів різними мовами і використання соціальних мереж; 5) утримання історичних будівель, пов’язаних з історією
Польщі, які знаходяться за межами держави.
Крім того, за останні два десятиліття була створена широка мережа державних
установ, як усередині країни, так і за кордоном для реалізації програм культурної
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дипломатії. Діяльність держави за кордоном спрямована не тільки на розвиток
зв’язків з урядовими структурами та міжнародними організаціями, але також безпосередньо і з широкими суспільними колами. Створення мережі культурних
центрів Польщі за кордоном було здійснено за всебічної підтримки держави. Очевидно, що на першому етапі формування іміджу країни на міжнародній арені необхідні розробка загальної стратегії зовнішньої культурної політики, наділення
спеціальними повноваженнями державних органів по її реалізації, створення культурних установ за кордоном і координація діяльності всіх учасників даного процесу [3]. Завдяки цьому Польща вийшла на якісно інший рівень реалізації культурної дипломатії, і як сильну сторону розвитку даної сфери потрібно відзначити вплив
Міністерства закордонних справ і Міністерства культури і національної спадщини
на правове регулювання та законодавчі ініціативи в галузі просування польської
культури. Необхідно також згадати про широкі можливості держави у проведенні
моніторингу ефективності діяльності суб’єктів культурної дипломатії.
Таким чином, всі інструменти культурної дипломатії, що використовує сьогодні
Польща в своїй зовнішній політиці, сприяють створенню стійких міжнародних
зв’язків з іншими державами та стабілізації міжнародних відносин.
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А. О. Шульгіна, Т. О. Грачевська
СПІВРОБІТНИЦТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА КРАЇН СПІВДРУЖНОСТІ
НАЦІЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР
У ХХІ столітті Велика Британія активно взаємодіє з країнами Співдружності
націй в сфері військового співробітництва та колективної безпеки. Відповідно до
Статуту Співдружності націй, забезпечення міжнародного миру та безпеки є одним
з провідних принципів діяльності асоціації. Так, країни Співдружності підтверджують зобов’язання співпрацювати в рамках асоціації, під егідою ООН, а також самостійно для подолання тероризму в світі [2]. Проведення спільних навчань, організація спільної оборони, поставки озброєнь і навчання особового складу армій окремих
країн-членів, наявність військових баз переконливо доводить зацікавленість Міністерства оборони Сполученого Королівства щодо розвитку співробітництва у безпековій та оборонній сферах з державами Співдружності націй.
Велика Британія активно зміцнює свої відносини з Індією у сфері військовотехнічного співробітництва у контексті боротьби з міжнародним тероризмом. Як
приклади такої взаємодії можна привести спільні навчання армій і флотів держав,
поставки озброєнь, включаючи навчальні програми щодо його використання, а також регулярні візити вищого командування і кораблів ВМС Її Величності (наприклад, візит міністра оборони Великобританії М. Фаллона до Індії в квітні 2017 р.;
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проведення форуму з обміну інноваційними світовими технологіями оборони та авіації Аеро-Індія за участі офіцерів ВПС Великобританії в січні 2019 р.).
У ХХІ столітті держави-члени Співдружності, зокрема Індія, роблять суттєвий
вклад у протидію терористичним загрозам в світі. Так, в рамках Партнерства з питань оборони та міжнародної безпеки між Великобританією та Індією проводяться
спільні навчання та обміни військовими розробками (наприклад, проведення Стратегічного діалогу з питань оборони 11-14 квітня 2017 р.) [3].
На регулярній основі проходять навчання офіцерів армії держави Бангладеш в
королівській військовій академії Сандхерсті, Королівському коледжі Оборони і в
рамках курсів єдиної оборони для командного і особистого складу армії. Великобританія також надає істотну підтримку в становленні подібних інститутів і в самому
Бангладеш. Також розвивається співпраця флоту Бангладеш з Королівськими ВМС,
фахівці яких надають технічні консультації з розвитку необхідної для військовоморського флоту інфраструктури [1]. Проблема військово-морської взаємодії дуже
актуальна і у відносинах Великобританії і Пакистану, які періодично проводять спільні навчання своїх флотів, в тому числі в рамках спільних «анти-піратських» патрулів в Аденській затоці [6].
Важливо відзначити, що ще з 1971 року між Британією, Австралією, Новою Зеландією, Малайзією і Сінгапуром діє Оборонна угода п'яти держав, основною метою якої є консультації і співпраця з питань оборони Малайзії та Сінгапуру. З 1981
р. в рамках угоди проводяться спільні навчання з захисту морського і повітряного
простору, а з 2001 року організовано навчання та обмін досвідом командного складу
в рамках щорічної конференції учасників Оборонної угоди. Програма з військової
співпраці діє між Великобританією і Брунеєм. Тісна взаємодія між Армією Її Величності і Королівськими ВПС Брунею, навчання офіцерського складу, як у вищих
військових навчальних закладах Великої Британії (для ВПС), так і на «місцях» (для
поліції і внутрішніх військ), спеціальні «візити» британських експертів з безпеки,
розвиток взаємодії в області захисту кіберпростору, а також виявлення та усунення
зовнішніх загроз існуючому політичного ладу є частиною тільки офіційної розповсюдженої інформації щодо діяльності Міністерства Оборони Великобританії [4].
Сполучене Королівство активно розвиває і використовує можливості країн-партнерів по Співдружності для створення на їх території цілої мережі тренувальних баз,
які використовуються для навчання власних військових і спеціальних підрозділів. В
цілому у Великобританії функціонує близько двадцяти тренувальних баз різного розміру і призначення, у тому числі дві знаходяться в Брунеї, одна велика база - в Канаді, 13 баз - в Кенії і 5 тренувальних таборів в – Белізі. Навчання Королівської Армії
проходять також в Ботсвані та Гані. Зазначена військова політика Великої Британії
стосовно своїх партнерів по Співдружності відображає прагнення зберегти зв'язки і
їх статус союзників у разі потенційних бойових дій, що передбачає використання інфраструктури цих країн, а в перспективі повноцінну військову участь [5].
Великобританія докладає значних зусиль із зміцнення кіберпростору Співдружності. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей зосереджує увагу на допомозі
країнам Співдружності у зміцненні спільних можливостей в сфері кібербезпеки.
Т.Мей планує підписання головами урядів країн-членів Пакту про кібербезпеку
Співдружності, найбільше та географічно різноманітне міжурядове зобов'язання зі
співробітництва в цій сфері [7].
Таким чином, в сучасних умовах глобальних загроз безпеці та миру в світу, питання співробітництва країн у військовій та безпековій сферах стає надзвичайно актуальним. Співдружність націй, що об’єднує країни різних регіонів світу, робить
суттєвий вклад у боротьбу з міжнародним тероризмом та підтримку міжнародної
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безпеки. Через активну співпрацю з Великобританією, країни Співдружності долучаються до системи європейської безпеки, що підвищує ефективність боротьби з
міжнародними терористичними угрупуваннями та протистояння загрозам безпеки
окремих країн та регіонів в цілому. Загалом Великобританія та країни-члени Співдружності роблять значний внесок у забезпечення глобальної безпеки та стабільності, вирішення глобальних проблем людства завдяки комплексній активній співпраці на міжнародному рівні передусім у безпековій сфері.
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О. О. Теслюк
СУТНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ НАДНАЦІОНАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ДО НОВИХ ФОРМ СПІВРОБІТНИЦТВА
В умовах посилення глобалізаційних процесів та нових викликів для розвитку
європейських держав, все більшої актуальності набуває питання реалізації можливості спільного вирішення проблемних питань у суспільно-політичному, економічному
житті інтегративного об’єднання – Європейського Союзу. В даному випадку спільне
вирішення питань знаходить своє відображення у діяльності сучасних наднаціональних інститутів ЄС, діяльність яких все більше привертає увагу як вітчизняних, так і
західних дослідників. Однак, відсутнім залишається цілісне бачення щодо ролі та місця наднаціональних інститутів ЄС у інтеграційних процесах сучасності та вирішенні проблемних питань у розвитку даного інтегративного об’єднання.
Історія європейської інтеграції формувалась від епохи Середньовіччя, однак
практичне втілення отримала лише у ХХ ст. Революційні ідеї перетворення Європейського Союзу на наднаціональне утворення федеративного характеру, прийняття рішень кваліфікованою більшістю, їх обов’язковість для держав-членів, обрання наднаціонального законодавчого органу і голови Союзу – не винахід сучасних політиків, а добре усвідомлена попередниками умова забезпечення життєздатності та функціональності створюваного об’єднання. Позитивну роль у історії розвитку європейської інтеграції відіграли численні демократичні проекти європейського об’єднання ХІХ ст., зокрема – Сполучених Штатів Європи. Після Другої світової війни почався успішний об’єднавчий процес.
В системі управління ЄС представлені два різновиди органів – міжнаціональні
та наднаціональні. До органів міжнаціонального співробітництва відносять Європейську раду та Раду ЄС. Ці органи складаються із офіційних представників держав-членів і діють згідно їх повноважень. Міжнаціональні органи та інститути за125

безпечують співставлення національних інтересів та сприяють прийняттю та реалізації нормативних приписів, які не перешкоджають інтересам держав-членів.
Наднаціональними за своєю юридичною природою є такі інститути ЄС у як Європейська комісія, Європейський парламент та Суд ЄС. Вони носять наднаціональний характер в силу їх незалежності від держав-членів ЄС. Навіть у тих випадках,
коли національні держави висувають кандидатів на посаду у відповідних органах,
незалежність вважається одним із обов’язкових умов їх призначення. [2, c. 255].
У інституційній структурі ЄС Європейська Комісія займає надзвичайно важливе місце. Насправді вона – носій загального інтересу, правлячий центр ЄС. У її
руках зосереджено законодавчу ініціативу. Вона наділена широкими повноваженнями в області розробки вторинного законодавства, здійснення загальної політики,
контролю над дотриманням права ЄС. Склад Єврокомісії відповідає кількості держав-членів, а позиції її президента постійно укріплюються [1, c. 233].
Європейський парламент – законодавчий інститут ЄС. Усередині Європейського Парламенту депутати об’єднуються один з одним не за національною ознакою,
а через їхню партійну приналежність – у так звані «політичні групи» (фракції). Розвиток взаємодій між політичними фракціями в Європарламенті призводить до появи справжніх наднаціональних інституцій; більшій лояльності до політичних фракцій в Європарламенті, ніж до національних партій [1, c. 233].
Рада ЄС – основний орган ухвалення рішень. У системі інститутів ЄС Рада –
передусім носій законодавчої влади, приймає самостійно або спільно з Європарламентом регламенти, директиви та інші правові акти. Рада стоїть на чолі піраміди
ухвалення рішень в ЄС [1,c.233].
Європейський Суд можна визнати стержневим органом у системі інститутів ЄС.
Згідно з Римським Договором, Суд є незалежним правовим органом, необхідним для
того, щоб через тлумачення і вживання цього Договору дотримувалося право ЄС.
Аналіз договорів і офіційних документів ЄС свідчить, що у цих сферах (економічна політика, освіта, культура, транс’європейські мережі, науково-технічні дослідження і оборона) наднаціональні інституції доповнюють або підтримують, сприяють або координують дії національних урядів. Крім того, Єврокомісія, Європарламент і Суд ЄС можуть виступати арбітрами у суперечностях між державами-членами або між різними групами інтересів [1].
Розділення повноважень між Союзом та державами-членами здійснюється на
основі принципу субсидіарності, тобто розподілу повноважень між різними рівнями владної системи. Найбільш цілісно розподіл компетенцій ЄС та національних
держав був здійснений в рамках Лісабонського договору. ЄС отримав виключну
компетенцію в питаннях проведення та визначення спільної зовнішньої політики та
політики безпеки. До спільної компетенції ЄС та держав-членів належить функціонування внутрішнього ринку, соціальна політика, питання зайнятості, та ін. [2].
Аналіз наведених особливостей організації і функціонування ЄС дає підстави
стверджувати, що на сучасному етапі Союз набув ознак, які дозволяють визначити
його як організацію наднаціонального характеру. Отже, наднаціональність ЄС чітко
простежується лише в рамках соціально-економічної сфери, тоді як у межах другої
і третьої опор ЄС (спільна зовнішня політика та політика безпеки і співпраця у кримінально-правовій сфері) все ще домінує міжурядова форма співробітництва.
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А. А. Мірзоєва
КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ІНДІЇ: ПРОВІДНІ ЕТАПИ
ФОРМУВАННЯ ТА ГОЛОВНІ ВИКЛИКИ I ЗАГРОЗИ У ХХІ СТОЛІТТІ
Розпад Радянського Союзу, крах біполярної системи міжнародних відносин і зникнення з міжнародної арени одного з центрів сили, що чинив вплив на всі світові
процеси та був головним орієнтиром і стратегічним союзником для багатьох держав
«третього світу», спричинили завершення ери біполярності та початок епохи формування нового світового порядку. Означені фактори мали непересічний вплив на формування сучасної концепції національної безпеки Індії, яка змушена була шукати
нові шляхи забезпечення власної безпеки в нових геополітичних реаліях. Такі чинники, як посилення взаємозв’язку між традиційними, зовнішніми і внутрішніми загрозами, а також загрозами в політичній та економічній сфері безпеки країни також
бралися до уваги у процесі підготовки сучасної концепції національної безпеки Індії.
Доречно звернути увагу на ту обставину, що на різних етапах існування Індії її
керівництво мали різне бачення основних загроз та викликів для своєї держави.
Наприклад, основними завданнями національної безпеки на початковому етапі
існування незалежної індійської держави були прагнення уникнути гіпотетичної
війни, досягнення незалежності у сфері зовнішньої політики. У період розпалу «Холодної війни» концепція національної безпеки Індії мала декілька основних пріоритетів: налагодження відносин з наддержавами із загальним прагненням до незалучення в можливий конфлікт між двома блоками та зміцнення зв’язків із країнами,
що розвиваються [2]. Пріоритетом забезпечення національної безпеки у постбіполярний період була розбудова потужних збройних сил, здатних домінувати в регіоні
та розробка ядерної зброї [4].
Вагомим складником нормативно-правової бази гарантування національної безпеки Індії є ядерна доктрина Індії, прийнята у 2003 році Комітетом кабміну Індії з
питань безпеки, де вперше були викладені основні принципи та умови використання ядерної зброї. У цьому документі зазначалось, що Індія не завдасть ядерного
удару першою та не буде застосовувати ядерну зброю проти країн, що не мають
ядерної зброї [1].
Важливими документами Індії у сфері гарантування безпеки є Військова доктрина Індії 2004 та 2010 років, Військово – морська доктрина Індії 2004 та 2009
років та Стратегія індійської морської безпеки 2015 року, що визначають організацію, спрямованість підготовки і способи ведення збройної боротьби з метою
забезпечення національних інтересів та безпеки держави.
У Об’єднаній доктрині збройних сил Індії, прийнятій у 2017 році, викладаються
принципи, якими керуються збройні сили Індії при плануванні і проведенні військових дій. У цьому документі загрози і виклики національній безпеці Індії поділяються на зовнішні і внутрішні. Зовнішні загрози включають: проблеми спірних територій, посилення конкуренції за природні ресурси, транскордонні загрози, які
фінансуються державними та недержавними акторами. До внутрішніх загроз в доктрині відносяться: війни, насамперед ті, що відбуваються на території Джамму та
Кашміру, етнічні конфлікти, нелегальні фінансові потоки, торгівля зброєю,
людьми, наркотрафік та проблеми енергетичної безпеки [2].
Головними напрямком діяльності Індії щодо вирішення питань безпеки є протидія територіальним претензіям з боку сусідніх держав та підтримання конструктивного діалогу з КНР та Пакистаном. Управління медіа-простором та здатність
держави вирішувати конфлікти за допомогою медіа є одними з новітніх шляхів боротьби проти загроз національній безпеці. Також Індія прагне до поглиблення
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відносин із державами, як Китай, Росія, США, які можуть протидіяти зовнішнім загрозам або є важливими для гарантування безпеки Індії [3].
Таким чином, Індія є потужною державою, що здійснює активну зовнішню
політику у світі й реалізує стратегію національного розвитку, спрямовану на досягнення статусу великої держави. У цьому контексті протидія терористичній і сепаратистській діяльності належать до головних завдань діяльності суб’єктів системи
національної безпеки Індії, що є запорукою збереження суверенітету та територіальної цілісності цієї держави.
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М. М. Тимченко, С. І. Осецький
РОЛЬ УКРАЇНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОБСЄ
Вступ України до Парламентської асамблеї Наради з безпеки і співробітництва
в Європі, можна вважати офіційно затвердженим з 30 січня 1992 року, коли після
розпаду Радянського союзу, за правонаступництвом держава, стала її повноважним
членом. Першим залученням України в справи місії є участь в роботі гельсінської
конференції ОБСЄ, на якій представники підписали декларації «Проблеми доби
змін», це посприяло створенню посади Верховного комісара НБСЄ, компетентного
у справах національних меншин, та сприяння уникненню конфліктів та врегулюванню міжнародної кризи. На сесії НБСЄ в квітні 1993 року, українські делегати
внесли ідею створення в Центральній та Східній Європі, без’ядерну зону, а вже 5-6
грудня 1994 року на будапештській конференції було підписано кінцевий варіант
документу «До справжнього партнерства в новій добі», в окремому розділі були
прописані умови поводження країн-учасниці (США, Велика Британія, Росія, Франція), держави які мали в наявність ядерну зброю, саме під час будапештського саміту підписали меморандум про гарантування безпеки Україні після вивезення з її
території запасів ядерної зброї. А вже 1 січня 1995 року, ухвалено рішення про створення «Організації з безпеки та співробітництва в Європі» [1].
Пріоритетними питаннями, роботи місії ОБСЄ в Україні були, вирішення проблем повернення етнічних груп депортованих кримських татар, діяльність в сфері
розвитку охорони навколишнього середовища, питання національних меншин, протидії світовому тероризму, торгівлі людьми, обігу наркотиків, та боротьба з загрозами, що надходять з кіберпростору. Представництво місії в Україні неодноразово
виступає, посередником у врегулюванні Придністровського, Абхазько та Південно
Осетинського, Нагірно-Карабахського військових конфліктів [3].
На даному етапі діяльність місії ОБСЄ зосереджена на моніторингу ситуації в
зоні проведення ООС, контроль за діями сторін в зоні розмежування, та на тимчасово втрачених ділянках Українсько-Російського кордону, спостереження за діями
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російсько-окупаційних військ в АР Крим, та питання звільнення незаконно утримуваних українських громадян та військовослужбовців.
Варто зазначити, що раніше, а саме 30 квітня 1999 року, місія в Україні припинила свою роботу у зв’язку з виконанням свого мандату, тобто покладених на неї
завдань, цей випадок вважається єдиним завершення діяльності місії завдяки успішному виконанню плану [2].
А вже з 1 червня 1999 року, за результатами, переговорів з приводу подальшої
співпраці, було прийнято рішення про тимчасове запровадження посади Координатора проектів ОБСЄ та створення офісу цього представництва. Роль координатора
полягала в, підготовці та реалізації в Україні проектів ОБСЄ, забезпечення їх належного фінансування , за рахунок, виділення інвестицій міжнародними організаціями, до повноважень та обов’язків входили: контроль за озброєнням, боротьба з організованою злочинністю, серед пріоритетів на найближчий час є питання: захисту навколишнього середовища; безпека державних кордонів; соціальна
адаптація, та психологічна допомога військовослужбовців з зони АТО; цьогорічні
президентські вибори [4].
Успішність роботи українського представництва місії в усьому світі, забезпечує, пришвидшення її інтегрування в ЄС та НАТО.
Важливим дипломатичним жестом, визнання ролі нашої держави, стало голосування України в ОБСЄ 5-6 грудня 2013 року, яке проходило в Києві.
Завдяки сприянню української сторони вдалося досягти «консенсусу» всіх 57
держав учасниць, які погодились на відновлення роботи з врегулювання проблем
довкілля та енергетики, захисту свободи віросповідання та прав ромів, саміт став
фактичним підтвердженням процесу «Хельсінкі +40» що мав на меті узгодження
стратегічних пріоритетів ОБСЄ.
Визнаним є й те, що серед пріоритет діяльності в Україні були та залишаються,
питання реорганізації та реформування з метою покращення ефективності її роботи.
Наостанок варто зазначити, що дії української сторони не були даремними, бо починаючи з березня 2014 року, стратегічними питаннями порядку денного на
засіданнях ОБСЄ, залишається акт агресії РФ по відношенню до України, ключовими подіями якого є анексія Криму російськими регулярними військами, та
розв’язання військового конфлікту в Донецькій та Луганській областях, та незаконному утриманні українських громадян в Росії та на тимчасово непідконтрольному
Кримському півострові.
Підсумовуючи все вище вказане, можна прийти до висновку, що українські
представники в делегації, займаються винятковою діяльністю, яка спрямована на
всебічний розвиток ОБСЄ, з цього випливає, що наша держава виступає гарантом
миру, та безпеки, це було неодноразово визнано на зустрічі президента П.О. Порошенка та міністра закордонних справ Італії за сумісництвом глави ОБСЄ Анджеліно
Альфано, 31 січня 2018, на яких було обговорено план двосторонньої взаємодії в
майбутньому.
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К. Є. Циганкова, О. С. Двуреченська
ПРОБЛЕМА НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ З ЦЕНТРАЛЬНОЇ АМЕРИКИ
У ВІДНОСИНАХ США ТА МЕКСИКИ
В сучасних умовах розвитку міжнародних відносин міграція стала одним з головних чинників політичного процесу глобального та регіонального рівнів. Нелегальна
міграція стає значним дестабілізуючим фактором і впливає та внутрішню та зовнішню
політику держав. Потоки нелегальних мігрантів переважно спрямовані в високорозвинуті країни, зокрема у США. Перейнявши на себе значну відповідальність за ряд світових процесів, США тривалий час спільно зі своїми партнерами активно виступали
за підтримання демократичних основ, дотримання прав людини та діалогу між культурами. Однак, незважаючи на це, США змушені протидіяти нелегальній міграції, негативні наслідки від якої можуть суттєво вплинути на внутрішню політику та економіку країни, а також відносини із сусідніми державами, зокрема Мексикою. Це обумовлює актуальність дослідження сучасної міграційної політики США.
Одні з причин нелегальної міграції є: низький рівень життя в країні та зростання
насильства, через яке громадяни не відчувають себе у безпеці й змушені шукати більш
сприятливі умови для життя в інших країнах. Переважна кількість нелегальних мігрантів приїжджають в Мексику, а потім намагаються потрапити в США, з Гондурасу та
Сальвадору. За даними Світового банку, понад 60% населення Гондурасу та приблизно 40% людей в Сальвадорі живе за межею бідності [2]. До того ж, у Сальвадорі та
Гондурасі високий рівень злочинності. За даними ООН, ці дві країни – світові лідери
за кількістю вбивств та розвитку наркобізнесу [1].
Значна кількість нелегальних мігрантів до США потрапляють з території Мексики.
За офіційними даними, нелегально державний кордон між США і Мексикою щорічно
перетинає близько 500 тисяч чоловік. Більшість мігрантів – це громадяни Гондурасу.
Їх кількість надто велика, тому ця течія мігрантів отримала назву «караван».
Президент США Д. Трамп, на відміну від попереднього президента Б. Обами, проводить більш жорстку міграційну політику. Так, Д. Трамп неодноразово висловлювався щодо цієї ситуації, намагався тиснути на мексиканську владу і вимагав від неї зупинити нелегальних мігрантів. В середині жовтня 2018 р. Д. Трамп заявив, що не виключає можливості повного закриття кордону з Мексикою із залученням військових.
Зараз на південному кордоні США розгорнуто близько 5,8 тис. військових, які активно
працюють над тим, щоб створити різні перешкоди вздовж кордону.
Президент Д. Трамп у листопаді 2018 р. підписав розпорядження про заборону надавати притулок тим мігрантам, хто потрапив на територію США незаконно. У відповідь правозахисна організація «Американський союз громадянських свобод» домоглася через суд скасування даного рішення. З іншого боку американська влада виступає
і з рядом ініціатив щодо вирішення проблеми нелегальної міграції мирними методами.
Зокрема, Держсекретар США М. Помпео заявив про готовність співпрацювати з урядом Мексики, в тому числі, і з питання створення робочих місць в регіоні [2].
Ініціативи Д. Трампа не знаходять належної підтримки в Мексиці. Мексиканська
влада не хоче витрачати кошти на утримання мігрантів з Центральної Америки, які
прагнуть потрапити до США. 23 листопада у прикордонному з США мексиканському
місті Тіхуана через мігрантів оголосили стан «гуманітарної кризи». Мер Хуан Мануель Гастелум закликав ООН надати допомогу, оскільки кількість біженців у місті досягла майже п'яти тисяч [3]. У той же день президент США Д. Трамп закликав демократів та республіканців до співпраці над міграційним законодавством, щоб зміцнити
кордон «раз і назавжди». Він заявив, що обидві партії мають ухвалити пакет законів
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щодо безпеки кордону, який включатиме фінансування будівництва «стіни» на кордоні з Мексикою [3].
Міграційна проблема у відносинах США та Мексики на даний момент не вирішена, однак країнам вдалося досягти певного консенсусу. Внаслідок тривалих перемовин Мексика погодилася на пропозицію США залишити на своїй території всіх мігрантів на час, поки вони будуть чекати від американської влади рішення про надання
їм притулку.
Отже, низький рівень життя в країнах Центральної Америки змушує громадян залишати свою батьківщину з метою пошуку роботи та поліпшення умов проживання.
Отримання законного дозволу на роботу у США – складна та довготривала процедура,
тому значна частка населення центральноамериканських країн прагне потрапити на
територію США нелегально. Нелегальні мігранти призводять до дестабілізації соціальної сфери США та негативно впливають на економіку держави, тому президент Д
Трамп прагне встановлення більш жорсткого контролю над кордоном з Мексикою.
Однак, у Мексики відсутні ресурси самостійно вирішити проблему нелегальних мігрантів, що призводить до певного ускладнення американсько-мексиканських відносин. Вирішення проблеми нелегальної міграції сьогодні стає одним з головних чинників розвитку двосторонніх відносин США та Мексики у політичних, економічних та
інших сферах.
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В. В. Пилипенко
РОСІЙСЬКО-ІРАНСЬКІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ ВПЛИВ
НА СУЧАСНУ СИСТЕМУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Система міжнародних відносин на сьогодні переживає крах усталених законів і
«правил гри», за якими існував чіткий поділ на держав-лідерів, що регулювали економічні й політичні процеси у світі, та держав-донорів, що забезпечували лідерів
ресурсним підґрунтям для домінування. Однією із ключових подій, що забезпечила
тектонічні зрушення у системі світопорядку, стало опублікування 16 січня 2016
року на сторінках «Офіційного журналу» ЄС Акту про зняття санкцій з Ірану і повернення Тегерану 400 млн. дол. з нарахованими 1,3 млрд. дол. відсотків по боргам
США за торгівельні операції (у тому числі зі зброєю), проведені ще за часів шаха
Пехлеві [2, р. 2]. Дане рішення Конгресу США, схвалене Радою Безпеки ООН, на
фоні рекордного падіння цін на нафту до 27,5 дол. за барель, спровокували появу
низки статей провідних політологів про використання Білими Домом «іранської карти» для посилення тиску на Росію та приведення її до поступового економічного
занепаду [4]. Однак, подібні прогнози не лише не виправдалися, але й мали обернено пропорційний результат: з 2016 року намітилася тенденція до поступової економічної й політичної інтеграції Москви й Тегерану, що у світлі воєнного конфлікту
на Донбасі не може ігноруватися Україною.
Задекларовані ще з ісламської революції прагнення Ірану до регіонального лідерства при варіюванні між Сходом і Заходом та прагнення Росії будь-що утримати
контроль над міжнародними процесами у світлі запровадження проти неї санкцій,
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забезпечили основу до зближення двох держав. Так, Тегеран отримав в особі президента РФ лобіста у реалізації своїх амбіцій на членство в ШОС і виході на євразійський ринок. Цікавим є той факт, що одразу після проголошення про зняття іранських санкцій, на засіданні голів держав-членів ШОС у червні 2016 року російська
делегація першою порушила питання про надання ІРІ статусу постійного члена цієї
організації. При цьому майданчик міжнародної організації був використаний лідерами обох держав для досягнення домовленостей про створення між Іраном та державами Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) зони вільної торгівлі.
Після тривалих переговорів протягом другої половини 2017 року між дипломатами ІРІ та держав ЄАЕС було домовлено не лише про підписання договору про
вільну торгівлю із конкретним переліком товарів, але й обумовлено перспективи
будівництва транспортного коридору Північ – Південь, що має відкрити новий торгівельний шлях від Індійського океану до Балтійського моря [1]. Логічним завершенням тривалих переговорів стала ратифікація 15 листопада 2018 року Державною думою РФ та 29 січня 2019 року парламентом ІРІ Проекту й Договору про створення зони вільної торгівлі між Іраном та державами ЄАЕС [6].
Наявність юридичних гарантій по реалізації торгівельної співпраці сприяла розробленню та частковому введенню в дію ряду російсько-іранських інтеграційних проектів. Першочергово було розпочато синхронізацію платіжних систем Ірану з російськими банками, що проходила у два етапи. Перший етап передбачав спільне використання банкоматів власниками карток російського «Мир Бізнес Банку» та іранської національної системи «Shetab», тоді як другий – входження іранської платіжної системи
через російський банк-посередник до міжнародної фінансової мережі [3].
У квітні 2018 року також було підписано ірансько-російський проект про створення Комісії із співпраці Державної Думи РФ та Меджлісу ІРІ, що мала займатися
врегулюванням спірних питань у сфері економіки та політики, а також сприяти реалізації вигідних двосторонніх інтеграційних проектів. Одним із перших таких проектів, ініційованих комісією, став план об’єднання енергетичних систем обох держав за участі Азербайджану [5]. Подібна тенденція російсько-іранського енергетичного зближення, а надто на фоні відродженої ідеї газового ОПЕК є прямим посяганням на інтереси США у Перській затоці і провокує більш жорсткі контрзаходи з
боку Вашингтону.
Таким чином, російсько-іранська інтеграція, що виникла на фоні посилення санкційного тиску на Кремль з одночасними відкритими можливостями для Тегерану
вийти з ізоляції, спричинила ряд зрушень у системі міжнародних відносин, змушуючи світових гравців орієнтуватися на позицію Ірану з метою недопущення його
остаточного зближення з Москвою.
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О. О. Якубіна
НІШЕВА ДИПЛОМАТІЯ НОРВЕГІЇ ЯК СКЛАДНИК ФОРМУВАННЯ ЇЇ
МІЖНАРОДНОГО ІМІДЖУ
Публічна дипломатія Норвегії, як і більшості маленьких держав, в основному,
спрямована на формування іміджу держави у міжнародних відносинах, поширення
інформації про зовнішньополітичну діяльність держави і позиціонування країни на
основі певних цінностей, прийнятих у норвезькому суспільстві. У реалізації своєї
публічної дипломатії Норвегія використовує такий її різновид, як нішева дипломатія, яка проявляється у тому, що держава при проведенні своєї зовнішньої політики
в міжнародних відносинах спеціалізується на певній сфері діяльності, яка у міжнародній спільноті розглядається і визнається, як позитивна діяльність.
Норвегія, будучи маленькою країною, певним чином віддаленою від решти держав, отримала статус «міжнародної столиці миру» за рахунок активної гуманітарної
діяльності. Адже саме у Норвегії проводиться церемонія вручення Нобелівської
премії миру, держава була залучена до мирного процесу в Осло у 1993 р., де виступала посередником у врегулюванні конфлікту між Палестиною та Ізраїлем, брала
участь у переговорах між урядом Філіппін та комуністичними повстанцями. Всі зазначені фактори сприяли утвердженню Норвегії як країни, пріоритетним напрямком діяльності якої на міжнародній арені є гуманітарний вимір [3].
Норвегія не може здійснювати значний політичний чи економічний тиск на сторони конфлікту через свій маленький розмір, тому при підписанні мирних угод,
роль посередника підходить цій країні найкраще. У роботі Ханса Петера Хетланда
«Норвезький підхід досягнення миру» відзначається, що «норвезька модель миру»
(Norwegian model to peace) засновується на чотирьох аспектах, які включають у себе
відносини між державою, неурядовими гуманітарними організаціями і дослідницькими інститутами [1, с. 34]. У експертному аналізі, який був зроблений Норвезьким
ресурсним центром встановлення миру (norwegian peacebuilding resource centre) зазначається, що Норвегія створила імідж посередника, який допомагає досягти миру,
своєю дипломатичною нішею [2, с. 2]. У 2000 р. Хьєль Магне Бунневик, що займав
у цей час посаду прем’єр – міністра Норвегії, у своїй новорічній промові до населення Норвегії назвав країну «нацією миру» [2, с. 2].
Міжнародний імідж Норвегії, як посередника у миротворчому процесі почав
формуватися на початку 1990 рр. й історія Норвегії лише підкріплювала цей імідж.
Наприклад, відсутність у держави колоніального минулого, проведення в ній церемонії вручення Нобелівської премії миру, допомога зі сприяння розвитку, активна
участь держави в ООН, просування міжнародних стандартів і норм у міжнародних
відносинах, - усе це сприяло формуванню міжнародного іміджу держави як «нації
миру» [1, с. 34 – 35].
Потрібно зазначити, що миротворча діяльність контролюється урядом цієї держави. Наприклад, у Міністерстві зовнішніх справ Норвегії діє відповідний підрозділ
- Секція з миру і узгодження, уряд держави виділяє частину бюджетних коштів на
миротворчу діяльність, надає підтримку дослідницьким інститутам і спільнотам, які
займаються практичною діяльністю у цій сфері міжнародних відносин, що підкріплює потенціал держави як посередника при проведенні мирних переговорів. Наявність в країні узгодженості у політичних аспектах, які стосуються миротворчої діяльності держави, є однією з особливостей норвезької зовнішньої політики, що посилює внутрішні можливості Норвегії у сфері встановлення миру [2, c. 2].
Також, потрібно зазначити, що нішева дипломатія є однією з складових частин
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публічної дипломатії Норвегії. Реалізуючи нішеву дипломатію, держава може впливати на думку населення і урядів інших країн та, відповідно, формувати необхідний
міжнародний імідж і доносити до населення інших держав основні свої цінності і
принципи діяльності. Більше того, якщо розглядати основну концепцію публічної
дипломатії Норвегії, то можна зауважити, що побудова іміджу і позиціонування
держави у міжнародних відносинах повинно відбуватися на основі чотирьох цінностей, однією із яких є саме «мир» і «рівність», тому реалізація нішевої дипломатії
Норвегії, яка сприяє формуванню іміджу держави, як «нації миру», органічно вписується у саму концепцію публічної дипломатії цієї держави.
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Д. В. Сиволап
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ
Термін публічна дипломатія виник як спроба дистанціювання від негативного
забарвлення феномену пропаганди. Вважається, що вперше термін «публічна дипломатія» використав у 1965 р. Е. Гулліон у зв’язку із заснуванням при Школі права
та дипломатії ім. Флетчера при Університеті Тафтс Центру публічної дипломатії ім.
Едварда Р. Мерроу. На той час науковці центру визначили в одній із своїх праць,
що «публічна дипломатія має справу із впливом суспільних соціальних установок
на формування та здійснення зовнішньої політики. Це охоплює виміри міжнародних відносин поза традиційною дипломатією... включаючи формування урядами
громадської думки в інших країнах; взаємодію приватних груп та інтересів в одній
країні з такими в інших... та міжнаціональний потік інформації та ідей» [2].
Однією з цілей публічної дипломатії є забезпечення включення інтересів окремих держав та міжнародних регіонів у глобальний світовий порядок. Держава, у
свою чергу, за допомогою публічної дипломатії намагається створити таку атмосферу у міжнародному середовищі, яка бі допомагла їй реалізувати національні інтереси. Однак, тільки мирні методи вважаються за доцільні.
Основними інструментами публічної дипломатії є засоби масової комунікації,
міжнародні та національні неурядові організації, міжнародні неформальні контакти
й обміни [1].
Публічну дипломатію досить часто пов’язують з пропагандою та пропагандистськими рухами. Так, у них є спільні риси, такі як спирання на технології маніпулювання масовою свідомістю, та здебільше на переконання. Однак, пропаганда має на
меті введення в оману, приховування інформації та поширення страху перед
уявним «ворогом», в той час як публічна дипломатія ґрунтується на чесності та
правдивості поширюваних відомостей [4].
Щоб зрозуміти, чим відрізняються пропаганда від публічної дипломатії, варто
зробити невеликий порівняльний аналіз. Публічна дипломатія використовує пере134

конання, як один з методів реалізації своїх цілей. Переконання є комплексом довгострокових інтерактивних процесів, в якому комунікатор намагається вплинути на
партнера комунікації, прийняти запропоновані позиції на моделі поведінки [6]. На
противагу цьому, пропаганда являє собою використання та зловживання моделі переконливої комунікації незалежної залежності та взаємності для створення вигляду
рівної, білатеральної комунікації та задоволення потреб та інтересів публіки [6]. Під
пропагандою також може розумітися однозначна, зазвичай частково правдива комунікація, створена для переконання публічної думки [3].
Співробітники американського провідного аналітичного центру RAND вважають за доцільне порівнювати публічну дипломатію з т.з. «традиційною» дипломатією для розкриття основних характеристик публічної дипломатії. Вони надають
такі фактори, які відрізняють публічну дипломатію: 1) публічна дипломатія є
відкритою, прозорою для широкого кола громадськості, у той час як розголошення
інформації про «офіційну» дипломатичну діяльність є дуже обмеженим; 2) в рамках публічної дипломатії комунікації здійснюються за схемою «уряди - громадськість». Традиційна ж дипломатія передбачає взаємодію лише на рівні урядів країн;
3) в офіційній дипломатії основна увага приділяється поведінці і політиці урядів, у
випадку публічної дипломатії першорядне значення надається ставленню і поведінці громадськості. Залежно від ступеня впливу настроїв громадськості на урядові стратегії публічна дипломатія може справляти опосередкований вплив через
населення на політику урядів [7].
Існує також підхід, згідно з яким публічна дипломатія прирівнюється до
міжнародних зв’язків з громадськістю (Public Relations). Їх схожість проявляється у
наступних цілях: 1) встановлення взаємовигідних відносин із громадськістю інших
держав; 2) формування позитивного міжнародного іміджу країни.
У методах та інструментах публічну дипломатію та PR поєднують: 1) переконання за допомогою засобів масової інформації; 2) орієнтування на конкретні аудиторії та довіру з боку цільової аудиторії.
Український дослідник У. Остік провів аналогію з моделлю міжнародних зв’язків з громадськістю, запропонованою американським дослідником Дж. Грунінгом
на різних рівнях. Базовий рівень полягає в пропагуванні організації, її продукції та
послуг. У сфері публічної дипломатії цей рівень відповідає поширенню культури і
цінностей країни за кордоном. Другий рівень - це інформування громадськості про
ту чи іншу установу або актуальні проблеми, головним чином через засоби масової
інформації. На цьому рівні забезпечується односторонній процес комунікації,
націлений на пошук порозуміння. В рамках публічної дипломатії такий підхід
втілюється у програмах обміну, спрямованих на здобуття розуміння та симпатій з
боку громадськості. На найвищому рівні забезпечується двостороння комунікація
між організацією і громадськістю, яка передбачає досягнення взаєморозуміння з
аудиторією і націлена на зміни в поведінці учасників взаємодії. З точки зору публічної дипломатії це означає переконання зарубіжної громадськості в правильності та
справедливості політики, намірів і дій держави [5].
Сучасна публічна дипломатія сприймається науковою та міжнародною
політичною спільнотою як інтегральне поняття, як концепт певної мережі, яка
спирається на співпрацю з іншими вимірами зовнішньої політки держави та
міжнародними процесами (економічні, культурні, комунікаційні, наукові, освітні,
тощо).
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Л. О. Сімонова
МІСЦЕ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ
У ПОЗИЦІЮВАННІ КРАЇНИ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ
Актуальність питання спричинена глибокими змінами, що відбулися у всіх сферах суспільного життя в Республіці Білорусь, включаючи культуру, за останні роки
незалежності. Культура, як істотний фактор розвитку людського потенціалу в умовах суспільних трансформацій, привертає все більш пильну увагу державної влади,
політичної еліти, науковців.
«Культурна політика в Білорусі – це порівняно автономна діяльність різних відомств, що відповідають за охорону культурної спадщини, художню діяльність,
друк, бібліотечну справу і т. п. Використовуючи національно-географічну типологію, білоруська культурна політика належить до етатистської (східноєвропейської)
моделі» [1].
В даний час білоруські вчені працюють над реалізацією Державних програм в
галузі культури. Згідно з Програмою соціально-економічного розвитку основними
завданнями державної культурної політики є позиціонування Республіки Білорусь
як одного з центрів східнослов'янської цивілізації і невід'ємної частини європейської спільноти, виховання патріотів і гідних громадян країни, примноження духовного багатства народу, створення рівних умов для реалізації творчих здібностей та
забезпечення різноманітності культурних послуг. Так, у сфері професійного мистецтва здійснюється фінансування створення нових творів мистецтва за допомогою
державного замовлення з пріоритетною підтримкою проектів білоруських авторів і
виконавців, фестивалів, конкурсів та інших творчих проектів, що сприяють розкриттю і примноженню творчого потенціалу білоруського народу. До 2016 року завершилося формування системної нормативної правової бази сфери культурної політики. Одночасно були сформовані правові та економічні засади залучення приватних інвестицій, спонсорських коштів та розвитку меценатства, розвитку продюсерства, конкурентного середовища у сфері культури за допомогою конкурсного
фінансування культурних заходів. Була здійснена підтримка перспективних творчих ініціатив та реалізація інноваційних проектів, спрямованих на активізацію культурного життя країни, створення культурного продукту, здатного конкурувати на
зовнішньому і внутрішньому ринках. Отримало розвиток державно-приватне партнерство у сфері культури.
Одним із пріоритетів державної культурної політики стало створення сучасної
вітчизняної кіноіндустрії. На вирішення цього завдання було орієнтовано конкурсний розподіл державних коштів, що виділяються на виробництво фільмів, залучення приватного бізнесу у сферу створення та прокату фільмів, реконструкція та
модернізація РУП «Національна кіностудія» Білорусьфільм», подальший розвиток
136

кіновідеопрокату, зміцнення його матеріально-технічної бази та створення кінотеатрів нового типу із залученням вітчизняних та іноземних інвестицій. У сфері організації дозвілля та народної творчості пріоритетну увагу було приділено створенню
рівних умов для міських і сільських жителів у доступі до культурних цінностей та
послуг, збереженню зразків і традицій народної творчості, завершення комп'ютеризації музеїв і бібліотек, створення Національної електронної бібліотеки, Державного каталогу Музейного фонду Республіки Білорусь.
Особливу увагу було приділено оновленню змісту професійної художньої
освіти на основі кращих досягнень і прогресивних тенденцій світового мистецтва,
розвитку систем стажувань молодих діячів культури і мистецтва за кордоном.
Також, у рамках реалізації культурної політики передбачається здійснити повну
комп'ютеризацію бібліотек з підключенням до мережі Інтернет та забезпеченням
електронною поштою з урахуванням щорічного відновлення комп'ютерного парку.
Проаналізувавши стан та пріоритети культурної політики Республіки Білорусь,
можна зробити такі висновки:
1. Культурна політика – напрямок політики держави, пов'язаний з плануванням,
проектуванням, реалізацією та забезпеченням культурного життя держави і суспільства. Вона необхідна для кожної держави, повинна розвиватися і оновлюватися.
2. У Республіці Білорусь створена нормативна база для розвитку культурної політики. Після деякого застою законодавства та правової бази в галузі культури,
останнім часом розпочалася основна робота з її розвитку.
3. Очевидно, що в Республіці Білорусь дуже ретельно були проаналізовані недоліки та проблеми в галузі культурної політики, результатом чого стало формулювання основних завдань щодо усунення недоліків.
4. Будучи протягом століть простором зіткнення і перетину різних культурних
впливів і традицій, накопичивши багатий досвід збереження свого національного
образу, Білорусь має усі необхідні умови для створення відкритого демократичного
суспільства.
5. Серед особливостей позиціювання країни на міжнародній арені виділяють заходи культурної політики, що сприяють формуванню іміджу країни, що має давні
традиції культурного розвитку, спрямованого на формування громадянського суспільства, що базується на демократичних засадах.
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Д. А. Борщ, С. В. Глазунов
ПРОБЛЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ НАРКОТИЗМУ
СЕРЕД УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
У сучасних умовах особливе суспільне занепокоєння викликає поширення наркоманії серед учнівської молоді, зниження віку, з якого починають вживатися наркотичні речовини, проникнення наркотичних засобів до закладів освіти. Здійснення
ефективної профілактичної антинаркотичної роботи потребує врахування ставлення
учнів до цієї проблеми. Для цього використовують, зокрема, різноманітні соціологічні методи.
Досліджуючи питання щодо застосування методів соціальної роботи у профілактиці поширення наркоманії, нами було проведено соціологічне опитування в одній
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із шкіл великого міста (з етичних міркувань, враховуючи специфіку проблематики,
назву міста, школи ми не подаємо). Опитування являло собою суцільне анкетне обстеження 80 учнів 10-х класів (40 осіб) та 11-х класів (також 40 осіб). Саме у цьому
віці (15-17 років) у підлітків виникає підвищена цікавість до всього незвичайного,
яка спонукає їх звертати увагу на різноманітну інформацію про вживання наркотичних речовин, яку вони одержують у школі, вдома, на вулиці. Це вік, у якому людині особливо необхідні розуміння і підтримка. Вплив друзів у цьому віці зростає
дедалі більше, тоді як вплив батьків зменшується. Ось чому в школі, де є багато
друзів, де вирує різноманіття думок і дій, можна зіткнутися із вживанням наркотичних засобів саме серед учнів старших класів. І тому велика увага має приділятися
профілактиці вживання наркотичних речовин саме серед них. Питання анкетного
дослідження охоплювали рівень знань неповнолітніх про небезпеку та наслідки
вживання наркотичних речовин, про рівень проведення профілактичних заходів з
боку педагогів і батьків та ін.
Першорядним складником профілактики наркоманії є своєчасне виявлення
«групи ризику» та надання їм психолого-педагогічної допомоги. У нашому опитуванні, яке мало строго анонімний характер, 87% школярів (70 осіб) повідомили, що
ніколи не пробували наркотичні речовини, 9% учнів (7 осіб) спробували 1-2 рази,
та 4% (три особи) інколи вживають у компанії. На перший погляд, рівень вживання
наркотиків виявився невисоким. Однак, наявність із 80-ти осіб 11-ти таких, які вже
спробували наркотики, мають викликати занепокоєння.
У школярів також запитували, чи мають вони в своєму близькому оточенні осіб,
які вживали або вживають наркотичні речовини: 74% учнів відповіли, що не мають
таких людей у близькому оточенні, 22% школярів мали друзів, які вживають наркотичні засоби, 4 % опитаних відповіли, що знають однокласників, котрі вживають наркотики, або бачили, як вживає наркотичні речовини хтось із членів родини. При цьому
рівень обізнаності щодо кримінальної відповідальності за зберігання та розповсюдження наркотичних речовин такий: 75% учнів обізнані у цьому питанні, 11% – нічого
не знають про кримінальну відповідальність, 14% опитаних частково знають. Тут є
явний сигнал на те, що треба покращувати інформаційну роботу у цьому напрямі.
Наявні результати свідчать також про те, що доволі значна частина учнів мають
досвід спілкування з людьми, які вживали або вживають наркотики. Потенційно такий контакт може вплинути на школяра як позитивно, так і негативно. У першому
випадку мається на увазі, що школярі, спостерігаючи за наркозалежним, може наочно побачити до яких негативних наслідків це призводить. Разом із цим, у другому
випадку, наркозалежний навпаки може безпосередньо впливати на волю неповнолітнього і «підсадити» його на наркотичні речовини. Варто звернути увагу, що левова
частина осіб, які мають досвід вживання наркотиків, припадає на їхніх друзів. Це
несе подвійну небезпеку, адже породжує певний «тренд» серед однолітків, внаслідок
чого людина може почати вживати наркотичні засоби під тиском дружньої компанії.
Відповідно, слід посилити профілактичні заходи саме серед підлітків та молоді.
Однією з важливих складників боротьби з наркозалежністю є швидка реакція на
факт вживання наркотичних засобів. Зокрема, мова йде про звернення до тих людей,
які допоможуть у боротьбі з проблемою, коли вже з’являється розуміння залежності
від наркотичних речовин. Опитані нами учні 10–11-х класів, поставили на перше місце родичів (40 % опитаних), на друге – лікарів (39 %) і на третє – друзів (21 %).
Це свідчить про те, що більшість школярів у разі необхідності допомоги звернуться за правильною адресою – до батьків чи лікарів. Проте, немала частина опитаних бачить вихід у зверненні до друзів, що може зіграти негативну роль в профілактиці наркозалежності, адже друзі, так чи інакше, не мають достатнього досвіду
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аби надавати правильні поради, і можуть навпаки зашкодити тому, хто до них звертається за допомогою. Тому під час роботи з підлітками необхідно наголошувати
на тому, що за допомогою необхідно звертатися все ж до старших.
Часові межі доповіді не дають можливості детальніше розкрити всі результати
проведеного дослідження, яке, хоча й не може претендувати на загальну репрезентативність, однак все ж дає важливу інформацію про те, яким чином можна поліпшувати профілактичну роботу. Йдеться про вибір ефективних джерел інформації
про небезпеку вживання наркотиків, форм і методів профілактичної роботи не
тільки з учнями, але й з їхніми батьками. Тільки спільна і продумана робота вчителів, батьків, громадськості дасть можливість ефективно запобігати розповсюдженню наркоманії, формуванню усвідомленої відмови підлітків від вживання наркотиків у різних соціальних ситуаціях.

Д. В. Локшин
ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Первые межправительственные международные организации как одна из относительно стабильных форм регулирования международных отношений появились
сравнительно недавно, после Наполеоновских войн и создания Венской системы.
Потребность в создании новых форм постоянного многостороннего неправительственного и межправительственного сотрудничества для решения на долговременной, а также на многосторонней основе многих проблем, выходивших за рамки отношений между государствами, стала имплементироваться по мере достижения
процессами интернационализации политики своей «критической массы»
Роль международных организаций в международных отношениях претерпела
качественные изменения. Из вспомогательных инструментов для разрешения отдельных проблем взаимодействия суверенных держав они в превратились в сегмент
международной жизни, глубоко интегрированный в международную систему.
Международные организации являются частью международной системы, которая весомо влияет на международные отношения. Для стабильного и четко построенного управления любой международной организацией нужна стойкая, регламентированная правовая система. Основой данной системы в первую очередь являются
межгосударственные соглашения, которые отражаются в уставах или же просто соглашения, проявленные в учредительных актах.
Правовая основа первоначально проявляется в принципах выражения своих
функций, на которые ссылается та или иная международная организация. Прежде
всего, в регламентах отображается принцип равенства всех государств, которые являются членами данной организации. Принцип равенства означает, что все участники юридически равны между собой и свободны в выдвижении темы на обсуждение, в котором также принимают непосредственное участие. Важным составляющим юридической природы в международных организациях является свобода при
выходе из нее, которая базируется также на определенных принципах права.
Правовая основа решений, принятых международной организацией, носит рекомендательный характер. В большинстве случаев исключениями являются вопросы, затрагивающие административную и финансово-бюджетную сферы. Любая
международная организация выступает носителем международной правосубъектности. Международная правосубъектность – способность субъекта международного права быть участником международных правоотношений, в частности, заклю139

чать и выполнять международные договоры [1, с. 258]. По определению, такая данная им правосубъектность является вторичной, то есть производной.
Еще одним юридическим аспектом правовой природы международных организаций является отсутствие суверенитета. Означает это то, что их права отличаются
от непосредственных прав государств. Международные организации, к примеру, не
могут, как государства, быть стороной в деле, рассматриваемой Международным
судом ООН.
Важным моментом правовой основы международных организаций является то,
что, будучи расположенными на территории определенного государства, организации обладают непосредственными правами юридического лица. На основании
этого они действуют и руководствуются законодательством данного государства.
Конкретная международная организация своей компетенцией имеет непосредственное влияние на организационно-правовой механизм своей деятельности.
Существует определенная отрасль современного права: право международных
организаций, в котором определяется статус организаций и регулирование вопросов их создания, деятельности. Данная отрасль является самой главной формой
межгосударственного сотрудничества, а сама международная организация субъектом международного права в целом. Общее право таких организаций делится на две
группы международных норм, которые образуют внутреннее и внешнее право, на
котором основывается взаимодействие с государствами и другими международными организациями. Их право образует набор норм, которыми будет регулироваться правовое положение всей деятельности организаций с другими субъектами
международного права.
Характерной для нормативно-правовой природы международных организаций
является особенность и уникальность ее целей, принципов, структуры и компетенции, которые имеют согласованную договорную основу. Договорная основа международной организации выражается в добровольности членства и имеет в основном рекомендательный характер. Как следствие, международные организации
наделены договорной правоспособностью, то есть вправе заключать самые разнообразны соглашения и договора в пределах своей компетенции без строгих ограничений.
Независимо от подхода к системе международного права, критериям его отраслей, многие учёные не отрицают существования права таких организаций, как обобщённой совокупности правовых норм. На данном этапе право таких организаций
регулируется международным публичным правом.
Классифицировать международные организации можно по признакам объёма и
характера их полномочий. Следовательно, можно выделить организации общей
компетенции, такие как ООН, СНГ, Красный Крест. А также организации специальной компетенции, такие как Всемирный почтовый союз и МВФ. Разновидностью международных организаций являются межведомственные организации, которые делятся на министерства и иные ведомства, осуществляющие полномочия
органов государства. На межведомственной основе основывается деятельность
Международной организации уголовной полиции (Интерпола).
Развивающийся процесс нового регионализма был порожден практическими соображениями и фактически явился ответом на вызовы глобализации. Первоначально
он протекал без четко сформулированных целей, более того, по ряду вопросов достижение консенсуса между участниками представлялось маловероятным. В связи с этим
можно сделать вывод, что наиболее значимым политическим метанарративом, способствовавшим укреплению сотрудничества, например, в Восточной Азии в рамка
АСЕАН, было стремление к улучшению региональных взаимоотношений, достижению длительного мира, стабильности и процветания в регионе, а вовсе не стремление
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к созданию четко структурированной региональной организации.
Подводя итоги, можно отметить, что любая международная организация построена на прочной и четко сформулированной правовой системе. Сама структура
организации включает в себе несколько звеньев, принятых на основании различных
нормативно-правовых актов. Можно отметить, что во многом юридическая основа
международных организаций зависит территориально или по иным причинам от
позиции определенных государств.
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Є. С. Степашкіна, М. М.Тимченко
УЧАСТЬ УКРАЇНИ У МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ ООН
Миротворча операція – міжнародні діяння чи заходи, направлені на виконання
миротворчих та гуманітарних завдань.
Зі здобуттям незалежності Україна здійснила вагомий внесок у справу зміцнення миру і стабільності в європейському регіоні та у світі в цілому як одного із
напрямів міжнародного співробітництва. Збройні Сили України долучилися 3 липня 1992 року (за твердженням Верховної Ради) до миротворчих операцій під егідою ООН. Станом на початок 2019 року, за час незалежності Україна взяла участь
у 24 миротворчих операціях, починаючи з «Сили ООН по охороні» в Югославії. На
даний момент 21 місії завершено, 3 тривають: «Міжнародні сили з підтримки миру
в Косово» (Держава на Балканському півострові), «Українська миротворча операція
у Демократичній Республіці Конго» (Держава у центральній Африці), «Операція
ООН в Кот-д’Іваурі» ( Держава в Західній Африці).
Понад 45 тисяч українських військовослужбовців взяли участь у міжнародних
операціях з підтримання миру та безпеки у різних регіонах планети. [1]
На основі аналізу змісту норм міжнародного та національного права можна
дійти висновку, що міжнародні миротворчі операції бувають зі встановлення миру;
з підтримання миру; з примушення до миру; з відбудови миру.
За всю нову історію вітчизняної армії щонайбільшою була українська миротворча місія в Іраку, в рамках якої підрозділи Збройних Сил України у 2003-2008
роках брали участь в Іракській війні в складі коаліційних військ під проводом США.
В цей час до процесу встановлення миру і стабільності в Іраку були причетні 1690
українських військовослужбовців, 18 з яких загинули і понад 40 поранених. Українські миротворці реалізували свої обов’язки поруч з польськими і американськими
військовими. Отже, можна сказати, що миротворча операція у Іраку більшою мірою
є успішною, завдяки злагодженій співпраці між країнами-партнерами.
Україна, як одна з держав-засновниць ООН та відповідальний член міжнародного співтовариства, продовжує виконувати активну, а також важливу, роль у миротворчих операціях і дотепер, здійснюючи суттєвий внесок разом з іншими державами у зміцнення миру та стабільності, розв’язання збройних зіткнень і недопу141

щення виникнення нових осередків напруги. У даний час одним із основних регіонів миротворчої активності України – африканський континент, де українські військовослужбовці в складі місій ООН сприяють врегулюванню слабкої ситуації у
Ліберії, Судані, Демократичній Республіці Конго та Кот-д’Івуарі. [2]
Отже, можна зробити висновок, що українські військовослужбовці займають
одне з ключових місць у миротворчих операціях на африканському континенті.
Усього станом зараз в 10 міжнародних операціях та місіях беруть участь понад
600 військовослужбовців Збройних Сил України, які, підтримуючи благородну традицію, сприяють розв’язанню збройних протистоянь. Українська держава має задум й надалі продовжувати миротворчу діяльність, тим самим виконуючи свої повинності перед міжнародним співтовариством та здійснюючи вклад у зміцнення
миру та стабільності на нашій землі.
На сьогоднішній день Україна приймає активну участь у миротворчих операціях у всьому світі, має надійний авторитет та повагу з боку зарубіжних партнерів.
В умовах нестабільності сучасного світу миротворча діяльність є як ніколи актуальною. І саме від активної участі більшості країн світу у миротворчих операціях
залежить стабільність сучасної системи миру та безпеки.
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К. В. Щербина, Т. О. Грачевська
СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
На сучасному етапі розвиток відносин в економічній сфері з Польщею відноситься до пріоритетних напрямків зовнішньополітичного курсу України. Розвиток
співробітництва держав в економічній сфері розвивається під впливом таких факторів як геополітичне положення обох держав, не менш важливу роль відіграє наявність тривалих та глибоких історичних, культурних відносин. Важливо, що останніми роками співробітництво України та Польщі в економічній сфері отримало новий імпульс, наданий підписанням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Доречно наголосити, що Польща завжди принципово підтримувала
євроінтеграційні устремління України.
Економічне співробітництво між державами розпочалося 1 жовтня 1991 року,
коли була укладена угода між урядами Польщі та України щодо співробітництва у
сфері торгівлі та економіки. Серед важливих документів, які визначають засади
співробітництва між державами в економічній сфері, доцільно виокремити такі як
Угода між урядами України та Польщі про взаємне заохочення та захист інвестицій,
укладена 12 січня 1993 року та Угода про економічне співробітництво, підписана 4
березня 2005 року.
Загалом, за даними посольств України та Польщі, налічується понад 470 окремих двосторонніх домовленостей. Отже, можна стверджувати, що економічне
співробітництво між двома державами розвивається та укріплюється з кожним роком [2].
Оскільки, обидві держави мають спільний кордон, це зумовлює ту обставину,
що Польща є одним з найголовніших стратегічних партнерів України.
Через те, що Україна дуже багата своїми корисними копалинами в імпорті яких
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зацікавлена Польща, можна стверджувати, що саме важка промисловість є
провідною сферою співробітництва обох держав. Польща зацікавлена у торгівлі з
Україною, на що вказують відсотки імпорту Польщі з України чорних металів,
шлаку і золу, електричні машини. Щодо експорту до України Польща реалізує мінеральне паливо, нафту та продукти її перегонки, пластмаси, полімерні матеріали та
електричні машини [3].
Важливою запорукою розвитку двосторонніх економічних відносин між Україною та Польщею є розвиток та сбалансування нормативно-правової бази: спрощення контролю на кордоні та введення спецільних митних режимів. Через те, що
Україна та Польща мають спільний кордон, доцільним було б підвищення рівню
страхуванню вантажів при транспортних перевезеннях. Це дало б можливість знизити ризики в зовнішньоекономічних місіях.
Також, необхіднім була б розробка довгострокових документів щодо двостороннього співробітництва України та Польщі, які б дали можливість покращити та
збалансувати експорт та імпорт держав.
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Н. Л. Бобіна
СОЦІАЛЬНА СФЕРА: ДЕЯКІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ
На початку ХХІ століття питання науки та наукового дослідження постало особливо гостро. Поява значної кількості псевдонаукових вчень актуалізує проблему
дефініції наукового знання як такого. Розвиток наукового знання не був лінійним,
натомість є доцільним виокремити певні його етапи. Якщо сприймати процес цілісно, то основні рівні розвитку світової науки є такими: 1. Еклектичний, початковий
рівень розвитку; перехідний період (на базі плюралістичних думок); 2. Класифікаційний рівень розвитку; перехідний період (знову спираючись на плюралізм думок);
3. Частково-системний рівень розвитку; перехідний період (з опорою на плюралізм
думок); 4. Цілісно-системний рівень розвитку (найвищий, який має власні перспективи розвитку і свої плюралістичні бази) [1, с. 19].
Варто зазначити, що на сьогодні наукове дослідження одночасно виступає і як
процес відтворення і як процес упорядкування знань про соціальну дійсність.
Інтелігенція та інтелектуали, що ведуть полеміку в інформаційно-комунікаційному просторі, являють собою гетерогенну групу, і розбіжності в ідеологічних поглядах (а, відтак, і протести проти «неправильної» позиції еліти) є одним з яскравих
проявів плюралізму. Відповідно, Р. Ключник пропонує утриматися від пошуків «деструктивних умислів у носіїв протилежних поглядів і тим паче намагатися їх регламентувати [2, с. 268]. Утім, на думку Л. Фадєєвої, «методи ведення дискусії і особливо впливу на громадськість мають піддаватися регулюванню, щоб уникнути згубних проявів ворожнечі» [3, с. 306].
Наукове пізнання є організованим і цілеспрямованим процесом, що забезпечує
вирішення чітко визначених пізнавальних завдань, поєднаних метою наукової діяльності. Можемо констатувати, що мета процесу пізнання, з одного боку, зумовлена, практичними потребами людини, а з іншого – теоретичними потребами розвитку системи знань людства. Водночас невід’ємною рисою науки як найбільш
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строгої форми пізнання є постійна методологічна рефлексія. Р. Шевчук наголошує,
що вивчення об’єктів, виявлення їхньої специфіки, властивостей і зв’язків завжди
певною мірою супроводжується усвідомленням та критичним переосмисленням методів і засобів, за допомогою яких досліджують ці об’єкти [4, с. 33].
Так, демократія у її соціальному та політичному вимірах постійно була і є
об’єктом наукової рефлексії. Погляди мислителів на демократичний устрій протягом усієї історії філософії відрізнялися полярністю: від скептичного платонівського
аристократизму до беззастережного визнання переваг демократії в англосаксонській політичній думці сучасності [5, с. 17-18]. Розгляд проблем демократії тісно
пов’язаний із парадигмою конфлікту та феноменом консенсусу у соціальному
житті, які не стільки суперечать, скільки доповнюють один одного.
Аналогічно з демократією, можна досліджувати й власне психологічні проблеми, такі як «вигорання» соціальних працівників. Симптоматика «професійного
вигорання» є широкою та проявляється комплексно. Процес розвитку професійного
вигорання – це поступове накопичення негативних емоцій, котрі не мають адекватного виходу, особистість демонструє зростання напруги у спілкуванні з колегами
по роботі, друзями та знайомими; поступово емоційна хронічна втома переходить
у фізичну; спостерігаються розлади сну і як наслідок – людина не має сили працювати. Поступово хронічна втома викликає стан апатії та депресії, спалахи роздратування, почуття напруги, дискомфорту [6, с.447].
Таким чином, за допомогою сформованої у науковому дискурсі методології, можна досліджувати будь-які соціальні проблеми, у тому числі ті, які потребують комплексної оцінки. Соціально-політичні аспекти (демократія) чи соціально-психологічні проблеми (вигорання соціальних працівників) – усе це потребує застосування
принципів об’єктивності, плюралізму, науковості, а також використання необхідної
методології.
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К. М. Гуртова, С. В. Глазунов
НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА
Насильство в сім’ї мало місце за всіх часів, однак у сучасних умовах психологи,
соціальні працівники, соціальні педагоги, соціологи намагаються об’єднати свої
зусилля для дослідження та подолання цього явища. Все більше усвідомлюється
важливість подолання проблеми жорстокості і насильства.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому
насильству», домашнім насильством визнаються діяння (дії або бездіяльність)
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фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи
теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають у родинних відносинах чи у шлюбі між
собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє
насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь [4]. Постраждалими можуть стати чоловік або дружина, діти, престарілі члени сім’ї та інші. Звідси ми можемо виділити п’ять типів сімейної жорстокості: чоловіка по відношенню до дружини, чи навпаки; з боку батьків по відношенню до дітей; дітей і онуків по відношенню до престарілих родичів; старших
дітей до молодших; одних членів сім’ї до інших.
Насильство в сім’ї – це результат взаємодії багатьох чинників. До уваги слід
брати як психологічні характеристики окремого члена сім’ї, так і соціальні чинники,
які впливають на неї. Але одне ми можемо сказати точно - насильство може трапитись у будь-якій сім’ї, незалежно від національності, класової приналежності чи
релігії. До основних причин насильства ми можемо віднести соціально-економічну
нестабільність, різні види залежностей, психологічні розлади або ж особистий досвід насильства пережитий у минулому, особливо у дитинстві.
Поширеність у засобах масової інформації, перш за все на телебаченні та у Інтернеті, пропаганди насильства та жорстокості мають вплив на сприйняття насильства суспільством. Агресія все частіше проникає у повсякденне життя, і для дітей,
які спостерігають за нею по телебаченню, вона може вважатись нормальною, що
згодом зробить свій відбиток у вихованні майбутніх поколінь. Проблема насильства
існує не тільки в сім’ї, а й поза її межами. Це велика проблема не тільки сімейних
відносин, а й гендерних і професійних.
Наслідки насильства в сім’ї є широкими і серйозними, починаючи від проблем
з фізичним або психічним здоров’ям людини, закінчуючи розладами у громаді.
Оскільки сім’я це основоположна і найбільша інституція в суспільстві вона є головним джерелом виховання, розвитку і становленні особистості. Важливо розуміти,
що будь-яка дисгармонія у родинних стосунках може привести до дисфункції суспільства і уповільненні його прогресу.
Коли дитина росте в сім’ї, де відчуває на собі насилля, окрім психологічних
травм і неадекватної поведінки серед своїх ровесників, вона у своєму дорослому
житті також може стати насильником. Сім’я – це первинна звична модель поведінки
людини, яка є курсом на майбутнє. Це те середовище, яке виховує людину, але існують школи, які мають піклуватись про соціальне виховання. І саме вони можуть
виявляти насилля в сім’ї і рятувати таких дітей.
Наведемо художній приклад із книги П. Зюскінда «Парфюмер». Головний герой
з дитинства відчуває ненависть людей як у фізичному, так і моральному плані. В
результаті виростає талановитий «звір», який бажав тієї самої природної любові до
себе, яку не міг отримати звичним шляхом. В нормальній сім’ї, з турботливими
батьками, в гарному оточенні дітей, дорослих – всього цього він хотів. А отримав
абсолютно звірським шляхом. Висновок – суспільство само виховало «звіра», якого
ненавиділи з першої хвилини появи на світ. Людина – істота соціальна. Їй потрібна
сім’я, оточення, розвиток. Все це відбувається в суспільстві. І хоче вона, чи не хоче
– все одно залежить від нього. Тому насилля в сім’ї, і взагалі будь-яке насилля, це
проблема не одного приватного випадку, а цілого суспільства країни. І вирішуватись ця проблема має на державному рівні.
На боротьбу з даною проблемою покладено немало зусиль. За останнє сторіччя
було розроблено чимало методів діагностики та реабілітації людей постраждалих
від домашнього насильства. Розроблена на державному рівні законодавча база і
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співпраця з міжнародними організаціями допомагають контролювати питання
насильства і мінімізувати його наслідки.
Важливим моментом у вирішенні проблеми насильства є розробка новітніх методів і підходів, підтримка молодіжних ініціатив. Оскільки наше суспільство розвивається дуже стрімко, наука крокує величезними кроками вперед, треба розуміти,
що цінності і потреби людей теж змінюються, а тому старі підходи до соціальної
допомоги і діагностики вже не будуть настільки ж ефективними як раніше.
Можливо, цю проблему треба транслювати через медійних осіб, які являються
лідерами думок для людей. Організовувати соціальні акції, знімати соціальні ролики і поширювати їх не тільки серед дорослих, а й підлітків та дітей.
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І. М. Грод
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В СФЕРІ ПРОВЕДЕННЯ СОЦІУМ-МОНІТОРИНГУ
Актуальність дослідження. Стрімкий розвиток комунікативних технологій та
вузька спеціалізація діяльності призвели до послаблення групових зв’язків у
суспільстві та втрати відчуття приналежності. Все це разом із ускладненою
структурою суспільства та його інститутів робить проблему визначеності в тих чи
інших сферах життя актуальною.
Оскільки процес організації опитування вимагає багато часу та грошей, метою
роботи було створення програмного додатку, який дозволить значно спростити
процес проведення моніторингу, зменшить витрати і буде доступне кожному в
будь-який момент часу.
Мета досягнута – написано програмне забезпечення для сайту, яке в онлайн
режимі дозволяє проводити опитування.
Складниками є дві частини, а саме: клієнтської (власне анкетування) та
адміністративної (де мають виводитись результати в певному вигляді). Клієнтська та
адміністративна частини компонента пов’язані між собою. Є можливість переглядати
результати, відсортовані по певних критеріях (організація, група, номінація, дата).
Дата зберігається автоматично. Опитування може проводитись в різні дні, значення
кожного критерію буде обиратись із списку, занесених в базу даних.
Отже, клієнтська частина компоненту складається із: випадного списку назв
організацій; випадного списку назв підрозділів вибраних організацій; головної
частини анкети ─ 5 рядків (для кожної номінації) по 3 елементи в кожному (два
текстових поля, для введення обраної відповіді і випадного списку із відповідно
обраної групи; кнопки завершення анкетування та збереження даних.
Адміністративна частина містить: таблицю із критеріями та кнопкою для показу
результатів; таблицю для виведення необхідних результатів.
146

Анкетне опитування може відбуватися в очній або заочній формі. За очного анкетування відбувається безпосередній контакт соціолога з респондентами - він
роздає анкети, пояснює правила їх заповнення, а також мету й завдання дослідження. Заочними формами анкетування є поштове та пресове опитування. Поштове опитування є різновидом анкетного із заочним способом встановлення контакту з респондентом. При проведенні поштового опитування анкети розповсюджують серед потенційних респондентів за допомогою поштової служби. Недолік
поштового опитування пов'язаний з низьким рівнем повернення анкет. Перевагою
поштового опитування є низька вартість. Пресове опитування (друкування анкет на
шпальтах газет, журналів) використовують для визначення громадської думки
щодо певних проблем. Добровільна участь та анонімність дають змогу отримати
досить щирі відповіді.
Онлайн-дослідження є різновидом анкетного із заочним способом встановлення
контакту з респондентом, воно вигідно відрізняються від інших методів: меншою
собівартістю (дешевше навіть телефонних опитувань); меншими строками проведення та отримання результатів в максимально короткі строки; можливістю опитати
важкодоступні аудиторії; більша зручність для респондентів, оскільки вони можуть
відповідати в зручний для них час; проведення одночасного опитування на великій
території; простота організації.
Існує багато сервісів, які дозволяють проводити онлайн опитування (Webanketa,
CreateSurvey, Google Forms), також можна замовляти дослідження у таких організацій як GfK Ukraine, створений додаток побудовано на основі CMS «Joomla».

Рис. 1 Початковий вигляд сторінки адміністративної частини

Було розглянуто кілька готових доповнень та порівняно їх із новоствореним
компонентом. Для цього вибрано такі розширення: simpleForm2 ─ модуль «Joomla»,
за допомогою якого можна створювати будь-які форми на сайті; Questionnaire ─
компонент для створення анкет; Chronoforms ─ компонент для створення форм в
Joomla 2.5; ArtForms ─ універсальний генератор форм, підійде для створення форм
різноманітної функціональності. А потім згадані розширення порівнювалися за різними характеристиками.
Адміністративна частина виконує функцію виводу результатів, для цього потрібно обрати необхідні пункти випадних списків та натиснути кнопку «Показати».
Далі сторінка перезавантажиться і покаже відсортовані результати. Вигляд
сторінки, яка тільки завантажилась, до натискування кнопки показу результатів показано на рис. 1.
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Для виводу випадних списків першої форми, використовуються стандартні методи «Joomla» і оператор циклу «foreach».
Висновок. В процесі роботи було розглянуто провідні технології webпрограмування, опрацьовано велику кількість електронних матеріалів з мережі
Інтернет. Було розглянуто роботи вітчизняних та зарубіжних авторів на задану
тематику, також опрацьовано деякі англомовні статті. З вибраного матеріалу можна
зробити висновки, що в літературі (тому числі мережі Інтернет) достатньо мало
робіт, які детально описують процес написання модулів для «Joomla» з
використанням MVC. Було зроблено спробу узагальнити опрацьовані матеріали та
навести практичні рекомендації щодо написання додатку для проведення
анкетування.
Розглянуте програмне забезпечення може бути використане на сайтах
громадських організацій задля визначення результатів опитування в соціальних
сферах населення.
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Г. І. Крижановська
ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ
На сьогодні питання менеджменту соціальної роботи знаходиться в фокусі дослідницької уваги, проте у сучасній вітчизняній науковій літературі і досі не сформувалось загальновизнаного розуміння цього явища. Тим не менш, науковці зазначають, що очевидною є необхідність визнати взаємозв'язок менеджменту соціальної
роботи із соціальним управлінням, яке в даному випадку розуміється в широкому
значенні, коли його головною ознакою є наявність людини як об'єкта і суб'єкта управління. При такому розумінні терміну є можливість певним чином об’єднати різні
точки зору на сутність менеджменту соціальної роботи та специфіку його відносин
із соціальним управлінням і встанвити декілька схожих позицій [1].
Варто зазначити, що на сьогодні менеджмент соціальної роботи одночасно виступає і як процес відтворення і як процес упорядкування соціальних відносин і
норм у межах системи»суб’єкт – об’єкт соціальної роботи», у якій управлінське рішення у сфері соціальної роботи уособлює у собі унормоване знання як організований спосіб усунення соціальних протиріч та реалізації державної соціальної політики [1]. Тобто мета менеджменту соціальної роботи полягає у формуванні і практичному використанні принципів управління, які придатні для будь-якої організації. А саме мова йде про принципи визначення цілей та завдань управління; розробки конкретних заходів та їх досягнення; розподілу завдань на окремі види; розподілу роботи, доручень; координації взаємодії різних підрозділів всередині організації; здійснення формальної ієрархічної структури; оптимізації процесів прийняття
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рішень і комунікацій; упошук адекватної мотивації діяльності [4].
Одним із сучасних напрямів соціальної роботи є менеджмент людських ресурсів. Саме цей напрям відкриває нові можливості управління соціальною роботою,
адже в основу його ефективності покладено принцип ставлення до людини-працівника як до найважливішого та найціннішого ресурсу будь-якої діяльності. З цього
приводу варто також підкеслити, що людський фактор і його використання на підприємстві стає стратегічним і життєво важливим за виживання організації у складних, заплутаних і не стабільних умовах переходу до ринкових відносин.
Щодо розуміння безпосередньо менеджменту соціальної роботи, поки не існує
загальновизнаного розуміння цього явища. Адже це воно є вельми складним, комплексним і унікальним. В загальному розумінні під менеджментом соціальної роботи розуміють цілеспрямований свідомий вплив «людини на людину» (суб’єкт –
об’єкт взаємодії) з потреби збільшення самостійності людини в громаді [5]. Існує
декілька підходів до розуміння поняття менеджменту у соціальній роботі. Їх основні ідеї можна звезти до наступних визначень терміну:
- організаційно-структурне визначення, яке передбачає відповідь на питання
«Хто має виконувати соціальну роботу?», «Яка ефективність їхньої діяльності, функціонування?». При цьому управління соціальною роботою організовується на різних рівнях і має відповідні огранізаційні структури управління – міністерство, комітети соціального захисту, територіальні служби, центри тощо;
- функціональне, яке базується на виокремленні функцій менеджменту соціальної роботи. Розрізняють загальні (соціальне прогнозування, планування, маркетинг
та інші) та конкретні функції (це види робіт стосовно конкретної посади, підрозділу
і підприємства, організації, установи);
- професійно-діяльнісне (трудове), яке пояснює менеджмент у соціальній роботі
як особливий вид професійної діяльності, яким займається цілком визначена категорія людей управління;
- процес постановки цілей, задач і організація практичної діяльності, спрямована на їхнє досягнення, виконання за допомогою різних засобів, форм і методів;
- гносеологічне визначення, яке пояснює менеджмент соціальної роботи як науку, яка вивчає структуру, функції, професійну діяльність і процес управління;
- навчально-освітнє визначення полягає у розумінні менеджменту соціальної роботи як навчальної дисципліни, що є складовою навчальних планів і програм з підготовки і підвищення кваліфікації кадрів системи соціального захисту, допомоги [2].
Якщо поглянути на унікальність, складності та обмеження менеджменту у соціальній роботі з позиції соціальних проблем, то можна зробити висновок про те, що
будь-яка соціальна проблема є неповторню; при вирішенні соціальних проблем розглядаються різні варіанти; наслідки прийнятих рішень при розв’язанні соціальної
проблеми часто непередбачені; при вирішенні соціальної проблеми обов’язковою є
наявність кола осіб та організацій, які по відношенню до соціальної проблеми мають право приймати рішення тощо [1].
Отже, менеджмент соціальної роботи являє собою упорядковане розмаїття типів і видів управління, яке виконує такі основні функції в організації сучасних
управлінських знань. По-перше, дозволяє глибше зрозуміти, як здійснюється управління соціальною роботою, від чого залежить її успіх. А по-друге, дозволяє розкрити сутнісні властивості і характеристики видових особливостей менеджменту
соціальної роботи, значущість яких є незаперечною в розвитку управлінської діяльності [4].
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Д. О. Кононович
УЧНІВСЬКА МОЛОДЬ ЯК ОБ’ЄКТ МАНІПУЛЯЦІЇ СВІДОМІСТЮ
В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Сьогодні на людину постійно обрушується найсильніший потік інформації –
зведення новин, радіопередачі, новини в соціальних мережах, статті в інтернет-стрічках. Ми приймаємо всі інформацію, часто не встигаючи зрозуміти наше особисте
ставлення до якоїсь зрушеної проблеми – ми несвідомо приймаємо ту точку зору,
яка продиктована засобами масової інформації (далі – ЗМІ).
Будь-яка інформація, впливаючи на людину, може створити у неї соціальну або
психологічну установку, тобто неусвідомлену внутрішню готовність до будь-яких дій.
Дану особливість людської психіки ефективно використовують маніпулятори при управлінні думкою громадськості. Сприяє маніпулюванню і той факт, що люди частіше
схильні без питань сприймати інформацію, а не намагаються її проаналізувати.
Вплив маніпуляцій на життя молоді розглядали у своїх дослідженнях
П. М. Артьомов, О. І. Бондарчук, Б. Б. Буяк, О. В. Вакуленко, О. О. Гончарова,
С. О. Єлишев, О. В. Мурюкіна, Т. У. Новікова, М. М. Скиба, В. А. Триндюк.
Зважаючи на недостатній науковий аналіз вікових особливостей учнівської молоді, які роблять її уразливою до різного роду маніпуляцій, метою нашої доповіді є
визначення соціально-психологічних особливостей учнівської молоді як об’єкта
маніпуляції свідомістю.
Вікові межі учнівської молоді, які будуть розглядатися у нашому дослідженні,
згідно з періодизацією вікового розвитку Мухіної В. С. становлять від 16,17 років
до 21-25 років (юнацтво) [0].
Аналізуючи специфічні характеристики учнівської молоді, ми припустили, що
вона є своєрідною групою ризику в проблемі маніпуляції свідомістю. Оскільки соціально-психологічний розвиток студентської молоді характеризується нерівномірністю, напруженістю, наявністю і повторюваністю конфліктних ситуацій. Саме в
молодості динамічно відбувається формування соціальних мотивацій, самоаналіз та
швидкість реакції, проте в цьому віці значно менше, ніж у дорослому, турбують
безпека близьких та відповідальність за них.
Сьогодні молодіжний ескапізм проявляє себе і в так званому полі галактик Інтернету, в віртуальних спільнотах, через ЗМІ.
Так, за результатами бесід та анкетувань 200 студентів різних курсів, спеціальностей та статі Луганського національного університету ім. Т. Г. Шевченка виявлено, що 73% студентів вільний від занять та підготовки до них час проводять за
комп’ютером, менше – біля телевізора і рідко – слухають радіо.
89% студентів метою користування мережею Інтернет назвали спілкування;
65% – пошук учбової інформації; 47% – перегляд фільмів та прослуховування музики.
Проводячи оцінку значення для кожного опитуваного ЗМІ, студенти вказували,
що це: «засіб для пошуку інформації» (74%), «джерело маніпуляції» (14%), «побутова річ» (9%), «зло» (3%).
В цілому можна говорити про те, що ЗМІ відіграють велику роль у формуванні
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людини як особистості і як члена суспільства.
Оскільки у молодих людей можливостей тестування реальності значно менше,
ніж у дорослих, а їх власний життєвий досвід не дозволяє їм критично осмислити
те, що пропонують ЗМІ, тому що формується уявлення про навколишній світ нерідко включає в себе не зовсім реалістичні, а іноді і очевидно казкові фрагменти. Результатом таких уявлень може стати зниження самооцінки, внаслідок неможливості
досягти того способу життя, який вони бачать на екрані телевізора, або, навпаки,
поява агресивності в поведінці і т.д. Всі ці деталі визначають як вироблення стійких
стратегій поведінки, так і психологічний стан особистості, її самооцінку, здатність
справлятися зі стресом і, в кінцевому підсумку, її соціально-психологічне здоров’я
[0, 156].
Для успішної реалізації всіх завдання маніпуляції існує ряд певних технологій і
прийомів, один з перших таких переліків був сформульований ще в тридцятих роках минулого століття в США Інститутом аналізу пропаганди. Він відомий як «азбука пропаганди», і включає в себе наступні прийоми: приклеювання ярликів, сяючі
узагальнення, перенесення, посилання на авторитети, свідоцтва людей, свої хлопці
(гра в простонародність), загальний вагон (або фургон з оркестром). Як можна бачити, ці прийоми активно використовуються ЗМІ досі, і приносять результат.
Таким чином, зараз важливо усвідомлено підходити до сприйняття будь-якої
інформації. Якщо ми будемо більш критично аналізувати побачене, почуте або прочитане, то і маніпулювати нашою свідомістю буде складніше.
Подальших досліджень потребує виявлення «груп ризику» за високим ступенем
сприйнятливості до маніпуляцій серед молоді і визначення їх специфічних характеристик, що дозволить визначити не тільки напрямки корекційної роботи, а й основні
орієнтири для зміни системи виховання в сім’ї та в освітніх установах.
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В. О. Брюман, С. В. Глазунов
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ БАТЬКІВ-ВИХОВАТЕЛІВ
ДО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ
ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
Основними засадами державної політики щодо соціального захисту дітей-сиріт
та дітей позбавлених батьківського піклування є створення умов для реалізації
права кожної дитини на виховання в сім’ї, виховання та утримання дітей за принципом родинності, забезпечення пріоритету сімейних форм влаштування, формування системи соціальної адаптації [4].
Останні роки в Україні можна простежити динамічний розвиток та функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Саме сім’я може створити усі умови для задоволення основних потреб дитини та створювати сприятливу
атмосферу для подальшого її розвитку.
Виховання у прийомній сім'ї або у дитячому будинку сімейного типу має соціально-педагогічне спрямування, тобто головним завданням є забезпечення адаптації дитини у соціальному середовищі [1, c.120]. Процес адаптації відбувається поступово і залежить від того, як швидко батьки та дитина встановлять між собою тісний контакт, що включає в себе рівень довіри та відкритість.
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Відсутність теоретичної бази та практичного досвіду роботи з цією категорією
дітей, недосконалість нормативно-правової бази, некомпетентність фахівців, недостатня кількість реабілітаційних центрів та форм роботи з батьками-вихователями
призводять до відмов кандидатів від виховання дітей-сиріт, а інтернатні заклади не
можуть забезпечити повноцінну соціалізацію такої категорії дітей у суспільстві через відсутність індивідуального підходу у вихованні.
Виходячи з цього твердження для успішної адаптації та створення прийомних
сімей та дитячих будинків сімейного типу необхідне обов’язкове навчання кандидатів. Така попередня підготовка батьків дає можливість отримати базові знання
щодо особливостей створення прийомних сімей та ДБСТ, особливостей розвитку та
виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.
Однією з актуальних форм роботи з кандидатами у батьки-вихователі є тренінг.
Тренінг – це запланований освітній процес, призначений для покращання навичок
та набуття нових на основі власного досвіду і знань, задля зміни поведінки [2, c. 5].
Такий курс навчання сприяє остаточному прийняттю рішення про створення
прийомної сім’ї. Учасників, які пройшли весь цикл підготовки і узгодили свої бажання взяти на виховання чужих дітей з своїми реальними можливостями, можна
вважати достатньо підготовленими для виховання дитини [3, c.19].
Відмова кандидатів від рішення взяти на виховання дитину на етапі проходження тренінгового курсу можна сприймати як позитивний результат, буде краще,
якщо сім’я на початковому етапі оцінить власні можливості та готовність виховувати дитину, чим потім не зможе вирішити наявні проблеми.
Тренінг з підготовки батьків-вихователів передбачає теоретичне засвоєння матеріалу щодо сучасних методів вирішення педагогічних проблем, дискусія та ігрова
частина, де кандидати можуть отримати необхідні уміння та навички. Такий вид
навчання допомагає зменшити рівень стресу, сприяє розвитку комунікаційних навичок та формуванню різних підходів до виховання дитини.
Методика проведення тренінгів серед батьків-вихователів є ефективною, бо поєднує теорію і практику, кожний учасник тренінгу бере активну участь завдяки використанням спеціалістами різних методів навчання. Такі групові заняття є ефективними тому, що йде обмін знаннями, досвідом, емоціями, порадами та взаємопідтримкою.
Таким чином, однією з умов успішного функціонування прийомних сімей та
дитячих будинків сімейного типу є попереднє навчання кандидатів у батьки-вихователі, під час якого батьки повинні зрозуміти, що виховання дітей-сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування є дуже серйозним та важливим рішенням.
Закінчуючи тренінговий курс фахівці центрів соціальних служб для сімей, дітей та
молоді повинні сформувати у майбутніх прийомних батьків думку, що батьківство
дає можливість забезпечити успішну адаптацію дитини щодо виконання сімейних
та соціальних ролей, і що саме сім’я може створити усі умови для повноцінного
розвитку та формування особистості.
Список використаних джерел

1.Книга для батьків [Текст]: Посібник до тренінгового курсу «Підготовка кандидатів у прийомні
батьки та батьки-вихователі»/ Автори та автори-упоряд.: Т. Ф. Алексєєнко, Г. М. Лактіонова,
Г.О. Притиск та ін.; За заг. ред.. Т. Ф. Алєксєєнко. – К.: Наук. світ, 2006. – 496 с. 2.Посібник для
тренера / Аста-Марія Кенней, Покотило Л.І., Голоцван О. А. і ін. – Корпорація інститут досліджень та тренінгів JSI. - Київ, 2010 – 93 с. 3.Прийомна сім’я [Текст]: методика створення і
соціального супроводу: Науково-методичний посібник / Г. М. Бевз, В. О. Кузьмінський, О. І. Нескучаєва та ін. – К.: Центр стратегічної підтримки, 2003. – 92 с. 4.Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Закон України від 13.01.2005 № 2342-IV (із наступними змінами). [Електронний ресурс].
– Режим доступу: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2342-15. – Загол. з екрана.
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З. С. Наджафова, T. M. Вердиева
ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Цель социального обслуживания заключается в предотвращении ситуаций,
которые могут ухудшить уровень жизни граждан, осложнить их социальнопсихологическое положение, привести к изоляции от общества и создать сложные
условия жизни, а также предоставление социальных услуг лицам, находящимся в
трудных жизненных условиях [1].
В соответствии с Указом, подписанным Президентом Азербайджанской
Республики Ильхамом Алиевым 9 августа 2018 года, было создано «Агентство
устойчивого и оперативного социального обеспечения» (DOST - «Dayanıqlı və
Operativ Sosial Təminat Agentliyi»; в переводе с азербайджанского языка «dost» друг) для повышения качества услуг, предоставляемых гражданам в сфере
занятости, труда, социальной защиты и социального обеспечения в
Азербайджанской Республике. Создание DOST-центров (Центров устойчивого и
оперативного социального обеспечения) предоставляет возможность оказания широкого спектра государственных услуг, таких как занятость, социальное обеспечение, адресная государственная социальная помощь, инвалидность, пенсия, социальное страхование и другие соответствующие услуги по принципу «единого пространства», оперативно, вежливо, упрощенными и прозрачными процедурами, основанными на принципе гражданского комфорта, а также позволяет расширить
охват услуг. Это также способствует реализации социальной политики в стране,
решению социальных вопросов, предоставлению услуг социальной защиты и
реабилитации лицам, нуждающимся в особой заботе, и в то же время является еще
одним вкладом в дело создания государственной системы социальных услуг на
уровне, полностью прозрачном и доступном для социально уязвимых групп населения в свете современных инноваций [2].
В DOST-центрах все оказываемые услуги, включающие труд и занятость, социальное обеспечение, адресную государственную социальную помощь, инвалидность и реабилитацию, пенсии, социальное страхование, социальное обеспечение,
обучение, предоставляются физическим и юридическим лицам в одном центре (одном здании), в интегрированном виде, на основе единых стандартов, «единого пространства», оперативно и эффективно.
Вся необходимая информация об обратившихся в центр поступает и обрабатывается в электронном виде из соответствующих агентств и подразделений Министерства труда и социальной защиты. Обеспечивается подотчетность и прозрачность, повышается доступность граждан к соответствующей информации. За счет
гибких механизмов отчетности, мониторинга и оценки, рассмотрения жалоб стимулируется прозрачность и ответственность. Сокращением административных процессов и процедур в сфере труда, занятости, социального обеспечения, адресной
государственной социальной помощи, инвалидности, пенсионного обеспечения, социального страхования и других смежных областях, реорганизация административного разделения ответственности за предоставляемые услуги способствуют оперативности оказания услуг и сокращению расходов для граждан. Модернизация
услуг, усовершенствование документооборота и ускорение процедур способствуют
повышению их эффективности. DOST-центры работают не только с теми, кто обратился придя непосредственно в центр, но и предоставляют услуги гражданам, обратившимся по телефону или через Интернет, а также мобильные услуги.
Информация о том, на получение какого вида социального обеспечения имеет
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право гражданин, обратившийся в «DOST»-центр (пенсия, адресная государственная социальная помощь, социальные пособия, страхование по безработице и т.д.),
немедленно идентифицируется в результате оперативного исследования информации в электронных базах данных. В случае, если выясняется, что имеет право на
определенную услугу, он тут же подает соответствующие документы и соответственно назначению центра уполномоченный банк заказывает для него платежную
карту. Или ищущим работу безработным предоставляются все возможные службы
занятости (такие, как направление на вакансии по трудовым навыкам и выбору самого гражданина, привлечение в программы самозанятости или профессиональной
подготовки, оплачиваемой общественной занятости и т.д.) и гарантируется соответствующий выбор.
Такие услуги также предоставляются в области реабилитации, социального
страхования, социального обслуживания и других областях. В DOST-центрах оперативно подготавливаются соответствующие документы (сертификаты, справки и
т.д.) и передаются физическим и юридическим лицам. В центрах граждане имеют
свободный доступ к информации о соответствующих службах, процедуры использования услуг отличаются простотой, гибкостью и удобством для граждан. В целом,
основным принципом работы центров «ДОСТ» является удовлетворение тех, кто
обращается за услугами. В целом, основным принципом работы DOST- центров является удовлетворение предоставленными услугами всех обращающихся сюда людей.
Таким образом, каждый представитель контингента пользователей услуг, входящих в сферу деятельности Министерства труда и социальной защиты, в том числе
инвалиды, семьи с низкими доходами, безработные, пенсионеры и т.д., получившие
оперативные, качественные и прозрачные услуги, предоставляемые DOSTцентрами, считает их действительно «центром доброй воли».
Другая инновация, внедренная в Азербайджане - модель «ASAN service».
«ASAN Service» состоит из центров, предоставляющих услуги, оказываемые государственными органами гражданам Азербайджанской Республики. Слово ASAN на
английском языке - «Азербайджанская сеть обслуживания и оценки» (азерб.
Azərbaycan Xidmət və Qiymətləndirmə Şəbəkəsi)[3]. «ASAN Service» подчиняется
Государственному агентству по обслуживанию граждан и социальным инновациям
при Президенте Азербайджанской Республики. Первый сервисный центр ASAN
начал свою деятельность в 2013 году. В настоящее время действуют 15 центров.
Пять из них находятся в Баку, десять центров - в регионах Азербайджана. На сегодняшний день в ASAN Service было подано более 27 миллионов заявок. В предоставлении услуг также участвуют волонтеры. Центры «ASAN service» предлагают
вспомогательные услуги функциональной поддержки, помимо услуг, предоставляемых гражданам одиннадцатью государственными органами. В центрах также реализуются социальные проекты. Служба «ASAN» постоянно развивается, расширяя
количество предоставляемых населению республики услуг. Так, с целью упрощения оказания коммунальных услуг физическим и юридическим лицам, в декабря
2016 года и в марте 2017 года в городе Баку были созданы два центра коммунального обслуживания - «ASAN Kommunal».
Таким образом, в результате нашего исследования мы можем сделать вывод,
что роль инновационных социальных услуг в повышении социального благосостояния населения велика, и мы считаем, что распространение этого опыта в странах
СНГ было бы целесообразным.
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О. П. Масюк, А. Р. Швець
ТРЕНІНГ ЯК НАПРЯМОК АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ
В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ
Сучасна Україна намагається наблизитись до високоякісної європейської моделі соціальної роботи, яка передбачає гармонійне відношення без дискримінації до
клієнтів і колег соціального працівника. Відбувається надзвичайно необхідна зміна
ідеології надання соціальних послуг, обумовлена потребою боротьби з проявами
прямої та непрямої дискримінації (зазначені в Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» [3]), якої зазнавали деякі клієнти
соціальної роботи, що впливало на якість отриманих ними соціальних послуг.
Відповідно, розкриття тренінгу як напрямку антидискримінаційної практики в
соціальній роботі є актуальною темою для нашої наукової розвідки.
Вагомий внесок у розвиток дослідження тренінгу внесли такі автори, як
П.Берч [1], С.Макшанов [2]. Ідею тренінгу як технології соціальної роботи просувають
такі українські практики як І.Федорович, О.Свердлова, С. Пономарьов [4]. Метою
нашого наукового дослідження є аналіз основних засад застосування тренінгу задля
подолання антидискримінаційних практик у сучасній українській соціальній роботі.
Звернемось до визначення предмету дослідження. С. Машкова бачить тренінг
як «…багатофункціональний метод цілеспрямованих змін психологічних феноменів людини, групи або організації з метою гармонізації професійного й особистісного буття людини» [2, с.71]. Українське суспільство переживає негативний
досвід, який потребує направлених змін для подолання проявів дискримінації, що
підкреслює надзвичайну корисність тренінгу в соціальній роботі.
На інституційному рівні дискримінація може проявлятися через спосіб організації та сталі процедури діяльності суспільних інституцій як наявна регуляторна
система установи із соціального обслуговування. Введення тренінгу як організаційної норми в соціальних службах та організаціях є рушійним фактором
підвищення рівня толерантності соціальних працівників.
Такий вид антидискримінаційної практики матиме направленість на підвищення професіоналізму соціального працівника та якості надання соціальних послуг. Виділені напрями можна позначити як етапи проведення тренінгу, тому що
вони мають причинно-наслідковий характер. Після підвищення професіоналізму
підвищується і якість надання послуг.
На думку П. Берча: «Тренінг – це чудовий спосіб розвитку, керівництва та
управління людьми» [1, с. 44]. Тому, такий підхід використання тренінгу матиме
безпосередню просвітницьку місію та ідею навчання, тобто пояснення важливості
принципу недискримінації. До програми тренінгу в соціальній установі можна
включити: роз’яснення форм дискримінації; приклади міжнародних практик;
вправи руйнування стереотипів.
У підсумку нашого огляду зазначимо, що така форма антидискримінаційної
практики як тренінг може створити базу для своєчасного виявлення фактів дискримінації на робочому місці соціального працівника як на вертикальному (соціальний працівник дискримінує клієнта) так і горизонтальному (соціальний працівник
дискримінує свою колегу) рівнях. Відповідно, вказана форма навчальної роботи
надзвичайно корисна в умовах поляризованого українського суспільства.
Список використаних джерел

1.Берч П. Тренинг / Пер. с англ., под ред. Андреевой И.В. СПб: Издательский Дом «Нева», 2003.
160 с. 2.Макшанов С.И. Психология тренинга: Теория. Методология. Практика: Монография.
СПб.: «Образование», 1997. 238 с. 3.Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні
155

: Закон України від 30.05.2014 р. № 1263-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17
(дата звернення: 28.02.2019). 4.Федорович І., Свердлова О. Що таке дискримінація – інструкція
для споживачів. Київ: «Гілея», 2016. 55 с.

Г. В. Ланіна
СИНДРОМ ВИГОРАННЯ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ
Професійна діяльність педагога вважається однією з найбільш емоційно напружених. Про це говорять і психологи, і медики, і, зрештою, самі педагоги. Пов’язана
така ситуація, зокрема, з великою кількістю непередбачуваних та неконтрольованих комунікативних кейсів, із нерегламентованим режимом праці, з надвисокою мірою особистої відповідальності педагога, з неможливістю отримати однозначні підтвердження ефективності власної діяльності тощо.
Професійне вигорання викладача вищої школи може бути зумовлене об’єктивними та суб’єктивними чинниками. Об’єктивними чинниками є такі: 1) соціальноекономічні трансформації в Україні, які впливають на матеріальну стабільність громадян, психологічний стан та професійний добробут; 2) ризик втрати робочого місця через брак коштів, пов'язаний недофінансуванням та недостатнім набором
абітурієнтів під час кожної вступної кампанії (стосується передусім провінційних
вузів); 3) перевантаження викладача робочими завданнями (паперовою роботою) за
відсутності заохочення та відповідної оплати праці тощо.
До суб’єктивних чинників віднесемо такі: 1) брак мотивації чи несформованість
ціннісного ставлення до професійної діяльності викладача; 2) деякі особистісні характеристики: акцентуації характеру (тривожність, перфекціонізм, інтровертованість, трудоголізм); 3) неадекватність професійних очікувань та завищення / зниження самооцінки та ін.
Термін «вигорання» («burnout») вперше вжитий у 1974 р. американським психіатром Х.Дж.Фрейденбергом (H.J. Freudenberger) для опису психологічного стану
здорових людей, які, виконуючи професійні обов’язки, перебувають в інтенсивному
та тісному спілкуванні з клієнтами в емоційно перевантаженій атмосфері [1]. Сучасні дослідники (А.Ленгле, Е.Аронсон, А. Пайнз) [2, с. 3] розглядають емоційне
вигорання як ознаку перевтоми, яка може з’являтися у будь-якій професії, а також
навіть у позапрофесійній діяльності (наприклад, у виконанні домашньої роботи).
Поступово хронічна втома викликає стан апатії та депресії, спалахи роздратування,
почуття напруги, дискомфорту.
Н.М. Мирончук виділяє такі організаційні фактори мінімізації професійного вигорання: 1) формування цілей діяльності; 2) забезпечення професійної підготовки,
методичної допомоги працівнику; 3) своєчасне та повне інформування щодо завдань, подій, які стосуються професійної діяльності та заохочень, підтримки працівника; 4) ефективна мотивація діяльності працівників; 5) формування та використання адекватної системи заохочень; 6) підтримка сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі; 7) залучення працівників до участі у прийнятті рішень щодо підвищення ефективності діяльності закладу; 8) створення штатних розкладів; 9) доцільний розподіл обов’язків та доручень між викладачами [3].
C.О. Мащак пропонує обмежувати професійну діяльність і не поширювати її на
життя у сімейному чи родинному колі, взаємодію із друзями заради збереження
психологічного здоров’я фахівця [4,c.451]. Російські автори К.М. Гайдар та О.П.
Малютіна пропонують навчитися говорити «ні» та не брати на себе функціональні
ролі, які вам не властиві та які не стосуються ваших професійних обов’язків [5,
c.29].
Отже, професійне вигорання особистості в умовах як вищого, так і середнього
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навчального закладу є індивідуальним процесом, причинами якого є комплекс
суб’єктивних та об’єктивних чинників, що залежать від особистісних якостей фахівця, індивідуальної системи професійного зростання та соціальної комунікації. Подальші перспективи соціального вигорання вбачаємо у дослідженні впливу чинника
професійної компетентності з метою професійного зростання фахівця у кризових
умова та подолання негативних тенденцій професійного вигорання педагога.
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А. А. Ярошенко
ЧОМУ МИ НЕ ЗНАЙОМІ
З ФЕМІНІСТИЧНОЮ СОЦІАЛЬНОЮ РОБОТОЮ В УКРАЇНІ?
Феміністична соціальна робота (англ. feminist social work) – сучасний напрям
теорії і практики соціальної роботи, який у своєму розвої спирається на етику соціальної роботи, жіночий рух, феміністичні теорії, гендерний аналіз та «жіночі питання» [2]. Наразі в Україні бракує соціальних працівників, які б практикували цей
підхід, тому метою запропонованої розвідки є розгляд чинників, які перешкоджають упровадженню феміністичної соціальної роботи в нашій країні. Аналіз літератури з цього питання дав змогу виокремити низку чинників.
По-перше, впровадження і розвиток феміністичної соціальної роботи перетинається з траєкторіями соціальної роботи, фемінізму та жіночого руху. Українські
громадські організації з феміністичною ідеологією, які надають соціальні послуги,
беруть активну участь у жіночому русі, проте інші жіночі організації можуть бути
в опозиції до феміністичних гасел або підтримувати лише деякі з них. Такий стан
речей засвідчує проведене Українським жіночим фондом дослідження, яке виявило,
що лише 10% українських жіночих організацій вважають себе феміністичними [1].
По-друге, використання феміністичного підходу вимагає від фахівців ґрунтовної теоретичної підготовки, адже самий термін «фемінізм» охоплює широке розмаїття течій жіночого політичного руху. Кожна з ідеологічних гілок сучасного
фемінізму по-своєму інтерпретує шляхи розв’язання соціальних проблем жінок і
зміни, які внаслідок втручання мають відбутися в їхньому житті. За таких умов у
соціальних працівників виникає потреба не тільки розібратися у складних лабіринтах теорії та її прикладному втіленні, а й знайти однодумців, світоглядні
феміністичні позиції яких не міститимуть принципових відмінностей.
Також слід зауважити брак ґрунтовних наукових досліджень у галузі. Сьогодні в
окремих університетах викладають навчальні дисципліни з гендерних і феміністичних
аспектів соціальної роботи, як-от при підготовці бакалаврів соціальної роботи в Національному університеті «Львівська політехніка». Українські дослідники, які відкрито
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позиціонують себе як феміністки/ти, як правило, представляють галузі знань (філософію, соціологію, філологію, політологію тощо), безпосередньо не пов’язані з наданням соціальних послуг уразливим групам жінок. Можна спостерігати, що коли доробки соціально-гуманітарних дисциплін, дотичних до соціальної роботи як відкритої
системи, стосуються гендерних вимірів практичної соціальної діяльності, то вони, як
правило, не включають феміністичну компоненту [2]. Адже дослідники гендерних питань не завжди позиціонують себе як симпатики фемінізму, тоді як останні, навпаки,
спираються на гендерний аналіз як необхідну складову.
Іншою причиною, чому феміністична соціальна робота в нашій країні недостатньо поширена, є слабка розробленість інструментарію для здійснення інтервенцій у
межах цього напряму. У багатьох випадках феміністична соціальна робота подібна
до підходу резілієнс, за якого вона являє собою скоріше світогляд і політичну позицію соціальних працівників щодо клієнтських систем, аніж конкретний практичний
інструмент для певного втручання [4].
Ключовим питанням, яке постає на сучасному етапі розвитку цього напряму
соціальної роботи, є таке: чи можна вважати соціальну роботу феміністичною, якщо
вона має відповідні ознаки, проте соціальні працівники не вважають себе
феміністами/ками? Щодо цього М. Валентіч (2015) зазначає, що багато з того, що
раніше було предметом суспільних дискусій, стало панівною тенденцією в соціальній роботі. Подекуди молоді соціальні працівники не надто обізнані в еволюції
соціальної роботи, яка відбулася в минулі десятиліття завдяки включенню в неї
феміністичної перспективи, відтак деякі з них не визнають впливу фемінізму на
їхню практику; інші ж не вважають себе феміністками/тами [3]. Потребують
розгляду й такі актуальні для нашої країни психологічні аспекти феміністичної
соціальної роботи, як внутрішні суперечності, з якими стикаються в роботі з
жінками уразливих груп ті соціальні працівники, які сформувалися як фахівці в гендерно-стереотипному дусі.
З огляду на варіативність феміністичної практики впровадження феміністичної
соціальної роботи в Україні потребує (а) знаходження таких феміністичних рамок,
які здатні солідаризувати соціальних працівників задля спільних дій; (б) розробки
відповідних просвітницьких заходів і навчальних програм в українських закладах
вищої освіти; (в) подолання гендерних стереотипів і упереджень щодо фемінізму в
спільноті самих соціальних працівників тощо.
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Т. Ю. Малашкевич, С. В. Глазунов
ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ
ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Соціальна адаптація є безперервним процесом динамічного пристосування людини до умов суспільного середовища. Перший досвід адаптації до взаємодії з
людьми дитина отримує в сім'ї, але суспільне життя цим не обмежується. Взаємодія
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з соціумом неминуча в житті абсолютно для кожного індивіда. Вступ до соціально
активного життя є багатоетапним, важливими ступенями якого стають: дошкільний
заклад, школа, формальні і неформальні групи спілкування, участь у трудовій діяльності та багато іншого.
Як зазначає Батуева С.В., в ряду основоположних чинників, які визначають тенденцію входження в соціальне середовище, лежать багато особистісних якостей
самої дитини і особливості мікросередовища, в яку він включається. До персональних особливостей дитини, від яких залежить продуктивність її адаптації, можна віднести емоційні та інтелектуальні якості, мотиваційну сферу, а також деякі індивідуальні характерно-типологичні особливості. Здатність і вміння підлаштовуватися
під критерії громадських суджень і принципів складається в процесі цілеспрямованого виховання [2].
У дітей, які мають будь-які обмеження, через дефекти розвитку утруднена взаємодія в суспільному середовищі, обмежена можливість адекватного реагування,
вони відчувають труднощі в досягненні поставлених цілей в рамках існуючих норм.
Згідно з останніми даними число дітей з інвалідністю з кожним роком тільки
неухильно зростає. Цьому сприяє безліч не до кінця вивчених факторів. Провідними
серед них слід визнати екологічні, економічні і соціальні проблеми, низький рівень
вітчизняної медицини. Було б чудово, якби проблема дітей з інвалідністю в суспільстві стала менш актуальною, але її гострота лише зростає. У нашій країні аж до
XXI століття питання людей з інвалідністю залишалась десь на краю суспільної свідомості і ніколи не піднімалися на поверхню. Проблеми людей з інвалідністю, в
тому числі і дітей, залишалися «за межами» уваги в житті здорової людини. Соціалізація, навчання і розвиток дітей з інвалідністю відбувались в спеціальних інтернатах, ізольовано від суспільства.
Огляд історичних етапів розвитку людської цивілізації свідчить, що уявлення
про «інвалідність» еволюціонують, критерії її визначення зазнають змін і поступово
переносяться із сфери життя окремого індивіда у сферу організації життєдіяльності
самого суспільства. Саме поняття «людина з інвалідністю» стало наповнюватися
зовсім іншим змістом, набуваючи не тільки медичний, але і новий соціальний аспект. З поняттям «інвалідність», як обмеженням різних функціональних можливостей особи, зустрічаються громадяни всіх країн. Люди можуть набути інвалідність
внаслідок фізичних, розумових або сенсорних дефектів, стану здоров’я або психічних захворювань. Такі дефекти, стани чи захворювання за своїм характером можуть
бути постійними чи тимчасовими [1, с.20-21].
Все це відображає особливу категорію проблем дітей з інвалідністю: реабілітацію, соціальну інтеграцію та адаптацію, пристосування до складних життєвих ситуацій. Головними причинами важкої адаптації в соціумі дітей з інвалідністю є: нестача здоров'я як фізичного, так і психічного; відсутність соціального досвіду, тому
вони потребують допомоги у вирішенні цих проблем не тільки з боку батьків, але і
з боку соціуму в цілому.
Не тільки соціальне, політичне і економічне значення має проблема суспільної
адаптації та реабілітації дітей з інвалідністю, а й морально-етичне. На рівні держави
для цієї категорії людей повинні бути максимально природньо відтворені всі обов'язкові умови, що полегшують їхнє життя. Лікарями, психологами, соціальними працівниками повинні бути проведені дієві роботи з суспільством з підготовки до прийняття дітей з недоліком можливостей. Такі заходи допоможуть знизити позитивно
зростаючу тенденцію проявів психосоматичних захворювань і невротичних реакцій
у дітей з інвалідністю, що в свою чергу, суттєво знизить витрати на їх лікування на
рівні сімей та держави. Благополучна соціальна адаптація дітей з обмеженими можливостями здоров'я дозволяє їм більш успішно пристосуватися до нормального
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життя, посилити гуманні тенденції в суспільстві, повернути їх суспільну цінність.
Через те, що соціальна адаптація дітей з обмеженням здоров’я має свої характерні
особливості, то і напрямки в можливостей вирішення цієї проблеми повинні бути і
динамічними, і різнорівневими, і багатофакторним.
Підсумовуючи, слід зазначити, що соціальна адаптація - це складний, багатоетапний процес як для здорової дитини, так для дітей з певними обмеженнями. Основним фактором успішного входження дитини в соціум є його безпосереднє оточення: працівники дошкільних установ, члени сім'ї – всі вони несуть відповідальність за здійснення найбільш продуктивного, безболісного процесу становлення
його як повноправного члена суспільства. Якщо кожна дитина буде зростати в подібній здоровій психологічній обстановці можна бути абсолютно впевненими у здоровому розвитку майбутнього покоління в цілому.
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СЕКЦІЯ VІІ
ІСТОРИЧНІ НАУКИ У ПОШУКУ НОВИХ МЕТОДІВ ТА ТЕМ
М. П. Гетьманчук
ОСОБЛИВОСТІ ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ
ВІЙСЬКОВОГО КОЛАБОРАЦІОНІЗМУ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
Колабораціонізм, тобто співпраця населення захоплених агресором держав з
окупаційним режимом, є загальнопоширеним явищем у світовій історії. В ході Другої світової війни німецькі війська захопили територію із 40 % населення СРСР (80
млн.). Близько 22 млн. радянських громадян (з них 20,8 млн. селяни) змушені були
співпрацювати з німецькими окупаційними властями у різних сферах. У наукових
працях вітчизняних істориків виділяються форми такої співпраці: 1) політичний колабораціонізм; 2) адміністративний колабораціонізм; 3) економічний колабораціонізм; 4) побутовий колабораціонізм; 5) культурний колабораціонізм; 6) військовий колабораціонізм [12, с.50-52]. На території колишнього СРСР класичного колабораціонізму не існувало. Вітчизняні науковці зазначають, що співпраця з
нацистськими окупантами українців, білорусів, литовців, грузинів, естонців, татар,
вірменів, азербайджанців, латвійців розглядалася колабораціонізмом лише в
офіційній радянській історіографії. Представники вищеназваних національностей
не зраджували своїх держав, стверджує український історик І. Патриляк, бо таких
не існувало в природі. Український колабораціонізм він характеризує як колабораціонізмоподібну поведінку, яка виробилася внаслідок бездержавного існування
українського народу й політики радянських більшовиків та нацистів [4, с.86-87].
Причини масової колаборації народів СРСР визрівали десятиліттями й задовго
до Другої світової війни. Чисельність радянських громадян (із 2 млн. іноземців) в
німецьких збройних силах (Вермахті, військах СС, поліції), згідно з відповідними
дослідженнями, сягала біля 1,2 млн. чоловік. Необхідно зазначити, що в Україні
проблему військового колабораціонізму, порівняно з іншими країнами, досліджує
невелика група науковців. Серед них слід назвати написані із використанням широкої джерельної бази, архівів України, ФРН, США, Росії, Білорусі, Польщі ґрунтовні
праці історика А.В. Боляновського, який досліджує історію: українських національних легіонів; 14-ї дивізії військ СС «Галичина»; юнацьких протиповітряних та інших формацій, створених з українців; зусилля частини українських політичних та
військових діячів, спрямовані на використання цих формувань з метою боротьби за
незалежність [1;2]. Особливої уваги заслуговує його дослідження участі представників народів Східної Європи, Прибалтики, Середньої Азії, Кавказу у Вермахті та
військах СС, східної політики нацистської Німеччини щодо формування інонаціональних збройних формацій. Можна погодитися із твердженням автора про те, що
історія іноземних військових формувань Третього Рейху є попередження народам,
які фактично чи формально втрачають свою державну незалежність і не забезпечують власні армії, а тому приречені гинути у складі військ інших держав та бути
жертвами імперських поневолювачів [3, с. 786].
Неупередженістю та об’єктивністю у процесі висвітлення проблеми військового колабораціонізму відзначаються праці українського історика Р.О.Пономаренка, який вперше у вітчизняній історіографії: 1) дослідив унікальну та маловідому
сторінку української історії про галицькі добровольчі полки СС № 4 - 8, які створювалися майже одночасно із дивізією військ СС «Галичина», спростував міфи про
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їх помилкове ототожнення із цією дивізією; 2) участь українських добровольців в
лавах елітної дивізії СС «Вікінг» у другій половині 1944 року; 3) історію формування у складі дивізії військ СС «Галичина» окремого підрозділу «Байєрсдорф»
для боротьби з радянськими партизанами, його участь у військових акціях [5;6;7].
Дуже цінним є перше серйозне дослідження автора про участь фольксдойче
(етнічних німців, що проживали в інших країнах, у тому числі в СРСР) у військах
СС. У ньому показано, що рахунок таких есесівців складав сотні тисяч і вони стали
одним із головних джерел поповнення військ СС, та яку роль в цій «гвардії Гітлера»
відігравали «радянські німці» [8].
У вітчизняній історіографія тема використання мусульманських легіонів
нацистською Німеччиною не висвітлювалася. Перші ґрунтовні дослідження цієї
проблеми були зроблені кримським істориком О.В. Романько [9;10]. Він показує,
що мусульманські «східні» формування стали в німецьких Збройних силах повноцінними бойовими підрозділами і були особливою категорією серед іноземних
легіонів, що було пов’язано з політичними, релігійними, ідеологічними факторами
та причинами їх створення.
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О. О. Бабенко
ЗАХИСНІ СПОРУДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ВОДОСХОВИЩА
Надзвичайно важливим, масштабним і трудомістким етапом будівництва Кременчуцької ГЕС стало зведення захисних споруд майбутнього водосховища.
Поряд зі спорудженням земляної дамби впоперек Дніпра, будівельники здійснювали й інші, не менш важливі, земляні роботи в межах Кременчуцького водосховища.
Так, понад 1 млн. м3 ґрунтів намили нижче греблі ГЕС, розділивши високою
дамбою суднохідний шлюз та канал, по якому відпрацьована на гідроагрегатах вода
потрапляла до Дніпра. В 1960 році її подовжили, оскільки під час скидання води з
греблі ГЕС утворювалася велика хвиля, тож її «гасили» новою дамбо. [1, c.68].
Навпроти колишнього с. Табурища теж насипали земляну дамбу довжиною 3,5
км. Вона призначалася для укріплення Табурищанського мису від руйнівної роботи
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хвиль [2, арк. 47].
Першими проектами побудови Кременчуцької ГЕС, як відомо, передбачалося
затоплення заплавної частини м.Черкас. Під загрозою знищення опинялися кілька
промислових підприємств та сотні житлових будинків міста. Небезпека затоплення
значної частини Черкас посилювалася ще й тим, що в місто заходили глибокі й довгі
яри. Високий правий берег міста також зазнавав постійного руйнування шляхом
осипання. Тож перспектива прибережної частини міста, яке на середину 50-х років
ХХ ст. налічувала 83 тис. жителів, вимальовувалася сумною [3, арк. 48].
Затоплення чекало також на м. Чигирин, що знаходився в басейні р. Тясмин.
Але було враховано, що у післявоєнний час у долині Тясмину майже від м. Сміли
до Чигирина, були здійснені значні за об’ємами меліоративні роботи з виправлення
русла річки, осушення її заплави. Ґрунти в долині річки площею понад 15 тис. га. є
надзвичайно родючими через постійне зволоження. Долина річки надзвичайно густо заселена. Всі ці обставини змусили внести зміни до проекту побудови Кременчуцького гідровузла й захистити м. Черкаси та долину р. Тясмин від затоплення й
підтоплення. Захищати вирішили єдино доцільним і можливим способом - земляними дамбами [1, c.34].
На лівому березі Дніпра, в його середній течії, знаходиться так званий Золотоніський масив, на якому на середину 50-х рр. ХХ ст. проживали близько 9 тис.
жителів. Фактично це лівобережна заплава Дніпра, що знаходиться на значній
відстані від будівлі Кременчуцької ГЕС. Більшу частину площ Золотоніського масиву вкривали болота та заболочені землі. По масиву також протікали річки Золотоноша, Сухозгарь та Кропивна [4]. Також значну площу масиву вкривали ліси. У
випадку появи водосховища, Золотоніський масив перетворився б на величезне за
площею майже суцільне болото, а водосховище ГЕС на цій ділянці було б мілководним, тож малопридатним для будь-якого використання. Золотоніський масив
вирішили відділити від водосховища земляною дамбою. Це стосувалося і Оболонського масиву в межах Полтавської області, де природні умови й наслідки затоплення були ідентичними Золотоніському масиву [4] .
На північний захід від м. Черкаси знаходиться т.зв. Будище-Свидівський масив
площею до 7 тис. га, з яких цінні ліси охоплюють площу в 3,8 тис. га. Тут проживали
до 8 тис осіб. При відсутності захисту від водосховища, масив перетворювався на
мілководну ділянку Дніпра з сотнями островків та півостровів, вузькими протоками
та Ірдинськими болотами, площа яких неймовірно збільшилася б [4].
Зрозуміло, що як неминучий наслідок спорудження ГЕС проектанти передбачили можливе затоплення або підтоплення розташованих там населених пунктів та
міст, а також десятків тисяч гектарів родючих ґрунтів та заплав. Для їх захисту запроектували спорудження 10 дамб 27 різних варіантів. Однак розробники проекту
спорудження захисних дамб попередили владу, що вартість всіх робіт по захисту
перевищуватиме в 3-10 разів, і навіть більше, затрати на організацію чаші водосховища. Тому запропонували з 10 захисних дамб спорудити спочатку тільки дві – для
захисту м. Черкас та долини р. Тясмин. Ними захищалися від затоплення 2480
дворів, 10027 мешканців, 16,5 тис. га земель [5, арк. 61].
На лівому березі загроза затоплення нависла над Золотоніським та Оболонськими масивами. Для захисту 2033 дворів у зоні цих масивів та 11600 га земель проектанти теж розробили систему земляних дамб. Тільки на Оболонському масиві їх
передбачили вісім. Хоча вартість всіх робіт з їхнього спорудження була надзвичайно висока, у випадку відмови від захисту лівобережної частини Дніпра, Золотоніський та Оболонський масиви, де вже й так були болота Горошинське,
Бурімське, Золотоніське, Оржицьке, Удайське, перетворилися б на гігантську мілку
частину водосховища з плавнями, протоками, озерцями, затоками й островами,
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всуціль вкритими очеретом та колоніями малярійного комара. До речі, для боротьби
з ним передбачили розпилення препаратів ДДТ та гексахлорана [2, арк. 47-48].
Проекти захисних споруд довго вивчали в уряді України. 23 червня 1958 року
РМ УРСР нарешті затвердила постанову №783, якою остаточно вносилися зміни до
планів побудови Кременчуцького гідровузла в частині, що стосувалася спорудження захисних дамб. Одна з дамб зводилася біля Черкас, вона мала довжину 9,2
км, вартість її сягала 111,8 млн. крб. Тясминська дамба проектувалася 3,8 км у довжину та 103,2 млн. крб. вартістю. Золотоніська повинна була простягнутися на 23,1
км, вартість її оцінювалася у 73,6 млн. крб. Таким чином від затоплення в долині
Тясмину та на Золотоніському масиві захищалися землі площею майже у 20 тис.
гектарів [4]. Також вирішили будувати дамби на Оболонському масиві.
Фактично для захисту м. Черкас збудували дамбу довжиною у 9,8 км. Південніше міста її приєднали до берега, створивши витягнутий у довжину своєрідний
земляний мішок. Дамбу зміцнили бетонними плитами, а зверху висадили кущі
верби [6, арк. 80].
Захист долини Тясмину вимагав іншого вирішення, ніж побудови власне дамби в
гирлі річки. Оскільки Кременчуцьке водосховище за свого повного об’єму значно вивершувалося над Тясмином, то воду з притоки вирішили перекачувати в Дніпро потужними насосами. Для цього біля с.Стецівка збудували насосну станцію [7, арк. 18].
Тясминську дамбу насипали від с. Стецівка до с. Вітове. Вона захистила 24 села і
2 міста (Чигирин і Смілу), 235 підприємств та загалом 13,8 тис. га заплавних земель.
Фактична довжина дамби сягала 5 км, максимальна висота 14 м. Поверх дамби
проклали автомобільну дорогу. Оскільки Тясминська дамба збудована паралельно
течії Дніпра, то, для убезпечення від її зміщення та гасіння енергії хвиль, довелося
здійснювати цілий комплекс інших захисних робіт: вистеляння дамби бетонними плитами, мощення схилів щебенем та камінням, влаштування хвилелому тощо [1,c.34].
Тясминська дамба розташована на торф’яних ґрунтах, що мають властивість
просідати під вагою дамби. Це просідання дійсно зафіксоване, але критичних значень для переливу води з Дніпра через дамбу в Тясмин не досягнуто. Спостереження за поведінкою дамби розпочалися з 21 серпня 1958 року і тривають донині.
На насосній станції біля с.Стецівка встановили 7 насосів. Кожен з них був здатен
щосекунди перекидати від 5 до 15 м3 води з Тясмину до Дніпра [4] .
Лівобережний Золотоніський масив від затоплення врятували завдяки трьом
земляним дамбам. Система дамб довга та складна. Лівим «плечем» дамба огинає
с. Чапаївку та примикає до його західної частини. Потім дамба прямує до с. Чехівка,
звідки повертає на північ і з’єднується з корінним берегом Дніпра вище впадіння в
нього р. Ірклій. Довжина цього рукотворного творіння сягає 20 км, а висота 8 м. Тут
теж виникла ситуація, подібна до Тясминської. Тому, щоб не виникло заболочення
масиву, талі й дощові води, що збиралися біля основи дамби, вирішили перекидати
в Дніпро. Їхній щорічний обсяг доходив до 23 млн. м3 [1, c. 86].
Для цього було змонтовано шість потужних насосів, здатних відкачувати по 3
м3 води щосекунди. Долину р. Кропивни перекрили дамбою №3 довжиною в 400 м,
а її води спрямували до р. Сухозгарь. Заплаву р.Сухозгарь теж перекрили дамбою
№2 довжиною 4 км. Об’єднані води річок Кропивна та Сухозгарь насосами перекидаються до р. Золотоношки, а з неї – у Дніпро. Для перекидання води використовують електрична енергія, що постачається з Кременчуцької ГЕС [1, c.87].
Правобережний Будище-Свидовський масив, що вище Черкас, від затоплення
та підтоплення водами Дніпра рятують три дамби. Одна з них, довжиною 5,6 км,
захищає села Будище й Лозовок. Інша, протяжністю 6,7 км, розташована між селами
Свідовок та Дахнівка. Остання дамба має довжину 3,7 км і захищає села Дахнівку
та Василицю. Дамби перевищують рівень води у водосховищі від 2 до 3-х метрів.
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Окрім побудови дамб, будівельникам довелося прокласти десятки кілометрів водовідвідних каналів [1, c.88].
Оболонський масив знаходиться на лівому березі р. Сула між селами Оболонь
та Мозоліївка в межах Полтавської області. Для захисту від затоплення масиву спорудили 8 низьконапірних дамб, що з’єднали окремі острови й півострови. Перекидання води з річки Крива Руда здійснюється завдяки каналу з насосною станцією
[1, c.89].
Дамбою захистили також і м. Крюків, що розташований нижче від Кременчуцької ГЕС і не перебуває безпосередньо в зоні водосховища.
Тільки деякі ділянки цих дамб укріпили залізобетонними плитами. Це Тясминська захисна дамба та 680 м Черкаської дамби. Бетон у тіло дамби вкладали «новаторським» способом: розчин та бетонну суміш розгортали бульдозерами. Ними бетон і трамбували. Попри це було застосовано величезну кількість ручної праці. Саме
в такий спосіб майже по всій довжині крутих схилів дамб встелявся щебінь та бутовий камінь. Його об’єми, що пройшли через руки будівельників, сягає десятків
тисяч тонн [1, c. 89].
При проектуванні дамб враховували той факт, що висота хвилі у водосховищі
не може перевищувати: 2,6 м біля гирла Тясмину та 1,9 м біля м. Черкаси. Тож
дамби вивершуються над поверхнею водосховища до 3 метрів. Важливу роль також
відігравала якість ґрунту, що вкладався у дамби. Тому якість намиву дамб контролювала Науково-дослідницька станція Дніпропетровського інституту інженерів
залізничного транспорту. Лаборанти здійснювали регулярні заміри якості всіх робіт
на дамбах, починаючи від вивчення стану підошви дамби та усіх намивних ґрунтів
до гребеня насипу включно. Вкладену в дамби землю перевіряли після кожного
ярусу намиву товщиною в 0,8 -1 м та через кожні 50-100 м вздовж греблі. Всього за
час з 1955 по 1957 рр. здійснили взяття майже 29 тис. проб вкладених у загати
ґрунтів. Усі ті площі, що не відповідали технічним вимогам, прибиралися і
замінювалися потрібними [1, c.90].
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оп.4с, спр.35. 7. ДАКО Ф.Р-6713, оп.1, спр.61.

І. Д. Петренко
ВИЛУЧЕННЯ БІЛЬШОВИКАМИ ЦІННОСТЕЙ
З ХРАМІВ ЄЛИСАВЕТГРАДА
Більшовицька влада, що засідала в Москві, вирішила рятувати голодне населення шляхом закупівлі продуктів харчування за кордоном, на що потрібно було
чимало коштів. Однак державна скарбниця була порожньою. 27 грудня 1921 року
ВЦВК видав декрет «Про цінності, що знаходяться в церквах і монастирях», а 2
січня 1922 року на засіданні ВЦВК затвердили постанову «Про ліквідацію церковного майна». Цими документами передбачалося вилучити церковні цінності для потреб держави.
З вилученням цінностей з православних храмів міста Єлисаветграда влада не
поспішала, боячись отримати ще одну серйозну відсіч – таку, яка переросла в справжній бунт 26 березня 1922 року при спробі повітових властей забрати коштовності
з Успенського собору. З метою вилучення цінностей прийшла комісія з трьох уповноважених: Щербини, Павленка і Вакуленка. Час для відвідування собору вибрали
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післяобідній, розраховуючи на те, що служби в цю годину вже не буде. Проте комісія помилилася – навкруги собору зібралася велика товпа жінок, які криками й лайками зустріли повітове керівництво. Ледь ревізори встигли зайти в канцелярію собору, як туди ввірвалися віруючі. Інша велика група жінок увійшли до собору, зупинили службу, попросили всіх вийти і заперли на замки храм. До собору сходилися
все більше народу, чулися вигуки та заклики фізичної розправи над членами комісії,
лунали антирадянські гасла. На порятунок заблокованій у канцелярії комісії прибули голова повітвиконкому Мар’янов, завідуючий відділом управління Денисов,
начальник міліції Калько. Натовп їх оточив та не допускав за огорожу собору. І коли
Мар’янову все-таки вдалося відкрити хвіртку, то з криками «Бий його!» на голову
повітвиконкому накинулися жінки та деякі чоловіки. Особливою активністю в бунті
відзначилися Лінченко, Чистякова, Прохорова, Шевченко. Чистякова кричала до
натовпу: «Гей, чоловіки, йдіть сюди, чого дивитеся, бийте на сполох!» та закликала
лупцювати Мар’янова. Прохорова, яка служила в комунвідділі, крім загальних вигуків не віддавати цінності, ще й закликала «піти на комуністів і їх дружин». За
таких умов голова повітвиконкому вихопив револьвер і зробив два постріли в повітря, що трохи призупинило натиск розгніваної юрби. Але в цей час на сполох забили
в Грецькій та Знаменівській церквах. Хвилювання посилилося, людей до Собору
сходилося все більше. За такого розвитку подій хтось з комуністів побіг за допомогою, яка швидко прибула – ними виявилися наряд курсантів кавалерійської школи
і міліція зі зброєю. Вони заарештували 31 мітингувальника і тільки після цього бунт
загас. Однак вилучати цінності цього дня комісія не посміла [1].
Заарештованих більшовики відразу прозвали «вбивцями голодуючих», «озвірілими фанатиками», «контрреволюціонерами», а їхній протест проти вилучення цінностей кваліфікували як «найтяжчий злочин» і, після нетривалого слідства, призначили на 12 травня суд.
Суд дійсно відбувся в зазначений час у «1-му радтеатрі при 15 дивізії». На лаві
підсудних опинилися 32 звинувачених, з яких 7 осіб слідство вважало організаторами бунту. Серед них – Іван Ліпченко, Марія Прохорова, Анастасія Чистякова, Павло Шевченко, а також ті, хто в стихійному бунті участі взагалі не брав – священик
Покровський, голова церковної ради Шулецький, церковний сторож Волков. Суд
був скорим і несправедливим – 8 осіб засудили до примусових робіт терміном від 1
року до 3-х, а найбільше покарання отримали священик Покровський, громадяни
Липченко та Кудрявцева – їх засудили до позбавлення волі на 4 роки [2] .
Тож тільки 3 травня 1922 року, пізно увечері, зібралася повітова комісія, на якій
головував очільник повітового виконкому Мар’янов і на яку запросили архиєрея
Павла Колосова – незаперечного авторитета серед віруючих та духовенства міста з
тим, щоб все-таки вилучити цінності з Собору. Архиєрей не заперечував проти вилучення тих цінностей, які не порушували богослужіння та обіцяв надрукувати заклик до мирян і священиків про надання ними допомоги в роботі комісії. Цього ж
дня, 3 травня, вирішили приступити до вилучення цінностей з православних храмів
міста Єлисаветград. 5 травня частину їх все-таки вилучили з Успенського собору[3].
До 8 травня цю роботу закінчили. Всього по місту та повіту встигли вилучити понад
40 пудів серебра, 120 брильянтіва і алмазів, декілька золотників золота. Про це громадськості прозвітував голова повітового комітету допомоги голодуючим (предукомпомголода. – рос.) т.Мар’янов. Всі цінності переважувалися у повітфінвідділі і
здавалися там на збереження, а потім нібито «спішно відправилися …за кордон для
закупівлі хліба голодуючим» [4]. Фактично їх забрала Москва.
На 16 травня 1922 року з Успенського собору вилучили 17 пудів 1 фунт 78 золотників 51 долю серебра; 23 золотника 61 долю золота; 15 діамантів, 1 аметист, 64
алмази, 1 «камінь бірюзи» і 6 «розеток з 41 алмазом». З Грецької церкви відібрали
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5 п. 20 ф. 1 зол. серебра і 32 долі золота. З Петропавлівської – 1 п. 51 зол. серебра,
зі Знаменівської (Новомиколаївка) – 38 ф.93 зол. серебра, з Покровської (на Ковалівці) – 1 п. 38 ф. 35 зол. серебра, з Покровської (Єдиновірчої) – 3 п.37 ф.41 зол., з
Вознесенської – 2 п.11 ф.74 зол. серебра, Преображенської – 5 п.19 ф. серебра, Марії
- Магдалини – 23 ф.80 зол. серебра, а всього серебра вилучено по місту (разом з
синагогами) 43 пуди 19 фунтів 85 золотників 69 доль, або майже 696 кг [5].
8 травня 1922 року комісія по вилученню цінностей вдруге відвідала Преображенську церкву, де її увагу привернули церковні ікони. З 14 великих та з 15 малих,
а всього з 29 ікон, зідрали серебряні ризи 84 проби загальною вагою 26 фунтів 10
зол., або понад 10 кг у чистій вазі[6].
Хто й скільки приховав церковних дорогоцінностей на довгому шляху від церкви до сейфу фінвідділу, хто нажився на цьому - наразі ніхто ніколи не розповість.
Однак зловживання влади при цьому були. Так, Миколаївський губвиконком ще 6
квітня 1922 року направив до Єлисаветградського повітвиконкому суворе попередження про те, що «… за наявними свідченнями деякі радянські установи і окремі
їх органи … приступають до обміну і розсіювання всяких дорогоцінностей, свого
часу взятих на облік на підставі Декрету про відокремлення церкви від держави (золото, серебро, дорогоцінне каміння)»[7].
Миколаївський губвиконком прислав до Єлисаветграда та районів повіту також
детальну «Інструкцію по транспортуванню церковних цінностей до Гохрану». Всі вилучені комісіями цінності повинні складати до дерев’яних або металевих ящиків, які
треба двічі обв’язати вірьовкою, кінці якої запечатати відповідними печатками. Вивозити цінності з сіл та з повіту тільки з озброєною охороною, а конвоїрами брати тільки
курсантів. Підписав інструкцію керуючий справами губвиконкому Шмулевич [8].
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Г. М. Виноградов
ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ VS ІСТОРІОСОФІЯ: ВАРІАНТ РОЗПОДІЛУ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ І ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
Як на рівні відповідної спеціальної фахової літератури, так і в узагальнюючих і
науково-популярних працях утвердилася в тих чи інших термінологічних формах
аксіоматична позиція, що історіософія і філософія історія є по суті тотожними поняттями, ледь не синонімами. Для цього твердження існують, безсумнівно, певні
підстави: по-перше, польський мислитель Август Чешковський (1814 – 1894; поширений варіант прізвища «Цешковський» є фонетично й графічно помилковим, до
польської основи ближчим є запропонований), який, як вважається, у 1838 р. вперше вжив термін «історіософія», поряд з запропонованим Вольтером на століття
раніше «філософія історії», в німецькомовному дослідженні, розвиваючи власні ідеї
в річищі філософсько-історичної концепції Гегеля, поставивши знак рівності між
згаданими поняттями і створивши в такий спосіб прецедент; по-друге, більшість
сучасних авторитетів з філософських і теоретико-методологічних проблем історії
або автоматично розглядають поняття «історіософії» і «філософії історії» як синонімічні, спеціально не зупиняючись на сферах їх концептуально-понятійної компетентності, або взагалі оминають відповідні питання як непринципові чи не варті
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уваги. Ситуацію, що склалася, ми вважаємо незадовільною, адже потужна дослідницька традиція філософських проблем історичного поступу цілком, як на нашу думку, дозволяє розділити, навіть з певною долею умовності й гіпотетичності, сфери
відповідальності згаданих понять, в перспективі ліквідувавши утворений прикрий
сегмент деструктивності дефініцій.
Далі ми стисло викладемо виключно власну версію, не претендуючи на вичерпаність і стимулюючи зацікавлених осіб до обговорення проблеми і пропозицій альтернативних варіантів. В цілому сферу компетентності філософії історії чи історіософії (на цьому етапі приймемо їх умовну гіпотетичність) прийнято визначати в
якості більш-менш збалансованої сукупності найбільш глобальних і загальних, очевидних і латентних, тенденцій історичного поступу в його максимально розлогих
часових, територіальних, концептуальних й інших вимірах. Застосовується кілька
варіантів класифікацій етапів і типів історичного поступу (формаційний, цивілізаційний, культурно-цивілізаційний, синергетичний тощо), які ґрунтуються на різних
теоретико-методологічних постулатах переважно лінійного й циклічного принципів розвитку, пріоритету об’єктивних чи суб’єктивних чинників тощо. Втім очевидно, що більшість науковців, висвітлюючи відповідні концептуальні, теоретичні,
методологічні та інші засади власного розуміння історичного поступу послуговуються або універсальною класичною чи прийнятою в межах певного дискурсу науковою термінологією, використовуючи філософський, соціологічний, історичний
та інший дотичний категоріально-понятійний апарат. Тобто, досліджуваний історичний зріз більш-менш результативно і переконливо оцінюється за допомогою готових категоріальних кліше, формулювання яких пов’язане зі здобутками насамперед
європейської філософської й наукової в цілому традиції від доби Античності до сьогодення; перевага цілком слушно віддається таким визнаним метрам пізнавального
синтезу, як Аристотель, Декарт, Бейкон, Локк, Ляйбніц, Гоббс, Кант, Гегель та ін.,
з творчого доробку яких переважно запозичуються категорії, універсальний зміст
яких з необхідними обмовками і корективами екстраполюється з різним дозуванням
узагальнення на власне історичний процеси.
Проте не можна оминути увагою формування в європейській інтелектуальній
традиції низки напрямків, які ґрунтувалися не на визнаних категоріальних асортиментах, які в силу певних причин вже не задовольняли потреб пізнання, в процесі розробки тих чи інших власне наукових чи світоглядно-моральних проблем почали рішуче й активно застосовувати художні образи, міфологічні й літературні сюжети і
поведінкові стратегії вигаданих або колись реальних, але міфологізованих персонажів. Насамперед йдеться про такі скандальні в академічному середовищі імена, як
Артур Шопенгауер і Фрідріх Ніцше, творчий доробок яких утворив сукупність взірцевих стандартів «некласичної» традиції. Саме на оригінальну термінологію і систему образів Ніцше (з пасажами до експериментальних для свого часу категорій
Гьоте) орієнтувався в «Сутінках Заходу» Освальд Шпенглер, який, вражений кризою
європейських наукових і маральних цінностей, з процесі реалізації свого глобального
творчого задуму культурних циклів світової історії розробив і творчо застосував унікальний термінологічний апарат, альтернативний загальноприйнятому на перші дватри десятиліття ХХ ст. Попри глибокі концептуальні розбіжності з Шпенглером, типологічно близький категоріальний арсенал застосував в розробці власної також циклічної версії світової історії Арнольд Джозеф Тойнбі; неакадемічна образність властива також термінам, застосованих в теорії етногенезу Лева Гумільова.
На нашу думку, саме тенденцію глобального осмислення історичних процесів,
презентовану Шпенглером, Тойнбі, Гумільовим та іншими, для концепцій яких властивий циклічний підхід, гіпотетично можна назвати «історіософською», яка, на відміну від традиційно-академічної традиції, орієнтованої на набір класичних понять
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і категорій, натомість застосовує художні образи, алегорії, метафори тощо, які за
своїх змістом і науковим потенціалом не поступаються загальновизнаним в науковому середовищі. Власне в наведеній відмінності і можна провести своєрідну демаркаційну лінію між сферами інтелектуально-термінологічних компетенцій філософії історії й історіософії, які, аналізуючи схожі, тематично й типологічно близькі
проблеми, формулюючи близькі цілі й завдання, послуговуються відмінним категоріальним апаратом. Скепсис і відверта пихатість, які тривалий період панували серед науковців-традиціоналістів стосовно так званих «некласичних» напрямків, на
сьогодні вже не є домінуючими.

В. С. Лавренко
ОБРАЗИ ЄВРЕЇВ У СПОГАДАХ РОСІЙСЬКОГО ФРОНТОВОГО ЛІКАРЯ
ЧАСІВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Л. ВОЙТОЛОВСЬКОГО
Перша світова війна стала не лише першим в історії людства глобальним протистоянням, а й першим конфліктом, у якому визначну роль відігравали інформаційні потоки, спрямовані на ідеологічну «обробку» солдатів та населення окупованих територій. Російське військове командування доволі часто вдавалося до застосування пропаганди, в тому числі і через штучно викривлене формування образів
євреїв як «внутрішніх ворогів». Євреї були своєрідним ментальним «мішком для
биття», адже в часи найбільшого незадоволення солдатів та офіцерів діями штабів
їхню увагу переключали з нагальних проблем на гіперболізовані за масштабами, а
часто й відверто вигадані дії «єврейських шпигунів» [3]. Подібні дії цілком вкладалися у рамки політики царського уряду, яку можна охарактеризувати, як «держаний
антисемітизм» [1;4]. Та чи була ця пропаганда ефективною? Чи дійсно особовий
склад російської армії повсюдно вірив у пропагандистські образи «єврейських шпигунів» як винуватців усіх негараздів? Ми спробуємо знайти відповіді на ці питання
у спогадах Л. Войтоловського «По слідах війни».
Лев Наумович Войтоловський (1875−1941) в роки Першої світової війни командував військово-польовим шпиталем. Він закінчив війну в званні капітана військово-медичної служби. Варто зазначити, що ще до війни він поєднував медичну
практику та літературну діяльність, працюючи редактором літературного відділу
газети «Киевская мысль». На війні він вів щоденник, який пізніше піддав літературному опрацюванню, наслідком чого стало видання спогадів, покладених в основу
цього дослідження. Тобто, ми маємо автентичне джерело від безпосереднього учасника російського вторгнення до Східної Галичини у 1914 р. Професія військового
лікаря обумовила високий рівень рефлексії автора, його прагнення понад усе поставити людське життя у центр своїх ціннісних орієнтирів, його критичне ставлення
до «солдатчини» та відносну непіддатливість до впливу пропаганди.
Найпершою характеристикою єврейського населення, на якій наголошує Л.
Войтоловський, є його заляканість приходом російських військ. Практично одразу
після перетину австрійського кордону автор стикається з епізодом, коли три лідери
єврейської громади на колінах благали його частину захистити їх від козаків. Але
їм не надали допомоги. [2, c. 33]. Не менш ганебним є момент побиття російським
солдатом старої єврейки зі словами: «Ну ти, жидівська морда. Поговори в мене ще
тут, чортова лялька» [2, c. 63]. Автор пригадує і старого єврея з двома гусаками під
пахвами, який щойно побачивши російські війська, почав тікати [2, c. 95]. Заляканість єврейського населення можна простежити і у наступній цитаті: «Залякані євреї напружено догідливі. Варто вам звернутися до одного з них із питанням, як десяток інших наперебій намагаються відповісти, біжать за автомобілем, вказуючи
169

дорогу» [2, c. 117]. Частою метафорою автора щодо єврейського населення є «євреї
лякливі, безслівні, жебраки» [2, c. 199]. Заляканість євреїв помічали і рядові солдати, в устах одного з них звучить фраза: «Дух у них слабкий. Ти до нього з ласкою,
а він трясеться весь і верещить по-собачому» [2, c. 199]. Але, причин такої поведінки єврейської громади автор наводить безліч: погроми, ґвалтування жінок та їх
схиляння до проституції, виселення за непідтвердженими звинуваченнями. Чи не
найбільш ганебно практикою російської армії було використання євреїв у якості заручників у момент відступу російської армії з Галичини [2, c. 310].
Відповідно, другою характеристикою єврейського населення, на якій акцентує
увагу автор, стала його беззахисність. Л. Войтоловський наводить чимало прикладів того, як офіцери затуляли очі на злочини солдатів по відношенню до євреїв, а в
окремих випадках і давали прямі розпорядження щодо поповнення запасів продовольства за рахунок грабунку єврейських крамниць. У спогадах є згадка, коли під
час відступу російської армії, козак зі злості вистрілив у натовп євреїв. Один чоловік загинув. Але козак залишився безкарним [2, c. 332].
Автор неодноразово звертає увагу на антисемітські настрої офіцерства. Але при
тому, що практично всі офіцери не були симпатиками єврейства, навіть у них викликали відразу та гірку усмішку намагання вищого командування перекласти всю
вину за поразки на «єврейських шпигунів». Армійці підмічали, що зростання кількості антисемітських наказів зі штабу, практично однозначно означало перебої з
постачанням харчування, фуражу чи снарядів, швидкий і хаотичний відступ чи навпаки накази захопити конкретну висоту, що не змінить загальної оперативної картини, але призведе до значних жертв серед особового складу.
Відповідно, Л. Войтоловський наголошує на образі євреїв як «цапів відбивайлів», на яких перекладається провина за всі стратегічні та оперативно-тактичні невдачі росіян на фронті: «Коли в хід пускаються накази про єврейських шпигунів, це
означає, що десь без сумнівів завилася проблема, прикрити яку треба вже звичною
заплатою – єврейським шпіонажем. Старі «козли відпущення» дістаються зі старих
середньовічних могил без відрази, не дивлячись на те, що вони наскрізь прогнили.
Безглузда праця. В мирний час, це можливо, цілком нормальний політичний громовідвід, який привертає до євреїв блискавки народного гніву. Але на війні з такими
аргументами далеко не підеш. Найбільш вбивча, найбільш люта антисемітська декларація не в змозі замінити одного кулемета» [2, c. 158].
Тим не менш, частково розуміючи безглуздість антисемітської державної пропаганди, переважна більшість вояків все ж негативно ставилася до євреїв. Ось що з
цього приводу говорить автор: «Тут на війні ненавидять лише євреїв. Начальства
бояться, неприятеля вбивають, поляків сварять, але євреїв переслідують з нещадною ненавистю» [2, c. 32]. На думку автора, така ситуація продемонструвала абсолютну неефективність державної пропаганди, адже пропаганда мала навчити російського солдата ненавидіти ворога, вона мала стимулювати його йти в бій з патріотичним піднесенням, натомість, пропаганда спрямувала солдатський азарт проти
мирного і не завжди спроможного чинити опір населення.
Окрім євреїв на окупованих територіях у спогадах Л. Войтоловського постають
євреї як солдати діючої російської армії. Автор говорить, що попри поширеність
думки про їх неспроможність успішно воювати, він мав особистий досвід спілкування з євреями, які цілком вписувалися у шаблон героя. Зокрема, автор наводить
розповідь про солдата-єврея Шуліма Блезера, скромного у побуті, який отримав
двох Георгіїв. Одного з них він заслужив за те, що пішов відновлювати зв'язок під
шквальним кулеметним вогнем. Щоправда, згодом його несправедливо засудили за
пропаганду [2, c. 220−221].
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Таким чином, ми бачимо, що антисемітська державна і військова пропаганда у Російській імперії не завжди була дієвою. Прикладом цього є спогади військового лікаря
Л. Войтоловського «По слідах війни». Автор відверто засуджує антисемітизм, висловлює співчуття євреям окупованих Росією територій, які, по суті, стали жертвами
війни. Євреї окупованих територій у його оповіді постають заляканими, беззахисними
перед військовою стихією, безпідставно звинувачуваними з метою створення «політичного громовідвода». Окрім того у його спогадах зустрічаються євреї-фронтовики,
які або ж нарівні з російськими солдатами «тягнуть лямку», або проявляють героїзм,
чим автор спростовує поширену думку про недолугість євреїв як солдат.
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О. М. Каковкіна, Н. І. Прокопенко
ІНОЗЕМНІ ДИПЛОМАТИЧНІ МІСІЇ В УКРАЇНІ У 1960-1980-Х РР.
У зв’язку з проблемою міжнародної діяльності України у період СРСР практично не вивченими залишаються питання щодо історії іноземних дипломатичних
місій в республіці. Представницька діяльність дипломатів, зокрема іноземних консулів, відбилась на шпальтах радянської преси, та ці матеріали не стали предметом
дослідження. Не закривають лакуни синтези з історії вітчизняної дипломатії [5].
Вдалими прикладами звернення до історії іноземних дипломатичних місій на території України у XIX – першій чверті XX ст. стали дослідження Л. Вовчук [2], І. Матяш [4], С. Павленко [6], які спонукають продовжити розробку теми в іншому часовому та політичному вимірі.
Комплекс джерел, які дають підстави визначити окрему тему для дослідження,
містяться у Центральному державному архіві громадських об’єднань України. У розвідці представлений загальний огляд діяльності іноземних дипломатичних місій в
Україні 1960-1980-х рр. на основі матеріалів вказаного архіву.
Часом відкриття іноземних консульств в УРСР стали 1960-ті роки, коли виникла
необхідність забезпечення доволі широких та активних відносин Радянського Союзу як з союзниками по блоку так і з країнами з лояльними до московського центру
урядами. Україна у період формування «соцтабору» стає важливою складовою економічних, наукових, туристичних зв’язків, що зумовило відкриття окремих дипломатичних місій, як правило у статусі Генерального консульства. Крім того, у 19601970-х рр. була прийнята низка документів, які сприяли розвитку дипломатичних
відносин: Віденська конвенція про дипломатичні зносини (1961), Конвенція про
спеціальні місії (1969 р.), Конвенція про попередження і покарання злочинів проти
осіб, які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів
(1973 р.) тощо.
У визначений час в Україні осередками дипломатичної діяльності стали Київ та
Одеса. В Одесі ще в імперські часи існували консульства кількох країн, Київ як диломатичний центр відомий з часів УНР та Української Держави, та цей досвід не
став підгрунтям для діяльності іноземної дипломатії у СРСР.
В Одесі на кінець 1980-х рр. діяли Генеральні консульства Болгарії, Індії та Куби,
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які перебували «під патронатом» дипломатичної місії МЗС СРСР, відкритої тут ще у
1945 р. для розвитку міжнародних зв’язків, передусім економічних, коли Одеса стала
центром активних контактів із новими союзниками СРСР. Першим, у 1965 р., було
відкрито Генеральне консульство Болгарії (з відповідною за статусом місією СРСР у
Варні). Як свідчать документи, саме Генконсульство Болгарії відігравало роль центра
дипломатичної активності, залучаючи до спільних заходів дипломатів Індії та Куби,
зважаючи на труднощі їх працівників із знанням мови [7, спр. 2605, арк. 29]. Документи демонструють розширення діяльності болгарської місії протягом 1965-1989
рр., зростання якості підготовки працівників, частина яких закінчувала Київський
університет, тривалий час мешкала в Україні та добре володіла ситуацією.
Зростання дипломатичної активності стимулювало формування окремої структури з обслуговування консульського корпусу в Одесі. У доповідній записці за 1978
р. про деякі питання роботи з Генеральними консульствами відзначалось, що
«партійними і державними органами м. Одеси подається необхідна допомога у
вирішенні ними консульських і господарських питань». З цією метою при Одеськвиконкомі було «створено спеціальну групу з 3-х осіб, відкрито промтоварні і продуктові крамниці, які мають цілком задовільний асортимент товарів. у 1978 р.» [7,
спр.1772, арк.141–143].
Київ стає своєрідною дипломатичної столицею протягом 1970-х рр.: на 1977 рік
тут діяли Генеральні консульства Болгарії, Східної Німеччини, Чехословаччини,
Румунії, Угорщини, Югославії, у 1976 р. було відкрито передову групу посольства
США у СРСР [7, спр.1772. арк.154–158].
Генеральні консульства в столиці були зосереджені переважно на політичних питаннях [7, спр. 1583, арк. 172]. Окремі аспекти діяльності дипломатів загального характеру розглядались на рівні консульського корпусу (глав консульських установ у
межах консульського округу, в якому вони виконували свої функції). Так, на 1976 р.
його очолював представник Румунії А. Унгур, який організовував зустрічі працівників
для обговорення заходів з метою покращення обслуговування генконсульств, інформування про події у країні перебування представниками ЦК КПУ тощо [7, спр.1431,
арк. 26–28]. У свою чергу відповідні відділи останнього здійснювали «представницьку
та інформаційно-пропагандистську роботу» з дипломатичними працівниками консульських закладів, залучаючи їх до участі в офіційних заходах, бесідах, відвідуваннях
підприємств, виставок, екскурсій [7, спр.2600, арк. 17–20].
Для забезпечення умов діяльності іноземних дипломатів, як і в Одесі, у 1972 р.
було створене Управління з обслуговування консульського корпусу при Київському міськвиконкомі, у 1980 р. прийнято «Тимчасове положення про Управління з
обслуговування консульського корпусу у Києві» [7, спр.2890, арк.48–53]. Зміст матеріалів свідчить про значні житлові та побутові проблеми іноземних дипломатів,
які почали поліпшуватись на середину 1980-х рр.
Інформативним джерелом з теми є бесіди з іноземними консулами представників МЗС України, які розкривають особливості відносин у «соцтаборі», між дипломатами різних країн, побутові, буденні аспекти життя дипломатичних
працівників та їх родин тощо [7, спр. 1431, 2600, 2890]. Найбільшу кількість таких
бесід вели болгарські дипломати, які мали особливий рівень довіри, зважаючи на
зміст обговорюваних питань та відверті характеристики колег по дипломатичному
корпусу. Під особливим «прицілом» були працівники югославської дипломатичної
місії, які виявляли незалежність у поведінці та спілкуванні, зокрема товаришували
з дипломатами з США.
Значна кількість оприлюднених документів з дипломатичної історії України та
міжнародних відносин часів СРСР, мемуарів та матеріали періодики поряд з ар172

хівними ресурсами створюють основи для подальшого дослідження багатьох питань зовнішньої політики України в умовах тоталітарної влади. Розглянуті документи мають цінний інформаційний ресурс для дослідження й вітчизняної дипломатії, представники якої слугували своєрідною ланкою з МЗС СРСР, ЦК КПУ у
спілкуванні з іноземними колегами.
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Н. Г. Мосюкова
ПРЕДСТАВНИКИ «ІНОЗЕМНИХ СПОВІДАНЬ ХРИСТИЯНСЬКИХ
ТА ІНОВІРНИХ» НА ТЕРИТОРІЇ КАТЕРИНОСЛАВЩИНИ
ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ РЕЛІГІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
Тема свободи совісті в поліконфесійній Україні завжди була актуальною. Важливою складовою процесу формування моделі державно – церковних відносин в
країні є дослідження їх історії на українських землях.
Законодавство Російської імперії закріплювало панівне становище Православної Церкви і нерівноправне – інших конфесій та релігій (особливо до 1905 року). Це
підштовхувало деяких їх представників до переходу у православ’я. Відстежити динаміку таких переходів дають можливість дані, які публікувались в журналі «Екатеринославские епархиальные ведомости» [2]. З 1888 року в ньому постійно (за виключенням 1902 – 1904 років) друкували інформацію про представників неправославноЇ віри, які перейшли до панівної конфесії. Слід зазначити, що видання за той
чи інший рік містили відомості і за попередній рік, отже, в дослідженні за основу
взято не кількість переходів до Православної Церкви за той чи інший рік, а кількість
переходів, що надруковані в журналі за певний рік. Такий підхід не впливає суттєво
на загальну картину змін в релігійному складі єпархії, але дещо її спотворює.
В дослідженні поняття «лютерани», «баптисти», «меноніти», «реформати», «євангеліки», «штундисти» були об’єднані в категорію «протестантські течії та секти».
За результатами підрахунку кількості осіб, які перейшли у православ’я з 1888
по 1916 рік, найменший показник дають караїми – за весь означений період охочих
було лише 4 особи – по одній у 1907, 1908, 1912 і 1916 роках [2]. Рідко переходили
до панівної церкви представники Армяно – Григоріанської Церкви, а також мусульмани (найбільша кількість – 7 була у 1899 році) [2].
За всі названі роки велику кількість переходів у православ’я (найбільшу з усіх
релігій) здійснювали юдеї. Починаючи з 1888 року вона ніколи не була меншою за
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кілька десятків. Такі великі показники пов’язані з пригнобленим становищем юдеїв
в Російській імперії. Значно зросла чисельлність представників цієї віри, які переходили у православ’я, у передвоєнні роки. Так, у 1911 році вона складала 138 осіб,
у 1912 – 209, у 1913 – 184, у 1914 – 172 особи. У 1915 і 1916 роках кількість юдеїв,
що бажали бути охрещеними, зменшилася і повернулась в свої «звичайні» межі –
92 особи у 1915 році і 66 осіб у 1916 році [2].
Безперечно, «стрибок» 1911 – 1914 років був пов’язаний із «справою Бейліса»,
коли, за словами М. В. Гаухмана, «на лаві підсудних опинився фактично цілий народ. «Справа Бейліса» являла собою судово – слідчий процес, викликаний обвинуваченням групи або одного єврея в «ритуальному вбивстві» християнської дитини»
[1, с. 113, 118]. М. Бейліс був заарештований у 1911 році, з 25 вересня по 28 жовтня
1913 року в Києві відбувався судовий процес з цієї справи. Суд присяжних виправдав звинуваченого [1, с. 112]. Отже, євреї могли «легко зітхнути», тим більше, що з
початком І світової війни у російського уряду з’явився новий «ворог» - німці.
Протестантські течії, які в Російській імперії здебільша були представлені німцями, миттєво відреагували на початок війни збільшенням переходів у православ’я.
Так, якщо з 1888 по 1913 роки чисельність представників протестантських церков,
що бажали перейти до панівної конфесії, зазвичай не перевищувала одного – двох
десятків осіб (виключенням можна вважати 1890 рік, коли у православ’я перейшло
99 штундистів, 1896 рік – 45 осіб і 1897 рік – 32 особи), то з початком і у ході І
світової війни ця кількість стабільно збільшувалася. Так, у 1914 році вона становила
30, у 1915 році – 40, у 1916 році – 46 осіб [2].
Кількість переходів католиків до панівної Церкви протягом 1888 – 1916 років
не була значною і складала від 2 до 30 осіб щорічно [2]. Аналіз динаміки переходів
римо-католиків у православ’я, зроблений автором у межах окремої статті [3], дозволив визначити періоди за цією ознакою, а також назвати найбільш з них «продуктивний» для Православної Церкви Катеринославщини. Це 1895 – 1900 роки [3].
Таким чином, тиск з боку імперського уряду підштовхував до переходу у православ’я представників інших релігій і конфесій. Найбільшу кількість цих переходів здійснювали юдеї. Чисельність римо-католиків і вірян протестантських церков,
що виявили бажання приєднатися до панівної в Російській імперії конфесії, не була
значною. Чітко простежується реакція представників «іноземних сповідань християнських та іновірних» на події в державі – збільшенням переходів у православ’я
відреагували юдеї на «справу Бейліса», а протестанти – на І світову війну.
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Н. І. Бойко
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФРАНКІСТСЬКОГО РЕЖИМУ
У РОКИ МІЖНАРОДНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ 1946-1959 РОКІВ
Початок XXI ст. ознаменувався ревізією застарілих поглядів на складні проблеми минулого – зокрема, на диктатуру та диктаторські режими. Одним із найбільш цікавих представників такого класу державного будівництва був режим
Франсіско Франко Баамонде, який за час свого існування встиг перейти стадії від
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ворога до союзника демократичного суспільства. В світлі цього особливий інтерес
становлять зовнішньополітичні відносини, які склалися у Іспанії із світовими державами в період ізоляції франкізму, котрий тривав з 1946 по 1959 рр.
Розглядуване питання неодноразово розглядалося істориками та спеціалістами
в області міжнародних відносин. Найбільш цікавими ми вважаємо роботи О. П. Іваницької [1, 2], С. П. Пожарської [3], а також розробки іспанських вчених М. Еспадас
Бургоса [4] та Л. Суарез Фернандеса [5]. Також цінними з точки зору дослідження
ми знайшли статті С. О. Зарубіна «Взаємовідносини Іспанії та Аргентини в 19461955 рр.: утворення та крах альянсу Франко-Перона» [6] та Р. Пардо Санз «Зовнішня політика франкізму: ізоляція та повернення до світового співтовариства» [7].
Об'єктом дослідження є зовнішня політика Ф. Франко та його урядів в період
міжнародної ізоляції 1946-1959 рр., а також особливості та умови, в яких розвивались міжнародні відносини у зазначений період.
Предмет дослідження – конкретні дипломатичні кроки, котрі впроваджував
франкістський уряд в умовах міжнародної ізоляції, конкретні кроки іспанської дипломатії щодо налагодження співпраці та двосторонніх стосунків з низкою країн.
Метою публікації є вивчення та аналіз зовнішньополітичної діяльності франкістської Іспанії у післявоєнному світі та висвітлення процесу поступового поліпшення відносин режиму Ф. Франко зі світовою спільнотою
Протягом Другої Світової війни Іспанія на чолі з Ф. Франко провадила надзвичайно обережну політику нейтралітету, яка допомогла режиму каудильйо вижити.
Але для світової громадської думки, в першу чергу для держав-переможниць, саме
знаходження Франко при владі було аномалією через сутність його політики, походження режиму, втручання нацистської Німеччини та фашистської Італії в громадянську війну, зовнішньої політики Франко в період світового конфлікту, особливо
статусу «невоюючої сторони» [1,с.237].
На одному з перших засідань країн-засновниць ООН була прийнята резолюція
про відмову в прийомі в організацію тих країн, політичні режими котрих були засновані за допомогою країн «Осі». За пропозицією делегації Мексики ця відмова
була поширена на Іспанію. Тому світова спільнота в резолюції ООН від 12.12.1946
визнала режим Франко фашистським [8].
Наслідком такого рішення став дипломатичний остракізм Іспанії. Але не всі
країни підкорилися рішенню ООН: Ірландія, Португалія, Швейцарія, деякі держави
Латинської Америки (наприклад Аргентина), не відкликали своїх послів. Навіть
якщо посли були відкликані відповідно до рекомендації ООН, посольства не закривалися і дипломатичні представництва цих країн продовжували функціонувати. У
них продовжували працювати дипломати нижчого рангу і тимчасові повірені у
справах. Збереглися дипломатичні відносини і з Ватиканом [9,с.218].
Разом з тим вказана резолюція мала також економічні наслідки, внаслідок яких
відбулося призупинення іспанської зовнішньої торгівлі, що погіршило і без того сильну продовольчу кризу. Особливо тяжким стало закриття Францією кордонів у відповідь на страту Крістіно Гарсіа, учасника як антифранкістського руху, так і партизанських загонів «макі» [10,с.301].
На допомогу Іспанії для виходу із скрутного становища прийшла Аргентина,
одна із небагатьох країн, що відмовились виконувати рішення Асамблеї ООН. Відносини між колишніми колонією та метрополією в розглядуваний період можна
охарактеризувати як теплі, не в останню чергу внаслідок схожості політичних курсів Хуана Домінго Перона та Франсиско Франко. Ще в жовтні 1946 р., до появи
резолюції ООН про дипломатичний бойкот Іспанії, між обома країнами було підписано торгівельний договір, згідно якого Іспанія отримала значну вигоду як в еконо175

мічному плані, так і в зовнішньополітичному, укріпивши своє міжнародне становище [4,с.173; 6,с.41]. Не полишила Аргентина колишню метрополію і надалі. В листопаді 1947 р. на Асамблеї ООН аргентинські представники рішуче протистояли
введенню економічних санкцій проти Іспанії, і своєї мети досягли. Проте найголовнішим кроком було підписання так званого Протоколу Франко-Перона в 1948 р.,
який розширював та доповнював торгівельну угоду 1946 р. Цей документ дослідник
М. Е. Бургос називає «креольським Планом Маршалла» [4,с.174]. Підписання цього
протоколу, а також кількох додаткових угод уберегли Іспанію від економічного
краху, проте всіх проблем не вирішили – в Аргентині також назрівала економічна
криза, поставки зерна зменшились, внаслідок чого Франко був змушений закуповлювати його в США, що дратувало Перона. Тому в 1949 р. дію протоколу було призупинено, і Аргентина поступово відходить від концепції економічного союзу з Іспанією [6,с.42].
Тим часом стрімко набирала обороти «холодна війна». Каудильйо Франко вже
давно зарекомендував себе як затятий антикомуніст, тому не дивно, що США почали шукати певні точки дотику з очільником Іспанії: Держдепартамент всерйоз
остерігався червоної експансії на захід, чому міг завадити Франко. Все частіше в
Сенаті лунала думка про використання Іберійського півострова в якості буферної
зони, якщо Радянський Союз зробить спробу захопити Європу. Тим більше, що
Штати побоювались не безпідставно – падіння Чехословаччини та блокада Берліну
в 1948 р. були більш ніж явними ознаками прагнень СРСР. Почалося те, що, на думку Л. Суареса, вже слід вважати третьою світовою війною, конфронтацією між
ліберальними демократіями і їх союзниками з одного боку, і комуністичними рухами і державами через серію конфліктів із обмеженим втручанням обох сторін для
уникнення глобальної війни із застосуванням ядерної зброї з іншого [5,с.123].
Держдепартамент США передбачав подібний розвиток подій: президент Трумен
вирішив наказати своїм представникам в ООН перейти від позиції «утрималися» до
голосування за позитивні результати. якщо буде внесено нову пропозицію на користь відновлення посольств у Мадриді. З цього ми можемо зробити висновок, що
уряд США зрозумів стратегічну важливість Піренейського півострова; крім того,
вони усвідомили, що остракізм зазнав невдачі і що режим Франко став сильнішим,
ніж будь-коли – резолюцію ООН від 12.12.1946 іспанський народ сприйняв як особисту образу, тому згуртувався навколо каудильйо як виразника національних інтересів та захисника від комуністичної та уявно масонської загрози [3,с.201].
Тому не дивно, що уряд Сполучених Штатів вирішив діяти всупереч ООН та
провадити політику зближення з режимом каудильйо. Протягом 1948-49 рр. в Мадрид навідувались представники військового керівництва США з метою перемовин
щодо подвійного користування іспанськими воєнно-морськими та повітряними базами. Очільник Іспанії ставився до цієї ідеї прихильно, проте наголошував на преференціях для своєї країни – зокрема, на прийняття її до ООН, участь у «Плані Маршалла» та повернення послів до Мадриду [10,с.306]. Якщо «План Маршалла» для
Іспанії не зустрів великого ентузіазму у Конгресі, то перший і останній пункти не
викликали супротиву. Крім того, на засіданнях комітетів ООН з подачі США все
частіше лунали заклики про кінець дипломатичної ізоляції Іспанії. Закінчилось це
вдало – 5 листопада 1950 р. на Генеральній Асамблеї ООН резолюція від 12.12.1946
р. була скасована [11]. Реакція на такі кроки з боку союзників та громадян Сполучених Штатів була неоднозначною. Сам президент Трумен на прес-конференції мусив визнати, що політика США стосовно Іспанії «дещо змінилась». Подібна розсудливість викликала хвилю подиву і різкої критики, з якою громадська думка отримала звістку про зустріч адмірала Шермана з Франко, найбільш результативну з
усіх візитів американських військових до Іспанії [9,с.215]. На цій зустрічі Шерман
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наполягав на більш-менш негайному укладенні двосторонньої угоди, відповідно до
якого Іспанія погодиться на узуфрукт військово-морських і повітряних баз, а Сполучені Штати в свою чергу нададуть істотну матеріальну допомогу іспанській армії
та допоможуть у подоланні кризових явищ в економіці. Несподіваною подією, яка
затримала процес, стала раптова смерть адмірала Шермана, який помер в Неаполі
22 червня. Але переговори були досить консолідовані, і на той час не було жодних
перепон для прогресу американо-іспанського зближення. Це також було підтверджено думкою восьми членів комітету Сенату у закордонних справах, які відвідали
Іспанію під час їх повернення до Вашингтона, а також прогресивне збільшення американських місій, які були отримані генералом [4,с.194].
США офіційно відновили дипломатичні відносини з Іспанією в 1951 р. – посаду
посла у Вашингтоні обійняв колишній міністр іноземних справ Х. Ф. де Лекеріка, а
аналогічна посада у Мадриді дісталась С. Гріффітсу. Потім прибули інші посли. Лондон відправив Джона Бальфура, колишнього посла в Буенос-Айресі. Для лондонського посольства уряд Франко призначив Мігеля Прімо де Рівера, брата засновника фаланги, у якого не було жодних труднощів із затвердженням з боку британського уряду, котрий дуже напружено ставився до Ф. М. Кастіельї, якого раніше
пропонував Мадрид, чия книга «Вимоги Іспанії», опублікована спільно з Х. М. де
Ареїльзою, вважалася вкрай образливою для Великобританії. З іншого боку, Франція підняла до рівня посла керуючого справами в Мадриді Бернара Хардіона, тоді
як Іспанія призначила послом до Парижу Агірре де Карсера [4,с.185].
Політику зближення США та Іспанії продовжував новий президент Д. Ейзенхауер, що врешті-решт вилилось у американо-іспанський договір, підписаний 26 вересня 1953 р., згідно якого Іспанія отримувала значні преференції щодо торгівлі,
економічної та воєнної допомоги ціною згоди на побудову на власній території декількох військових баз. Сполучені Штати повинні були використовувати ці бази на
протязі десятирічного періоду (поновлюваного), але бази залишалися під суверенітетом Іспанії. Хоча пакт не являв собою повноцінний військовий союз, він зобов'язував Сполучені Штати підтримувати оборонні зусилля Іспанії; крім того, він надав
Іспанії так необхідну економічну допомогу. Протягом перших десяти років Мадридського пакту Сполучені Штати направили в Іспанію близько 1,5 млрд. дол. США
всіх видів допомоги. Надана в обмін на військові бази економічна допомога була
настільки значна, що її можна вважати справжнім «Планом Маршалла» спеціально
для Іспанії. Ця допомога зробила можливим появу «іспанського дива» – економічного «буму», який розпочався в кінці 1950-х років і завершився в період нафтової
кризи 1973 р. Для Франко це була остаточна гарантія того, що блок великих держав
не змовиться проти його режиму, що ніхто на Заході більше не буде турбувати каудильйо. Економічні, військові і культурні наслідки угод будуть ще більш актуальними для всього іспанського суспільства [12,с.52].
В жовтні 1954 р. Х. М. де Ареїльза обійняв посаду посла Іспанії в США. Цей
дипломат був тепло прийнятий в Штатах та міжнародних дипломатичних колах, зокрема, секретарем Генеральної Асамблеї ООН Д. Хаммершельдом. Ареїльза та Хаммершельд вели розмови щодо вступу Іспанії до Організації Об’єднаних Націй. Секретар повідомив іспанського посла, що категорично проти вступу Іспанії лише
СРСР та Індія, та порадив зустрітися із радянським представником А. О. Соболєвим.
Зустріч відбулася, причому радянський дипломат повідомив Ареїльзі, що СРСР змінив критерії прийняття до ООН, тому диктатура Франко не стане на заваді Іспанії до
вступу. На засіданні 14 грудня 1955 р. Рада Безпеки схвалила участь інших кандидатів, а 15 грудня таку ж резолюцію видала Генеральна Асамблея. Іспанія таким чином
стала повноправним членом ООН. Хосе Фелікс де Лекеріка був призначений послом
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в цій організації [4,с.186]. Всього за прийняття Іспанії до ООН було подано 55 голосів, Бельгія і Мексика утрималися. Однак включення Іспанії в міжнародне співтовариство все ж було неповним: країна не стала членом Ради Європи і НАТО, на неї не
поширювався «План Маршалла». Але вступ в ООН відкривало перед Мадридом обнадійливі перспективи. Паралельно Іспанія вступала в інші міжнародні організації.
Ще 10 листопада 1950 р. відбувся вступ країни до ФАО, агентство ООН з сільського
господарства і продовольства, базоване в Римі. Протягом 1951 р. Іспанія увійшла до
інших організацій, таких як Організація цивільної авіації, Міжпарламентський союз
та ЮНЕСКО, проте входження Іспанії до цих організацій зіткнулося з багатьма перешкодами і було важкою битвою, оскільки впливові групи іспанських республіканців у вигнанні, наполягали на продовження міжнародної ізоляції. Остаточне голосування було продовжено до листопада 1952 р.; голосування 18.11.1952 дало 44 голосів
«за», серед яких були голоси Франції та Великобританії, 10 утрималися і чотири голоси проти – Бірми, Мексики, Уругваю та Югославії [4,с.185].
Проте наприкінці 1950-х років фінансове становище країни було на межі катастрофи: дефіцит державного бюджету в 1958 р. склав 23,6%. Порятунку від реального
фінансового колапсу можна було чекати тільки з-за кордону, насамперед від США –
такою була думку як міністра іноземних справ Кастіельї, так і міністрів Наварро Рубіо
і Ульястреса, що завідували економічною сферою. Європейські демократичні країни
зазвичай займали ухильну позицію, коли справа стосувалася Іспанії. З США, навпаки,
вже існувала угода 1953 р., так що вибір був вирішений наперед [10,с.320].
До звернення іспанського уряду у Вашингтоні поставилися прихильно. США
були стурбовані тим, що Іспанія стає «слабкою ланкою» південного флангу Західної
Європи, де були розташовані військові бази, яким Пентагон надавав високого значення. Для економічного «порятунку» Іспанії був розроблений своєрідний варіант
«Плану Маршалла». Беручи до уваги ймовірність повторення ситуації 1948 р., коли
американський Сенат відмовився поширити на Іспанію «План Маршалла», Держдепартамент вирішив направити економічну допомогу Іспанії по каналах міжнародних організацій. 20 червня 1959 р. у Вашингтоні міністр закордонних справ Іспанії
Ф. М. де Кастіелья підписав меморандум, згідно якого Іспанія брала на себе зобов'язання «переорієнтувати свою економічну політику і направити її по лінії зближення із західними країнами». Ці зобов'язання були конкретизовані в «Національному плані економічної стабілізації» який отримав чинність закону 21 липня 1959 р.
Він передбачав: більш широкий доступ іноземних товарів на іспанський ринок;
ослаблення обмежень для іноземних капіталовкладень; перетворення песети в вільно конвертовану валюту (за умови її девальвації з 42 до 60 песет за долар); ослаблення адміністративного контролю над виробництвом, включаючи контроль над
цінами та заробітною платою. Таким чином Іспанія прийняла умови, які перед нею
встановили Сполучені Штати, і отримала необхідні кошти для уникнення економічного колапсу – в першу чергу від ОЄЕС, членом якого вона ставала, МВФ та приватних американських банків. Прийняття Іспанії до ОЄЕС та МВФ відбулись в умовах відмови Франко від політики економічної автаркії, що викликало певний супротив всередині держави, в першу чергу від профалангістських кіл, котрі бажали лише
«оновлення фасаду» режиму, а не повної його лібералізації (складовою якого і було
скасування автаркії) [10,с.320].
Втім, союзні відносини між США та Іспанією швидко охолонули. По-перше,
Франко неочікувано для Штатів привітав комуністичний переворот на Кубі: каудильйо, як і багато його співвітчизників, переживав гіркоту поразки у війні з США
1898 р., коли Іспанія втратила Кубу, Пуерто-Ріко і Філіппіни. Він був схильний дивитися на Ф. Кастро як на «месника» за давні приниження. По-друге, президент
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Кеннеді під час візиту принца Хуана Карлоса та доньї Софії до Вашингтону в розмові відповів на репліку принца щодо майбутнього повернення Іспанії до монархії:
«Звісно, проте головна складність – у перехідному періоді» [9,с.239]. Тим не менше,
обидві сторони не наважувались розпочати відвертий розрив відносин: Сполучені
Штати були зацікавлені у військових базах на території Іберійського півострова, а
Франко все ще розумів залежність іспанської економіки від американських кредитів
[9,с.247]. Проте під час переговорів щодо поновлення «Мадридського пакту» в 1963
р. урядовці каудильйо наполягали на визнанні Іспанії рівноправним партнером, з
усіма преференціями, які передбачав такий статус. Звісно, США не могли піти на
такий крок, попри необхідність у військово-морських базах, тому поновлені угоди
практично не змінили статус відносин Штатів та Іспанії. Значне охолодження відбулось в 1966 р., коли поряд з містечком Паломарес впав американський бомбардувальник с водневими бомбами на борту, однак в подальшому «дипломатична кадриль» між Мадридом та Вашингтоном, як назвала ці відносини С. Пожарська, продовжувались аж до самої смерті каудильйо [9,с.257].
Найбільш значним кроком Франко на зовнішньополітичній арені у вказаний період, на нашу думку, є конкордат з Ватиканом. Попередній документ, підписаний
1851 р., було анульовано республіканським урядом в 1931 р., і каудильйо не спішив
укладати новий. Однак угоди із протестантськими колами США викликали незадоволення традиційно релігійного іспанського суспільства, тому в укладенні нового
конкордату вбачалось також як ще одна ланка для виходу Іспанії зі стану міжнародної дипломатичної ізоляції. Конкордат було укладено за місяць до підписання Мадридського пакту із США, 26.08.1953 р. Багато статті конкордату лише закріплювали
те, що давно існувало на практиці. Католицизм проголошувався державною релігією.
За церковним шлюбом визнавалися всі права цивільного. Навчання в школах і вищих
навчальних закладах орієнтувалося на церковні догми. Єпископам надавалося право
забороняти видання будь-яких творів, які, на їхню думку, суперечили вірі. Релігія
оголошувалася обов'язковим предметом і включалася в усі шкільні та університетські програми. Держава зобов'язувалася субсидувати клір [3, с.214-215].
Відносини франкістської Іспанії з Великобританією були досить холодними –
злопам'ятний каудильйо не пробачив Британії відмову в посольскому агремані для
Ф. М. Кастієльї, котрого очільник Іспанії бажав бачити послом. Крім того, Франко
не полишав надії повернути Гібралтар до іспанського лона, тому зайняв вичікувальну позицію: як завжди прозорливий, каудильйо зрозумів, що лідером коаліції є
Сполучені Штати, і Великобританія грає другу скрипку. Проте доля Гібралтару, болюче питання в англо-іспанських відносинах з 1713 р., коли Іспанія поступилася
цією територією Британії відповідно до умов Утрехтського договору, продовжувала
псувати відносини між Лондоном та Мадридом. На середину 1950-х рр.. Гібралтар
явно став проблемою англо-іспанських відносин, проте ні одна, ні друга сторони не
занадто нею переймалися: Великобританія явно була задоволена підтримкою статус-кво щодо Гібралтару, в той час як Іспанія зіткнулася з економічними проблемами, які все частіше виходили на передній план її внутрішніх політичних дебатів.
Втім, питання про суверенітет, що знаходилось у стані спокою в роки Другої Республіки, відродилося в 1960-х роках і поставило під загрозу дружні відносини між
Великобританією та Іспанією. У вересні 1963 р. питання про майбутнє Гібралтару
вийшло із вузьких рамок англо-іспанських відносин і перемістилося в широке поле
міжнародної політики, коли на прохання іспанського уряду, питання статусу Гібралтару було вперше піднято в Організації Об'єднаних Націй Комітетом по деколонізації. На цьому засіданні комітет не зробив ніяких висновків і відклав подальший
розгляд питання Гібралтару до наступної сесії [13,с.12].
Іспанія ніколи не відмовлялася від своїх домагань на Гібралтар, в той час як
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британці стверджували, що жителі цього району повинні самостійно визначити
долю Гібралтару – як зазначив британський делегат в ООН Сесіл Кінг під час чергового засідання Комітету по деколонізації у вересні 1964 р., «[британський уряд]
поважає надії та сподівання народу Гібралтару, (та) якщо їх вибрані представники
бажають висунути пропозиції щодо форми асоціації з Великобританією, [британський уряд] буде готовий їх розглянути та розробити разом з гібралтарськими представниками умови, прийнятні для обох сторін» [13,с.15]. Різнорідне населення Гібралтару користувалося місцевим демократичним самоврядуванням і більш високим
рівнем життя, ніж в Іспанії; тому не було несподіванкою, коли вони майже одноголосно проголосували на референдумі, проведеному в 1967 році за подальше знаходження під британським правлінням [14,с.296].
Ще однією вершиною європейської політики Іспанії була зустріч іспанського
міністра закордонних справ Кастіельєю з французьким президентом Ш. де Голлем
5 вересня 1959 р. Президент Франції висловив побажання, щоб було покінчено з
ізоляцією Іспанії, і вона вступила в сім'ю економічного і політичного співтовариства західних країн. Це була не остання зустріч іспанського міністра з французьким
президентом. За деякими даними, Ш. де Голль передав Кастіельї усне послання для
Франко. Президент Франції сказав, що іспанський режим сприяє європейській стабільності і соціальному умиротворенню. На думку А. Красікова, на переговорах також піднімалося питання про взаємну підтримку двох країн щодо протистояння зростаючому впливу США на європейську політику. Також Франція та Іспанія зіткнулись із проблемою північноафриканських національно-визвольних рухів, причому
каудильйо не підтримував рішення, котре вибрав де Голль для вирішення ситуації.
Разом з тим, в 1963 р. міністри внутрішніх справ Іспанії та Франції уклали
комьюніке, згідно якого Мадрид зобов’язувався не надавати притулку учасникам
терористичної організації ОАС [10, с.324; 15,с.116-117].
Коли на порядку денному світової геополітики постало питання Ізраїлю, рішення уряду Франко підтримати арабські країни виглядає природнім – візити
шейхів та емірів до Мадриду були розрадою для уряду та еліти суспільства в роки
повної ізоляції. Крім того, каудильйо з оптимізмом дивився на свій потенціал підтримки потужних позицій для Іспанії у Північній Африці. Будучи колишнім командиром іспанських колоніальних гарнізонів в Марокко, Франко встановив тісні зв'язки з цим районом, і в післявоєнний період він приділяв велику увагу збереженню
позицій Іспанії в арабському світі. Звертаючись до історичних, культурних і політичних зв'язків, каудильйо прагнув виступити в якості самозваного захисника арабських інтересів і зобразити Іспанію в якості основного мосту або посередника між
Європою і арабськими країнами. В арабо-ізраїльских конфліктах Франко однозначно зайняв позицію підтримки Єгипту [9,с.259].
Відносини Іспанії та СРСР в розглядуваний період стосувались в першу чергу
полонених іспанців. Протягом 1951-1953 рр. дипломатичні зусилля уряду Франко
щодо вирішення цього питання, за даними С. Пожарської, були майже безплідними.
Проте після смерті Й. Сталіна та різких кадрових перестановок у радянському уряді,
навесні 1954 р. ситуація значно покращилась. Зусиллями іспанських дипломатів та
Міжнародного Червоного Хреста було отримано дозвіл на репатріацію значної частини іспанців. Восени та взимку 1956-57 рр. відбулось порядку 4 експедицій, протягом яких до Іспанії повернулись практично всі іспанці, які знаходились в СРСР –
приблизно 2500 осіб [3,с.223-224; 5,с.167-169].
Окремим питанням, яке постало після цього, був золотий запас Банку Іспанії,
котрий було вивезено республіканцями в часи громадянської війни. Питання було
піднято Мартіном Артахо наприкінці 1956 р., після загалом нормалізації відносин
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із США та Європою. Попри всі зусилля іспанських дипломатів, які залучили А. Барта, віце-президента Chase Manhattan Bank, питання було вирішено не на користь
Іспанії: І. Чєрнишов, тодішній замісник генсека ООН, відповів, що практично все
золото витрачено на послуги республіканцям під час громадянської війни, причому
всі витрати запротокольовані, і в уряду Франко немає шансів отримати хоча б його
частину. [5,с.193].
Португальсько-іспанські відносини традиційно залишались досить теплими, не
дивлячись на кардинально різну зовнішньополітичну орієнтацію диктаторів протягом Другої світової війни: Салазар орієнтувався на Великобританію, тоді як орієнтація Франко тяжіла до країн Осі та особливо Німеччини [3,с.122-123]. Відповідно,
не впроваджувалося жодних кроків щодо перегляду або розторгнення Іберійського
пакту, підписаного 17 березня 1939 р., котрий діяв аж до 1977 р. Міжнародне становище Португалії було набагато кращим, ніж в Іспанії: країна стала одним із засновників НАТО, отримувала допомогу згідно «Плану Маршалла», а в 1960 р. стала
членом Європейської асоціації вільної торгівлі [15,с.43-44]. Цілком не виключено,
що каудильйо бажав покращити свої відносини з європейськими державами за посередництва Португалії. В середині 1950-х рр.. Португалія переживає короткочасний економічний зріст, котрий було досягнуто за рахунок експлуатації колоній,
проте об’єми торгівлі між Португалією та Іспанією не перевищували 1-2% від загального, що надзвичайно мало для сусідніх країн [17,с.76-77; 15,с.43-44]. Згодом, під
час колоніальних війн 1960-х рр.., Португалія виказувала підтримку ОАС, що суперечило інтересам каудильйо у відносинах із Францією, тому Франко утримався як
від підтримки, так і від критики кроків уряду Салазара, хоча профалангістська іспанська преса тепло зустрічала курс на продовження конфлікту [17,с.176].
Підводячи підсумки всього вищесказаного, зазначимо наступне.
Резолюція ООН про дипломатичний бойкот Іспанії не знайшла підтримки в ряді
держав, в тому числі і в Аргентині, традиційно дружної до Іспанії. Обидві держави
уклали ряд угод, в тому числі і торгівельний договір, який дозволив Іспанії подолати економічні наслідки ізоляції. Втім, каудильйо внаслідок розгортання «холодної війни» переорієнтовується на США, і відносини з Аргентиною стають все більш
холоднішими.
США, будучи зацікавленими в Іспанії як опорному пункті протистояння гіпотетичній радянській експансії на Захід, роблять кроки до поліпшення відносин з Франко. Кульмінацією цих кроків стало укладення Мадридського пакту 1953 р., згідно
якого Іспанія отримала значну матеріальну допомогу в обмін на узуфрукт частини
військових баз. Сполучені Штати також доклали зусиль до виходу Іспанії з міжнародної ізоляції, результатом чого стали вступ країни до ООН і ряду її органів. Разом
з тим Франко намагався уникнути залежності від США, тому відносини між Іспанією та Штатами на початку 1960-х рр.. охолонули.
Бажаючи відійти від іміджу посібника фашистських режимів, Франко звертається до католицизму як нової державної ідеології, і в якості підтвердження цієї позиції укладає конкордат із Ватиканом. За його умовами внутрішня політика країни
відтепер орієнтується на католицизм.
Відносини Франко з урядами Великобританії можна назвати холодними – поперше через давні образи, по-друге внаслідок проблеми Гібралтару. Каудильйо не
полишав надії включити Гібралтар до складу Іспанії, заради чого ініціював в ООН
розгляд цієї проблеми. ООН підтримала претензії Іспанії на Гібралтар, проте проведений в 1967 р. референдум визначив, що населення Скелі бажає залишитись британськими підданими.
Несподіваним, але природнім виглядає поліпшення відносин між франкістською Іспанією та голлістською Францією. Колишні ідеологічні противники змогли
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знайти спільну мову у питаннях незалежності від США, а також з проблеми умиротворення національно-визвольних рухів у Північній Африці, яку Франко вважав
своєю зоною впливу.
В ізраїльському питанні та відносинах із арабським світом каудильйо встав на
сторону останніх: очільник Іспанії вважав себе та свою державу посередниками між
мусульманським світом внаслідок давніх традицій.
Відносини між СРСР та Іспанією протягом всього періоду знаходження Франко
при владі залишались холодними, проте після смерті Й. Сталіна відбулось короткочасне потепління, завдяки якому були репатрійовані значна кількість іспанців. Попри це, Франко не вдалось виторгувати у радянського уряду золотий запас, вивезений республіканцями під час громадянської війни.
Іспано-португальські відносини залишались традиційно теплими, проте об’єми
торгівлі між обома країнами залишались на низькому рівні. Міжнародне становище
Португалії та режиму Салазара було набагато кращим, ніж у франкістської Іспанії,
тому не виключено, що у приватних розмовах із Салазаром каудильйо просив у
останнього підтримки на міжнародній арені. Під час колоніальних війн Португалії
підтримку Салазару виказувала лише профалангістська преса.
На нашу думку, зовнішню політику Франко в період 1946-1959 рр. можна охарактеризувати як обережну та вичікувальну, як і у попередній період. На руку каудильйо зіграла «холодна війна», чим він скористався у повній мірі, зумівши не
тільки ліквідувати стан дипломатичної ізоляції, а й домогтися економічної допомоги від США, лідерів демократичного блоку, та вступу до ООН. Саме завдяки розважливому курсу режим Франко не тільки не постраждав, а ще сильніше зміцнився, ставши таким чином останньою диктатурою Європи.
В перспективі подальших досліджень вважаємо доцільним більш детально розглянути проблеми взаємовідносин Іспанії та СРСР.
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С. В. Алексєєв
ОСОБЛИВОСТІ ТОРГІВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
УКРАЇНИ З ЄС: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Курс на євроінтеграцію – це цивілізаційний вибір сучасної України та одна з
головних вимог Революції Гідності. Цей курс сьогодні закріплено на законодавчому
рівні в Конституції, і він посідає особливе місце у системі зовнішньополітичних та
економічних пріоритетів України.
Як відомо, відносини між Україною та ЄС були започатковані ще в грудні
1991 р., коли Євросоюз офіційно визнав незалежність нашої країни. Наміри України
розбудовувати відносини з ЄС на принципах інтеграції були вперше проголошені у
Постанові ВР України від 2 липня 1993 р. «Про основні напрями зовнішньої політики України«. Цей був перший період, який характеризувався налагодженням відносин з ЄС та закладанням фундаменту для подальших дій щодо української євроінтеграції. За цей час Україна підписала Угоду про партнерство та співробітництво
з державами-членами ЄС у червні 1994 р., вступила до Ради Європи у 1995 р. та
затвердила план дій в рамках Європейської політики сусідства.
Другий етап розпочався з моменту затвердження Програми інтеграції України
до ЄС у вересні 2000 р. Програмою були визначені завдання інтеграції, серед яких
пріоритетними були: гармонізація законодавства України відповідно до норм ЄС;
набуття членства у Світовій організації торгівлі (СОТ); проведення переговорів
щодо зони вільної торгівлі з ЄС; укладання угод про вільну торгівлю з державами
ЄС та ін.
За цей період відбулися переговори щодо створення зони вільної торгівлі між
Україною та ЄС, Україна приєдналася до СОТ, а також були створені умови для
інтеграції ринку України у Спільний ринок ЄС.
Початком третього етапу можна вважати 22 лютого 2014 р. З того часу діє рішення РНБО України «Про невідкладні заходи щодо європейської інтеграції України». Також відбулася ратифікація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і було
прийнято Розпорядження «Про схвалення рекомендації Ради асоціації між Україною та ЄС про імплементацію Порядку денного асоціації між Україною та ЄС».
Станом на 22 квітня 2015 р. уряд України ухвалив 33 розпорядження про схвалення
129 планів імплементації 179 актів законодавства ЄС. Цей етап триває й донині [1].
Не зважаючи на те, що євроінтеграція України сьогодні є широкомасштабним
процесом, ще не зовсім досліджено плюси та мінуси від вступу в європейський простір для економіки України взагалі. Тобто однозначно не можна вважати євроінтеграційні процеси позитивним явищем. В різноманітних дослідженнях вітчизняних
науковців спільної думки не існує і досі, тобто питання євроінтеграції України залишається актуальним.
Але у 2014 р. Євросоюз вже став головним торговельним партнером України.
Обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та ЄС становив 44,3 млрд. дол.
США або 35,8% від загального обсягу торгівлі України. Експорт товарів та послуг
до країн ЄС за цей період дорівнював 20,3 млрд. дол. США або 31,8% від загального
обсягу експорту. В свою чергу, обсяг імпорту з країн ЄС становив майже 24 млрд.
дол. США або 40,0% від загального обсягу імпорту в Україну [2].
З боку держав-членів ЄС основними торговельними партнерами України у
2014 р. стали ФРН (17,9%), Польща (13,5%), Італія (9,3%), Угорщина (7,0%), Великобританія (5,8%) та Нідерланди (5,1%).
Основними товарними групами українського експорту до ЄС у 2014 р були.: чорні метали, зернові культури, електричні машини, руди, шлаки та зола, енергетичні
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матеріали, насіння і плоди олійних рослин.
Основними товарними групами українського імпорту з країн ЄС у 2014 р. були:
енергетичні матеріали, нафта та нафтопродукти, котли, машини, фармацевтична
продукція, полімерні матеріали, електричні машини, наземні транспортні засоби,
папір та картон [2].
Як відомо, з 2016 року почав діяти режим вільної торгівлі між Україною та ЄС,
що принесло свої вагомі результати.
За попередніми даними експорт українських товарів за 2018 р. збільшився на
9,2% і становив 43,3 млрд. дол. США. Обсяги експорту зросли за всіма основними
групами товарів. Найбільше у 2018 р. збільшився експорт до країн ЄС (на 2,2 млрд.
дол. США, або на 15,5%) та Азії (на 812 млн. дол. США, або на 6,3%). Частка країн
ЄС у загальному експорті зросла до 37,6% (у 2017 р. становила 35,6%), водночас
частка країн Азії скоротилася до 31,5% (у 2017 р. становила 32,4%). Обсяг експорту
до Росії скоротився на 336 млн. дол. США, або на 9,9%, а його питома вага в загальному експорті скоротилася до 7,0% (у 2017 р. – 8,5%) [3].
Водночас у 2018 р. найбільше зріс імпорт із країн Азії (на 2,7 млрд. дол. США,
або на 27,3%) та країн ЄС (на 2,3 млрд. дол. США, або на 12,4%). Частка країн Азії
у загальному імпорті збільшилася з 20,1% до 22,4%, а частка країн ЄС скоротилася
із 37,2% до 36,6%. Обсяг імпорту з Росії виріс на 840 млн. дол. США, або на 11,7%,
однак його частка в загальному імпорті знизилася з 14,5% до 14,2% [3].
Безумовно, існують і недоліки угоди про ЗВТ з ЄС. Так, наприклад щодо узгодження норм ЗВТ, яке відбувалося кілька років тому. В той час основною статтею
українського експорту була продукція металургії, але агресія Росії на сході, що призвела до воєнних дій, значно вплинула на зниження цього потенціалу. Тобто, сьогодні ключовою статтею українського експорту стає агропродукція, що вимагає коригування угоди про вільну торгівлю України з ЄС.
Ще одна проблема, на думку дослідників, полягає в тому, що лібералізація торгівлі України з ЄС відбувається не в найкращий період саме для Євросоюзу. Повільний вихід з кризи низки країн ЄС підштовхує їх щодо продовження політики бюджетної економії. Це, насамперед, знижує можливості попиту, в тому числі й на
українські товари. Щодо світових цін на основні експортні товари України, то вони
залишаються низькими [4, 65].
Таким чином, особливостями торгівельно-економічного співробітництва України є зростання частки ЄС в структурі експорту вітчизняних товарів та їх імпорту.
Водночас, останніми роками частка ЄС в експорті та імпорті послуг зменшилась,
хоча і залишилась на високому рівні.
Отже, торгівельно-економічна політика України демонструє євроінтеграційний
курс країни в зовнішній торгівлі.
Інтеграція України в ЄС має свої переваги і для України, і для Європейського
Союзу. Для нашої держави важливого значення набувають як процес її послідовного наближення до ЄС, так і стратегічний результат цього процесу, тобто повноправне членство в ЄС.
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О. О. Гетманов
КОНЦЕПЦІЯ ІСТОРИЧНОЇ ДИНАМІКИ Т. КУНА
В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ
Зростання ролі наукового знання в глобалізаційних процесах, утвердження
стратегії формування суспільства як стратегії глобального розвитку розкриває його
роль у сучасних міжнародних процесах обміну технологіями, у розвитку комунікацій та обміну товарів. За визначенням О. Коппеля глобалізація є процесом інтернаціоналізації та інтеграції, що передбачає координацію всіх видів діяльності людини,
політичного і соціального життя [6, с. 20 – 34 ]. Тобто, глобалізаційні процеси є унормоване перетворення певного явища на планетарне; процес інтеграції та уніфікації. Постає потреба у вивченні ролі історичної науки в цих процесах.
Говорячи про глобальну історію, та даючи визначення цьому поняттю, варто,
передусім, звернути увагу на основні направлення і методологію даної науки. Російський дослідник І. Іонов підкреслює, що поняття «глобальне» характерне для філософів або соціологів. Для історичної науки коректніше використовувати поняття
«глобальні дослідження історії» [4, с. 18]. В той же час наголошує, що глобальна
історія формується на протязі двох останніх десятиліть. У рамках глобальної історії,
продовжує Іонов, можна виділити три основні напрямки методології. По-перше, це
ідея універсального еволюціонізму, пов’язана з ідеєю антропології. По-друге, світосистемна теорія Броделя, ядро сучасної глобалістики. І, по-третє, так звана «історична геополітика» - історія світових держав як вузлів глобальної системи політичних відносин. Основою нової науки, яка виділяється із всесвітньої історії у 60-70-х
рр. ХХ ст., в цих умовах стають проблеми суспільної комунікації, цивілізаційних
криз, еволюція суспільства і навколишнього середовища [4, с.18-21].
Слід зазначити, що у філософії глобалістика тісніше пов’язана все ж не з антропологією, а з історією, яка ставить за найголовнішу мету створення різноманітних
сценаріїв подальшого розвитку людства, при використанні різних моделей розвитку
тієї самої історії [2, с.77]. Показовим розумінням історичної науки американським
соціологом Т. Куном. Він, на думку, дослідника С.Айтова, протиставляє історію як
сукупність хронологічних дат та подій минулого складному інтелектуальному процесу динаміки наукового пізнання, і ширше, історичних процесів. Його визначення
поняття «наукова революція» розширюється, виходячи з історичної площини, яка
означає перехід від однієї наукової парадигми до іншої, більш інтелектуальної, досконалої. З точки зору взаємодії історичної антропології та філософії науки увагу
привертає концепція «історичної динаміки» [1].
Концепція історичної динаміки передбачає уточнення важливих понять, зокрема,
поняття «парадигма». Це те, що об’єднує членів наукового товариства і, навпаки –
наукове товариство, яке визнає певну парадигму [7, с. 120]. Специфіка кунівського
образу науки полягає в тому, що логіко-методологічні чинники розвитку втрачають
свою надісторичну нормативність і потрапляють у функціональну залежність від пануючого в ті чи інші періоди історії способу діяльності наукового співтовариства (парадигм). Отже, парадигма, за Куном, - основна одиниця виміру процесу розвитку науки, концепції [5]. Поряд із ретельно розробленою теорією розвитку через посередництво масштабних революційних змін парадигм пізнання, у працях Т. Куна міститься вельми багато посилань на історичну, антропологічну та когнітивну паралель
із методологічними підходами цієї науки [1]. Наприклад, російський дослідник І. Іонов пропонує розглядати в контексті глобальної історії теорію Т. Куна, його розуміння «історичної динаміки». Глобальна історія – приналежність сучасної епохи,
постмодерної теорії, яка тісно пов’язана з історико-соціологічними та філософсько185

історичними схемами. Їх функції в змісті значно відрізняються від ситуації всесвітньої історії. Тому вона стоїть на напрацюваннях із теорій та концепцій [4, с. 28-29].
У ході своїх досліджень Т. Кун поступово переконувався, що в історичній перспективі розвиток навіть так званих точних наук є далеким від однозначності.
Т. Кун відзначив, що будь-яка наукова революція передує періодам «концептуального безладу», коли нормальна практика науки поступово переходить у те, що він
називає «екстраординарною наукою» [3, с. 105 – 107]. Концепція історичної динаміки наукового знання сформувалася в полеміці з логічним емпіризмом і критичним
раціоналізмом. Т. Кун запропонував відмовитися від пануючої в неопозитівістській
філософії образу науки як системи знань, зміна і розвиток якої підпорядковані канонам методології і логіки, і замінити його образом науки як діяльності наукових
спільнот, що залежать від культури, історії, соціальної організації, психологічної та
технічної бази суспільства [8, с. 34 – 37]. Т. Кун вважав, що епохи нормальної, зразкової науки змінюються періодами екстраординарної науки. На зміну одній зразковій парадигмі приходить інша парадигма, а розділяють їх періоди наукових революцій. Особливість позиції Т. Куна полягала в переконанні, що будь-яка теорія не
може бути звільнена від притаманного їй соціологічного та психологічного змісту [7, с. 80 – 94].
Перехід від однієї парадигми до іншої визначений не тільки внутрішньонауковими факторами, наприклад, поясненням в рамках нової парадигми аномалій, з
якими не справлялася колишня парадигма, а й позанауковими факторами – філософськими, естетичними і навіть релігійними, стимулюючими відмову від старого
бачення і переходу до нового бачення світу. Таким чином, аналіз подібного роду
проблем Кун здійснював шляхом розгляду науки як соціокультурного феномену,
підкреслюючи вплив ненаукових знань і різних соціальних чинників на процеси
змін парадигм [3, с. 104-108].
Парадигми, згідно з Куном, несумісні. Наука, на його думку, – це не безперервне
зростання знання з накопиченням істин, як це вважали прихильники К. Поппера, а процес дискретний, пов'язаний з певними етапами революцій як перервами в поступовому, «нормальному» накопиченні нових знань [7, с. 124 – 133]. Отже, кунівська концепція глобальної історії посіла гідне місце в історії науки та історії науки.
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Х. М. Вінтонів
ЦИФРОВА ДОКУМЕНТАЛЬНА СПАДЩИНА УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ
Для сучасного розвитку вітчизняної історичної науки прикметною рисою стало
помітне посилення уваги до вторинної документальної інформації, дотичної до історії України та українського народу, що пояснюється, по-перше, суспільними потребами дізнатися про минуле українців, насамперед шляхом залучення до наукового
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обігу масивів раніше важкодоступних архівних документів, у тому числі на нетрадиційних, електронних носіях інформації. По-друге, суттєвим, у порівнянні з періодом
до 1990-х років, зростанням кількості нових ідей та фактів в українській історичній
думці та публікацій з історичного минулого нашої батьківщини, формуванням різних
наукових шкіл, сплеском інтересу до регіональної історії, включаючи й осередки розселення української діаспори в різних частинах світу. По-третє, запровадженням нових інформаційних технологій у сферу історичної науки та активізацією діяльності
багатьох документознавчих осередків. Вивчення сучасних інформаційних потоків у
глобалізованому світі, насамперед у найбільш перспективній, тобто електронній формі, новітніх технологічних рішень, спрямованих на удосконалення, опрацювання,
оприлюднення та оперативний пошук різноманітної і безперервно зростаючої в обсягах документної інформації, з’ясування основних тенденцій і очікувань у розвитку
вторинної (електронної) документальної інформації, зокрема з історії України та української діаспори стає дійсно актуальним завданням вітчизняної науки.
Документальну спадщину української діаспори можна охарактеризувати на основі матеріалів, що представлені у всесвітній мережі Інтернет. Для прикладу візьмемо українську діаспору в Канаді, яка є однією з найбільших у світі. У канадських
архівах та бібліотеках зосереджено цінні документні масиви з історії української
еміграції до Канади, які завдяки Інтернету стали доступними вітчизняним користувачам через веб-каталоги, віртуальні виставки та бази даних. Канадські установи
успішно реалізовують масштабні програми з оцифровування своїх фондів, тому
майже щодня в режимі онлайн стають загальнодоступними нові документи [1].
Водночас функціонування у віртуальному просторі Канади понад сотні веб-сайтів українських організацій свідчить про активну діяльність української спільноти
у сфері культури, освіти, релігії, громадсько-політичному житті Канади тощо. У такий спосіб українці Канади заявляють про своє самобутнє існування, вміння зорганізуватись, утвердитись як окремий етнічний компонент, зберегти і збагатити власні традиції, культуру, мову в поліетнічному середовищі. Порівняльний аналіз структури та інформаційного наповнення цих веб-сайтів за різними параметрами дозволяє сформувати віртуальний образ української спільноти за кордоном, а також перейняти позитивний зарубіжний досвід у створенні віртуальних виставок, баз даних
та веб-сайтів [2].
Результати дослідження віртуальної україніки можуть бути використані при підготовці навчальних курсів з архівознавства та документознавства, зокрема розділів
«Архівна україніка за кордоном», «Інформатизація архівної справи», а також при
підготовці університетських курсів та написанні синтетичних праць з сучасних напрямів, які нині стрімко розвиваються, мають значний науковий і практичний потенціал – електронного документознавства та електронного архівознавства. Практичне втілення такий аналіз матиме і при розробці методичних рекомендацій щодо
використання документної спадщини української діаспори, поповненні фондів Центрального державного електронного архіву України та Центрального державного
архіву зарубіжної україніки, формуванні в них відповідних баз даних.
Проведення аналогічних розвідок щодо освоєння документально-інформаційних ресурсів української діаспори в інших державах, де проживає значна кількість
українців (США, Австралії, Бразилії, Аргентині, Польщі), матиме велике наукове і
практичне значення, оскільки багато матеріалів залишаються ще досі не виявленими та не вивченими. Оцифровані інформаційні ресурси можуть містити цінну інформацію про українських емігрантів, що раніше не була відома широкому загалу.
У даному контексті постає питання побудови єдиного «віртуального простору»
української діаспори, що має на меті надання користувачам можливості здійснювати
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пошук інформації за допомогою різних параметрів, що зокрема, покращить взаємодію між різними установами-учасниками створення цифрової документальної спадщини української діаспори.
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В. Г. Лазаренко
ПСИХОНАГОРОДНІ ПОРТРЕТИ ГЕНСЕКІВ СРСР
Метою цієї роботи є розгляд і оцінка здібностей Генеральних секретарів СРСР
з точки зору психоісторії. Для більш повного розуміння цієї проблеми автором був
вперше введений в науковий обіг новий термін психонагородні портрети.
В процесі проведення джерелознавчого аналізу нагород Генсеків було виявлено
ряд спільних особливостей їх нагороджень – це вручення вищих нагород СРСР до
50, 60, 70 і 75 річчя з дня їх народжень. Традиція вручення нагород номенклатурним
працівникам до ювілеїв була започаткована Й.В.Сталіним (20.12.1939) з присвоєння
йому звання Героя Соц. праці з врученням - ордену Ленина до 60 річчя з дня народження і вручення в 1940 р. медалі «Серп и Молот» № 1[1]. На 70 річчя (20.12.1949)
крім ордена Ленина отримав другий орден «Победа», медаль «Золотая Звезда» і орден Ленина (від яких відмовився 26.06.1945 р.), Золоту Зірку Героя МНР і орден
Сухе-Батора [2, с. 306 - 307].
М.С.Хрущов вдосконалив цю традицію. До 50 річчя (16.04.1944) отримав орден
Ленина, до 60 річчя (16.04.1954) орден Ленина і медаль «Серп и Молот», до 70 річчя
(16.04.1964) орден Ленина і медаль «Золотая Звезда», орден Георгія Димитрова і медаль «Золота Зірка» Героя НРБ, НДР, ЧСР. В результаті мирного «двірцевого» перевороту в жовтні 1964 р. М.С.Хрущов був усунений від управління державою [3].
Л.І.Брежнєв і його оточення в негласному змаганні за кількість нагород намагалися стати багатократно відважними людьми. До 50 річчя (18.12.1956) отримав орден
Ленина. До 60 річчя (18.12.1966) у Політбюро випросив орден Ленина і медаль «Золотая Звезда» і нагороду МНР орден Сухе-Батора, до 70 річчя (18.12.1976) отримав
орден Ленина і другу медаль «Золотая Звезда». 19.12.1976 р., за ініціативою Густава
Гусака почалося масове нагородження ювіляра вищими нагородами соціалістичних
країн. Керманичі цих країн вивчили його «нагородну хворобу». Від так з цього приводу Л.І.Брежнєв отримав 14 нагород 9 зарубіжних країн світу, втому числі і нагороди: Золота Зірка Героя МНР і другий орден Сухе-Батора, орден Георгія Димитрова
і медаль «Золота Зірка» Герой НРБ, орден Карла Маркса і Золота Зірка Героя НДР,
орден Климента Готвальда і Золота Зірка Героя ЧСР. До 72 річчя (19.12.1978) орденом Ленина і третьою медаллю «Золотая Звезда» і орденом Климента Готвальда. До
74 річчя (18.12.1980) другим орденом Октябрьской Революции і орденом Золота
Зірка СРВ, орденом «Зірки Пошани Соціалістичної Республіки Ефіопія. До 75 річчя
(18.12.1981) орденом Ленина і четвертою медаллю «Золотая Звезда» і 13 нагородами
10 зарубіжних країн світу, в тому числі і нагородами: Золота Зірка Героя Праці МНР
і четвертим орденом Сухє-Батора, третім орденом Георгія Димитрова і третьою медаль «Золота Зірка» Героя НРБ, третім орденом Карла Маркса і третьою Золотою
Зіркою Героя НДР, четвертим орденом Климента Готвальда і третьою Золотою Зіркою Героя ЧСР, орденом Карлоса Мануеля де Сеспедеса і «Золотою Зіркою» Героя
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Куби і «Золотою Зіркою» Героя Республіки Лаос [4,с.108 - 116].
Ю.В.Андропов до 30 річчя (14.06.1944) отримав орден Красного Знамени, до 50
річчя (14.06.1964) другий орден Ленина, до 60 річчя (14.06.1974) третій орден Ленина і золоту медаль «Серп и Молот», до 65 річчя (14.06.1979) орден Октябрьской
Революции [5, с. 218].
К.У.Черненко унаслідував любов до нагород від Л.І.Брежнєва. До 50 річчя
(23.09.1961) отримав орден Трудового Красного Знамени, до 60 річчя (23.09.1971)
орден Ленина. До 65 річя (23.09.1976) отримав другий орден Ленина і медаль «Серп
и Молот», до 70 річчя (23.09.1981) третій орден Ленина і другу медаль «Серп и Молот» і орден Климента Готвальда, до 73 річчя (22.09.1984) третій орден Ленина і
третю медаль «Серп и Молот» [5, с. 221].
М.С.Горбачов отримав орден Ленина до 50 річчя з дня народження (28.02.1981).
Ініціатор Постанови Президії ВР СРСР від 22.08.1988 р. «Про вдосконалення порядку нагородження державними нагородами СРСР, згідно якої нагородження проводилось за конкретні досягнення, не допускалось повторне нагородження орденом
Ленина. Повторне присвоєння Героя Радянського Союзу і Соціалістичної праці не
проводиться. З цих причин на 60 річчя не отримав орден Ленина і медалі «Серп и
Молот» [5, с. 224].
Таким чином при аналізі психонародної статистики нагороджень Генсеків
СРСР, яскраво проявилася різниця в тенденціях удостоєння їх вищих державних
нагород СРСР і зарубіжних країн соціалістичної співдружності. Особливу любов до
нагород мали М.С.Хрущов, Л.І.Брежнєв, К.У.Черненко. Останні два Генсеки навіть
порушили номенклатурну традицію ювілейних нагороджень, отримавши нагородні
подарунки не до круглих дат. До 72 і 74 річчя з дня народження Л.І.Брежнєв, до 73
річчя з дня народження К.У.Черненко.
По кількості нагород, насамперед золотих зірок, на першому місці стоїть
Л.І.Брежнєв, на другому М.С.Хрущов. По кількості нагород зарубіжних країн лідирує М.С.Горбачов.
Список використаних джерел
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С. С .Корнієнко
ЕВОЛЮЦІЯ ВОЄННОЇ ФОРМИ
В ЯПОНСЬКІЙ ІМПЕРАТОРСЬКІЙ АРМІЇ 1873-1945 рр.
Армія завжди була опорою державної влади, відповідно, будь-яка регулярна армія
цією владою і утримувалася. Разом з коштами, до армії надсилалися найновіші досягнення техніки, але, перш за все, солдати вирізнялися своєю уніформою, тобто одягом,
пошитим за єдиним зразком, з одного матеріалу та єдиною системою розпізнавання.
Доволі багато можна сказати про рівень розвитку промислового комплексу, аналізуючи спорядження солдат. Розглянемо процес формування та розвитку воєнної
уніформи Японії з кінця ХІХ ст. до середини ХХ ст.
Говорити про регулярну армію в Японії ми можемо з 1873 р., коли на основі самурайських ополчень Сацума, Тьосю та Тоса було вперше сформовано уніфікований воєнний загін – імператорську гвардію. В цей час в Японії активно переймали західний
досвід, що проявилося і в формуванні армії: було організовано систему гарнізонів по
найбільшим воєнним округам та проведено загальну мобілізацію замість традиційних
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самурайських ополчень провінцій. У новостворених військах було введено уніформу,
яку створили за зразком французької: темно-синій кітель, таке ж кепі, білі гетри та підковані чоботи. На стоячому комірові жовті нашивки для армії (або червоні для гвардії), такого ж кольору нашивки на боках штанів. Погони, що були вузькими, розміщувалися на плечах. Спорядження, що складалося з широкого ременя на який надягалися
три підсумки, спочатку виготовлялося у Франції та майже повністю було шкіряним. З
тканини був зшитий малий ранець з двома шкіряними лямками в якому розміщувалися
особисті речі, раціон на три дні та додаткові патрони. Система ременів, підсумок та
підв’язок майже не змінилися до Другої світової війни [4].
Важливо зауважити, що попри сильний європейський вплив, японська уніформа
була майстерно змінена під місцеві кліматичні умови: міцна шерстяна тканина для
комплекту зимової уніформи та бавовняна легка для літнього використання. Крім
того, в поході білий колір гетр хоч і був не надто практичний, але вони були багатофункціональним та зручним елементом білизни [2].
Водночас, Японія постійно відставала від європейських країн в розвитку та постійно повторювала чужий досвід. Серед передових держав це створило уявлення
про слабкість Японії в цілому та її армії зокрема. Проте, в цей час в країні відбувалися невпинні процеси, що зрештою призвели до створення армії нового зразка [4].
Головні зміни відбулися в засадничих ідеях застосування армії. Створення перших загонів в 1873 р. мало на меті підтримання порядку всередині держави, крім
того – придушення бунтів. Але вже в 1874 р. спостерігається перехід до зовнішньої
експансії, що виявилося в поході на о. Тайвань, а незабаром розпочалося завоювання Кореї.
Закономірним є зміни в чисельності військ: в 70-х рр. ХІХ ст. шість гарнізонів
налічували 30 тис. чоловік; до війни з Цинським Китаєм (90-ті рр. ХІХ ст.) чисельність збільшилася до 120 тис.; до кінця Російсько-Японської війни 1904-1905 рр. –
до 400 тис [2].
Разом, ці всі фактори змушували шукати дешевшої уніформи, при цьому зручної та практичної. В результаті з’явився повністю інший порівняно з ХІХ ст. одяг
для солдатів та офіцерів. Перш за все, зміна торкнулася кольору – на зміну темносинім костюмам прийшов захисний колір хакі. По-друге, нова уніформа відрізнялася простішим покроєм. По-третє обмотки замінили білі гетри. Хоча перші стали
легшими в користуванні, гетри були більш зручнішими та функціональнішими. Новий комплект отримав назву «зразок 1904 року». Як вже зазначалося вище, ремінне
спорядження лишилося незмінним, трохи удосконалився вміст ранця куди до рису
додалися консерви та галети [там же].
Взявши участь у Першій світовій війни Японія отримала німецькі колонії, а саме
провінцію в Шаньдуні та острови в Тихому океані, також країна збільшила національне багатство. Однак, окрім наведених, переваг від участі у війні Японія не отримала. Головна мета - захоплення ринків збуту досягнуто не було. Тому з 30-х рр.
ХХ ст. розпочинається нова експансія на китайські землі [3].
В ході Другої Світової війни в Японській Імператорській армії використовували
три типи уніформи: тип 5 (90) зразку 1930 р., (найпоширеніший, використовувався
протягом усієї війни), тип 98 зразка 1938 р. та тип 3 зразка 1943 р. (спрощений варіант типу 98 з менш якісної тканини). Власне, через складнощі воєнного часу існують і проблеми з виробництвом. Але, як зазначають науковці- економісти, Японія
вичерпала свої ресурси якраз до 1943 р., проблема виникла якраз через нестачу стратегічної сировини. При цьому проблема виникла не в самій промисловості, а в нестачі основних видів сировини [1].
Так, уніформа тип 3 (зразка 1943 р.) була досить зручною та пристосованою під
масове виробництво. В ній поєдналися всі особливості японського виробництва:
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широке залучення всього можливого досвіду, масовість виробництва та замінники
в умовах жорсткого дефіциту ресурсів.
Незважаючи на активну участь, Японія програла у Другій світовій війні. З встановленням американського окупаційного режиму закінчується еволюція суто японської
уніформи. Проте, незважаючи на всі складнощі Японія змогла виробити свою власну
лінію в формуванні армії, її забезпечення та гідно витримати всі випробування.
Список використаних джерел
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А. М. Терновський
СОЦІАЛЬНА БАЗА ВИНИЩУВАЛЬНИХ БАТАЛЬЙОНІВ
ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ НА ПОЧАТКУ
НАЦИСТСЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ (ЧЕРВЕНЬ–ЖОВТЕНЬ 1941 Р.)
Улітку 1941 р. у Дніпропетровській області було створено 30 винищувальних
батальйонів, кількість бійців у яких сягала приблизно 6 тис. осіб [2, арк. 1–3, 6, 10].
Особовий склад залежав від густоти населення Дніпропетровщини, де їх організовували, знаходження стратегічних об’єктів на місці дислокації, а також кількості бійців, мешканців району, які перебували у лавах Червоної армії. По області, у
середньому, батальйон налічував 220 осіб. У містах області особовий склад складав
приблизно 250 бійців. Зазвичай батальйон розділявся на 8–10 взводів по 15–25 бійців у кожному.
Начальниками (командирами) винищувальних батальйонів призначалися працівники НКВС, переважно з прикордонних та внутрішніх військ НКВС та оперативних працівників міліції. Стосовно соціального походження керівників батальйонів
на початковому етапі їхньої діяльності зазначимо, що переважаючу більшість (83,
3 %) становили селяни-бідняки, решту (16, 6 %) – селяни-середняки та 10 % робітників. Це пояснюється тим, що більшість винищувальних батальйонів дислокувалася в сільських районах області, працівниками відділів та відділень НКВС, як правило, були місцеві жителі. Крім того, у Радянському Союзі селянське та пролетарське походження сприймалося суспільством сприятливіше, ніж інтелігентське. Власне, соціальне походження великою мірою допомагало кар’єрному зростанню.
Більшість командирів були переважно у віці від 30 до 40 років, що становило
73,3 %, кількість командирів віком від 40 до 60 років – 13, 3 %, та від 25 до 30 років
теж 13,3 %. Найстаршому командиру винищувального батальйону виповнилося 57
років (Криворізький батальйон), а наймолодшому 26 років (Магдалинівський батальйон) [2, арк.46–48, 51].
Освітній рівень був низьким, 70 % командирів мали початкову освіту, 20 % –
закінчили школу міліції, двоє – (6,6 %) 7 класів школи, і тільки один (3,3 %) командир Верхньодніпровського винищувального батальйону закінчив педінститут. За сімейним станом одружених командирів батальйонів було 90 % і відповідно 10 % –
неодружених.
Військової освіти/підготовки більшість командирів винищувальних батальйонів (60 %) не мали, тільки 12 осіб (20,3 %), проходили навчання у полкових школах
із підготовки молодшого командного складу, закінчили школу прикордонних заго191

нів та Київську піхотну школу. Низька військова підготовка не сприяла ефективному керуванню бойовою діяльністю винищувальних батальйонів. Командири
мали такі військові звання: офіцери – 2 особи; політкерівники – 2 особи; начальники
прикордонної застави – 2 особи, старшини (роти, батареї) – 3 особи; командири відділень (піхотних, кулеметних батарей, прикордонних загонів) – 8 осіб; помічники
командира взводу – 2 особи; рядові – 11 осіб. Як бачимо, основну частину командирів батальйонів складали молодші командири та рядові.
Стосовно звань командирів батальйонів у системі НКВС зафіксовано такі дані:
старших лейтенантів міліції – 2 особи; молодших лейтенантів міліції – 5 осіб; сержантів міліції – 11 осіб, решта – без звань. Стаж роботи в органах НКВС серед начальників винищувальних батальйонів у середньому складав 8 – 9 років, найдовше
пропрацював у системі НКВС начальник Криворізького винищувального батальйону – 21 рік, найменший стаж мали очільники Верхньодніпровського, Магдалинівського та Широківського батальйонів, стаж яких був близько одного року. Командири батальйонів у системі НКВС займали різні посади, а саме: керівники районних відділів та відділень міліції, дільничні уповноважені, оперативні уповноважені, начальники паспортних столів та витверезників.
Члени КП(б)У серед начальників винищувальних батальйонів області становили переважаючу більшість і складали – 83,3 %; кандидатів у члени – 6,6 %; членів
ВЛКСМ – 6,6 %; безпартійних – 3,3 %. Це пояснюється тим, що однією з умов просування службовими щаблями залишався принцип партійності, який давав ширші
можливості для кар’єрного зростання.
Зовсім інша ситуація серед особового складу винищувальних батальйонів Дніпропетровської області. Домінуюча теза у радянській історіографії – про переважаючу кількість членів комуністичної партії – не має підстав. Комуністів серед бійців – 2 322
осіб, що становило 38,65 %; членів ВЛКСМ – 651 осіб, відповідно у відсотковому відношенні це складало 10,8 %; безпартійних бійців налічувалося 3 034 осіб – 50,5 %.
Найбільший комуністичний прошарок простежувався у Криворізькому винищувальному батальйоні, який складав 69,2 % членів КП(б)У і 19,6 % комсомольців. Найбільший відсоток безпартійних простежувався у винищувальному батальйоні Солонянського району – 72,85 %, членів ВЛКСМ –5,23 %, членів КП(б)У – 17,14 %. П’ятихатський винищувальний батальйон організований на 100 % із членів партії та ВЛКСМ.
Особовий склад розділявся приблизно порівну на членів (45,5 %) та ВЛКСМ (54,5 %)
[3, арк. 13]. Разом з тим, у винищувальному батальйоні Білозерського району Запорізької області члени КП(б)У складали лише 19,93 % (58 бійців), члени ВЛКСМ – 6,8%
(20 бійців), а безпартійних налічувалося 213 бійців (73,19 %) [5, арк. 1].
Сержант державної безпеки Є. Н. Індик у серпні 1941 р. вивчав стан винищувальних батальйонів Дніпропетровщини та встановив, що в області 30 батальйонів з особовим складом 6 579 бійців, серед яких членів комуністичної партії та комсомолу –
1 236 осіб [4, арк. 104]. Це становить 18,78 % і відповідно 81,22 % безпартійних.
З виникненням несприятливої військової обстановки на фронті, посилилася мобілізація до лав РСЧА і, незважаючи на накази НКВС про те, що бійці винищувальних батальйонів вважалися призваними до армії, військкомати змушені були призивати військовозобов’язаних із числа бійців батальйонів.
Склад винищувальних батальйонів дещо різнився за соціальною ознакою. Відмінності особливо простежуються між міськими та сільськими батальйонами. Наприклад, у винищувальному батальйоні м. Дніпродзержинськ було 165 робітників,
92 службовця, 44 представники інтелігенції, 3 учні. Отже, основу батальйону (85 %)
складали робітники та службовці [6, с. 32]. Приблизно таке ж співвідношення простежується в інших винищувальних батальйонах, які дислокувалися у містах.
Натомість у винищувальному батальйоні Солонянського району, що у сільській
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місцевості, контингент бійців переважно поповнювали колгоспники – 115 осіб, а
найменше – робітники – 25 осіб, службовців – 61 особа [1, арк. 64]. Працівники
сільського господарства у Солонянському винищувальному батальйоні складали
57,21 %, робітники – 12,4 %, службовці – 30,34 %.
У Криничанському винищувальному батальйоні було інше становище: службовців – 161 особа, колгоспників – 84 особи, робітників – 7 осіб [1, арк. 64]. Що у
відсотковому відношенні відповідно становило 63,8 % службовців, 33,3 % колгоспників та 2,7 % робітників.
Соціальна картина особового складу бійців винищувальних батальйонів залежала від географічно-економічного фактора. Бійці – це, перш за все, місцеві жителі,
котрі працювали у містах та селах області. І зрозуміло, що в містах основу винищувальних батальйонів складали робітники та службовці, а в селах – працівники сільськогосподарської галузі [7, с. 8].
Зазначимо, що винищувальні батальйони формувалися вперше. Оскільки досвіду формування винищувальних батальйонів СРСР бракувало, то в організації батальйонів виявилася низка недоліків. Здебільшого батальйони готувалися похапцем, особовий склад не завжди проходив належну військово-політичну підготовку,
не вистачало військово-педагогічних кадрів для опанування навчальної програми.
Дестабілізацію в діяльність винищувальних батальйонів вносила плинність особового складу, особливо у серпні–вересні 1941 р., коли військкомати та партійні органи відкликали людей з лав винищувальних батальйонів. Водночас бійці вважалися призваними і звільнялися від служби в лавах діючої армії. Корективи вносила
несприятлива для радянських військ ситуація на фронті. Часто у батальйон записувалися особи згідно з партійно-комсомольською дисципліною, але за першої нагоди
залишали його. Ці фактори не сприяли ефективній підготовці бійців, крім того, часу
на належний військовий вишкіл залишалося вкрай мало.
Утім, навіть у вкрай складних умовах у Дніпропетровській області вдалось організувати винищувальні батальйони. Сформовані 4 батальйони у містах: Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Марганець та Нікополь. Решта 26 – по районах. На
незайнятих противником територіях Дніпропетровської області на 12 вересня 1941
р. у 13-ти винищувальних батальйонах налічувалося 2 360 бійців, на 4 жовтня у діючих 4-х батальйонах залишилося 600 бійців.
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А. В. Решетніченко
УКРАЇНСЬКА АБЕТКА ЯК ГЕНЕТИЧНИЙ КОД
ОСВІТНЬО-КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ
Актуальність розуміння природи, ролі та місця української абетки обумовлена
особливо бурхливою у останні часи ініціацією закордону про ніби – то назрілу необхідність переходу України з «кирилиці» на «латиницю», що, на їх думку, має символізувати собою процес прилучення до Європи. При цьому в якості аргументу
розглядаються два головні фактори: 1 – власне необхідність пришвидшення процесів
європеїзації України, та 2 - безсумнівна доцільність відриву від агресивної політики
193

РФ, яка багато в чому пов’язується з кирилицею як ідеологічним підґрунтям ведення
гібридної війни проти України. При цьому в якості позитивних прикладів розглядаються переходи на латиницю більшості середньоазійських республік.
Позитивні, - на перший погляд, - аргументи при детальному аналізі виглядають
не тільки деструктивними, а й безглуздими і ,взагалі, нікчемними. Причин для
подібного роду висновків багато. Для початку необхідно більш детально зупинитись на самому понятті «Абетка», різних підходах до розуміння її природи та предметної області.
В історії пізнання сформувалися не тільки принципово різні, а й якісно відмінні
за своєю роллю та значимістю підходи до розуміння природи та сутності категорії
«Абетка». У самому загальному вигляді ці підходи можна поділити на два типи –
цікаві, прогресивні, науково значимі та бездарні, примітивні, антинаукові. Якщо деякі люди реагують на поняття «Абетка», - і тим більш «українська Абетка», - як чорт
на ладан і прагнуть будь – яким чином знецінити роль та значення цього поняття,
то такі підходи є чітким індикатором другої групи підходів. Що ж стосується групи
науково значимих підходів, то вони також поділяються на окремі, спеціальні, загальні та глобальні. Так, окремі підходи акцентують увагу на унікальності конкретних ознак поняття і розкривають його природу як 1)сукупність літер української
писемності, 2) системи упорядкування вихідних ознак мовлення, 3)азбуки усної та
письмової мови або ж як 4) зібрання букв української мови (БУКВАР).
У спеціалізованих напрямках пізнавальної діяльності поняття «Абетка» нерідко
виступає синонімом «початку», «азів», «найпростіших» або «попередніх» уявлень про
досліджувані явища. Для окремих наук поняття «Абетки» відіграє роль «Азбучних основ» пізнавальних та освітньо – виховних процесів. В якості свого роду «Абеток» комунікативного простору розглядаються окремі і спеціальні напрямки лінгвістичних,
семіотичних, аксіологічних, політ - технологічних або соціокультурних підходів.
До загальних теоретико – методологічних напрямків, - які претендують на
пізнання сутності комунікативних явищ, - відносять сформовані на протязі ХІХ – ХХ
століть гештальтпсихологію, позитивізм, лінгвістичну філософію, психоаналіз,
неогегельянство, неотомізм, неофрейдизм, фрейдомарксизм, марксизм – ленінізм,
екзистенціалізм та інші менш значимі підходи та ідеологеми пізнавальної діяльності.
Збагативши науку цілим рядом важливих для дослідження природи комунікацій категорій таких, наприклад, як «патерни», «аттитьюди», «диспозиції», «парадигми»,
«омоніми», «синоніми», «фонеми», «морфеми», «атракції», «стилістика», «топоніміка», вони, на жаль, так і залишаються носіями обмежених у просторі і часі
світоглядних орієнтацій яким не під силу охопити усю складність не тільки процесів
глобалізації, а й уявлень про закони, принципи та механізми динамізації змін
суб’єктів актуального, потенційного і, тим більше, безкінечного буття.
До найбільш перспективних і таких що найбільш глибоко розкривають сутність
категорії «Абетка» слід віднести, на нашу думку, саме глобальні підходи які розуміють під нею, перш за все, генетичну матрицю становлення і розвитку освітньо
- комунікативного простору не тільки українського народу, а й усієї цивілізації. Не
менш вагомим слід вважати підхід який розглядає «Абетку» як історично детерміновану систему організації раціональних (усвідомлюваних) та позасвідомих (чуттєвих) засобів не тільки пізнання, а й управління процесами розвитку
світоглядних орієнтацій як суб’єктів, так і об’єктів буття. У ще більш стислому сенсі
під «Абеткою» можна розуміти, на наш погляд, інтегративний освітньо – комунікаційний показник формування та подальшого розвитку фізичного, інтелектуального, культурного та духовного потенціалу суб’єктів та об’єктів буття. З позиції стратегічних вимог розвитку людства під «Абеткою» також необхідно розуміти комунікативні механізми формування якісно нових – гуманоцентричних
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- світоглядних орієнтацій які здатні перевести суб’єктів та об’єктів соціуму на
якісно більш високі рівні фізичного, інтелектуального і духовного розвитку.
В разі обґрунтованості запропонованих нами широких підходів до розуміння
природи української абетки ми повинні підтвердити її здатність до інтеграції онто
– та гносеологічних, етнолінгвістичних, фонетико – артикуляційних, синтагматичних та морфологічних чинників як головної умови формування початкових,
середніх та найвищих рівнів комунікативної культури. Якісна відмінність комунікативної генетичної матриці повинна визначатись, на наш погляд, за допомогою спеціальних вихідних одиниць гармонізації відносин між фонетичними і
морфологічними чинниками комунікацій у процесах розвитку як теоретичних мовних континуумів, так і значимості реальних справ суб’єктів соціального буття.
Подібні вихідні одиниці організації комунікативних матриць ми пропонуємо називати «філологічними кластерами». У такому разі поняття «Абетка» має продемонструвати історичну здатність носіїв даної мовної культури до оновлень та удоскональ у відповідності до вимог постійного підвищення рівня та якості життя населення. Отже, зупинимось на розгляді конкретних складових формування освітньо
- комунікативних генетичних матриць більш конкретно.
Вихідною (можна сказати «атомарною») одиницею кодування генетичної
матриці освітньо - комунікативних процесів на протязі багатьох тисячоліть виступав «Згук». Саме «Згук» створює «атомарні», тобто «окремі», «унікальні», «специфічні», «неповторні», «індивідуальні» форми інформаційного впливу на суб’єкта
сприйняття. Являючи собою фонетичну систему гортанних коливань, згуки дозволяли не тільки копіювати звучання грому, різких ударів, шумів, а й відтворювати їх
з метою попередження загроз. Отже, головне історичне призначення згуків полягало
у створенні окремих чітких та однозначних форм інформаційного впливу на
суб’єктів сприйняття з метою убезпечення від загроз існування та продовження роду.
До базових параметрів генетичного кодування атомарної будови згуків арійсько
– української абетки необхідно відносити, на наш погляд наступні ознаки: 1)силу
впливу яка вимірюється амплітудою коливань і характеризує «інтенсивність», «потужність», «міць» та, навіть, «могутність» згуків, 2)енергетичний рівень прояву
згуків як «живих», «заряджених», «запальних», «наснажливих», 3)тональність яка
проявляється у «спрямованості», «мажорності», «мінорності», різноманітних «інтонаціях», 4)динамізм як формах «пружності», «гнучкості» та «варіабельності» виразу і сприйняття згуків, 5)забарвленість як здатність до відображення особливостей «кольорів», «відтінків», «настроїв», різних «емоцій» та «почуттів», 6) характер прояву згуків за типами «відкритості» або «замкненості», «доброзичливості»
або ж «ворожості», «впевненості» чи, навпаки «нерішучості», за видами
«індивідуалізації», «пишномовності», «високопарності» чи, просто, «гучності».
Морфологічна природа обумовлених «згуками» засобів комунікації спрямовується, таким чином, на визначення змістовно - сенсових складових процесів життєдіяльності суб’єктів соціального буття. Кажучи інакше, якщо згук являє собою
звукову форму прояву сигналу, то характер цього сигналу визначає зміст тих
або інших дій суб’єкта. В цілому ж фонетичні і морфологічні засоби комунікації є
нероздільними і складають генетично сформовану дихотомічну систему інструментів спочатку сприйняття і пристосування до явищ зовнішнього і внутрішнього
світу, а згодом і до його удосконалення і подальшого розвитку.
Багатовікова історія арійських народів у освоєнні величезної території Східно Європейської рівнини у період з 75 до 22 ст. до н.е. дозволила накопичити величезний досвід упорядкування та організації згуків в цілісну і багато в чому досконалу
систему, яка з часом і отримала назву наведеної нижче «Арійської абетки»[1].
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Таким чином, у процесі історичного розвитку обов’язковими вимогами механізмів формування арійської абетки виступали 3 головні принципи: 1) окремому
згуку повинна відповідати тільки одна окрема буква (знак); 2) окремій букві (знаку)
повинен відповідати тільки один єдиний згук; 3) згук повинен вимовлятись так, як
позначається буквою.
Саме дотримання цих головних вимог дозволили сакральній абетці на протязі
багатьох тисячоліть забезпечити однозначність і повноту сприйняття, збереження
та передачі інформації.
На відміну від «атомарних» складових генотипу формування букв та
відповідних їм згуків з властивими конкретними ознаками «гучності», «інтенсивністі», «мажорності» чи «мінорності», «м’якості» чи, навпаки, «жорсткості», поняття «Звук» являє собою значно більш складно організовану систему яка інтегрує
комплекси силових, енергетичних, тональних, динамічних та інших класів атомарних одиниць. Якщо поняття букв та відповідних їм згуків можна порівняти з поняттями «атому» та «математичної точки», то природу звуків визначають цілі «молекулярно» структуровані комплекси або різноманітні «лінії» таких згуків.
До неоціненних історичних переваг арійсько – української абетки у процесах
формування освітньо – комунікаційного простору слід віднести багатовікові традиції упорядкування «згуків» та «звучань» у певні «мелодії» та «співи» як основи
подальшого розвитку «мови» та членороздільного «мовлення». Свідчить про це той
факт, що світова скарбниця фольк-культури тільки у фонді ЮНЕСКО нараховує
15,5 тис. українських народних пісень, на другому місці перебуває Італія з кількістю
6 тис. народних пісень, у той час як досягнення інших країн обраховуються лише
декількома сотнями[2]. Це ж саме стосується і розвитку словникового запасу, загальна кількість якого лише в електронній картотеці видавництва «Перун» (ним видано «Великий тлумачний словник сучасної української мови») налічує понад 1 млн
слів[3]. При цьому обов’язково слід враховувати, що із загальної кількості історично відомих 7538 мов світу абсолютна більшість частіш за все обмежувалась сотнями, декількома тисячами і у найкращих випадках десятками тисяч слів.
Загальну модель фонетико - морфологічної структури філологічних кластерів
формування освітньо - комунікативного простору за часів протосоціуму та античності можна розкрити за допомогою мультимодальної логіки. При цьому механізм
фреймування фонетичних засобів розкривається за допомогою переходу від
вихідної одиниці «згуку» (1) до «звуків» як певних систем звучання (2) які супроводжуються формуванням «мелодій» (3) та «співів» (4), що переводять суб’єкта на
якісно новий рівень спілкування: 1+2+3+4=10. Організація більш високих рівнів розвитку мовної культури розкрита нами у спеціальному дослідженні[4]
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Базові ж освітні механізми розвитку засобів формування комунікативного простору включають розробку спочатку 1)арійськи – української «Абетки» як засобу
побудови на її основі 2) «Словників» різних народів світу, що дало підстави для
розробки 3) «Компендіумів» які переросли у багатопрофільні 4) «Енциклопедії»
та їх електронні різновиди - 5) «Вікіпедії». Підвищення ролі науки у процесах інтенсифікації розвитку суспільства сприяли розробці 6) «Глосаріїв» як методологічних засад упорядкування та роботи з понятійно – категорівльним апаратом.
Наступний крок пов'язаний з розробкою та впровадженням у практику 7) «Тезаурусів» як системи концептуально упорядкованих категорій пізнання і управління
процесами розвитку цивілізації. Найвищий рівень організації освітньо – комунікаційного простору має розкриватись наведеними нами системами 8) «Філологічних кластерів» як архітектонічно структурованими чинниками детермінації
базових критеріїв та механізмів стратегічного розвитку цивілізацій [5].
Загальна модель тезаурусу найбільш фундаментальних мовно – генетичних
освітньо - комунікативних механізмів пізнання і управління процесами розвитку
суспільства може бути представлена наступним чином:
Мовно-генетичні
освітньо-комунікативні механізми
Українська мова
Знак
Код
Мораль
Норма
Стандарт
Образ
Матриця
Догма
Ідея
Ідеологія
Закони
Світогляд

Комунікативні засоби пізнання і управління процесами розвитку суспільства:
Абетка, Словники, Компендіуми, Енциклопедії, Вікіпедії, Глосарії,
Тезауруси,Кластери
Сигнал, Гасло, Марка, Тавро, Позначка, Жест, Прикмета, Слід,
Відбиток, Ознака, Прояв, Доказ, Герб, Емблема, Значок, Жетон
Шифр, Пароль, Таємниця
Пристойність, Доброчинність, Доброзичливість, Етикет, Кодекс
ввічливості, Відповідальність
Міра, Порція, Пропорція, Порядок, Правило,Квота, Завдання, Комплекс
Тип, Вид, Клас, Архетип, Стереотип, Загін, Страта, Штамп
Взірець, Модель, Схема, План, Карта, Малюнок, Картина
Зразок, Шаблон, Трафарет, Форма, Формула, Система, Алгоритм,
Патерн
Вчення, Аксіома, Догмат, Канон
Задум, Міркування, Погляд, Підхід
Ідеологема, Переконання, Валеологія, Когнітологія, Епістемологія,
Методологія, Соціологія, Політологія, Універсологія, Акмеологія,
Технологія, Креатологія, Доктрина,
Принципи, Механізми, Декрет, Конституція, Указ, Розпорядження
Освіта, Світорозуміння, Концепція, Переконання,Віра, Сенс, Значення, Цінності, Ідеали

Найвищий рівень впливу освіти на розвиток засобів комунікації обумовлений
формуванням уявлень про організацію, структуру та закони розвитку «картини
світу». Якщо до кінця ХХ століття така картина нараховувала уявлення лише про
п’ять форм руху матерії – механічні, фізичні, хімічні, біологічні та соціальні, - то саме
завдяки зусиллям носіїв української мовної культури зараз така модель нараховує
вже 13 форм не тільки руху матерії, а й корелятивно пов’язаних з ними носіїв енергії,
інформації та організації просторово – часових континуумів універсуму буття.
Оцінка ролі і місця української мови серед інших мов світу потребує враховувати наступні обставини. Перша особливість пов’язана з високим рівнем мовної
міграції у процесах багатовікових трансформацій цивілізації. Будучи однією з найдавніших мов світу (якщо не самою найдавнішою), українська абетка виконувала
роль комунікативної матриці формування праіндоєвропейських, індоарайських,
слов’янських, тібетських, тюркських, романських, германських, балтійських мов,
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про що свідчить офіційний статус української мови у десятках інших країн. Друга
особливість полягає у тому, що не тільки основа, а й різноманітні діалекти, видозміни, модифікації чи навіть мутації інших мов світу прямо чи опосередковано також
пов’язані з українською абеткою. Що ж стосується так званої «кирилиці» та
«російської» мови, то їх взагалі не існувало як явищ самостійних та філологічно
значимих. Так, бездарно скомпільований візантійцями Кирилом та Мефодієм з
арійськи - української абетки алфавіт перевищував 50 букв і дивно, що не всі вони
ілюстрували властиву московітам ненормативну лексику, як це вони зробили,
наприклад, з буквою «Х» яка розкривалась словом «Хєръ». Деформація фонетико –
морфологічного ролі конкретних букв цілими словами («Азъ», «Боги», «Глаголи»,
«Мыслете», «Ижица») позбавило цю абетку головного – унікальності,
індивідуалізму, мелодійності, ритміки, енергетики, співучості при розкритті тонких
почуттів та гармонійності мелодій. Отже, світ фактично навіть не познайомився з
мертвонародженою «кириллицею» як основи не існуючої «російської» мови.
Що ж стосується історії відносин між мовами українців та московітів, то тут необхідно знати, що нащадки татарської орди («Умус») спочатку отримували на протязі 4–
х століть від України мову, писемність, освіту, віру (християнство), а потім цілеспрямовано захоплювали українські землі, знищували народ, мову, церкви та культуру
України. Найбільш точно сутність генотипу московітів розкрив Петро І, який казав: «З
іншими народами Європи можливо досягати мети людськими способами, а з
росіянами – не так…Я маю справу не з людьми, а з тваринами, яких хочу переробити
у людей». Мабуть у першу чергу він мав на увазі історично притаманні спадкоємцям
племені «Мокша» риси патологічної ненависті, жорстокості, хамства, повального
невігластва, алкоголізму, брехливості, підступності, когнітивного та комунікативного
дебілізму, на що неодноразово звертали увагу О.Пушкін, І.Бунін, А.Солженіцин,
К.Маркс, Ф.Енгельс, З.Бжезинський, А.Білинська, Д.Дудаєв, Ф.Достоєвсьвий, М.Салтиков - Щедрин. З цього приводу дуже слушним виглядає зауваження академіка
І.П.Павлова, який у1932 році підкреслював, що «росіяни мають слабку мозкову систему і не здатні сприймати дійсність як таку», а Л. Толстой казав: «За що не люблю
росіян – нічого не бажають знати. А починаєш пояснювати – посилають куди подалі…». Якщо емоційний образ московітів у загальній формі на концерті в Лондоні 12
червня 2017 року Софія Ротару розкрила фразою «Росія - ісчадіє аду», то найбільш
точно історичну природу цієї країни розкрив у притаманній росіянам манері відомий
російський ідеолог «білого» руху (1882 – 1954) Іван Ільїн: «Роззия – самая паскудная,
до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели
чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто
наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нём весь мир». Виходячи з цього не складно передбачити невідворотність
безславного кінця цієї анемічної соціальної потвори. Що ж стосується українців, то за
природою, освітою і вихованням вони є носіями як мінімум білінгвістичної, а нерідко
й полілінгвістичної мовної та духовної культури.
Виступаючи основою формування практично усіх історично відомих систем
світоглядних орієнтацій як основ освітньо – пізнавальної, правової, управлінської
та соціокультурної форм діяльності на попередніх етапах розвитку суспільства,
українська абетка має реалізувати не менш вагомі завдання у процесах стратегічного розвитку цивілізації. До головних з них належить формування якісно нових –
транзитивних, космологічних та гуманоцентричних світоглядних орієнтацій які
збагатять комунікативний простір людства можливостями освоєння космічного і
галактичного простору.
Не менш важливим має виступити завдання з надання дієвого юридичного за198

хисту суб’єктам соціуму від протиправного використання комунікативних технологій з метою пропагування антисциєнтизму, аморалізму, расизму, насильства,
цинізму, бруталізму, невігластва, хамства, жорстокості, використання агресивних
форм реклами та зомбування населення шляхом застосування асоціальних технологій типу «вікон Овертону».
Українська абетка також має відіграти вирішальну роль у процесах формування та
розвитку універсальної мови міжнародного спілкування, ідея створення якої ще у 1887
року була започаткована польським лікарем – поліглотом Л.Л.Зоменгофом і отримала
назву «Есперанто». Головна ж причина не дуже вагомої ролі та комунікативної ваги
«Есперанто» полягає у тих же помилках, які у свій час зробили «кирилицю» мертвонародженою мовою. Так, віддавши перевагу озвученню окремих букв цілими букетами запозичених з різних мов звуків, слів та словосполучень, прихильники есперанто
допустили головну помилку – проігнорували базові принципи української абетки.
Отже, подальші перспективи розвитку універсальної мови міжнародного спілкування
безпосередньо мають визначатись якістю та ефективністю використання історичних
переваг побудови та функціонування української абетки.
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А. О. Шорохов
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ЮРІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО:
НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ, МІНЛИВІСТЬ, ВТРАТА НАДІЙ
«Наймолодший з усіх гетьманів» Юрій Хмельницький прийшов до влади в тяжкий час: будівля Української козацької держави, закладена його батьком, була розхитана в роки правління Івана Виговського (1657-1659). Звідусіль на неї напирали
вороги і «добрі друзі», що були гірші за ворогів – Московія, Османська імперія, Річ
Посполита, Кримське ханство. Відстояти незалежність в цих умовах було надзвичайно важко. Перед молодим Хмельницьким, обраним на гетьманство у вересні
1659 року, відразу ж «постало питання зовнішньополітичного курсу», вирішувати
яке, йому довелося «в гірших умовах, порівняно зі своїми попередниками»[6,с.62].
Далекоглядні діячі, такі як серб Ю.Крижанич, вже розгледіли небезпеку поділу держави надвоє, коли «один гетьман за Дніпром, а другий перед Дніпром» володіє нею
[9,с.90] Серед найближчого оточення Ю.Хмельницького та його полковників не
було єдності: лівобережні виступали за союз з Москвою, правобережні – з Варшавою. Новий гетьман не міг водночас задовольнити обидва табори; звідси – невизначеність його зовнішньої політики, відсутність в ній твердої і послідовної лінії. Його
приємно тішило почуття володіння найвищою владою в державі, але, як відновити
її втрачену єдність, зміцнити суверенітет і відстояти незалежність, він не знав. Не
мав достатнього життєвого досвіду , особистих якостей своїх попередників, через
що й заслужив славу «розумом обмеженого, тілом слабкого юнака» [10,с.190].
В зовнішній політиці Юрія Хмельницького чітко визначилися два курси,
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нав’язані йому історичними обставинами – промосковський (з жовтня 1659 р.) і пропольський (з жовтня 1660 р.).Перш за все, потрібно було налагодити нормальні стосунки із Московським царством, в смертельні обійми якого Україна потрапила в
1654 році. Юрій Хмельницький і його оточення спробували провести «ревізію» договору 1654 року і ввести до нього «нові пункти, що забезпечували б українську
державність». Серед них – невтручання у внутрішні відносини держави, надання
свободи дипломатичних зв’язків, зменшення числа воєвод і обмеження їх влади в
Україні і т.д. [3,с195]. Однак, скориставшись тяжким становищем України, в жовтні
1659 року московські війська зайняли її лівобережну частину [7,c.1016]. Князь Олексій Трубецькой, який стояв з військом понад Дніпром, зажадав переговорів із самим гетьманом [3,с.195; 8,с.73-74].
В самому початку своїх стосунків із Московією Юрій Хмельницький допустився, як вважають історики, серйозної помилки, що мала «катастрофічні наслідки»
[3,195; 6,с.64]. Він у супроводі найвизначніших старшин - Т.Носача, І.Ковалевського, І.Кравченка, П.Дорошенка та ін.. поїхав до Переяслава, навколо якого були
зосереджені московські війська з усіма воєводами, до яких долучилися їх Українські прихильники – самозваний «наказний гетьман» Іван Безпалий, лівобережні
полковники і козаки. Юрій Хмельницький, опинився в справжній пастці. Його змусили взяти участь у переговорах з «царськими воєначальниками - дипломатами», а
потім підписати запропонований ними фальсифікат, виданий за справжні статті договору 1654 року. «Гетьман і старшина, - відзначає один із дослідників доби Руїни
А.Яковлів, -покинули Переяслав із неприємним почуттям свого безсилля, поразки
й ненависті до брутального побідника» [6, с.64].
Що ж дали Переяславські статті 17 жовтня 1659 року нещасній Україні? Чергове
приниження і знущання сильнішого над слабшим, що було властиво для Московської державі, котра сама пережила довготривалий пресинг Монголо-Татарського
гніту. Згідно із Переяславськими статтями Україна не мала права вести самостійну
зовнішню політику,розпочинати війни без царського дозволу,козацька рада не могла без дозволу царя переобирати гетьмана, так само, як і останній - призначати і
звільняти полковників без згоди ради. Київський митрополит повинен був визнати
зверхність Московського патріарха. Для посилення контролю над Україною збільшувалася кількість військ і зростало втручання Московії у внутрішні справи України. Так, поступово, почала знищуватися Українська державність, а гетьманська
влада – втрачати своє значення [3,с.195-196; 8].
В 1660 році розпочалася війна Московії проти Польші. В ній взяли участь і козацькі війська. Особливо жорстокі бої йшли у вересні-жовтні 1660 року. Внаслідок несприятливої ситуації і відсутності скоординованих дій були розбиті поодинці Московські війська боярина Василя Шереметєва і козацькі - Ю.Хмельницького. Це сталося
під Чудновом і Слободищами[4,с.220]. Слободищинська катастрофа привела до розриву стосунків із Москвою і зміни зовнішньополітичної орієнтації Ю.Хмельницького.
17(27) жовтня 1660 року у м.Слободищі (тепер Бердичівського району Житомирської області) представники Української старшини Г.Гуляницький. Г.Лісницький і митрополит Д.Балабан разом із представниками Польщі – великим коронним
гетьманом С.Потоцьким і польним гетьманом Є.Любомирським розробили умови
українсько-польського договору, який увійшов в історію, як Слободищенський трактат. Він складався із 10 пунктів і багато в чому повторював Гадяцький договір, за
винятком статті про Велике князівство Руське. Україна входила до складу Польщі
на правах автономної одиниці зі своїм гетьманом. Після поразки годі було й сподіватися про якісь, більш благоприємні для України, умови договору [6,с.77-78]. Через місяць в Корсуні зібралася «чорна рада», на якій виступив представник короля
Беньовський і сказав, що його повелитель пробачає козакам усі їх провини проти
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Польщі і затверджує Юрія Хмельницького гетьманом. На цій же раді, від імені короля, він вручив йому булаву. А Хмельницький написав листи до Московських воєвод, вимагаючи, щоб вони вибиралися з України, яка повертається до свого природженого короля Польського [1,с.226].
Легко сказати, але важко втілити сказане в життя. У Москви була сильна підтримка на Лівобережжі. Після Слободищенського трактату Юрій Хмельницький
отримав той самий результат, що й Іван Виговський після Гадяцького: розпочалася
нова фаза громадянської війни. Дипломатичні успіхи обох гетьманів були незначні,
зате наслідки - фатальні. Протягом 1660-1662 рр. Юрій Хмельницький здійснив
п’ять військових походів на Лівобережжя з метою приборкати промосковських козаків, але бажаних результатів не отримав [6,с.88]. Більше того, в боротьбу з ним
включилися навіть родичі; зокрема, дядько по матері, полковник Переяславський
Яким Сомко. 26 квітня 1662 року він був проголошений гетьманом Лівобережжя
[6,с.90].Тим часом Річ Посполита на допомогу не поспішала, певно чекала «остаточного занепаду Гетьманщини»[6,с.90]. Марна була надія і на допомогу Криму: хан
безкоштовно допомагати не хотів. Коли ж він став вимагати у Ю.Хмельницького
гроші за допомогу у кампанії 1662 року той «не знайшов нічого кращого, як дозволити ординцям брати ясир у Каневі та його околицях (усього до 120 тис. душ!), чим
зганьбив своє ім’я навіки» [6,с.90].
Восени 1662 року деморалізований і знеславлений Юрій Хмельницький, втративши останні надії на успіх, скликав старшинську раду. На раді в Корсуні він заявив про своє бажання скласти повноваження і піти в ченці. Присутнім порадив шукати щастя з допомогою турецького султана. Через декілька років він спробує це
зробити сам, а, поки що, на генеральній раді (січень 1663 р.) остаточно відмовляється від гетьманства. А 17 січня повідомляє про свою «відставку» короля Польщі.
Так скінчилася друга, але не остання «каденція» наймолодшого з гетьманів, котрий
був серед них «найбільш нещасливим»[5,с.143]. Всі його спроби зміцнити державу
були марні, зовнішньополітична діяльність привела до ще більшого загострення боротьби в країні, а сам він став «іграшкою мінливої фортуни»[2,с.206].
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Н. А. Шкода
СКЛАД ЗАПОРОЗЬКОГО ДУХОВЕНСТВА НОВОЇ СІЧІ
Актуальність вивчення даної проблеми зумовлена вагомістю релігійного чинника у сучасному житті, зацікавленістю історією церков в Україні. Одним із малодосліджених питань церковної історії є діяльність запорозького духовенства часів
Нової Січі. Метою даної публікації є вивчення складу запорозького православного
духовенства за часів Нової Січі.
Склад запорозького православного духовенства за часів Нової Січі характери201

зувався строкатістю та складався з наступних категорій – духовні особи, що направлялись до Запорожжя з Києво-Межигірського монастиря та інших монастирів; духовні особи, висвячені київськими єпархіальними архієреями; духовні особи, що
тимчасово перебували на території Вольностей; духовенство непідконтрольних
Кошу територій; «мандрівні дяки» та інші категорії.
З Києво-Межигірського монастиря чернецтво направлялось не лише до Січової
Покровської церкви, але й до низки інших храмів Війська. Військове керівництво
обмежувало термін перебування на Запорожжі духовенства з цього монастиря,
зберігало за собою право дострокового відсилання ченців до Межигір’я.
Запорожці приймали також представників білого духовенства, висвячених до їхніх
храмів київським єпархіальним керівництвом. Військове керівництво мало право не
тільки пропонувати духовній владі бажаних ними кандидатів на зайняття посад при
храмах, але й усувати священно- та церковнослужителів від парафій [3,с.66].
До Вольностей Війська Запорозького задля збирання пожертв, знаючи щедрість
запорожців до релігійної справи, приходило чимало духовних осіб з Російської імперії та інших країн. Деякі з них тут перебували тривалий час, протягом якого встигали вирішити не тільки свої справи, але й задовольнити духовні потреби запорожців. Виникала ситуація вигідна для обох сторін [4, с. 42].
Запорожці користувались послугами духовенства інших адміністративно-територіальних одиниць Російської імперії. Наприклад, відомі факти використання послуг духовенства Нової Дніпровської лінії, що на початку 1770-х років почала
влаштовуватись від гирла Берди до Мокрої Московки [1, с. 117-118].
В умовах дефіциту осіб православного священного сану запорожці змушені
були використовувати послуги священиків, що висвячувались в уніатських ієреїв.
Військове керівництво не узгоджувало подібні дії з київською єпархіальною владою, хоча існувала сувора заборона приймати й тримати в себе таку категорію духовних осіб [5, с. 61-62].
Інколи виникали непорозуміння між військовим керівництвом та єпархіальною
владою через те, що в Січі служили так звані «мандрівні дяки» – студенти, які під
час канікул перебували на території Вольностей з метою «прохарчуватися». Вони
носили одяг, подібний до дяківського, та часто влаштовувались до храмів для
тимчасового виконання дяківських обов’язків [2, с. 42].
На території Вольностей мало місце і явище «дикого попівства», коли окремі
запорожці присвячували себе Богові, не маючи сану, зводили скити, ставили ікони
[4, с. 49].
Частими були випадки, коли козаки були змушені, не маючи поряд духовних
осіб, самі виконувати їхні функції. Йдеться, зокрема, про поховання померлих від
епідемій або ж убитих козаках. Подібні факти наводить Д. Яворницький [7, с. 262].
За соціальним походженням серед запорозького духовенства переважали
вихідці із самого запорозького козацтва. Траплялись випадки, коли військовими
священиками ставали родичі колишніх запорозьких козаків, що прийняли сан [6,
с.39-40].
Отже, за часів Нової Січі церковні імперські структури намагались розширити
свій вплив на землі Запорозьких Вольностей. Кіш намагався зберегти ключові позиції в керівництві церковною справою, використовуючи для цього специфічний
склад духовних осіб.
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І. А. Шахрайчук, М. С. Шманатов
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ
МІСЦЕВИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ СТРУКТУР
У ГЕНЕРАЛЬНОМУ ОКРУЗІ ДНІПРОПЕТРОВСЬК В 1941 – 1943 РР.
Після окупації Дніпропетровська, націонал-соціалісти не обмежилися створенням
лише німецького апарату управління. На сьогоднішній день, вже добре відомо, що з
дозволу німецької військової влади, ще до приходу цивільної адміністрації, силами похідної групи ОУН та місцевими активістами в Дніпропетровську створили адміністративну структуру, в тому числі й місцеву українську міліцію [11]. Коли управління переходило до рук цивільної влади, німці не стали руйнувати вже існуючу структуру. Це
було обумовлено незначною кількістю німців та необхідністю налагодження стосунків
з місцевим населенням. Зберігаючи паралельне існування і німецької, і української адміністрації, німці, по-перше, хоча б формально давали можливість брати участь в управлінні рідним краєм, чим заохочували певну кількість прихильників, а по-друге, це
дозволяло використовувати місцеву адміністрацію як виконавців наказів, а німцям залишалося лише керувати та контролювати цю діяльність. Тобто німці частково полегшували собі роботу та доволі обережно збільшували свій штат за рахунок місцевих
жителів. Такий підхід стосувався зокрема й поліцейської структури.
Новостворена адміністративно-територіальна одиниця Райхкомісаріат «Україна» і Дніпропетровський округ, як її складова, надто неоднозначно сприймалися
місцевим населенням і «переховували» на своїх теренах чимало комуністичних підпільних груп, партизанських загонів, як потенційних ворогів німцям. Через жорстку нацистську політику на цих землях, з її расовою теорією, економічною експлуатацією, нетерпимістю до ідеологічних ворогів, виникла необхідність встановлення
тотального контролю та забезпечення захисту на цих землях, що, у свою чергу, потребувало людських ресурсів. Це стало причиною використання німцями поліцейської структури міст та сіл з числа місцевого населення. На місцях створювались
місцева поліція індивідуальної служби та шуцбатальйони, які поділялися функціями
на охоронні та запасні, а в окремих містах існувала ще й пожежна охорона та в майбутньому планувалося створення допоміжних формувань [7, c. 90].
Окупаційна нацистська влада наділила широкими повноваженнями управлінський
склад дніпропетровської поліції. Так, згідно з посадовими обов’язками начальнику
дніпропетровської поліції підпорядковувалися: «начальник поліції та військ СС
Кам’янського, Кривого Рога, Запоріжжя, Нікополя, командир охоронної поліції у Дніпропетровську, Кам’янському, Кривому Розі та Запоріжжі, штаб охоронної поліції міста
Нікополя та Бердянська, поліцейська частина ППО, батальйони охоронної поліції 17,
129, 130, 208, жандармський округ Дніпро – Захід, Дніпро – Схід, 15 жандармський
моторизований взвод у Кривому Розі та 16 взвод у Дніпропетровську [5, c.75].
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Для боротьби з партизанським рухом німецьке командування створило спеціальні національні формування з числа мадяр, словаків, латишів, литовців, естонців
та італійців. Так, для охорони та виконання поліцейських функцій у місті Дніпропетровську було створено 17 – литовський охоронний поліцейський батальйон, у місті
Нікополі – латвійський поліцейський батальйон та 28-й латвійський батальйон у
Кривому Розі [13, с.1].
Були створені не тільки поліцейські відділи, а й поліцейські школи, або школи
шуцманів, які готували кадри для несення охоронної, поліцейської, розвідувальної
й бойової діяльності. Використовуючи окремі архівні джерела та вже наявну в науковому обігу інформацію, на прикладі конкретних районів Дніпропетровського округу та його центрального міста, розглянемо поліцейську структуру та проаналізуємо її склад, функції, діяльність.
У роки окупації на території Дніпропетровська з ініціативи начальника місцевої
німецької поліції полковника Гофмана з санкції головного начальника «СС» і поліції
Дніпропетровської і Запорізької областей генерал-лейтенанта поліції фон-БоссовітцаБера була створена школа шуцполіції для підготовки кадрів для «Украінершуцманшафт батальйон» або скорочено шуцполіції. Начальником школи призначили оберлейтенанта Зіса, який одночасно виконував обов'язки командира батальйону [1, c. 10].
Організаційна структура управління навчальним процесом передбачала створення
двох підрозділів. Один призначався для підготовки українських поліцаїв, а інший – для
фольксдойче, яких навчалося близько 50-ти. Специфіка підготовки поліцейських
кадрів передбачала наявність трьох навчальних та однієї господарської роти курсантів.
Німецька влада оголосила набір до поліцейської школи навесні 1942. Більше того, у
містах Нікополі, Дніпродзержинську (Кам’янському) і Кривому Розі були сформовані
ще три навчальних роти, які проходили загальновійськову підготовку та одночасно використовувались для забезпечення громадського порядку в регіоні [1, с.15].
Через деякий час для оптимізації кадрового забезпечення поліції, особовий
склад рот був переведений на навчання до Дніпропетровської школи шуцполіції. У
цій школі навчальний план передбачував вивчення вогневої, стройової і спеціальної
підготовки.
Щомісячно курсанту школи виплачували 540 карбованців (у той час, як поліцейським, які працювали на дільницях, платили, за показанням колишнього поліцая,
близько 240, а за даними звіту дільниці – 120 райхсмарок) [2, с. 54].
Усього за час окупації міста у школі було здійснено три випуски курсантів. Переважна більшість випускників поліцейської школи охороняли правопорядок у
регіоні та етапування полонених на будівництво шосейної траси Дніпропетровськ –
Кривий Ріг, а також відбудову промислових підприємств міста.
Як вже зазначалось, до квітня 1942 в школі готували поліцейських, після цього
вона була переформована у шуцполіцію, де готувались кадри для 129 – го батальйону.
У той же час школа була переведена в іншу будівлю на проспект Карла Маркса 32.
Згідно з даними документа, з квітня 1942 в шуцполіції навчалося від 500 до 1000
осіб [2, с. 57]. Набір до школи здійснювався переважно з числа молоді Дніпропетровської округи за рекомендаціями старост міських та сільських управ. Для вступу
добровольці заповнювали спеціальні анкети і німецька окупаційна адміністрація ретельно перевіряла їх.
Як підкреслював у своїй роботі І.І. Дерейко, шуцмани також отримували грошове забезпечення та продуктовий пайок [6]. Під час навчання вони охороняли
військовополонених та супроводжували їх на роботи. Зазвичай 4 шуцмана супроводили на роботи від 50 до 100 військовополонених [3, с. 67]. Також паралельно з навчанням вони несли поліцейську службу.
Щоденно один взвод виділявся у наряд для конвоювання й охорони військовополонених, охорони житлових приміщень німецьких офіцерів, будівлі школи шуцполіції.
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Отже кожен взвод був в наряді три рази на місяць. В дні чергування особистий склад
взводу розподілявся на групи від 2-х до 9-ти осіб на кожен пост. Подвійний пост знаходився поблизу житла німецького офіцера по вулиці Нагірній, 17. Чотири особи із
взводу призначались для конвоювання радянських військовополонених з міської в’язниці на будівельні роботи на Жовтневу площу і на вулицю Дзержинського, а також для
охорони під час роботи для подальшого супроводження до в’язниці. Дві особи із взводу
конвоювали військовополонених на будівельні роботи на Нагірну, 17 та охороняли
ув’язнених єврейського концтабору поблизу станції Лоцманської. Від 9 до 12 чоловік
несли караульну службу в школі шутцполіції. Інші шуцмани рівномірно розподілялись
для охорони будівельних об’єктів [4, с. 87].
У другій половині листопада 1942 особовий склад першого набору школи закінчив навчання, прийняв присягу і на його основі був сформований 129 шуцбатальйон, який вже 25 листопада з повним озброєнням і обмундируванням виїхав
ешелоном до м. Столбці (територія Білорусі) задля боротьби проти Радянських партизанів та охоронної діяльності [4, с. 132].
Після цього у школі був проведений другий набір з метою сформувати 131 шуцбатальйон. Він потім діяв у районі м. Кривий Ріг. Частина особового складу була
направлена на курси унтер – офіцерів у м. Запоріжжя. Навесні 1943 його особовий
склад був кинутий на ліквідацію прориву німецької оборони радянськими військами
в районі м. Павлоград або на Донбас, де зазнав значних втрат.
Отже для підготовки поліцейських кадрів не тільки з практичної сторони, а й з суто
ідеологічної – була створена школа шуцполіції. У м. Дніпропетровськ німці створили
окружний центр для підготовки шуцманшафт – батальйонів, в якому вдалося зробити
декілька випусків і згодом використати ці підрозділи з різною метою.
У вересні 1941 року відразу після захопленням нацистськими військами Дніпропетровська, у місті виникає спеціальний орган правопорядку – «Перша Українська Міліція». За даними дослідниці В. Шайкан, на початку гітлерівської окупації
міліцейські структури практично на 100% складалися з членів ОУН (б) [14, с. 43].
Міліцейські структури підпорядковувались органам місцевої влади, а також представникам німецьких військ, які надавали дозвіл на їх створення. Зі встановленням
цивільної адміністрації у місті відбувається процес зміни та вдосконалення роботи
органів місцевої влади. З кінця листопада 1941 р., відповідно до наказу райхсфюрера СС Г.Гіммлера, українська допоміжна поліція реорганізовувалась у допоміжні
підрозділи німецької поліції. Під час реорганізації деякий час працювали одночасно
міліцейські підрозділи та команди шуцманів [10, с. 93].
З квітня 1942, за розпорядженням «поліції безпеки райхсфюрера СС – СД», українську міліцію було перейменовано на «Українську допоміжну кримінально – політичну поліцію безпеки при СД» (далі – ДПБ при «СД»). В Україні особливістю було
об’єднання територіальних органів гестапо, СД та кримінальної поліції в єдину структуру поліції безпеки та СД, яка перебувала під контролем Головного управління імперської безпеки, а також вищого керівника СС і поліції. Тому відбулося підпорядкування
саме цій структурі. Штат органів СД поділявся на три категорії працівників: до першої
належали кадрові розвідники, які представляли гестапо; до другої штатні працівники,
які набиралися з місцевого населення, а також за рахунок особового складу шуцбатальйонів; до третьої неофіційні резиденти й агенти з місцевого населення, які співпрацювали з СД нелегально. За службу в структурах СД співробітники отримували заробітну плату в розмірі 120 райхсмарок у місяць та продуктовий пайок [4, с. 121]
Чисельний склад міського управління поліції станом на 1 січня 1943 складав 280
працівників [4, с. 23]. На посаду керівників поліції Е. Кох пропонував призначати
осіб, які «пройшли певний випробний термін і підходять за своєю зовнішністю та
поведінкою на ці посади». За роботу в поліції начальник отримував 1200 крб, слідчі
та дільничі інспектори – 800 крб, а рядові поліцаї – 280 крб [9, с.32].
205

Управління міської допоміжної поліції безпеки при «СД» складалось з 4 відділів –
кадрів, господарського, кримінального, політичного. На ці відділи покладалися різні
функції: відділ кадрів займався питаннями прийому і звільнення працівників; господарський відділ займався питаннями забезпечення; кримінальний відділ здійснював
карний розшук та боровся з кримінальними злочинами, проявами спекуляції та порушенням порядків, встановлених окупаційною владою. Усі штатні агенти кримінального відділу не носили поліцейську форму, але кожен мав право на пістолет «наган».
Політичний відділ перебував під безпосереднім керівництвом «СД» і, порівняно
з іншими, мав широкі повноваження й обов’язки. Основними функціями та напрямками діяльності його були: виявлення, розробка й арешт радянських розвідників і
парашутистів, комуністів, партизанів та осіб, що мали з ними зв’язок, а також керівників радянських органів; виявлення, розробка і ліквідація радянсько-партійних
підпільних організацій; виявлення й арешт осіб єврейської національності та передача їх до «СД» для фізичного знищення; боротьба з диверсійною та шкідницькою
діяльністю, зокрема на промислових об’єктах; виявлення політичних настроїв міського населення щодо окупаційної влади і реагування на проведенні нею міри та інформування про це «СД»; ведення слідства та встановлення міри покарання усім
особам арештованим 4-м відділом, а також передання їх «СД» для виконання вироків. Відповідно до встановлених перед відділом завдань, його структура складалась
аж із десяти секторів [2, с. 45].
Структура допоміжної поліції Дніпропетровська загалом передбачала передбачала виконання основних функцій: боротьба з радянськими розвідувальними органами, парашутистами, партизанами, підпільними більшовицькими організаціями,
комуністами та іншими прихильниками радянської влади; боротьба з кримінальними
злочинами; боротьба з порушеннями встановленого окупаційною владою порядку.
Аналізуючи структуру апарату «допоміжної поліції при «СД» слід підкреслити, що
основним відділом контррозвідки і боротьби з комуністами був 4 відділ. Допоміжна
поліція мала широку агентурну мережу та провокаторів з різних прошарків населення.
До співпраці з поліцією було залучено майже всіх управляючих будинками, старост.
Одним із способів вербування агентів для 4-го відділу було залучення до співпраці арештованих осіб. Таких людей на допитах били, залякували, шантажували і змушували
до співпраці, після чого останні звільнялись і направлялись на розробку підозрюваних.
Відомі факти, коли після виконання завдання, агентів знову арештовували і передавали
в поліцію безпеки як учасників тих організацій, які вони допомогли викрити. Політичний відділ використовував свою агентуру для виявлення підпільних більшовицьких
організацій, партизанських груп та інших завдань [2, с. 56].
Існування ДПБ не вичерпувало всю місцеву поліцейську структуру. Для посилення порядку на окупованій території, боротьби з антинацистським рухом у місті
також було створено 7 поліцейських дільниць, які підпорядковувались допоміжній
поліції безпеки. Розташовані вони були за адресами: 1-й район поліції вул. Ширшова; 2-й район поліції – вул. Артемівська; 3-й район поліції –вул. Красна; 4-й район
поліції – вул. Пушкінська; 5-й район поліції – 1-ша Чечелівка; 6-й район поліції –
проспект Карла Маркса; 7-район поліції – місто Нижньодніпровськ, вул.Червоноармійська, буд. 48 [3, с.95-97].
Поліцейські райони почали функціонувати з осені 1941. Особовий склад обирався головним чином, з осіб, які зазнавали утисків у минулому за соціальними і політичними мотивами в Радянській системі та добровольців перевірених нацистами,
які не викликали підозри. Здійснювалась ретельна перевірка, щоб не допустити радянських агентів до числа працівників.
У зв’язку з відсутністю агентурної мережі в перші місяці окупації координація роботи здійснювалася лише через штатних працівників поліції. Інформацію отримували
від заявників і донощиків. Поліцаї перевіряли факти, уточнювали їх, особисто збирали
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матеріали і всю здобуту інформацію відправляли начальнику району поліції. Після перевірки усі матеріали направлялися до керівництва «допоміжної поліції безпеки при
СД». Керівному складу районної поліції не дозволялося здійснювати вербування таємної агентури, цим займався виключно Політичний відділ ДПБ [4, с. 89].
За свідченнями затриманого органами Комітету Державної Безпеки заступника
начальника політичного відділу ДПБ при «СД», перед евакуацією німців з Дніпропетровська у вересні – жовтні 1943, поліцією «безпеки райхсфюрера СС» планувалося організувати у м. Нікополь школу розвідників, для чого зі складу працівників
допоміжної поліції було відібрано близько 50 чоловік, але через відступ ці плани не
були здійсненні [2].
Діяльність місцевої поліції перебувала під контролем нацистських силових
структур і відбувалась паралельно до діяльності останніх. У гуртожитку гірничого
інституту по вулиці Полтавській, розташовувався штаб «СС». У штабі був польовий
поліцейський суд (Шевченківська, 1). За інформацією радянського агента, штаб судив українських поліцаїв. Найбільш активний сплеск вироків поліцаям припадає на
період відступу нацистів з Харкова і його околиць, коли багато з них залишили службу і втекли, щоб переховуватись у Дніпропетровську, або були схоплені «СС–СД»
раніше. Утримувалися поліцейські у підвалах будівель «СС» і «СД» [1, с. 205].
Загалом одним із видів діяльності Штабу «СС» у місті було вербування молодих
людей віком від 17 до 25 років. З радянських розвідданих відомо, що бажаючих було
достатньо, а приїжджали вони переважно з різних районів та сіл. Часто потенційний
новий співробітник поліції або курсант мав із собою рекомендаційний лист старости або місцевого начальника, тобто людини, яка вже більш-менш влаштувалась в
нових умовах. Відомі випадки, коли батьки особисто просили за свого сина, щоб
його влаштували в поліцію. В більшості випадків мотивацією йти на службу, були
харчування, захист від вивезення до Німеччини та одяг, заробітня платня, бажання
захистити себе від репресій.
Таким чином у м. Дніпропетровську нацисти створили підконтрольну структуру, яка не була монолітною й не обмежувалась суто конвоюванням полонених чи
охороною будівель, що не відповідає поширеній у суспільстві думці про завдання
поліцаїв. Окрім охоронних функцій та діяльності по забезпеченню порядку в місті,
місцеві поліцаї залучались до боротьби з радянським підпіллям, контррозвідки в місті, пошуку потенційних ворогів режиму. Методи роботи були жорстокими й антигуманними. Над затриманими знущалися, шантажували, могли вбити, або закатувати до смерті. У місцевій поліцейській організації ключову роль у боротьбі з комуністичним спротивом та ворогами нового порядку посідав відділ «допоміжної поліції безпеки при «СД». У місті було створено районні відділення, за якими закріплювалася певна територія. У кожному районі створювалася широка агентурна мережа.
Керівництво району звітувало управлінню міської допоміжної поліції, яка, у свою
чергу, контролювалася «поліцією безпеки СД».
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М. І. Харламов
ОПУБЛІКОВАНІ СПОГАДИ ВЕТЕРАНІВ ПОЖЕЖНОЇ СЛУЖБИ
ЯК ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ВОГНЕБОРЧОЇ СПРАВИ УКРАЇНИ
МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ
Важливими джерелами особового походження з історії пожежної служби України
1918-1941 років, є мемуари співробітників вогнеборчої галузі, що вийшли з друку. У
них вогнеборці згадують власну службу у вогнеборчих структурних організаціях, своє
життя загалом, описують події тієї епохи. Для нас значущими та цікавими є праці
А.Ф.Лаптія «Из опыта службы в пожарной охране (рассказы ветерана)» [2], О.С.Сумцова «В борьбе с огнем : записки Харьковского пожарного» [3], та спогади В. П. Харченка, Ф.В.Сухорукова, Є.Ф.Беспалова, надруковані у книзі – «Академии пожарной
безопасности 75 лет. Воспоминания выпускников разных лет» [1].
Спогади Олексія Сумцова, колишнього керівника Управління пожежної охорони УВС Харківської області, містять великий обсяг різної за змістом інформації,
з якої можна почерпнути дані про справи у пожежній службі Харкова та УСРР другої половини 1930-х років та часів війни.
Мемуари колишнього працівника пожежної охорони УСРР та СРСР А. Ф. Лаптія,
що почав власну службу у вогнеборчій сфері з 1929 року, є цінним та цікавим джерелом з історії пожежництва. Зокрема, він згадує про специфіку пожежогасіння у містах
та селах наприкінці 1920-х років та на початку 1930-х років, аналізує роботу таких пожежних, як – «коваки» та «каланчеві», характеризує пожежний обоз. При цьому його
дані є «живими», такими, що дещо відрізняються від інформації з джерел офіційного
походження. Значущою є глава його мемуарів про роботу вогнеборців на будівництві
електричної станції Харківського району, оскільки там показане побутове життя рядових українських вогнеборців, без прикрас, на кордоні третього та четвертого десятиліть ХХ сторіччя. Оригінальними та цікавими є глави його спогадів про власну службу
на різних вогнеборчих посадах починаючи з «… подствольщика, затем топорника,…
старшего ствольщика, до начальника автохода» [2, с. 19].
Цікавим в плані ознайомлення з життям курсантів короткострокових пожежнотехнічних курсів є його описання життя та освітнього процесу на курсах пожежних
співробітників на базі Харківського тракторного заводу (ХТЗ) [2, с. 19-20].
Окремо слід виділити спогади випускників Харківського пожежного технікуму
(ХПТ). Є. П. Беспалов поступив до пожежного технікуму у місті Харків у 1933 році,
а після випуску його залишили там викладачем. Він характеризує роботу начальників освітнього закладу, науково-педагогічних працівників, особливості викладання
дисциплін і так далі. Згадує автор, в тому числі, і Василя Флоровича Смирнова, заступника начальника Харківського пожежного технікуму, якого репресували у 1937
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році [1, с. 83–86]. В. П. Харченко, який був курсантом Харківського пожежного технікуму у 1936–1939 роках, у своїх мемуарах відзначав високу якість професійної
вогнеборчої підготовки у навчальному закладі, добрий стан матеріально-технічного
забезпечення. Згадує також особливості проведення лекцій та практичних занять
викладачами, які працювали там ще з початку створення Всеукраїнських пожежнотехнічних курсів НКВС УСРР у 1928 році [1, с. 39–42]. Ф. В. Сухоруков також вчився у Харківському пожежному технікумі наприкінці 1930-х років. Окрім характеристики навчання, професійної діяльності викладачів, забезпечення навчального
процесу, він описує специфіку проведення санітарних та гігієнічних процедур і
спортивне життя в освітньому закладі [1, с. 62–64].
Такі історичні матеріали, як опубліковані спогади та мемуари, є дуже важливим
джерелом для вивчення історії вогнеборчої служби у період між двома світовими
війнами.
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О. М. Перепелюк
НАВЧАННЯ ЦЕРКОВНОМУ СПІВУ В УКРАЇНІ У ХІХ СТОЛІТТІ
Духовна освіта у ХІХ столітті розвивалася надзвичайно стрімко. Особлива увага
була приділена удосконаленню церковно-музичної галузі. Суспільство потребувало
якісно нової інтерпретації молитви у музиці. Православна церква виводила церковний спів на якісно новий рівень. На церковну освіту починають виділяти більше
коштів, у єпархіях відкриваються літні курси церковного співу для учителів. Розгортається масштабний освітній процес, який поклав початок удосконалення релігійного музичного мистецтва, збільшення кількості хорів та покращення звучання.
У найнижчій ланці – церковнопарафіяльних школах, яких на початку ХІХ століття в Україні було небагато, поряд з навчанням читання, письма, арифметики і
Закону Божого діти прилучалися й до церковного співу. Але в селах навчання в цих
школа тривало всього 4-6 місяців, а в містах – один рік.
Значно більші знання з церковного співу давали духовні училища, в яких був
спеціальний предмет «Церковний нотний спів», що знайомив із теорією музики.
Навчання церковному співу продовжувалося і в духовних семінаріях. Ті з
семінаристів, які мали добрі голоси, співали в семінарському хорі. У 20-х – 30-х
роках ХІХ століття добру школу церковного співу мала Чернігівська духовна
семінарія, у її стінах звучав увесь час церковний спів, а під час відпочинку, як свідчать спогади її вихованців, семінаристи грали на різних інструментах, співали
українських пісень [6, с. 25].
Центром духовної музичної освіти у Російській імперії першої половини ХІХ
ст. був Київ. Осередками церковного співу були монастирі, парафіяльні храми зі
своїми школами, а також Київська духовна академія. У 1799 році Іриней Фальковський відкрив клас «Ірмолойного» нотного співу при Братському монастирі, а у 1800
році він уже існував у Київській духовній академії. У 1801 році був організований і
клас інструментальної музики, його капельмейстером став Савелій Цесарський.
З наказу імперського уряду Київська академія як світський загальноосвітній та
загальностановий вищий навчальний заклад у 1817 році була ліквідована і у 1819 році
перетворена на Духовну семінарію. До неї могли потрапити тільки діти духовенства,
а усім іншим верства суспільства дорога до вищої освіти була закрита [2, с. 41].
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Освічений музикант угорець за походженням Густав Гесс де Кальве (музичний
теоретик, піаніст і диригент), який працював у Харкові, у своїй праці «Теорія музики» писав: «в Україні в губернських містах чуєш іноді в кафедральних церквах
співаків, яких не можна знайти ні в Німеччині, ні у Франції» [1, с. 113].
З другої половини ХІХ століття спостерігається активне відкриття нових церковнопарафіяльних шкіл по усіх єпархіях Російської імперії. У «Руководстве для сельских пастырей» наведено статистичні дані за 1861 та 1862 роки [4, с. 427]. У Київській єпархії було найбільше – 1206 училищ із 19015 учнями чоловічої статі та 4573
жіночої. Одним із головних предметів у такому навчальному закладі був церковний
спів. У №33 [5, с. 561] того ж року у статті з аналогічною назвою надано відомості
із вересня 1861 року по квітень 1862: загальна кількість училищ у 48 єпархіях за цей
період зросла із 9126 до 21239, а це на 43% більше. У Київській єпархії налічувалося
1326 навчальних закладів і 24792 учні чоловічої статі та 6894 жіночої.
Тяжкі роки для української музичної освіти й науки почалися з середини XIX
ст., коли вся система загальної освіти була підпорядкована російським державним
чинникам, які, денаціоналізуючи українське життя, позбавили й українську музичну освіту її національних прикмет. Зокрема, з другої половини XIX ст. майже всю
музичну освіту в Україні монополізувало Російське Імператорське Музичне Товариство, що заклало на Україні низку своїх музичних шкіл із певно визначеним спрямуванням до русифікації музичних кадрів. З цього часу на сторожі національних
традицій української музичної освіти стають знову, як і в давнині, народні школи
та духовні семінарії. [3, с. 868].
Отже, церковна музика у ХІХ столітті займала чільне місце у системі освіти в
Україні. Відкривалися нові церковнопарафіяльні школи та училища, у програму навчання додавали нотний спів, збільшувалася кількість церковних хорів. У той же
час, Російська імперія уніфікувала церковний спів за єдиним зразком, знищуючи
прояви української самобутності.
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В. М. Пунько
ПОЛІТИКА УРЯДУ МАРГАРЕТ ТЕТЧЕР У 1979-1990 РОКАХ
У РОБОТАХ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДНИКІВ
Наприкінці 1970-х – початку 1980-х років повоєнна соціал-реформістська модель організації суспільства з її концепцією регульованої державою економіки і
«повної зайнятості», соціального егалітаризму, націоналізації та іншими формами
«соціалізації» вичерпала себе. У західному світі в умовах бурхливого розвитку техніки та новітніх технологій, необхідності структурної перебудови господарства постали проблеми пошуків нової соціально-економічної теорії та практики. Безпосередньою відповіддю на кризу соціал-реформістської моделі став неоконсерватизм.
«Неоконсервативна революція» реалізовувався у різних країнах по-різному,
відповідно до національних традицій та обставин. Класичним віддзеркаленням теорії та практики неоконсервативної політики вважається тетчеризм. З моменту урядування М.Тетчер минуло чверть століття. Нагромадилась розлога документальна
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та історіографічна база, створена як під час урядової діяльності М.Тетчер, так і після
неї. На часі підведення здобутків та виявлення існуючих лакун у вітчизняній та зарубіжній історіографії тетчеризму. Зауважимо, що для низки країн з перехідною
економікою, в тому числі України, чимало засад тетчеризму, зокрема в соціальноекономічній, приватизаційній та зовнішньополітичній царині, становлять не лише
науковий, але й життєво важливий практичний інтерес.
Метою статті є комплексне вивчення широкого спектру вітчизняних та зарубіжних джерел про політику британського уряду Маргарет Тетчер у 1979-1990
роках та з’ясування їх об’єктивності й правомірності стосовно предмету дослідження.
Мета дослідження передбачає розв’язання таких завдань: виявлення, систематизацію й характеристику основних груп історіографічних джерел з проблематики
політики уряду Маргарет Тетчер; ідентифікацію та аргументацію відповідно до сучасних вимог історичної науки дефініцій та понять британської моделі неоконсерватизму – тетчеризму; визначення міри дослідженості та з’ясованості в документальній, мемуарній, економічній, історичній та політологічній літературі позитивних й негативних результатів тетчеризму в розвитку Великої Британії; встановлення можливих перспективних напрямів подальших творчих пошуків з питань
політики уряду Маргарет Тетчер.
Об’єктом дослідження стали різноманітні за характером і різножанрові
історіографічні джерела радянського, вітчизняного та зарубіжного походження.
Предметом наукового вивчення визначено історіографічний процес і відображення в ньому розвитку знань про політику британського уряду М.Тетчер, об’єктивність оцінок й ступінь аргументованості дослідників.
Хронологічно охоплені мемуари, наукові колективні та індивідуальні праці,
статті та розвідки, створені як упродовж урядування М.Тетчер, так і після нього,
включаючи найновіші видання ХХІ сторіччя.
У результаті вивчення та комплексного аналізу спеціальної літератури та джерел
визначено наступні їх типи: 1) збірники документів та матеріалів; 2) мемуари та епістолярна література і публіцистика; 3) радянські студії колективного та індивідуального
характеру; 4) дослідження англомовних науковців та публіцистів; 5) напрацювання
російських вчених пострадянського періоду; 6) праці вітчизняних британістів.
Окрему групу джерел становлять виступи, наукові праці, мемуари М.Тетчер, які
дозволяють вивчати й аналізувати її бачення тодішнього світопорядку, ідеї, переконання, конкретну діяльність, і таким чином переконатись у непересічності цього
політика, її феноменальній переконаності в те, що і як необхідно робити для величі
Великої Британії й оптимального облаштування світу [1].
З іменем цієї неординарної жінки-політика пов’язана ціла епоха в історії Великої Британії, яка отримала назву «тетчеризму», «неоконсервативної революції»,
«революції Тетчер». Британський прем’єр-міністр отримала також назву «залізної
леді» ( так Тетчер було вперше названо 24 січня 1976 року в газеті «Красная звезда»,
яку видавало Міністерство оборони СРСР, після її промови «Британське пробудження»). М.Тетчер, її урядовій діяльності й різним аспектам приватного життя
присвячено десятки монографій, наукових статей, нарисів [2]. Та науковий та практичний інтерес до її приватного й політичного життя не спадає і можна прогнозувати суттєве поповнення історіографії тетчеризму.
Велика група наукових досліджень стосується особливостей економічної
політики тетечеризму, методів та механізмів її реалізації. У низці робіт подається
аналітична ретроспектива особливостей повоєнного економічного розвитку Великобританії і зазначається, що в 1970-х роках лейбористський уряд у Великобританії
проявляв надмірну активність у сферах, не притаманних капіталістичній системі.
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Так, сталеливарна, вугільна, газова, електроенергетика і нафтова галузі були націоналізовані. Державному контролю підлягали не лише ці галузі промисловості, а
значною мірою і вся британська економіка. Держава постійно втручалася у справи,
які найкраще регулюються природним шляхом – попитом та пропозицією.
Функціонування вільного ринку гальмувала величезна кількість обмежувальних інструкцій, постанов, важелів контролю та регулювання. Британська бюрократія використовувала своє становище повною мірою. Іншими словами, Британія в 1970-і
роки перетворилась в застійне суспільство з застійною економікою [3, c.283].
Науковці (С.П.Перегудов, В.Б.Студенцов, Л. М.Замятін, В.І. Попов та інші) суголосні в тому, що основні ідеї нового консерватизму зводилися до: денаціоналізації, дерегулювання, дебюрократизації, до змін у системі соціальних послуг,
оподаткуванні та трудовому і профспілковому законодавстві. У свою чергу, український науковець В. І. Чужиков виділяє й деталізує наступні напрями реалізації нової
економічної політики уряду М.Тетчер: зміна економічної ідеології, відхід від корпоративізму й перехід до індивідуалізму, децентралізація управління економікою,
масштабна приватизація, контрактування підрядів на конкурентних засадах на послуги, перегляд моделі взаємодії між державними та підприємницькими структурами через введення критерію «компліментарності» (доповнюваності), запровадження нової моделі захисту національної економіки, ліквідація валютного контролю, зниження базової ставки прибуткового податку [4, с.48-62; 5,с.53-63;6,
c.133-135; 7, с.116-126].
Проаналізовані джерела дозволяють дати репрезентативну характеристику
причин приватизації у Британії: неефективність державних підприємств, низька
продуктивність праці на них, висока капіталомісткість, низька прибутковість. Щодо
її мети, то вона зводилася не тільки до підвищення ефективності, але мали
скоротити державні витрати, ліквідувати державний дефіцит, надати широкі права
підприємствам, послабити роль та вплив профспілок, розширити коло
індивідуальних акціонерів. Реалізація цих завдань, за словами М.Тетчер, дозволила
побудувати суспільство « народного капіталізму», інакше - створити «демократію
власників» замість проголошеної лейбористами «держави загального добробуту».
Разом з тим, незважаючи на те, що практично всі науковці, які переймаються
різними сторонами тетчеризму, процеси денаціоналізації розглядають дотично
відповідно до своїх власних наукових завдань.
У розлогій історіографії тетчеризму у контексті денаціоналізації, яка має
непересічне значення для сучасного етапу української приватизації, ми можемо
назвати наукову статтю вченого-економіста В.Б.Студенцова. яка присвячена прямо
й безпосередньо проблематиці приватизації [7, c.116-126]. Вітчизняна британістика
також поповнилась грунтовним науковим доробком А.Ф.Трубайчука та
О.С.Черевко, у якому автори переконливо аргументують за допомогою
статистичних даних кризу повоєнної соціал-демократичної моделі розвитку
Британії та результати уряду М.Тетчер у царині побудови «народного капіталізму
[8, с.125-132; 9, с.88 – 96].
Всебічне та комплексне вивчення історіографічного здобутку дозволили з’ясувати особливості соціальної політики М.Тетчер, які полягали у наступному: податкових скидках або звільненнях від сплати податків на певний термін для бізнесменів, пільгових умовах кредитування дрібного бізнесу, створенні спеціального
фонду для безробітних, організації консультативних служб юридичного чи
підприємницького спрямування, запровадженні безкоштовних програм, покликаних готувати безробітних до відкриття ними власної справи, створенні «підприємницьких зон» (міні-Гонконгів) у старих міських кварталах шляхом надання бізнесменам на пільгових умовах приміщень чи ділянок під забудову, приватизації
муніципального житла і створенні розлого контингенту домовласників, який на
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1987 рік становив 68 відсотків британців [5, с.58-60; 10, с.206-207, 210-213; 3, с.290291; 8, с.129-131].
Водночас вивчена література дозволяє з’ясувати методи та механізми запровадження урядом Тетчер «ринкових засад» у медицині, передачу приватному капіталу
на контрактній основі різного роду допоміжних служб, сприяння розвитку приватних
лікарень, клінік, аптек та приватного медичного страхування тощо [11; 12].
Зовнішньополітична діяльність уряду М.Тетчер, головною метою якої було
відновлення величі Британії та її провідної ролі на світовій арені, висвітлена у фундаментальних колективних та монографічних дослідженнях, низці наукових статей,
нарисів як зарубіжного, так і вітчизняного походження [13; 14; 15]. Вперше у вітчизняній історичній літературі здійснено аналіз історіографічного доробку у царині
зовнішньої політики Великої Британії 1980-х років, які припали на час урядування
М.Тетчер [16].
Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що проблематика політики уряду
М.Тетчер достатньо забезпечена джерельною базою, її фактологічний аспект досліджений досить репрезентативно. Вивчення новітньої історичної літератури про
тетчеризм засвідчує також, що науковці суттєво наблизились до створення єдиного
категоріально-понятійного апарату для означення тетчеризму, його типологізації та
інституювання. Вивчена й проаналізована історіографія дозволяє з’ясувати особливості соціально-економічної та профспілкової політики уряду М.Тетечер, реформування системи державного управління, зовнішньополітичної діяльності тощо.
Попри це, можемо окреслити напрямки подальших досліджень і таким чином
заповнення існуючих лакун у вивченні тетчеризму. Серед прогалин, які потребують
додаткового наукового осмислення, це законодаче забезпечення економічної
політики тетчерівськго уряду, особливості регіональної політики, аналіз методів та
механізмів галузевої структурної перебудови у британському промисловому секторі. Практично відсутні наукові розвідки про особливості діяльності тетчерівського уряду в аграрній сфері. Детальнішого аналізу потребує проблематика системи
контролю за приватизаційними процесами, діяльності наглядових рад та засади
участі у них як держави, так і громадськості.
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Ю. Ф. Скрипниченко
ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНІСТІ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ
В СФЕРІ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ХАРКІВЩИНІ В 1941-1943 РР.
В ДОКУМЕНТАХ ЦДАВОВ УКРАЇНИ І ЦДАГОУ
Головною джерельною базою даного дослідження стали численні архівні матеріали, основна маса яких належить до категорії офіційних документів, що з’явилися в процесі функціонування різних державних установ та організацій того часу.
Були використані документи:
Центрального архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВОВ
України).
У фонді «Штабу імперського керівника (рейхсляйтера) Розенберга для окупованих
східних областей м. Берлін (Німеччина), м. Київ»: ф. Р. 3676, (оп.4) знаходяться документи про організацію в Берліні інституту і бюро у справах Сходу (листування, доповіді, журнали); листування Східного міністерства в Берліні з генерал-комісарами окупованих міст України про організацію навчальних закладів для дітей німців, які мешкають в Україні, підготовку викладацького складу для ремісничих шкіл, навчальні
плани шкіл; документи про шкільну освіту в окупованих німцями східних областях
(доповіді, листування); документи про зарплату, що виплачувалася радянським громадянам, співробітникам німецько-фашистської поліції Берліна, які працювали прибиральницями і допоміжними робітницями буфетів та кухонь [1–7];
Списки радянських громадян, вивезених німцями на роботу до Німеччини,
зберігаються у фонді Р.4470, (оп.1.) [8;9];
Фонд КМФ-8: Колекція мікрофотокопій документів німецько-фашистських
адміністративних закладів, військових угрупувань і їх тилових підрозділів, які діяли
на окупованих східних територіях, [10-20] містить матеріали зборів і переписку в
господарському управлінні в східних областях; повідомлення гауляйтера О. Мейєра
з приводу економічних можливостей окупованих областей СРСР в плані «тотальної
мобілізації» від 14 жовтня 1944; переписку і вказівки про порядок одруження іноземних робітників в Німеччині; переписку про використання населення України і
Білорусії, оплати їх праці, страхування; дані про умови роботи і заробітну плату
німецького персоналу на Сході; переписку про вербування і відправку до Німеччини робочої сили з України, умови роботи, медичне обслуговування і пра214

цевлаштування східних робітників; заяви окремих осіб про направлення їх на роботу до Німеччини тощо.
Багато важливих документів про період окупації Харкова і області зберігаються
у Центральному державному архіві громадських об’єднань України (ЦДАГОУ).
У фонді Ф.1. «Центральний Комітет Компартії України». (Оп.23. Документи загального відділу (особливий сектор) ЦК Компартії України (секретна частина) [2127] містяться справи і листування з питань мобілізації робочої сили, відновлення
електростанцій, будівництва оборонних кордонів; інструкції німецької влади на
тимчасово окупованій території про землекористування; копії документів німецькофашистської влади Харківської міської управи; огляд матеріалів про стан м. Харкова протягом німецької окупації; довідки і спецповідомлення про прийом і
влаштування радянських громадян після повернення на Батьківщину з німецького
рабства, їх настрої; інформацію, довідки про стан м. Харкова і Харківської області
після звільнення від німецько-фашистських загарбників тощо; доповіді, інструкції
охоронної поліції та СД при СС м. Харкова про економічне становище, рівень
німецької пропаганди, настрої населення в період окупації міста.
Положення українського товариства «Просвіта» в м. Харкові зберігаються в Ф.
57. Колекція документів з історії Комуністичної партії України. (Оп.4. Копії документів періоду участі Радянського Союзу в Другій світовій війні) [28-34];
– ф. 62 – фонд УШПР (Оп.1.1941-1946 рр.) [35-37] містить наступні документи:
доповідні записки, спеціальні повідомлення і довідки УШПР в НКО СРСР Головного розвідувального управління КП(б) НКВС СРСР і УСРС про організацію управління, стан торгівлі на території України, будівництво оборонних споруд, використання людського контингенту для служби в німецько-фашистській армії і роботи
в Німеччині; виписки з донесень партизанських з’єднань і загонів про стан і режим
роботи залізничних і шосейних доріг, річного транспорту на тимчасово окупованих
територіях України; дії партизан з пошкодження комунікацій противника; довідник
відділу про дислокації гарнізонів, каральних органів і антирадянських національних
формувань противника, розташування аеропортів, складів і таборів військовополонених; про наявність оборонних споруд, стан і режим роботи залізничного транспорту і промислових підприємств на окупованих територіях тощо.
У фонді Ф. 166. Комісія з історії Великої Вітчизняної війни при Академії Наук
УРСР. (Оп.2, Оп.3 Документи загальної частини комісії: (стенограми бесід, спогади
учасників війни, листи громадян з фашистського полону, копії актів про збитки та
злочини, заподіяні окупантами, інші документи повоєнного часу. 1941-1950 рр.
[38;39] зберігаються: директиви, накази, додатки до них колишнього Райхсміністра
Німеччини про використання внутрішніх ресурсів окупованих територій Радянського Союзу для потреб Німеччини; інструкції колишніх представників німецької
влади про обкладання податками населення, використання робочої сили окупованих областей України; матеріали збірника «Громадяни Української РСР на каторзі
в фашистській Німеччині»; листи на Батьківщину від радянських громадян, вигнаних до Німеччини тощо.
В цілому, дотримуючись основних принципів історичного дослідження, комплексно розкрити особливості нацистської політики стосовно трудових ресурсів окупованих територій надає сукупність вищевказаних історичних джерел. Джерельна
база з історії дослідження діяльності нацистської влади стосовно трудових ресурсів
українських окупованих територій в цілому і Харківщини зокрема у роки Другої
світової війни є достатньою для вирішення поставлених завдань у даній роботі.
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16. ЦДАВОВУ, КМФ-8., Оп.1., Спр.128. Т.501. ЕАР 99/478. Ролик № 98. Переписка і вказівка про
порядок одруження іноземних робітників в Німеччині. Ч.2.1944 -1945. К: 534-702. 17. ЦДАВОВУ,
КМФ-8., Оп.1., Спр.173. Т.454. ЕАР 99/1075. Ролик № 105. Матеріали зборів і переписка про використання напрямків в господарському управлінні в Східних областях. Листопад 1941- січень
1942. К: 706-790. 18. ЦДАВОВУ, КМФ-8., Оп.1., Спр.194. Т. – 501. ЕАР. 99/124. Ролик № 35. Переписка про використання населення України і Білорусії, оплати їх праці, страхування; про умови
роботи і оплату німецького персоналу на Сході і т. д. 1942-1944. К: 1038-1367. 19. ЦДАВОВУ,
КМФ-8., Оп.1., Спр.195. Т.- 501. ЕАР. 99/497. Ролик № 94. Переписка про вербування і відправку
до Німеччини робочої сили з України, умов роботи, медичному обслуговуванні і працевлаштування східних робітників; заява окремих осіб про направлення їх на роботу в Німеччину; переписка про розробку заходів по евакуації в районі Києва. 1942-1943. К: 829-1002. 20. ЦДАВОВУ,
КМФ-8., Оп.1., Спр.206. Т.454. ЕАР 99. Ролик № 104. Переписка з Рейхскомісаріатом України про
роботу початкових шкіл. К: 397-404. 21. ЦДАГОУ, Ф.1. Центральний Комітет Компартії
України, Оп.23. Документи загального відділу (особливий сектор) ЦК Компартії України (секретна частина), Спр.172. Справи і переписка з питань мобілізації робочої сили, відбудова електростанцій, будівництва оборонних кордонів. 1942 р., 18арк. 22. ЦДАГОУ, Ф.1., Оп.23., Спр.528.
Протоколи, посвідчення і інші матеріали німецько-фашистських загарбників. 1943 р., 43арк. 23.
ЦДАГОУ, Ф.1., Оп.23., Спр.531. Копії документів німецько-фашистської влади Харківської міської управи. 1943 р., 82арк. 24. ЦДАГОУ, Ф.1., Оп.23., Спр.532. Інструкції німецької влади на
тимчасово окупованої території про землекористування. 1943 р., 15арк. 25. ЦДАГОУ, Ф.1.,
Оп.23., Спр.547. Інформація, довідка про стан м. Харкова і Харківської області після звільнення
від німецько-фашистських загарбників. 1943 р., 61арк. 26. ЦДАГОУ, Ф.1., Оп.23., Спр.548. Огляд
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матеріалів про положення в м. Харкові за час німецької окупації. 25/V 1943. 85арк. 27. ЦДАГОУ,
Ф.1., Оп.23., Спр.1478. Довідки і спецповідомлення про прийом і устрій радянських громадян, які
поверталися на Батьківщину з німецького рабства і їх настроях. 1945 р., 29арк. 28. ЦДАГОУ, Ф.
57. Колекція документів з історії Комуністичної партії України, Оп.4. Копії документів періоду
участі Радянського Союзу в Другій світовій війні, Спр.121. Доклади, інструкції охоронної поліції
і СД при СС м. Харкова про економічне положення, стан німецької пропаганди, настрої населення
в період німецько-фашистської окупації міста. Положення українського товариства «Просвіта» в м. Харкові. 1942 р., 43арк. 29. ЦДАГОУ, Ф. 57, Оп.4, Спр.124. Звіти, накази і інші документи окупаційних властей про землекористування і інших питань на тимчасово-окупованої території України. 1943 р., 19арк. 30. ЦДАГОУ, Ф. 57, Оп.4, Спр.138. Слідчі справи німецьких окупаційних властей на радянських громадян. 1942 р., 14арк. 31. ЦДАГОУ, Ф. 57, Оп.4, Спр.145. Копії
телеграм із Берліну усім службам державної безпеки, кримінальної поліції, служби СД про притягнення до судової відповідальності осіб за підпільну роботу і ведення антифашистської пропаганди. 1943 р., 12арк. 32. ЦДАГОУ, Ф. 57, Оп.4, Спр.147. Слідчі матеріали на радянських громадян вигнаних в Німеччину за участь в підпільній роботі. 8/VІ 1943 р., 6арк. 33. ЦДАГОУ, Ф. 57,
Оп.4, Спр.152. Записки допитів німецької тайної державної поліції радянських військовополонених і громадян вигнаних в Німеччину, які були притягнуті до відповідальності по справі підпільної
організації «Буревісник», діючої в Ноймюстерському таборі. 1944 р., 53арк. 34. ЦДАГОУ, Ф. 57,
Оп.4, Спр.163. Слідча справа на німецьких громадян притягнутих до відповідальності за зв’язок
з радянськими військовополоненими і антифашистську агітацію. 23/ХІІ 1944 р., 12арк. 35.
ЦДАГОУ, Ф. 62. Український штаб партизанського руху (УШПР), Оп.1, Спр.195. – Довідник
відділу про дислокації гарнізонів, каральних органів і антирадянських національних формувань
противника, розташування аеропортів, складів і таборів військовополонених, наявність оборонних споруд, стан і режим роботи залізничного транспорту і промислових підприємств на окупованих територіях (І-й екземпляр не повний). 1941-1943 р. р., 61арк. 36. ЦДАГОУ, Ф. 62., Спр.206.
Виписки з донесення партизанських з’єднань і загонів про стан і режим роботи залізничних і
шосейних доріг, річного транспорту на тимчасово окупованих території України, діях партизан
щодо порушення комунікацій противника. 1942-1943 р.р., 76арк. 37. ЦДАГОУ, Ф. 62., Спр.253.
Докладні записки партизанських з’єднань в УШПР, довідки відділу з донесень штабу на фронтах
і партизанських загонів, про дії українських буржуазних націоналістів, дислокації таборів радянських військовополонених на тимчасово окупованої території України (В справі маються документи націоналістів, копії перекладів трофейних документів про включення військовополонених
до другорядного складу німецької армії, залучення їх до роботи з розмінування. 1943 р.р., 185арк.
38.ЦДАГОУ, Ф. 166. Комісія з історії Великої Вітчизняної війни при Академії Наук УРСР, Оп.2.
Документи загальної частини комісії: (стенограми бесід, спогади учасників війни, листи громадян з фашистського полону копії актів про збитки та злочини заподіяні окупантами, інші документи повоєнного часу. 1941-1950 рр., Спр.102. Листи на Батьківщину від радянських громадян.
Вигнаних в Німеччину. 185арк. 39. ЦДАГОУ, Ф. 166, Оп.3. Документи загальної частини комісії:
(стенограми бесід, спогади учасників війни, листи громадян з фашистського полону копії актів
про збитки та злочини заподіяні окупантами, інші документи повоєнного часу. 1941-1950 рр.,
Спр.141. Директиви, накази, додатки до них колишнього Райхсміністра Німеччини про використання внутрішніх ресурсів окупованих територій Радянського Союзу для потреб Німеччини.
Квітень 1942. 167арк.

Д. О. Успенський
ВСТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ РЕПРЕСОВАНИХ
ПІД ЧАС РЕАБІЛІТАЦІЇ 1956 – 1965 РР. У РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ
(НА БАЗІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛАСНОГО АРХІВУ)
Актуальність теми. Однією з трагічніших сторінок української історії залишаються репресії 1920-1930-х років. Сьогодні перед суспільством та історичною наукою стоїть завдання докорінного вивчення тих подій та винесення історичних уроків. Метою нашої розвідки є висвітлення на основі архівних джерел соціальної складової політики реабілітації жертв політичних репресій в 1956 – 1965 роках.
Основна частина. Хрущовська реабілітація за своєю природою була модерніза217

ційним заходом радянського керівництва, яка була спрямована на подолання сталінської спадщини. В історичній літературі цей період отримав назву «відлиги» через
порівняно ліберальні зрушення в соціумі, політиці та економіці. Однак, звертаємо
увагу на ту обставину, що тоталітарна держава не змогла повністю відійти від позицій контролю над особистістю. Тому ця особливість наклала відбиток на процеси,
які мали місце в державі. Прикладом служить Директива КДБ від 24 серпня 1955
року «Про порядок відповідей на запити громадян про долю засуджених до вищої
міри покарання в 30-і роки» [10], за якою передбачалася процедура відповідей, які
були позбавлені вичерпної інформації про долю засуджених.
Реабілітація жертв політичних репресій велася в таких напрямках: це особиста,
політична та соціальна реабілітація [1]. В місцях позбавлення волі створювалися
комісії з перегляду кримінальних справ, крім цього репресовані або їх родичі зверталися до органів юстиції з приводу відновлення прав. За твердженням М. Еллі, існували недоліки у роботі комісій, що привело до неповноцінної реабілітації, оскільки повноваження комісій регламентовувалися, до того ж взнаки вдавалося суперництво з органами юстиції [11, с. 385].
Органи юстиції проводили реабілітацію у рамках так званого додаткового розслідування. Кримінальні справи поверталися на розгляд слідчих, причому від їх висновку залежив хід реабілітації. На основі аналізу кримінальних справ фондів Управління Служби Безпеки України Дніпропетровського обласного архіву, виділимо
напрямки діяльності додаткового розслідування : встановлення соціального походження, повторне опитування свідків, встановлення осіб, які знали репресованих до
їх арешту [5, с. 15]. Певні парадокси реабілітації пов’язані не стільки з опитуванням
свідків, скільки зі встановленням соціального походження репресованих, оскільки
характер звинувачень в більшості базувався на приналежності до певного класу чи
діяльності особи перед арештом.
Як ми знаємо, В. Ленін та його прибічники розцінювали владу після Жовтневого
перевороту як диктатуру робітників, яка мала привести суспільство колишньої Російської імперії в утопічний соціалізм. Засобом цього повинен був стати превентивний терор, за яким цілі верстви населення трансформувалися за ідеологією марксизму-ленінізму. Тому встановлення соціального походження було важливим як під
час репресій, так під час перегляду справ, оскільки походження часто виступало
приводом для офіційних звинувачень. Прикладом є справа Г.Л. Абрамовича, який
був засуджений за зв’язки з румунською розвідкою, причому слідчі брали до уваги
те, що родом репресований був з цієї країни. Абрамович Г. Л. в силу причин утік,
перейшов державний кордон, отримав робоче місце на заводі. Дані обставини підтверджує дружина репресованого, однак зв’язки з розвідкою відкидає, про що каже
у відповідному листі прокурору Дніпропетровській області [6, с. 31]. До речі, під
жорна репресій попав не тільки чоловік, а й батько дружини. Приводом для його
арешту став вже добре знайомий нам зв’язок з розвідкою, причому підозри ґрунтуються на тому, що батько посприяв влаштуванню на підприємство «шпигуна». Детальна перевірка справа виявила фальсифікації, що дало змогу реабілітувати родичів дружини [6, с. 51].
Дані фальсифікації були розповсюджені не тільки на підприємствах, а й серед
селян. Характеристика селянина як куркуля, члена розвідки, сектантських груп зі
слів сусідів слугувала причиною для організації справи, особливо в період Великого
перелому та подальших чисток села. Типовим прикладом є справа Балкового І. П.,
якого в характеристиці сілької ради звинуваченого поданого як « ...был очень хитрым. Сам из своей женой физически в своем хозайстве не работал, а работали ему
беднота – дети еще маленькими. Балковый из своей женой были активными учасниками и организаторами сектанской группы евангелистов … также имел тесную
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свызь с попами» [3, с. 7]. Хоча дані додаткового розслідування, опитування головних свідків, в тому числі М.В. Белокриса [3, с. 51-54], показують реальну картину.
Додаткова перевірка виявила факти численних фальсифікацій, з якими стикнулися слідчі. Аналіз справи В.Й. Айзверта виявив певні розбіжності в ході досудового розслідування. Типова ситуація для досудового розслідування – деякі факти
справи потребували роз’яснення. Так, на слідстві 1937 року Айзверт значиться як
візник коней, що працював на руднику, а в показах свідків – сторож лісного складу
на руднику міста Кривого Рогу [5, с.35]. Слідство прагнуло встановити точні дані
щодо місця роботи Айзверта, для цього до розслідування були притягнуті ті, хто
раніше працювали на гірнику. Повторний допит свідків виявив цікаві дані: головні
свідки звинувачення П.І.Сидоров та С.І.Антоненко взагалі не працювали на руднику, що дає підстави вважати їх фіктивними особами, видуманими під час слідства. Ось які характерні свідчення дав П.С. Савченко, який працював вантажником
на лісному складі рудника імені Артема у Кривому Розі, у той час коли там
працював Айзверт : «Нет, таких лиц я не помню. Я знаю и помню почти всех бывших работников нашого лесного склада, но таких как Сидоров и Антоненко я чтото не помню. Вообще тогда на нашем складе работало всего человек 10 – 12, так что
я знал всех, но Сидорова и Антоненко среди нас не было, по крайней мере, я не
помню чтобы они работали у нас на складе» [5, с. 29-30].
Отже, під час додаткового розслідування вагомим напрямком діяльності стало
встановлення соціального походження звинувачених, оскільки перевірка виявила
факти неспівпадіння матеріалів слідства. Наведемо як приклад висновок з справи
обвинуваченоого І.Г. Гейна : «... материалов послуживших основанием к аресту
осужденных, в деле не имеется. Единственным основанием их осуждения, явились
показания самых осужденных…Следствие проводилось поверхностно и односторонне… показания осужденных не соответствует действительности и опровергаются объективными данными»[2, с. 106-107].
Однак, слід сказати, встановлення правдивого соціального походження звинувачених не давало підстави для реабілітації, оскільки на діяльність органів юстиції
накладувалося своєрідне табу, за яким вирішувалося розглядати справу чи ні. В більшості випадків справу розглядали за сприянням репресованих, чи родичів [6,
с.26]. Тавро «ворогів народу» мало великий вплив та пережило своїх батьків.
Якщо справи переглядалися, в більшості, з ініціативи родичів, тоді як щодо інших звинувачених, у яких родичів не малося? Тоді справи відправлялися на полиці
архіву, без перегляду. Так, М.А. Авраамов був реабілітован тільки під час Перебудови [4]. Ці випадки є підтвердженням існування табу на реабілітацію : бралося до
уваги характер звинувачення, що були пов’язані з соціальним походженням репресованих. Так, Авраамов М. А. за матеріалами слідства входив в церковну антирадянську організацію, займався церковною діяльністю [4, с. 107]. Щодо тих, які не мали
родичів, як наприклад, Абермет Я. І. [7, с. 28], Андреєнко П.Д. [8, с. 24], які були
звинувачені в розповсюджені контррадянської пропаганди, то вони отримали реабілітацію тільки після Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про додаткові заходи»
1989 року. Іншою категорією нереабілітованих були ті, кого звинуватили в терористичній діяльності, наприклад, справа М.І. Антипова, за матеріалами слідства займався контреволюційнійною діяльністю та приймав участь в ПОВ [9, с.59]. Ці особливості пояснюється курсом партійної верхівки, що визнавала недоліки в роботі
Й. Сталіна, однак вважала його боротьбу з опозицією вважливим елементом побудови соціалістичного суспільства.
Таким чином, під час здійснення реабілітації 1956 – 1965 років критерієм слугувало соціальне походження репресованих. Характер процесу не давав змоги реабілітувати в правах більшість звинувачених. Причиною цього слід вважати існування своєрідного табу на додаткове розслідування, що слідувало з самої сутності
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радянської системи. Хоча реабілітація не торкнулася церковників, терористів та
учасників диверсійних угрупувань, вона дала поштовх для усвідомлення сталінської спадщини, слугувала викликом радянській дійсності.
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І. В. Пятницькова
ДИТИНСТВО ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ
ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дитинство є невід’ємною складовою повсякденного життя суспільства, дослідження, якого дає можливість сформувати комплексну картину розвитку певної спільноти у хронологічно визначений період. Разом з тим це досить складне поняття,
яке не обмежується природніми процесами, а включає соціальні практики виховання, ставлення дорослих до дітей, безпосередній перебіг дитинства, особливості
сприйняття реальності у дитячому віці. Дитинство та пов’язані з ним категорії не є
сталими, вони відповідають соціально-економічному, ментальному розвитку суспільства і здатні пояснити глибинні макросоціальні зрушення.
Мета цієї наукової розвідки полягає в аналізі категорії дитинства як перспективного напряму історичних досліджень, аналізі наукового доробку західноєвропейських та американських дослідників з історії дитинства, вивченні їх методологічних
підходів, найбільш досліджених аспектів проблеми, та тих, що потребують подальшого вивчення.
Проблематика дитинства, як окремого особливого періоду життя людини стає
предметом наукових досліджень на початку ХХ ст. Її дослідження у першу чергу
розвивалися у площині антропології. Однією із перших звернула увагу на етнографічні особливості дитинства американський антрополог Маргарет Мід [4]. Дослідниця вивчала особливості перебігу, виховання, ставлення до дітей у народів Самоа,
Нової Гвінеї, Балі. М. Мід зробила важливі висновки відносно того, що кожній культурі притаманні свої методи виховання, які не можна характеризувати з позицій
«поганих» чи «добрих», «примітивних» чи «прогресивних», вони властиві тій чи
іншій спільноті і повинні бути проаналізовані саме в площині цієї культури. У своїх
дослідженнях М. Мід використовувала методи соціальної антропології, зокрема
включеного спостереження, а також аналізувала практики дитячих ігор, малюнки.
У подальшому дослідження етнографічних особливостей дитинства були продовжені в працях М. Фортеса, Д. Уайтінга, К.Дюбуа [3].
Проблематика дитинства, актуалізована антропологами, у другій половині ХХ
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ст. переходить у площину історичних досліджень. Великий внесок у її дослідження
зробили представники французької історіографічної школи Анналів. Дитинство
стає головною темою дослідження видатного представника цієї школи Філіппа
Ар’єса [1]. Його книга «Дитина і родинне життя при Старому порядку» вважається
«відкриттям дитинства» в історичній науці. На ґрунтовному фактографічному та
аналітичному матеріалі дослідник доводив, що до Нового часу в західноєвропейському суспільстві не існувало розуміння дитинства як окремого, особливого періоду
життя людини. Не існувало «заборонених» тем для дітей, адаптованого дитячого
одягу. Діти сприймалися дорослими, як рівні собі. Від народження вони відразу
включалася у доросле життя, шляхом раннього залучення до праці, опосередкованої
участі у «дорослих» розмовах.
Праця Ф.Арьєса стала поштовхом до подальшого дослідження проблематики
історії дитинства істориками, соціологами та психологами. У дослідженнях Л.Мауса, Є. Шортера, Дж. Кагана [5].
Питання дитинства були розглянуті у колективних роботах кембріджських вчених в галузі історичної демографії «Домогосподарство і родина в минулому» «Форми родини в історичній Європі». Інститутом історичної антропології Фрайбургського університету була видана колективна монографія «Дитинство. Юність. Родина» у якій аналізувалися соціально-культурні аспекти дитинства [5].
З позиції психоісторії феномен дитинства проаналізував американський дослідник Ллойд Демоз [2]. Науковець виділив окремі історичні періоди у ставленні дорослих до дітей: стиль дітовбивства, характерний для античного суспільства; залишаючий стиль (IV-XIII ст.); амбівалентний стиль (XIV-XVII ст.); нав’язуючи (XVIII ст.);
соціалізуючи (XIX – перша половина ХХ ст.); допомагаючи (з середини ХХ ст.).
Наразі дослідження історії дитинства залишається перспективним напрямом зарубіжної історіографії, який набуває популярності і серед українських вчених. Зокрема, своєю ґрунтовністю вирізняється дослідження І. Сердюка, присвячене вивченню феномена дитинства періоду Гетьманщини [6].
Таким чином, важливим досягненням історичної науки є виокремлення дитинства як особливого періоду життя людини, з своїми специфічними практиками повсякденного життя. На основі міждисциплінарного підходу, ученими були вивченні
загальні тенденції ставлення суспільства до дитинства на різних етапах розвитку,
системи виховання, осмислено інститут материнства. Разом з тим тема не є вичерпаною, і потребує дослідження різних її аспектів на регіональному рівні, більш глибокого вивчення гендерної специфіки дитинства та світогляду.
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Н. А. Німенко
ДО ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ ПАМ’ЯТОК
Протягом останніх десятиліть значно посилився інтерес до вивчення регіональної історії. Адже крізь призму локальних подій можна простежити загальнодержавні процеси, що відбувалися у різних сферах життя. Багато питань, що поставали
перед минулими поколіннями, залишаються актуальними і у сьогоденні.
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Це стосується, зокрема, і такої важливої теми як «чорна» археологія. На жаль,
незважаючи на усі спроби вирішення цього питання, воно й досі залишається відкритим. Повномасштабні археологічні дослідження проводять не часто. Натомість,
під час земельних робіт то там, то тут випадково виявляють і піднімають на поверхню рештки матеріальної культури наших пращурів. Намагаються дослідити їх,
взяти під охорону, музеєфікувати. Проте, цього виявляється замало. А от приватні
колекції з року в рік поповнюються унікальними експонатами, які педантично вишукують археологи-аматори чи то заради цікавості, чи з інших міркувань. Не маючи відповідних дозвільних документів, спеціальної освіти, уявлень про методи археологічних досліджень, вони назавжди руйнують унікальні пам’ятки – свідки нашої історії, невичерпні джерела інформації і фундамент для відродження історичної
пам’яті, духовності, національних традицій.
Проте, «чорна» археологія – явище не нове. В Україні ця проблема яскраво проявилася ще у 20-х роках ХХ ст. У роки створення незалежної держави, формування
наукових установ, перших державних музеїв на порядок денний постало питання
дослідження і збереження історико-культурних пам’яток як на державному, так і
регіональному рівнях.
На території сучасної Сумщини одним із найбільш активних центрів пам’яткоохоронної діяльності став Роменський окружний музей, який за територіальним поділом підпорядковувався тоді Центральному пролетарському музею Полтавщини.
Першим керував М.М. Семенчик – один із небагатьох учнів видатного археолога,
мистецтвознавця, організатора музейної справи М.О. Макаренка [2], другий очолював не менш відомий вчений М.Я. Рудинський [3].
До вашої уваги пропонується один із документів, який засвідчує намагання перешкодити руйнуванню історичних пам’яток на Роменщині «копачами-аматорами»
[1]. Листування між музейними установами зберігається у фондах Державного архіву Сумської області. Документ подається мовою оригіналу, зі збереженням стилістичних і граматичних особливостей.
У.С.Р.Р.
Одержано 15/ІХ 1923 р. ч.81
Центр. Пролетар. Музей
Полномочний Політосвіти
у справі охорони памяток
старовини, мистецтва та
природи на Полавщині
10 вересня р. 1923
№ 560
Полтава
Роменському музею
Не зважаючи на многократні прохання й заяви ЦПМП [Центральний пролетарський музей Полтавщини – Авт.] в справі охорони памяток старовини та мистецтва
на Полтавщині, діло охорони стоїть не зовсім добре. Раз-ураз Музей дістає повідомлення про руйнування, а то й цілковите знищення памяток старовини. За останній час
Музей повідомляють про розкопування могил та инших памяток глубокої давнини.
Надючи тим памяткам наукове й культурно-історичне значіння, отсим ЦПМП
просить вжити заходів до рішучої заборони розкопок недосвідченим копачам, що
несвідомо руйнують памятки минулого, а так само вчасно повідомляти ЦПМП про
небезпеку, що загрожує їм з боку тих несвідомих елементів.
Всяка розкопка без санкції ЦПМП буде трактуватися за порушення розпоряджень центральної влади й виновні притягатимуться до самої суворої відповідальності.
Подаючи се до Вашого відома, отсим ЦПМП звертає Вашу увагу на те, що в ділі
охорони памяток старовини, мистецтва та природи – Музеям належить перша роля,
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а значить на них лягає й найбільша відповідальність. Вони повинні увійти в сій
справі у найтісніший звязок із відповідними органами влади й партійними та громадськими організаціями, бо правдива охорона памяток можлива лише при дружній
роботі всього громадянства.
Полномочний Політосвіти
Зав. Музеєм
[підпис] [Михайло Рудинський – Авт.]
Секретар
[підпис]
Таким чином, вже у 20-ті роки ХХ ст. вчені намагалися докласти усіх зусиль,
об’єднати державні установи і громадські організації у справі охорони археологічних пам’яток. Проте, як тоді, так і зараз є багато охочих власноруч розкопати унікальні артефакти, не розуміючи, якої шкоди вони завдають своїми необдуманими,
а інколи й свідомими вчинками. Це питання потребує особливої уваги і небайдужого ставлення оточуючих до своїх пращурів і майбутніх поколінь.
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В. П. Колєчкін
БОЙОВІ ДІЇ ЧАСІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
У НОВОУКРАЇНСЬКОМУ РАЙОНІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Під час ІІ Світової війни бойові дії на території району відбувалися у два етапи.
На першому етапі, у 1941 році, німецькі війська окупували Новоукраїнський район
практично без бою у серпні 1941 року після розгрому 6-ї та 12-ї армій у «Зеленій
брамі».
Після окупації Новоукраїнки гітлерівські загарбники створили недалеко від залізничної станції Адабаш ( філія №305/г Кіровограда) табір для радянських військовополонених, в якому налічувалось до 21 тисячі чоловік восени 1941року. Від
холоду і голоду вони гинули сотнями щодня, особливо страшні були епідемії тифу,
дизентерії. За 1941-1942 роки у таборі померли до 18 тисяч військовополонених.
Через недосяжність німецької документації відомі прізвища тільки 4-х полонених
[4, арк.51-56].
Масового партизанського та підпільного руху на території району не було. Місцеві мешканці обмежувалися допомогою військовополоненим та бійцям розвідувальних груп Радянської армії і НКВС.
Новоукраїнськіий район був визволений під час Умансько-Ботошанської наступальної операції 2-го Українського фронту. Війська 7-ї та 5-ї гвардійських армій у
січні 1944 року були зупинені на території Кіровоградського та Компаніївського
районів Кіровоградської області. У березневому наступі армії завдавали допоміжного удару на новоукраїнському та компаніївскьому напрямку. У наступ лівофлангові армії перейшли 10-11 березня після того, як головні сили фронту прорвали ворожу оборону і взяли місто Умань [2, арк.19].
На територію району першими увійшли частини 5-ї гвардійської армії, що 12
березня 1944 року оволоділи селами Квітка та Петрівка. 15 березня частини армії
взяли с. Глодоси, після чого продовжили просування по території Добровеличківського району. 17 березня частини 32 гв. стрілецького корпусу (13, 95 та 97 гв. стрілецькі дивізії), взяли участь у оволодінні м. Новоукраїнка. На північній околиці міста зав´язали бої частини 97-ї гв. СД та 7-го механізованого корпусу. Першими з
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них на територію міста увійшли мотострільці 16 механізованої бригади 7-го гв. мк,
що оволоділи північною околицею та залізничною станцією. Також у боях взяли
участь частини 409-ї стрілецької дивізії [1, арк.18].
Частини 7-ї гвардійської армії вступили на територію району 13 березня 1944
року, оволодівши силами 53-ї стрілецької дивізії селом Приют. 16 березня командуючий армією наказав частинам 27 гвардійського стрілецького корпусу двома дивізіями (50-та та 36 гв. стрілецькі) наступати на Новоукраїнку з півдня. Безпосередньо Новоукраїнку визволяли частини 50-ї стрілецької дивізії у взаємодії з танкістами 27-ї танкової бригади. У цей же день частини 7-ї гв.А визволили важливу залізничну станцію Помічна [3, арк. 16-17].
Продовживши просування на захід 18-19.03.1944 року радянські війська вийшли з території району. За бойові заслуги 13-а гвардійська Полтавська ордена Леніна Червонопрапорна стрілецька дивізія нагороджена орденом Суворова ІІ ступеня, 97-а гвардійська Полтавська стрілецька дивізія – орденом Богдана Хмельницького, 50-а Запорізько-Кіровоградська стрілецька дивізія – орденом Бойового Червоного прапора [2, арк.20].
Наказом ВГК № 072 від 29.031944 за визволення міста Новоукраїнка, залізничних вузлів Новоукраїнка та Помічна військовим частинам та з’єднанням присвоєно
звання «Новоукраїнських»: 53-й стрілецькій дивізії (генерал-майор А.Є.Освієнко);
213-й стрілецькі дивізії (генерал-майор І.Ю.Буслаєв); 7-му механізованому корпусу
(генерал-майор танкових військ Ф.Г.Катков); 45-й гарматно-артилерійській бригаді
(підполковник А.Б.Русак); 114-му винищувально-протитанковому артилерійському
полку (полковник Я.Г.Павлик); 265-му гарматному артилерійському полку (підполковник І.М.Богушевич); 309-му гвардійському мінометному полку (підполковник
О.І.Дениченко).[2, арк.21]
Список використаних джерел

1. Журнал боевых действий войск 7 гв. А. Период с 01.03.1944 по 31.03.1944 г.Архив ЦАМО, Фонд 341,
Опись 5312, Дело 690. 2. Выписка из журнала боевых действий 2 УкрФ за март месяц 1944 г. Период
с 01.03.1944 по 31.03.1944 г. Архив ЦАМО, Фонд 240, Опись 2779, Дело 113. 3. Журнал боевых действий войск 5 гв. А. Период с 01.03.1944 по 31.03.1944 г. Архив ЦАМО, Фонд 328, Опись 4852, Дело
318, Документ 8. 4. Державний архів Кіровоградської області, фонд Р-5561, опис 1а, справа 1.

Р. Ю. Казанков
ІМПЕРСЬКИЙ ОБРАЗ ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ
НА ТЛІ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1920 РОКІВ
1917-1920 роки – важливий і надто насичений період української історії, який приніс можливість формування власної держави з визначеними кордонами. Втім, загальновідомо, що український проект державотворення зіштовхнувся із запеклим опором
з боку інших претендентів на відповідні території (Білий рух, більшовики, відновлена
польська держава тощо). Найбільшою проблемою цього періоду була відсутність сталої традиції уявлення певних територіальних кордонів української держави. В цьому
контексті чорноморський регіон може слугувати за дуже яскравий приклад.
Традиція включення південних територій в уявні кордони української державності була порівняно короткою, та тільки віднаходила своє відображення в науковому та суспільно-політичному дискурсах (варто згадати «Історію України-Русі»
М. Грушевського, особливо перший том [1], памфлет М. Міхновського «Самостійна
Україна», виданий у Львові у 1900 році, з його відомим висловом «від гір Карпатських аж по Кавказькі» [2, с. 22]). Центральна Рада вже у 1917 році претендувала на
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управління чорноморськими землями: в тексті ІІІ Універсалу включення чорноморського регіону було чітко прописане [4, с. 67].
Претензіям українських політичних режимів протистояла набагато більш давня
традиція уявлення чорноморського простору в категоріях «Новоросії» або «Новоросійського краю», основи якої поступово закладалася починаючи з кінця XVIII ст.
У 1919 році в Одесі була опублікована брошура члена партії кадетів М. Могилянського під назвою «Минуле і теперішнє Новоросії. (До питання про претензії України
на Новоросію)», яку можна назвати квінтесенцією базових тез імперського варіанту
бачення регіону.
Конструювання власного бачення регіону автор розпочинає із традиційної для
російської дореволюційної історіографії тези про майже цілковите запустіння краю
аж до захоплення його російськими військами в кінці XVIII ст. [3, с. 6-7]. Автор
локалізує регіон у межах чотирьох губерній – Бессарабської, Катеринославської,
Херсонської, Таврійської. Процес освоєння нових територій відбувається під керівництвом російського уряду, який наданням привілеїв та земель заохочує землевласників до переселення у причорноморські степи. М. Могилянський також звертав
увагу на іноземних колоністів, хоча вважав, що ті відігравали другорядну роль порівняно з російськими, окрім розвитку торгівлі, в якій домінували саме іноземці –
спочатку французи й італійці, а потім євреї [3, с. 8]. Щодо українського населення
регіону, то автор доводить, спираючись на перепис населення 1897 року, що ні в
якому разі не можна ствердно говорити про переважання українського елементу.
Для цього він порівнює склад населення Київської, Полтавської і навіть Харківської
губерній з Новоросією. Для автора сільське населення зазначених губерній майже
всуціль складається з «малоросів» з невеликим додаванням інших національностей,
зокрема, поляків і євреїв у Київській губернії. У цьому відношенні Новоросія відрізняється більш значною різноманітністю національного складу, причому «малороси вважають себе руськими» [3, с. 11].
Важливим елементом образа є поширення російської мови, яку М. Могилянський називає загальною для всього краю. Продовжуючи, автор конструює особливий
тип населення, незалежно від національності, релігії, під назвою «новороси», для
якого характерні такі риси, як сміливість, енергійність, заповзятливість, працездатність, а найголовніше, ідентифікує себе як «сина єдиної Росії» [3, с. 12]. Вдале поєднання ініціативних «новоросів» із природними багатствами регіону (чорнозем,
корисні копалини), а також вихід до Чорного моря призвели до стрімкого розвитку
господарського життя Новоросії, яке було відмінним від Малоросії з її малоземеллям і перенаселенням. Крім того, важливу роль відігравало досить слабке вкорінення кріпацтва в приморських землях [3, с. 20].
Характерною рисою образу регіону було постійне апелювання до особливого
статусу Новоросії, особливо порівняно з Малоросією та іншими українськими землями. Причому це проявлялося у багатьох аспектах, зокрема, адміністративному управлінні, яке, по-перше, підпорядковувалося лише імператору, а по-друге, окрім обслуговування загальнодержавних інтересів, мало розвивати, «упорядковувати» край.
Крім того, на думку автора, особливість регіону проявлялася в копіюванні деяких
імперських установ, які були призначені виключно для цього «своєрідного краю»
(Товариство сільського господарства південної Росії, Новоросійський сільськогосподарський капітал тощо) [3, с. 13]. Окремо наголошував автор на постійному використані назви «Новоросійський» для будь-яких установ, організацій, що мало ще раз
довести природу цього регіону не як українського, а як «руського». М. Могилянський
формулює основне завдання Новоросії в забезпеченні «загальноруських інтересів»
природними багатствами причорноморського степу та Чорного моря [3, с. 12].
Отже, головними рисами імперського образу чорноморського регіону були тези
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про виключно позитивну, керівну роль російської держави в освоєнні та розвитку
регіону, поширення російської мови як головного засобу комунікації, особливий характер земель порівняно з іншими регіонами імперії.
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В. Б. Белоус
РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ РЕПРЕССИЙ
Тема Большого террора в стране не утрачивает своей актуальности, однако в
статьях и книгах по этому вопросу материалов встречаем немного.
Аксиоматическая пословица о «другой стороне» (медали, монеты) вполне актуальна и применима к Большому террору, ибо существует дисбаланс аспектов репрессий и историй о них. При пересмотре архивных уголовных дел того периода
попадаються изредка и такие, как дело № 10412-п по обвинению Пташко К.И.
25 октября 1937 года начальником Песчанобродского райотделения УНКВД
УССР по Одесской области вынесено постановление о начале следствия «о преступной деятельности гр. Пташко Константина Ивановича», которому вменялось проведение контрреволюционной агитации среди колхозников, а также участие в вооружённой борьбе против Советской власти в 1918-19 гг. Пташко был достаточно зажиточным хозяином (45 десятин своей собственной и 20 – арендованной
земли, 10-15 коров, 30 голов овец, сеялки, жатки, сенокосилки и другой инвентарь;
в хозяйстве использовал труд 3-х постоянных и 25-30 сезонных наёмных работников), раскулачивался дважды – в 1921 и 1930 годах. Из справки сельсовета: «Пташко К. І… був у банді Денікіна у 1919 р., а також у банді Гризлова. Організатор
повстання в 1919 році, вкупі з бандою Махна розбили ешелон «Імені Затонського»«
(здесь и далее орфография оригинала сохранена).
По показаниям свидетелей, Пташко «в период гражданской войны служил в Деникинской банде в карательном отряде, а вовремя перебувания на Украине нимецких оккупантов служил также в нимецком карательном отряде, выдавая красных партизан, расстреливая красных партизан, у 1919 году он вместе с бандитом Базилевским
Ларионом и Ратушем Иваном организувал вооружённое восстание против красных
эшалонов и вместе с бандой Махна наступал на красные эшалоны… им удалось задержать 5 человек красных партизан, которых порастреливали и побросали в колодез на посёлке Петровке, а также убили одного красноармейца за селом»; «могу ещё
сказать, что Пташко К. в 1919 году служил в банде Грызлова» [л.д. 5-20].
Отмечено, что тот Пташко «систематически проводит антисоветскую разлогательскую работу среди колхозников, дискридитирует Сов. мероприятия». Со
слов свидетелей, во время подписи на «Заём обороны» Пташко от подписи отказался, заявив: «на него не нужно подписываться, потому что эти деньги не идут
на оборону, а идут на строительство тюрмив» [л.д. 14, 17, 20]. Пташко также выступал против колхозов: «добра в колхозе не будет», «я никогда работать у колхоз
не пойду,..ибо сколько ни работай, то никакой платы не получишь, кроме трудодней» [л.д. 14, 20].
Пташко Константин Иванович, 1884 года рождения, уроженец с. Глиняное Песчанобродского р-на, пастух колхоза им. Петровского, ранее дважды подвергался
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раскулачиванию (в 1921 и 1930 гг.), в 1930 г. был в административном порядке выслан на Север, из ссылки бежал в 1933 году и возвратился в родное село. В том же
году был осужден к 10 годам концлагерей и направлен на строительство канала
Волга-Москва, откуда тоже
Пташко признал своё участие в кулацком восстании 1919 года, однако отрицал
участие в расстреле пленных партизан и красноармейцев. Признал также нежелание
подписываться на заём, подтвердив свои слова о том, что деньги от займа идут на
строительство тюрем [л.д. 21-22].
Уже 30 октября 1937 года по делу было подготовлено обвинительное заключение с предложением о слушании его на заседании «тройки» УНКВД по Одесской
области. По решению «тройки» от 3 ноября 1937 года 26 ноября того же года
Пташко был расстрелян. 7 апреля 1989 года на основании ст. 1 Указа Президиума
ВС СССР от 16.01.1989 г. «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х и начале
50-х годов» Пташко К.И. был реабилитирован [л.д. 23-27].
Следствие 1937 года совершило ошибку или решило пойти по пути наименьшего сопротивления, не занявшись проверкой указанного свидетелями факта участия Пташко в расстрелах партизан и красноармейцев. Практически Пташко был
подвергнут высшей мере наказания за владение крупным селянским хозяйством, за
побег из ссылки в 1933 году, а затем и из лагеря, и за высказывания против подписки
на заём и критические (но совершенно объективные суждения) о колхозах.
Кроме того, реабилитация Пташко в 1989 году может быть признанной оправданной только в той части, что он был осужден несудебным органом, так называемой «тройкой». Возможное участие подсудимого в убийстве (расстрел партизан и
красноармейцев) так и не было ни доказано (имеются только достаточно общие показания трёх свидетелей), ни опровергнуто. Участие же лица в подобных преступлениях никак не предполагает его реабилитации, то есть, полного оправдания.
Мы признаём Большой террор как зловещую кампанию по запугиванию и физическому уничтожению собственного народа, однако при проведении массовой реабилитации жертв террора недостаточно полно проверялись обстоятельств, приведшие к осуждению конкретного лица. На примере дела Пташко мы хотели выдвинуть
тезис о том, что повальная реабилитация являлась скорее политической имиджевой
кампанией, чем подлинным актом восстановления исторической справедливости.

І. О. Аверіна
ІСТОРІЯ – ЦЕ РОМАН, У ЯКИЙ ВІРЯТЬ,
А РОМАН – ЦЕ ІСТОРІЯ, У ЯКУ НЕ ВІРЯТЬ
(НА ОСНОВІ РОМАНІВ ШАРЛОТТИ БРОНТЕ ТА ДЖЕЙН ОСТІН)
На сучасному етапі розвитку історичної науки існує безліч історіографічних
джерел. Сьогодні, для більш повнішого розуміння сутності історичної дійсності,
процес вивчення історії потребує використання художньої літератури. Для історичної науки вона являю собою як самостійний об’єкт вивчення, так і повноцінне джерело. Художня література характеризується визначальним впливом суб’єктивності
aвтора твору, його світогляду в процесі нaписання твору та фaнтазією як способом
вирaження його думки та позиції.
Використання художньої літератури певного історичного періоду допоможе нам
більш детально розглядати події, культуру, соціальну структуру суспільства того чи
іншого часу. Але, загалом, використання художньої літератури як повноцінного історичного джерела є проблемою, яка потребує подальшого дослідження та вивчення.
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Твори художньої літератури мають велике соціальне та моральне значення, естетично відображають суспільну свідомість певного історичного періоду , а також
формують її. Слід також зазначити, що література виконує чималий ряд вaжливих
функцій: визнaчaє eстeтичні iдеaли та світогляд певних нaродів у певну eпоху, нагромаджує та зберігає соціальні, філософські та моральні цінності, передаючи їх з
покоління у покоління.
Враховуючи актуальність цієї проблеми та недостатність її вивчення, нашим завданням є спроба показати можливості використання художньої літератури як історичного джерела на прикладі вивчення окремих аспектів історії Англії у 19 столітті.
Як відомо, кінець 18 ст. для Англії був важким. Континентальна блокада
(1806−1814 рр.), яка забороняла всім союзним і залежним від Французької імперії
державам торгувати з Великою Британією, досить сильно підкосила її економіку.
Відома англійська письменниця Шарлотта Бронте, яка мала нагоду спостерігати ті
події, у своєму романі «Шерлі» зазначає, що то були важкі часи для простого британського люду. Війна знесилювала народ. Вона писала, що в очах багатьох робітників та селян такі поняття як честь та гідність втрачали будь-який сенс адже їх зір
був повність затьмарений голодам, злиднями та бідність. Як пише романістка, багато заводів та фабрик розорювались через те, що іноземні ринки не приймали англійські товари. На малих ринках Португалії та Бразилії товарів англійських підприємців накопичувалось стільки, що їх вистачало на два-три роки вперед. [5,с.45-51].
Як відомо усі ці події мали місце в історії.
Відомо також і про погроми, які робітники влаштовували в знак протесту проти
машин, через які вони втрачали свою роботу. Обездолені ненавиділи машини які їх
замінили, фабрики та їх власників. Через велику неврожайність та збіднілість, працювати йшли навіть діти. Шалотта Бронте у своєму романі пише, що діти працювали іноді більше десяти годин на добу, за що отримували хліб та молоко.
Романи Шарлотти Бронте досить детально описують буденність простого англійського люду того періоду. Вона стверджує, що селяни та робітники не жили, а
виживали ненавидівши заможних підприємців та шляхту.
На відміну від робітників, селян та дрібної буржуазії, заможні прошарки населення жили у достатку та нічого не потребували. Джейн Остін, англійська романістка, яка проживала в той період, у своїх романах досить детально описувала їх
життя та побут. Приділяла багато уваги моді, повсякденному життю та розвагам
англійської знаті. Вона часто звертає увагу на духівництво та описує їх як зарозумілих людей: « … высокое мнение о собственной персоне, авторитете священнослужителя и правах главы церковного прихода сделали из него человека¸ в характере
которого переплелись высокомерие и угодничество, самодовольство и униженности» [1,с.98-103].
Оскільки в англіканській церкві головою був монарх, який очолював і державу,
то на місцях священнослужителів мали право призначати лорди та поміщики. Остін
у своєму романі зазначає, що один з героїв підкреслює: «Приняв на прошлую пасху
пасторский сан, я оказался тем счастливым смертным, который благодаря щедрости
и благорасположению леди Кетрин де Бер я стал священником здешнего прихода…» [1,с.98-103].
У романі «Нортенґерське абатство» Джейн Остін багато розповідає про розваги
знаті. Вона пише, що знать полюбляла ходити у галереї, театри, а також постійно
влаштовувала пишні прийоми у своїх маєтках. Ввечері феодали часто ходили у гості грати в карти або послухати гру один одного на музичних інструментах.
У ромені «Розум та почуття» багато уваги приділяється військовим, а саме офіцерам та полковникам. Джейн Остін описує їх як людей освічених, вихованих та
справедливих. Письменниця багато уваги приділяє їх поведінці кажучи, що вони
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дуже привітні але водночас стримані. Вона також зазначає, що головним їх осередком було місто Лондон [3,с.44-56].
Лiтерaтурні твори є нeвід’ємнoю чaстиною культури свoєї епoхи, a тoму
пoвиннi рoзглядaтися як джeрeло iсторiї культури. Література є специфічною формою вираження масової свідомості, а також інструментом впливу на суспільну ментальність, що в свою чергу, потребує уваги до неї істориків, фахівців з психології
[4,с.5]. Худoжня лiтературa признaчeнa для широких мас нaсeлeння, тому її не
мoжна рoзглядaти як фактoлoгічне джeрeло, але вoна є цiннoю для опису
мeнтaльнoсті свого чaсу, якщо відкинути суб’єктні аспекти соціальної реальності.
Отже, можна сказати, що аналіз художньої літери з точки зору можливого її використання як історичного джерела показує, що у цій сфері вона має великий потенціал. Слід також зазначити, що використовуючи художню літературу як історичне
джерело, дослідник використовує міждисциплінарні зв’язки, які у наш час є важливими для більш широкого та конкретного дослідження.
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Є. А. Гавриленко
СЕРЕДНЬОВІЧНЕ ПРАВОСЛАВНЕ БОГОСЛУЖІННЯ
ПІД КУТОМ ЗОРУ КОГНІТИВНОЇ СЕМАНТИКИ
Трансформація принципів комунікації, якою супроводжується розвиток суспільства, істотно впливає на способи усвідомлення людиною себе та оточуючого
світу. Маршалл Маклюен стверджував, що новий засіб комунікації завжди несе радикально новий тип інформації і відіграє вирішальну роль у формуванні моделі
людського мислення та поведінки. Відповідно, він виділив чотири історичних модуси свідомості: усно-слуховий, рукописний, типографський та електронний [7].
Сучасна культура, за Маклюеном, бере початок із розгортанням книгодрукування,
яке встановить гегемонію зору як каналу отримання повідомлень. Середньовічну ж
культуру теоретик зараховував до другої, рукописної стадії, де, однак, провідне місце відводилося, як і на стадії слуховій, акустичному виду сприймання. «Рукописна
культура, – писав Маклюен, – була розмовною вже тому, що письменник та його
аудиторія були фізично пов’язані між собою формою публікації [твору] як виконання» [6, с. 62]. Хоча погодитися із таким зауваженням філософа можна лише з
наступною обмовкою. Дана специфіка побутування текстів, зокрема і богослужбових, у середні віки була викликана не стільки обмеженими можливостями їхнього
відтворення, скільки тим, що для неписемної «безгомінної більшості» цього періоду
тільки форма «публікації як виконання» й відкривала можливість долучення до
Слова Божого. Для середньостатистичної людини Середньовіччя текст просто не
існував, допоки не починав промовлятися кимось вголос.
Окреслене вище дає підстави для критики та перегляду методології вивчення
літургійних обрядів середньовічного православ’я, яка базується на засадах «пасивного візуального читання», обходить увагою процес отримання середньовічним текстом його просторової реалізації (через декламацію і не лише) як такої, що апріорі
неповною мірою відповідає принципу історизму.
На необхідність уточнення методологічних позицій, залучення методу історичної
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реконструкції з властивою її мімезисною медіумністю вказують і висновки побіжного аналізу деяких мовознавчих аспектів проблематики. Зокрема, бачимо, що до никонівської літургійної реформи другої половини XVII ст. у євангельських та гімнографічних текстах, що виконувалися під час богослужінь, повсюдно фігурували аористні форми дієслів минулого часу. Наприклад, у главі 13-тій Євангелія від Іоанна
зустрічаються такі словосполучення: «воста от вечери», «влия воду», «прииде же к
Симону Петру», «отвеща Иисус» тощо [8]. Аорист виступав основним наративним
часом і підкреслював нерозривність наративної послідовності. Але попри те, що аористна форма дієслова позначала дію, закінчену в минулому, сама собою вона не
мала ані маркерів тривалості чи нетривалості минулої дії, ані жодних характеристик,
що вказували б на віддаленість дії у часі [1, с. 200]. Крім того, Ірина Жогіна на підставі дослідження Єсиповського літопису XVII ст. та спираючись на висновки Володимира Колесова, зроблені у процесі аналізу різних редакцій слов’янського перекладу Євангелія, підкреслює, що у другій половині XIV ст. чітко проявилися зміни у
системі граматичного позначення часу. Поміж іншим, відтепер (і до самої реформи)
аорист все частіше вживався у формі теперішнього часу [4, с. 173-174]. Імовірно, це
мало ще більше розмивати сприймання через такі дієслова часових меж. Зважаючи
на це, здається цілком слушним припустити, що використання у слов’янській мові
аористних форм могло на літургії спричиняти у свідомості середньовічної людини
такий ефект, ніби дія відбулася щойно, безпосередньо передуючи моменту говоріння.
До того ж таке припущення вторує ідеї Ганса-Георга Гадамера про притаманний релігійному культу власний, постійно повторюваний час [2, с. 158], суттєво прояснюючи механізми, які могли втілювати цю повторюваності.
Крім того, у середньовічній православній церкві, як і в католицькій, часом створювалися умови для перетворення такого мовленевого акту на перформатив, а тексту
в цілому – на театральний «простір-подію» (за Максом Германном) [3]. Так, з XI ст.
і подекуди до початку ХХ ст. на теренах, що входять до кордонів сучасної України,
одправлявся чин омовіння ніг, під час якого паралельно до виголошення дияконом
відповідного євангельського тексту ігумен мав відтворювати усе промовлене за образом євангельського читання, зображуючи дії Ісуса. Недарма це чинопослідування
українські культурологи визначаються як один із зразків церковного театру [9] (хоча
тут правильніше говорити про прототеатр) і свого роду першу релігійну драму, запозичену з візантійського культу. У поєднанні з діями ігумена аорист в процесі виголошення тексту справді міг перетворюватися у глядацькій свідомості на саму дію, що з
точки зору лінгвістики і є перформативною властивістю [5].
Отже, «онтологічна» залежність сприйняття богословських текстів, зокрема, від
промовляння їх вголос, на наш погляд, позначає тут одну з проблем герменевтичного кола, з якою має зіткнутися дослідник середньовічної православної літургії і
яка має бути осмислена під час спроб історичної реконструкції семантичного простору цього богослужіння.
Список використаних джерел
1. Алипий (Гаманович), иеромонах. Грамматика церковнославянского языка [Текст] / Алипий (Гаманович). – М.: «Художественная литература», 1991. – 272 с. 2. Гадамер, Г.-Г. Актуальность
прекрасного [Текст] / Г.-Г. Гадамер. – М.: «Искусство», 1991. – 367 с. 3. Германн, М. Театральное пространство-событие [Текст] / М. Германн // Театроведение Германии: Система координат / Сост. Фишер-Лихте Э., Чепуров А. А. – СПб.: Балтийские сезоны, 2004. – С. 31-42. 4. Жогіна, І. В. Форми дієслів минулого часу в Єсиповському литописі XVII століття [Текст] / І. В.
Жогіна // Східні слов’яни. Мова. Історія. Культура. – 1999. – Вип. 3. – С. 169-178. 5. Канжебалина,
Г. Н. Лингвопрагматика: учебное пособие для студентов и магистрантов филологических специальностей [Текст] / Н. Г. Канжебалина. – Павлодар: Кереку, 2012. – 121 с. 6. Мак-Люэн, М.
Галактика Гутенберга: Сотворение человека печатной культуры [Электронный ресурс] / М.
Мак-Люэн.
–
К.:
«Ника-Центр»,
2004.
–
432
с.
–
Режим
доступа:
230

http://yanko.lib.ru/books/media/mcluhan=galaktika_gutenberga.pdf 7. Маклюэн, М. Понимание медиа: Внешние расширения человека [Электронный ресурс] / М. Маклюэн. – М., Жуковский:
«КАНОН-прес-Ц»,
«Кучково
поле»,
2003.
–
464
с.
–
Режим
доступа:
http://yanko.lib.ru/books/media/mcluhan-understanding_media.pdf
8. Студийско-Алексиевский
устав [Текст] // Пентковский, А. М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси
– М.: Издательство Московской Патриархии, 2001. – С. 233-420. 9. Стешенко, І. Історія української драми [Електронний ресурс] / І. Стешенко – Т. І. – К., 1907. – Режим доступу:
http://elib.nlu.org.ua/view.html?id=1319.

Є. П. Філянін
МЕТОДИ КРИМІНАЛІСТИКИ У ПРАКТИКАХ
ДУХОВНИХ КОНСИСТОРІЙ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ XVIII СТОЛІТТЯ ЯК ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ
ФРОНТИРНОГО НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ
В останню чверть XVIII ст. Південна Україна представляла фронтирну територію, яку прагнула підпорядковувати Російська імперія. Особливий спосіб життя на
цих землях часто вступав у конфлікт з інституційними порядками, що запроваджувала держава. Така ситуація спостерігалася й у відносинах між населенням та Православною Церквою.
В даній роботі аналізуються документи духовних консисторій Російської імперії на предмет опису осіб, які знаходяться в розшуку. Метою роботи є порівняння
тогочасних методів пошуку із методикою словесного портрета французького вченого Альфонса Бертильона - уніфікованою системою опису зовнішності людини кінця ХІХ ст., основи якої використовуються в сучасній криміналістиці.
В указі Київської духовної консисторії Пирятинському духовному правлінню
про розшук на всій території єпархії втікачів - духовних осіб (від 20 липня 1775
року) та в реєстрі втікачів наведені описи шістьох представників духовенства, які
самовільно покинули місця своєї служби. Звернемо увагу на найцікавіші із них. Монах Преображенського Максаковського монастиря Київської єпархії Фома: «лицем
сухощав, глазов карых, волосов на голове черных небольших, читать и петь мало
умеет, ходит скоро, лет от роду как бы сорок»; монахиня Великобудиського дівочого монастиря Єлисавета: «росту небольшого, лица продолговатого смаглаватаго
и мало рябоватаго, говорит природно по волоски, по малороссийскому ж не умеет,
глаз серах, дивится вниз потупясь, от роду двадцяти п’яти лет»; монах Красногорського Золотоноського монастиря Переяславської єпархії Софроній: «росту малаго,
лицем сухощав, волосов на голове русих с проседью, небольшого носа продолговатого кривого, глазами кос, говорит и спивает пискляво, на лбе шрам»[2, с.361-362].
В копії указу Слов’янської духовної консисторії Слов’янському духовному правлінню щодо розшуку зниклого келійника Данилового монастиря Андрія Андрєєва,
датованої 19 травнем 1781 року міститься опис подібного характеру: «роста двух
аршин с небольшими, волосы на голове темнорусые, лицем смугловат и кругловат,
с малыми рябинами, нос продолговат и остр, и от испореченья по болезни ног машиною ходит не борзо, а на обе стороны кочковато, якобы прихрамывает, уса и бороды нет, лет осьмнадцать» [2, с.423].
Порівняємо наведені описи із методикою словесного портрета А. Бертильона.
Акцентуація уваги на таких загальних антропологічних рисах як стать, зріст, колір
та розмір очей, колір та структура волосся, форма обличчя, тон шкіри, брови та борода є властивими даній системі. Спільною рисою також є виділення особливих
прикмет на зразок шрамів, слідів від хвороб, косоокості та кульгавої ходи [1].
Однак, ряд ознак, вказаних у запропонованих дескрипціях, є невластивими мето231

диці А. Бертильона та сучасній криміналістичній науці. Серед них ми можемо виокремити наступні: «читать и петь мало умеет», «дивится вниз потупясь», «спивает пискляво». Наявність першої із характеристик обумовлюється незвичністю для монаха
слабкого розвитку даних навиків, що могло здатися важливою деталлю. Однак неоднозначною здається користь цієї інформації для розшуку особи. Виділення решти ознак може пояснюватися відсутністю у XVIII ст. сучасних фото- та відеотехнологій,
що мало стимулювати пошук альтернативних способів ідентифікації особи, наприклад, шляхом вичерпного опису поведінкових реакцій.
Слід зазначити, що автори документів вважали за необхідним опис тону шкіри,
що неодмінно свідчить про поліетнічний характер населення регіону. На це також
натякає і наявність у реєстрі постаті молдовського походження, яка не володіла місцевою мовою. Проте, простежується цікава закономірність, – серед вище перелічених осіб певна частина згадується як «смуглі», тоді як стосовно інших, очевидно
«несмуглих», тон шкіри не уточнюється. Чи не є це ознакою сприйняття населенням
темнішого кольору шкіри як особливої, менш розповсюдженої риси?
Таким чином, аналіз документів, пов’язаних із розшуком втікачів-духовних осіб
на південноукраїнському фронтирі останньої чверті XVIII ст. показує, що описи розшуку, попри свої особливості, зумовлені історичним контекстом, мали спільні риси
із сучасними методами криміналістики. До того ж певні елементи словесного портрету А.Бертильона використовувалися щонайменше за століття до систематизації
цього методу. Також акцентуація духовної консисторії на незнанні розшукуваними
української мови при відсутності коментарів щодо володіння російською дозволяє
припускати, що перша була більш розповсюджена серед населення в регіоні.
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М. М. Іваник
ТРАДИЦІЇ САМОВРЯДУВАННЯ У МЕНТАЛІТЕТІ УКРАЇНЦІВ
Успішність оптимізації національної моделі місцевого самоврядування у значній
мірі залежить від урахування в процесі проведення реформ історичної спадщини та
особливостей національного менталітету, що характеризуються історично обумовленими глибокими самоврядними традиціями українців. Механічне перенесення на
національний ґрунт західних зразків на дасть очікуваних результатів.
Першою спробою наукового осмислення особливостей українського менталітету загалом та самоврядних традицій зокрема стали праці М. Костомарова
«Думки про федеративні засновини на стародавній Русі», «Нариси народної українсько-руської історії», «Книга буття українського народу», «Дві руські народності» [1]. Остання праця має ключове значення для осягнення обставин формування стійких самоврядних традицій в українському менталітеті.
На думку вченого насамперед слід звернути увагу на особливості географічного
розташування країни, на формування українського етносу в умовах кордонної цивілізації з постійним протистоянням із степовими ордами, великими людськими
втратами, необхідністю освоєння нових земель, відсутністю розвинутої інфраструктури при величезній території. Як наслідок – феодальна роздробленість та життя у
локальних спільнотах. У поєднанні із зовнішніми обставинами це призвело до
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втрати державності та пошуку нових форм самозбереження в умовах бездержавного
існування. Таким чином базовою причиною стійких традицій самоврядування в
менталітеті українців є особливе геополітичне розташування українського народу
та його розвиток в умовах кордонної цивілізації.
У своїх працях М. Костомаров формулює й другу причину формування самоврядних традицій – нерозвиненість державно-правових інститутів як наслідок
тривалого, протягом століть, бездержавного розвитку українського народу. Відсутність власної держави спонукала українців до пошуків нових форм самозбереження на локальному рівні, формуючи відповідний психотип. Цю думку М. Костомарова більш глибоко розвинув історик Г. Коваленко у свої й праці «Людина і громада. Думки про добро і правду», який вбачав саме у відсутності державно-правової
традиції причину втрати українським народом державності.
Значний вплив на формування самоврядних традицій мало запровадження у
другій половині ХІХ ст. органів самоврядування на українських землях у складі
Російської та Австро-Угорської імперій. Проте проведені реформи лише закріпили
ті історично обумовлені тенденції, які склались у попередній період. Обмежене залучення українського населення до вирішення місцевих справ на рівні земств у
Наддніпрянській Україні та громад в Галичині носило локальний характер.
Загалом, на думку більшості дослідників стійкі самоврядні традиції в українському менталітеті обумовлені особливостями історичного розвитку українського
народу й характеризуються здатністю за несприятливих умов знаходити різноманітні індивідуальні й громадські форми раціонального господарювання; прагненням до суспільної свободи, демократизмом, що спонукають до утворення локальних
форм самоорганізації; народна правосвідомість; несприйняття деспотизму центральної влади; прагнення до соціального порядку на рівні локальних спільнот [2].
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С. Є. Орєхова
ПОШТОВА МАРКА ЯК ІСТОРИЧНЕ ЗОБРАЖАЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО
ТА ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ
СПЕЦІАЛЬНОЇ ІСТОРИЧНОЇ ДИСЦИПЛІНИ – ФІЛАТЕЛІЯ
Диференціація історичної науки, вдосконалення засобів дослідження призводить до зростання ролі спеціальних історичних дисциплін, які є фундаментальними
для історичної науки. Історичні джерелознавчі дослідження є актуальними в сучасній науці, втім, вчені, що працюють з ними, продовжують шукати академічних способів обґрунтувати сферу тієї чи іншої галузі спеціальної історичної дисципліни.
Проблеми, що виникають у роботі дослідників, пов’язані із ключовими для
будь-якої наукової розробки епістемологічними категоріями, а саме – об’єктом і методом. Від визначення об’єкта і методу спеціальної історичної дисципліни залежить
розуміння завдань і окреслення ключових проблем напрямку.
Метою даної розвідки є мотивація вивчення філателії не тільки як виду колекціонування, а як спеціальної історичної дисципліни, яка вивчає державні знаки поштової оплати – поштові марки та споріднені з ними поштові конверти, листівки та
календарні штемпелі як символ державної ідентифікації.
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Об’єктом вивчення філателії є поштова марка як історичне зображальне джерело, марки в складі письмових, образотворчих, речових та інших історичних джерел. Предметом – п ходження, еволюція і функції поштової марки в різних культурах, правила їх формування і порядок вживання, методи і порядок опису, їх аналізу
та інтерпретації, значення марок для отримання і оцінки історичної та історико-культурної інформації. Крім того, філателія як наукова дисципліна потребує від дослідника вирішення завдань визначення автентичності, часу і місця створення, використання елементів поштової атрибуції на основі історичних джерел.
В історичній науці поштові марки слід досліджувати як джерело при вивченні
пам’яток матеріальної культури та прикладного мистецтва, історії державної символіки, емблематики, суспільно-ідеологічних поглядів. Так, відомий історик, професор О. Гуковський наголошував на значенні їх інформативних можливостей:
«Марки – це досить істотна допомога для джерелознавства» [3].
Поштові марки як і боністичні джерела володіють складним і багатоаспектним
зображальним та інформаційним потенціалом. Слід зазначити, що С. Павленко розглядає паперові грошові знаки як носій історичної інформації, на яких зображені:
емблеми, герби, орнаменти, портрети, філіграні, а також написи, дати, цифри номіналу, автографи посадових осіб тощо [1, с. 287]. Всі ці деталі та елементи вірогідності (система захисту від підробки) обов’язково присутні і на марках, окрім автографу посадової особи (при виготовленні масового накладу), а на першому екземплярі марці така підпис обов’язково розміщується, у якості грифу «затверджую».
Крім того поштові марки іноді виступають у якості квазігрошей.
Від дати виноходу (з 1840 р. в Англії) і дати існування в Україні (з 1918 р. в УНР)
поштова марка виконує головні функції: технологічну (спосіб оплати пересилання письмової кореспонденції); економічну (відображає вартість послуг пошти, що є бюджетоутворюючим компонентом державної влади); монетарну (наприклад, УНР – маркишагівки); атрибутивну (зображені символи герб, національна валюта, несуть в собі відомості про країну, як політичну декларацію про суверенітет держави) [2, с. 230–231].
З часом додались такі функції: рекламно-інформаційна, колекційна, культурологічна,
тобто поштова марка стала не тільки атрибутом поштової справи, а й історичним зображальним джерелом та елементом світосприйняття культури держави.
Процес джерелознавчого дослідження марковидавничого матеріалу умовно можна поділити на такі етапи: 1. пошук, виявлення та підготовка до вивчення історичних пам’яток, які зображені на марках; 2. хронологічні рамки, досліджуємого періоду, причини та обставини їх створення, суспільну вагомість їх введення до поштового обігу, ідеологію свого часу, рівень художньої культури, розвиток технологій і способів виготовлення; 3. класифікація історичних пам’яток та використання
їх за тематикою дослідження. Так, працюючи зі знаками поштової оплати як джерелами, дослідник може користуватися багатьма джерелознавчими методами.
Важливе значення має порівняльно-історичний метод, суть якого полягає у порівнянні зображення на поштовій марці із історичними подіями, мистецтва та мовознавства. Цей метод застосовується при датуванні введення до поштового обігу марок,
встановленні їх вірогідності, визначенні впливу уряду на випуск власних марок.
Застосовуючи статистичний метод, який полягає у виявленні, групуванні фактів, що мають відношення до обраної теми дослідження, і картографічний, який стає
у нагоді при дослідженні системи поштових комунікацій та інших історико-географічних меж з огляду на тісний зв’язок з регіонознавством (наприклад, поштові
марки українських земських урядів кінця ХІХ початку ХХ ст.).
Отже, місце поштової марки у структурі джерелознавства визначається тим, що
вона вивчає широке, специфічне коло питань. Як продукт певної історичної епохи,
певного суспільного устрою, відбиваєть характерні риси свого часу. Вивчаючи іс234

торію поштової марки України розкривається можливість використання спеціальної історичної дисципліни для рішення самостійних питань базового історичного
дослідження в області соціально-економічної, політичної історії, краєзнавства, історико-культурного спадку України.
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І. О. Панафідін
ДИХОТОМІЯ «МИ-ВОНИ» ЯК УМОВА ВИНИКНЕННЯ ВІЙНИ
В ІСТОРІЇ ЛЮДСЬКИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ
Розуміння сутності феномену війни залишиться недостатньо повним, якщо ми
не візьмемо до уваги таку культурну опозицію, що лежить в основі будь-якого конфлікту. Ми можемо назвати її займенниковою формулою «Ми-Вони». Адже людина
у цьому світі здатна сприймати і осмислювати себе в трьох іпостасях: 1) як індивіда
«я», 2) себе в суспільстві «я» і «ми» 3) свою спільноту в зносинах з іншими людьми
«ми» і «вони» [1, с. 85]
Отже, ми розглядаємо війну як спосіб (установку), яка є певною практичною
взаємодією між різними соціальними утвореннями. Метою такого практичної взаємодії може бути будь-яка причина: розподіл будь-яких ресурсів, ствердження релігійної ідеї, влада над будь-якою точкою на географічній карті і т.і.
Представники таких практик (війна, тероризм, революція збройним шляхом)
виходять саме з такої опозиції. А тому, слід зауважити, що війна – це перш за все
протистояння ідей, які не поділяють правлячі кола. У такому протистоянні беруть
участь звичайні люди, а ось ворогами вони стають завдяки ідеям. Війна – припускає
використання армії або подібних до неї збройних формувань, що обумовлює жорстку ієрархію підпорядкування всередині замкнених чоловічих товариств, яка ще з
часів античності стала чітко регламентованою.
Для того, щоб людина стала битися з іншою, їй потрібно створити таку установку, завдяки якій, умовний противник стає ворогом. Широко відомим є той факт,
що установка «ми-вони» починає застосовуватися ще за часів первісного суспільства. Крім того, превалює в різні історичні епохи, а тому історію людства можна розглядати як історію воєн. Хоча дана опозиція може розглядатися як інваріантна, уявлення про співвідношення до «Ми» і «Вони» є варіативними.
Приймаючи соціально-філософський підхід, згідно з яким історія людства розподіляється на три періоди – традиційний, індустріальний та постіндустріальний –
можна умовно говорити і про виокремлення трьох історичних типів людини в залежності від здібності до міжкультурної комунікації, тобто налаштованості на розширення тієї соціокультурної спільноти, яка може бути ідентифікована в якості «Ми»,
і відповідно, звуження тієї, яка характеризується як «Вони»: (1) традиційна людина
– розподіл «Ми – вони» проходить навіть всередині самої культури, не говорячи
вже про ставлення до інших народів; (2) людина Нового Часу − завдяки соціальній
мобільності і становленню капіталізму формуються європейські нації; (3) сучасна
людина – ідеал, але який частково реалізований в Європі (фактично не було війн
між європейськими демократичними державами після другої світової). З’являється
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сучасна людина, що здатна до розуміння іншої культури, до діалогу і комунікації.
Жорстка межа між «ми - вони» стирається, завдяки глобалізації, внаслідок НТР, інформаційної та комунікаційної революцій.
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К. В. Плевако
СТУДЕНТСЬКІ ТВОРИ ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ
ПРОТЕСТАНТСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ
Питання протестантського руху в Україні протягом тривалого часу викликають
складні та неоднозначні погляди щодо особливостей його розвитку. Сьогодні ці погляди сформовані в результаті трансформації й політизації релігійного життя та наукового обґрунтування. Для розуміння особливостей прояву протестантських громад важливим є аналіз документів, які демонструють науковцям різні форми прояву
духовного розвитку українців. Актуальність теми посилюються тим, що на сьогодні
немає спеціальних досліджень, в яких би розглядалися студентські твори в якості
джерел з історії протестантського руху в Україні.
Метою дослідження є аналіз документів, що зберігаються у Ф. 711 «Київська
духовна академія», Центрального державного історичного архіву України, м. Київ
(ЦДІАК України).
Дослідження ґрунтується на результатах аналізу студентських творів, які студенти Київської Духовної Академії присвятили вивченню питання походження та сутності сектантства. Зокрема, проаналізовано твори з історії та образу російського сектантства на теми: «Питання полеміки до сектантів в російській літературі» від 15
квітня 1917 р. [1] та «Питання про виникнення та сутність російського сектантства
в російській літературі» від 7 березня 1917 р. [2]. У документах хронологічні межі
вивчення порушеного питання охоплюють другу половину XIX ст. – 1916 р.
У справах міститься інформація щодо відображення витоків і походження протестантського руху, особливостей розвитку окремих осередків (євангелістів, баптистів, адвентистів, скопців, хлистів, молокан), надана характеристика сектантського
руху в літературі. Документи дають можливість зробити наукові висновки про засади місіонерської діяльності у приходах, її типологію і тонкощі підготовки духовенства, методику викладання у церковних школах.
Зазначені архівні матеріали виразно свідчать про те, що молодь шукала відповіді на неоднозначні питання походження, характер проявів та особливості розвитку сектантства. Варто відзначити, що твори характеризуються бібліографічною
спрямованістю. Виявлені документи містять судження різних тогочасних авторів:
одні – розглядали сектантство як політичний протест народних мас, інші – першорядне місце віддавали релігійний формі. У творі студента Д. Лавровського зазначено, що існувало два шляхи поширення руху: перший обумовлений самобутнім
рухом російського раціоналізму, знайшов відображення у світських письменниках,
і другий, який обґрунтовує думку, що сектантство «занесено з протестантського Заходу», підтримувався духовними письменниками [1,арк.2,2 зв.].
Окрема увага зосереджена на вивченні місіонерської справи та поширення катехізації. Зазначимо, що місіонерська діяльність сприяла активізації діяльності деяких течій пізнього протестантизму. Основною метою місіонерською діяльності було донесення розуміння богослужіння. Згідно архівних матеріалів успіх місіонерської діяльності напряму залежав від реєстрації сектантів, яка надавала точні дані щодо їх кіль236

кості у приходах. З метою поглиблення контролю над сектантами поступово були введені церковні літописи із записами відомостей про сектантів [2,арк.27 зв.].
Студентські твори містять посилання на статті літературно-політичних та релігійних журналів і газет: «Російська думка», «Церковні Вісті», «Місіонерський
огляд», «Київські єпархіальні відомості», «Народна освіта». Окрім цього, у творах
зазначаються матеріали праць Київської Духовної Академії «До питання південноросійського сектантства» (1888 р.), «Релігійний рух на півдні Росії у другій половині XIX ст., «Південно-російській штундизм» (1889 р.). Щодо вивчення витоків і
походження сектантства Д. Лавровський наводить погляди О. Пругавіна у статті
«Російські раціоналісти» (Вісник Європи, 1881 р., № 2 та 7) і Д. Протасова у «Штундизм та розбір його вчення» [1,арк.10].
Твір Д.Лавровського надає інформацію щодо поглядів світських та духовно-релігійних дослідників на походження, причини поширення та види сектантства [1]. Цікавими є правки щодо ролі церкви в задоволенні релігійно-моральних потреб людей: «За
багатьма причинам, церква не задовільнила релігійних потреб цих людей. І ось, в результаті, вже критичний настрій та відношення до її форм та настанов» [1,арк.16 зв.].
Завдяки дослідженню В. Лебедєва маємо можливість визначити предмет, форми, методи та вплив місіонерської діяльності; процедуру реєстрації сектантів у
приходах; рішення місіонерських і єпископських з’їздів; роль духівництва у боротьбі з сектантським рухом; молитовні зібрання сектантів та форми їх пропаганди [2]. У розгляді методологічних зауважень місіонерської діяльності автор торкається засад сектантського вчення: «Сектанти базуються на Священному Писанні,
основуючись на букві Його, а не на сенсі; толкують Писання довільно, обираючи
окремі вірші та місця…» [2,арк.82]. У документі автором окремо відзначена полеміка з адвентистами, оскільки «адвентизм – широко організована секта», а її прибічники мають тісний зв'язок з «ідеями єврейства» [2,арк.110,110 зв.].
Проаналізовані архівні документи засвідчують, що попри ідейний політичний
тиск протестантський рух завойовував послідовників і, заручившись підтримкою народних мас, украплював свій авторитет. Саме тому представляв інтерес для наукового
дослідження. Разом з тим, виявлені документи надають підстави для формування детальної картини з історіографії щодо виникнення і поширення протестантського руху.
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Д. С. Чижик
ЮЗЕФ КЛЕМЕНС ПІЛСУДСЬКИЙ ТА КАРЛ ГУСТАВ МАННЕРГЕЙМ:
ПОРІВНЯЛЬНИЙ ЖИТТЄПИС
Юзеф Пілсудський та Карл Маннергейм відіграли ключову роль у здобутті та
збереженні незалежності Польщі та Фінляндії. Вони знаходились у схожих умовах,
коли потрібно було швидко сформувати армію в умовах революції та війни проти
Радянської Росії. Порівняння їх біографій може показати відмінне та подібне у поведінці цих історичних постатей при дуже схожих ситуаціях та виявити причини цього.
Обидва діячі народилися в один,1867 рік, обидва походили з дворянських родин: рід Пілсудських сягав корінням у XV ст., а Карл Маннергейм був нащадком
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старинного баронського роду Маннергеймів. Незважаючи на давне шляхетне походження, обидві родини були вкрай бідними. Сім’я Пілсудських після пожежі у їхній
садибі Зулов у 1874 р. втратила свої статки, а Карл Маннергейм у віці 14 років залишається сиротою. Не-дивлячись на всі негаразди, обидва змогли отримати гарну
освіту. Ю. Пілсудський закінчує у 1885 р. Першу Віленську гімназію і поступає на
медичний факультет Харківського університету, а К. Маннергейм у 1887 р.на відмінно закінчує престижне Миколаївське Кавалерійське училище. Вже у підлітковому віці стає видно різницю у ставленні до Російської держави у К. Маннергейма
та Ю. Пілсудського. У 1882 р. Ю. Пілсудський заснував польський патріотичний
гурток самоосвіти Spójnia та займався доставкою з Варшави польських книг, а К.
Маннергейм залишався аполітичним. Можна провести аналогію з Польшею, яка два
рази піднімалася на повстання проти царизму, та Фінляндією, де російській владі
вдалося досягти компромісу з місцевою знаттю та буржуазією [1;3].
1889-1904 рр. видалися для Карла Маннергейма вкрай сприятливими: у 1891р.
він вступає на службу у Кавалергардський полк, про який потім буде дуже тепло
відгукуватись у своїх мемуарах[2]. У 1891р. він одружується на А.М. Араповій, дочці московського обер-поліцмейстера генерала М.У. Арапова, яка мала великий посаг. У 1896 р. приймає участь у церемонії коронації Миколи II, а з 1887 р. потрапляє
на командну посаду до царської конюшої частини, де зарекомендував себе як вправний адміністратор. Але у особистому житті його переслідували невдачі: у 1894 р.
помирає його новонароджений син і у відносинах подружжя з'являється розлад.
Карл у 1898 р. отримав складну травму коліна, у нього було багато карткових боргів. При таких складних обставинах ротмістр К. Маннергейм просить перевести
його у діючу армію і відправити на фронт російсько-японської війни [1].
Тим часом Ю. Пілсудський розпочинає свою революційну кар’єру. У 1887 р.
його звинувачують у причетності до змови проти царя Олександра III і відправляють до Сибіру. Після повернення із заслання у 1892 р., він відразу вступає до Польської соціалістичної партії (ППС). Вже у 1894 р. він очолює друкований орган «Робітник», представляє партію у Швейцарії і Лондоні. У 1895 р. стає одним з лідерів
партії. Партійна кар’єра Ю. Пілсудського була перервана у 1900 р., коли його з дружиною заарештовують, але він організує втечу [3].
Під час російсько-японської війни К.Маннергейму вдалося довести, що він не
тільки вправний адміністратор, але й талановитий бойовий офіцер. На посаді командира кінного дивізіону він проводить рейди та розвідувальні операції, зокрема, рятує
від оточення 3 піхотну дивізію, за що отримує звання полковника. За наказом командування здійснює таємну розвідку у Монголії, очоливши 300 китайців, яких сам
К.Маннергейм характеризував як недисциплінованних розбійників[1;2]. Це була його
остання бойова операція, бо 5 вересня 1905 р. в Портсмуті С.Ю.Вітте підписав мирний
договір з Японією. У листопаді 1905 р. він виїжджає до Петербургу. Але вже у 1906 р.
за наказом російського генштабу приймає участь у секретній експедиції до Китаю, в
результаті якої були зібранні цінні військові, географічні та етнографічні відомості.
Експедиція тривала два роки. У 1909 р. К.Маннергейма призначають командиром 13го уланського Миколаївського полку, який дислокувався біля Варшави. У 1913 р. він
стає командиром Окремої гвардійської кавалерійської бригади [1].
Російсько-японська війну члени ППС хотіли використати як можливість для антиросійського повстання. Тому Ю. Пілсудський вирушає до Японії, щоб запропонувати уряду план операції «Вечір» - підтримати польське збройне повстання. І
хоча японський уряд поставився до цієї пропозиції скептично, Ю.Пілсудський після
повернення у 1904 р. починає формувати партійні бойові групи і Бойовий відділ
партії, які мали займатися плануванням і здійсненням терористичних актів. Фінансування отримували за допомогою пограбувань банків та поштових потягів. Бойкот
ППС виборів до I Державної думи у березні 1906 р. призводить до розколу партії.
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Ю. Пілсудський очолює новостворену ППС- революційна фракція, яка стала на націоналістичні засади. У 1910 р. була створена воєнізована організація «Союз активної боротьби» [3].Тобто, 1904-1014 рр. були ключовими для становлення К. Маннергейма як офіцера та Ю. Пілсудського як революціонера. Саме в цей період вони
заклали фундамент своєї політичної кар’єри.
У Першій світовій війні К. Маннергейм та Ю.Пілсудський продемонстрували
навички командування великими з’єднаннями. К. Маннегрейм командував кавалерійською бригадою та дивізією, був майстром несподіваних нападів та швидких маневрів, при цьому залишаючись талановитим адміністратором та авторитетним командиром[1; 2]. Ю.Пілсудський незадовго до початку Першої світової війни сформував у Галиччині польські легіони. У 1913 р. він створює в Струже офіцерські курси Стрілецького союзу. За підтримки австрійської влади з воєнізованих і військово-спортивних організацій «Стшелец», «Сокіл» та інших формувалися Польські
легіони під командуванням Ю.Пілсудського. Вони билися на Східному фронті
проти Росії на боці Австро-Угорщини і Німеччини. Саме вони стануть основою
майбутньої армії незалежної Польші [3].
Лютневу революцію переконаний монархіст К.Маннергейм зустрів вкрай негативно, а прогресуючий розклад армії приводить його до думки про відставку. 18
грудня 1917 р. він повертається до Фінляндії, де вже навесні почнеться громадянська війна[1; 2]. К.Маннергейм очолює антибільшовитські сили і разом з німецьким
корпусом Фон дер Гольца захоплює Хельсінки і Виборг. Починається «білий терор». Але наміри К. Маннергейма підтримати білий рух у Росії відвернули від нього
фіннів. Він програє президентські вибори 1919 р. і виїзджає з Фінляндії. Повернеться він туди лише в 1931 р., щоб очолити Комітет оборони Фінляндії, розбудовує
фінську армію, командує нею під час радянсько-фінської та Другої Світової війн[1].
На противагу йому, Ю.Пілсудський не захотів так просто віддавати владу в країні. 11 грудня 1918 р. Регентська рада проголошує Ю. Пілсудського Тимчасовим начальником держави. Мрією Ю.Пілсудського було утворення Міжмор’я, до складу
якого мали входити сучасні території Польщі, Литви, Білорусі та України. Пропонована Ю. Пілсудським конфедерація мала продовжити багатонаціональну та багатокультурну традицію колишньої Речі Посполитої. Він вважав, що її відновлення дозволить уникнути державам Центральної Європи домінування Німеччини або Росії.
Категорично проти ідеї виступила Радянська Росія і всі західні держави, за винятком
Франції. Але польсько-радянська війна завадила здійсненню цих намірів. Тому, навіть незважаючи на те, що у Варшавській битві 1920 р. саме завдяки Ю. Пілсудському
полякам вдається розвинути контрнаступ та приєднати до Польщі Західну Україну
та Білорусь, він подає у відставку. Але криза влади переконала його у тому, що
Польщі потрібна сильна влада. Ю.Пілсудський, на відміну від К.Маннергейма, здійснює у 1926 р. Травневий переворот і стає авторитарним правителем Польщі, не будучи при цьому формально головою держави, і залишається ним до самої смерті [3].
Якщо підводити підсумок, у Карла Маннергейма та Юзефа Пілсудського, як у
державних діячів, мало спільного. Обидва походили зі збіднілих дворянських родин, обидва очолили антибільшовитський рух і сприяли утворенню та збереженню
нових національних держав, а після цього мусили піти у відставку. Але їх мотиви,
методи та наслідки були різними. Ю.Пілсудський з самого дитинства став на шлях
боротьби за свободу Польші, а К. Маннергейм залишався аполітичним до 1917 р.,
і,на відміну від Ю.Пілсудського, був дуже лояльним царському режиму. К.Маннегрейм, будучи дуже талановитим полководцем, не відзначався політичним хистом,
на відміну від Ю. Пілсудського, у якого ці дві якості поєднувались. К.Маннергейм
не наважився, як Ю. Пілсудський, після відставки вчинити державний переворот.
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Ю. О.Брик
ВІДНОСИНИ РОСІЇ ТА ЯПОНІЇ
В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХІХ СТ.
Російсько-японські відносини післявоєнного періоду неоднозначні та заплутані.
Головною причиною є той факт, що у відкриті військові конфронтації країни потім
не вступали, хоча мають значні територіальні претензії, і мирного договору вони
так і не підписали.
Відомості про офіційні стосунки цих держав можна знайти у радянсько-японській декларації 1956 р. [5] та Токійській декларації про російсько-японські відносини
1993 р. [6]. Відношення японців до російської культури, зокрема, російської мови
ілюструють звіти МЗС Росії [2].
Першою спробою налагодити систему міжнародних відносин після Другої
світової війни став Сан-Франциський мирний договір 1951 р. [1]. Документ відмовились визнати лише СРСР та його сателіти. Фактично, перший шанс заключити
мирний договір було втрачено.
З початком «холодної війни» відбулось обмеження культурних та економічних
контактів. Тому до 1991 р. не було жодного візиту політичних лідерів СРСР до
Японії. Натомість, японський прем’єр-міністр Ітіро Хітояма відвідав Москву в 1956
р. Було підписано Радянсько-японську декларацію 1956 р., яка нормалізувала відносин між державами; відбувся обмін посольствами.
Але проблема суверенітету над островами Ітуруп, Кунашир, Шикотан і групою
островів Хабомаї, так і залишалась невизначенною. Після ноти Громико (1960 р.)
дипломатичні успіхи були ліквідовані. Згідно з нею СРСР відмовився виконувати
умови статті 9 Спільної декларації. За умовами цієї статті до Японії повинні були
відійти острів Шикотан і група островів Хабомаї. Після такої заяви спроби співпраці
були припинені на тринадцять років.
Лише в 1973 р. у Москві відбулась перша радянсько-японська зустріч на
вищому рівні. Після підписання міжурядової угоди почалося російсько-японське
науково-технічне співробітництво. По завершенню «холодної війни» нарешті було
здійснено офіційний візит лідера СРСР до Японії. У квітні 1991 р. президент СРСР
М. С. Горбачов відвідав м. Токіо. Уперше радянським керівництвом було визнано
наявність територіальної проблеми між двома країнами.
Була актуалізована проблема японських військовополонених, які знаходилися
на території СРСР після Другої світової війни. Президент СРСР підписав із урядом
Японії Угоду про осіб, які перебували в таборах для військовополонених. Японській
стороні вперше за всю післявоєнну історію надали список з 37 800 японців, які
померли в радянському полоні, а їх родичам – право на відвідування поховань,
включаючи раніше закриті для іноземців [3, c.123-124].
В період перебування при владі М. С. Горбачова, відсоток японців, «які відчували теплі почуття» до Росії, вперше досягнув позначки 23–25%. З обранням В. В.
Путіна на посаду президента РФ настає період деякого пожвавлення інтересу до
Росії і відродження надій на розвиток відносин із нею. Власне, сам президент
здійснив три дипломатичних візити до Японії: 2000 р., 2005 р., та 2016 р. [13, c.88].
1 листопада 2010 президент Росії Д. А. Медведєв відвідав острови Курильської
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гряди, що викликало різку критику з боку японського уряду. Він став першим
російським президентом, який відвідав один із Курильських островів. Прем'єрміністр Японії Наото Кан висловив невдоволення з приводу візиту Медведєва.
Таким чином, дипломатичні місії російських високопосадовців до Японії стали
суттєвим фактором у формуванні російсько-японських відносин післявоєнного
періоду. Їх детальний аналіз допоможе зрозуміти витоки російсько-японських конфліктів та домопоже налагодити подальші стосунки між державами.
Список використаних джерел

1.San Francisco Peace Treaty // United Nations Treaty Series. – 1952. – №136. – С. 45–164. 2.Доклад
МИД России. Русский язык в мире [Електронний ресурс]. – 2003. – Режим доступу до ресурсу:
http://www.mid.ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content
/id/493778. 3.Молодякова Э. В. Россия и Япония: соседи в новом тысячелетии / Э. В. Молодякова. –
М.: АИРО–ХХ, 2004. – 284 с. 4.Первые японские посольства в России в газетных публикациях 1862
1874
гг.
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу
до
ресурсу:
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Japan/XIX/1860-1880/Perv_jap_posolstva/text71.phtml?id=
13822. 5.Советско-японская декларация 1956 года // Декларации, заявления и коммюнике Советского правительства с правительствами иностранных государств 1954–1957 гг. / – Москва: Госполитиздат, 1957. – С. 313–316. 6.Токийская Декларация о российско-японских отношениях 1993
г. [Електронний ресурс]. – 1993. – Режим доступу до ресурсу: http://docs.cntd.ru/document/1902887.

І. В. Барабан
ІДЕЇ ПАНТЮРКІЗМУ У ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОМУ РЕГІОНІ
НАПРИКІНЦІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ.
Україна здавна є поліконфесійною країною, південні землі відзначаються надзвичайною етнічною та релігійною строкатістю, де протягом століть значну частину
складали мусульмани. Однак вивченню цієї невід’ємної складової української історії,
передусім через політичні причини, приділялося мало уваги. Особливо це стосується
періоду кінця XIX – початку XX ст. – насиченого боротьбою різних ідейних течій,
ускладнених зовнішньополітичним протистоянням напередодні Першої світової
війни. Ідеї пантюркізму відігравали неостанню роль у суспільно-політичному житті
регіону.
Одним з перших дослідників, який виклав ідеї пантюркізму у своїх працях, був
Ісмаїл Гаспринський. Цього дослідника називають перлиною мусульманського народу. І. Гаспринський у своєму творі «Русское мусульманство. Мысли, заметки и наблюдения» [1] несвідомо показав ідеї пантюркізму, акцентуючи увагу на тому, що
політика російського уряду на кінець XIX ст. щодо мусульман була покликана зберегти їх самобутність. Цей дослідник вважав, що саме поєднання мусульман під владою Російської імперії створить нове самобутнє населення, яке буде мати риси як
Сходу так і Заходу [1].
Ідеї пантюркізму на південноукраїнських землях трансформувалась з ідей панісламізму, які поширилися у 1880 – 1890-х рр. з рухом за реформування конфесійної
школи із переходом на більш сучасні методи викладання. Вже після цього деякі мусульмани на кінець ХІХ ст. вже починають усвідомлювати свою спільність із російським населенням. І саме таке переформатування школи викликало спротив у традиційних мусульман, які не бажали змін. На кінець ХІХ ст. виникає ідея панісламізму,
яка дуже швидко розповсюджувалася й на півдні України.
Панісламізм в своїй суті несе ідею об’єднання всіх народів, які сповідують іслам,
в одну державу. В його основі лежать уявлення про те, що: 1) всі мусульманські народи світу єдині, незважаючи на соціальну, національну чи державну приналежність;
2) всі мусульмани мають об’єднатися в політичне утворення – державу, де головна
241

влада буде належати вищому духовному главі – халіфу [4, с.47]. З розвитком панісламізму заможне ісламське населення Південної України починає жертвувати гроші
на відкриття нових шкіл і друкування нових підручників власною мовою мусульманських народів. Оскільки більша частина жителів Південної України була кримські
татари, то більшість нововідкритих шкіл викладала татарську мову і привчала дітей
до кримськотатарських традицій.
Але з 1911 р. починається офіційне обмеження використання мов, які можуть викладатися для населення, в цей список потрапила і татарська. Уряд Російської імперії
вважав, що розвиток національної мови сприяє пробудженню національної самосвідомості і самоідентичності. Та було вже пізно: заборона вивчення мови вже не так
лякала освічених мусульман, насамперед кримських татар; на початку ХХ ст. ідеї
пантуркізму набули значного поширення. Головною метою було об’єднання всіх тюркомовних народів в одну державу [4, с.48].
Процеси, які виникли на півдні України в цей час, дуже схвилювали російський
уряд, а тому було прийнято ряд заходів для обмеження поширення цієї нової небезпечної ідеї. Відбувається посилене впровадження православних місій до територій,
де проживали мусульмани. Починають виходити циркуляри, в яких зазначається, що
Османська імперія - це ворожа держава в культурному плані [4, С.48]. Заборонялося
допускати людей, які отримали освіту в Туреччині або Єгипті до посади мулли, а
також всі новометодні медресе (середній або вищій навчальний заклад для підготовки мусульманських служителів, вчителів і службовців державного апарату), які почали роботу, мали отримати посвідчення про їх непричетність до релігійної агітації.
Імперський уряд намагався створити з Османської імперії зовнішнього ворога, а ідеї
пантюркізму розглядав як такі, що підсилюють її вплив на російських територіях [3].
Варто відмітити, що саме на початок ХХ ст. припадає розвиток і піднесення ісламу у світі. Саме в цей час у мусульманських країнах починається посилення прогресивних течій з національним підтекстом.
Отже, поширення ідей пантюркізму пережило кілька етапів від зародження у працях І. Гаспринського до певного згасання під впливом національної політики уряду
Російської імперії та нового відродження через ідеї панісламізму на початку ХХ ст.
Поштовхом до поширення ідей на півдні України стали процеси піднесення національної свідомості, що відбувалися по всьому мусульманському світу. Важливу роль
відіграв і фактор географічної близькості до Сходу, а саме Османської імперії, інтенсивні торгівельні зв’язки.
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В. В. Рудописова
ІСЛАМСЬКІ ПАМ'ЯТКИ У СВІТОВІЙ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО
Ісламська культура є невід’ємною складовою світової спадщини людства, дослідження та збереження якої є одним з напрямків діяльності ЮНЕСКО, яка координує процес фіксації та збереження об’єктів, включаючи їх до Списку світової спадщини за певними критеріями.
Пропонуємо окреслити місце ісламських пам’яток у цьому Списку та основні
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проблеми їх збереження. В основі розвідки – офіційні матеріали ЮНЕСКО. Під ісламськими пам’ятками розуміємо об’єкти, які виникли унаслідок існування ісламської спільноти чи держави і пов’язані з культурою ісламу (культові і громадянські
об’єкти як частина ісламського світу). Пам’ятко-охоронній діяльності ЮНЕСКО
присвячена певна кількість праць як зарубіжних (Г. Петербрідж, М. Гітіновасов, А.
Скачков), так і вітчизняних вчених (В. Литовченко, В. Максимов), та визначення
предмету дослідження за етнічними, релігійними, історичними (античність, середньовіччя, тощо) критеріями, не притаманна практиці дослідження.
Станом на 2019 рік у списку Світової спадщини перебуває 962 об’єкти, зокрема
745 культурних, 188 природних і 29 змішаних, з 157 країн [1]. Нами визначені країни, які мають об’єкти ісламського походження та їх кількість: Азербайджан – 1,
Албанія – 1, Алжир – 5, Афганістан – 1, Бангладеш – 1, Боснія та Герцеговина – 2,
Єгипет – 1, Ізраїль – 1, Індія – 12, Йорданія – 1, Іран – 14, Ірак – 1, Іспанія – 5, Йємен
– 3, Казахстан – 1, Камбоджа – 1, Катар – 1, Киргизстан – 1, Ліван – 2, Лівія – 1,
Єрусалим – 1 (запропонований Йорданією, а не Ізраїлем), Марокко – 2, Об’єднані
Арабські Емірати – 1, Оман – 3, Пакистан – 2, Росія – 2, Саудівська Аравія – 4, Сирія
– 4, Туніс – 1, Туркменістан – 2, Туреччина – 7, Узбекистан – 4. У цілому – 86.
Ісламська культурна спадщина об’єктивно локалізована країнами ісламського світу,
а також зоною поширення мусульманства (Індія, Балкани, Піренеї). Європейськими
країнами, які містять такі пам’ятки, є Іспанія, де внаслідок тривалого існування ісламської держави у Середньовіччі виникли мусульманські історико-культурні анклави, а також Боснія і Герцеговина та Албанія, де внаслідок ісламізації сформувались мусульманські громади, що забезпечило існування пам'яток дотепер.
Проблема збереження пам’яток охоплює низку питань, що мають спільно вирішувати ЮНЕСКО та окрема держава. ЮНЕСКО, забезпечуючи міжнародний статус та певну підтримку (часто матеріальну), основну відповідальність покладає
саме на державу. Звернемо увагу на кілька основних проблем щодо збереження ісламської культурної спадщини.
Найпершою та найбільш складною для вирішення є проблема збереження
об’єктів у зоні військового протистояння. Країни, де внаслідок військового конфлікту знищувались пам’ятки культури, – Афганістан, Боснія і Герцеговина, Єгипет,
Ірак, Іран, Катар, Йємен, Сирія. Становище ускладнювалось також відсутністю можливостей повноцінної участі міжнародної громадськості у відновленні культурних
цінностей, особливо це стосується Іраку, Ірану, Сирії. Так, протягом військового
протистояння у Сирії, з 2011 р. дотепер, постраждали усі об’єкти, насамперед, Дамаск, Алеппо, де історична частина міст втратила десятки оригінальних унікальних
споруд. Зокрема Алеппо був головною базою бойовиків в 2012 році, і за кілька місяців військових дій багато кварталів Старого міста були зруйновані терористами,
постраждали історичні будівлі, серед них й тисячолітня Велика Мечеть Омейядів [7]. У березні 2012 р. генеральний директор ЮНЕСКО Ірена Бокова виступила
з публічним закликом про захист культурної спадщини Сирії і висловила «серйозну
стурбованість з приводу можливого збитку, нанесеного цінним об’єктам» [2], що не
припинило подальшого їх знищення. Особливість ситуації – у руйнації різних за
походженням пам’яток, у деяких випадках ісламісти навмисне нищили пам’ятки
дохристиянські та християнські, загострюючи протистояння, і, як наслідок, погіршуючи умови співпраці у відновленні зруйнованого.
Щодо Ісламського Каїру як об’єкту охорони, тут існує проблема економічноправова. З часу включення міста до Списку світової спадщини в 1979 р. внаслідок
нечіткої делімітації території і відсутніх чітких захисних заходів щодо збереження
архітектурних цінностей, відбувається руйнація, забудова окремих частин міста.
Цю ситуацію має виправити проект «Відродження міст в історичному Каїрі» [4].
Крім людського, має місце і природній чинник як загроза пам’яткам. Найбільш
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відомий приклад – мавзолей Тадж-Махал – перлина мусульманського мистецтва в
Індії і один з визнаних шедеврів світової спадщини, який вважається найбільшим
архітектурним досягненням індо-ісламської архітектури. Головною загрозою для
нього став стан природного середовища. Для контролю впливу атмосферних забруднюючих речовин була встановлена станція моніторингу для постійного спостереження якості повітря. Площа 10 400 кв. км. навколо Тадж-Махала була визначена
для захисту від забруднення. Ще у грудні 1996 р. Верховний суд Індії виніс постанову, що забороняє використання вугілля (коксу) в галузях промисловості, розташованих в зоні Тадж-Махалу [5].
Власне ісламський світ працює у напрямку збереження своїх здобутків: наприклад, у 1979 р. було засновано Ісламську міжнародну організацію з питань освіти,
науки та культури, яка сьогодні має представництво в ЮНЕСКО, і намагається
впливати на процес збереження спадщини мусульманства, маючи свій перелік [6].
Отже, кілька висловлених тез стосовно стану та охорони ісламської спадщини,
засвідчують гостроту та невирішеність проблеми. В останні роки лунають скептичні думки щодо ресурсів ЮНЕСКО у плані збереження пам’яток, адже їх знищення
відбувається дотепер, і постає питання про вироблення нових підходів та механізмів
діяльності міжнародних організацій, урядів держав, окремих осіб щодо цього.
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Є. В. Филь
БАЧЕННЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
ЗА СПОГАДАМИ НІМЕЦЬКИХ ГЕНЕРАЛІВ
ПАУЛЯ ГІНДЕНБУРГА ТА ЕРІХА ЛЮДЕНДОРФА
Перша світова війна як один із найбільш глобальних конфліктів у першій половині ХХ століття та в історії людства, в цілому, відіграв непересічне значення у розвитку багатьох сучасних країн Європи та світу, заклав підвалини для розвитку міжнародних відносин, становлення нових типів державного устрою, як-от: тоталітарні
режими тощо.
І навіть, хоча на неї вже поставлено штамп «Великої забутої війни», вона досі
перебуває під пильним поглядом науковців, адже це явище світової історії вимагає
всебічного вивчення. Наприклад, у німецькомовній історіографії однією з топ-тем
є детальна характеристика всіх сфер воєнного часу більш ніж вікової давнини: «Насамперед це загальні праці, монографії, присвячені причинам початку Першої світової війни, стану суспільних інститутів в умовах війни, викладенню історії фронтів
війни, показу повсякденного життя на фронті та в тилу, з’ясуванню специфіки розвитку військової пропаганди» [4; с. 399].
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Тому особливо цінним джерелом з вивчення Першої світової є спогади генеральського складу армій, що воювали на основних театрах воєнних дій. Притому, що
їх кількість є досить значною, і вони почали видаватися невдовзі після закінчення
війни. Та наразі мемуари генералів не є вивченими повністю, натомість сучасна історична наука розглядає спогади рядових солдатів, офіцерства з більшою цікавістю: «В связи с этим одной из главных тем, в последнее десятилетие фокусирующих
внимание западных историков, и германских в том числе, стала тема человека на
войне... среди которых проблема военнопленных, военный опыт солдат и офицерства, повседневный быт, психологическая составляющая войны, взаимоотношения
«фронт-родина» и т.д.» [5; с. 29]. Що дозволяє говорити про широке поле для подальших досліджень у цьому напрямку.
Це є важливим з точки зору того, що воєначальники, які комадували багатомільйонними з’єднаннями, мали свій власний погляд на перебіг подій сторічної давнини
і їх вивчення дає можливість внести новий погляд на проблему Першої світової.
Саме цим займається історична імалогія. Галузь, яка займається вивченням візій
та образів воєнних подій їх безпосередніми учасниками.
В основі цієї наукової розвідки будемо використовувати спогади генерала-фельдмаршала Пауля Гінденбурга та начальника штабу армій Східного фронту генерал-квартирмейстра Еріха Людендорфа, які досить скурпульозно описали події на
фронтах війни та ситуацію в Німеччині, в тому числі.
З думкою про переможний бліцкриг починали цю війну вище військове командування Німецької імперії, офіцери, рядове солдатство, та і пересічні громадяни імперії, які вважали свою державу непереможним механізмом, який активно розвивається на противагу відсталим націям Антанти, як-от: «…повсюду царила уверенность в победе. Она укрепилась еще больше, когда кайзер заявил одному из вновь
сформированных полков перед его отправкой на фронт: «К рождеству вы будете дома»» [2].
Тому і не дивно, що опір Бельгії, «диво на Марні» зустрічалися з певним
неприємним здивуванням, і величезним обуренням. Бо і справді завдяки грунтовній
підготовці до військових дій, Німеччина, не лише самостійно могла вести їх на
фронтах, але ще й перекидати сили на допомогу союзникам. «Известно, что Германия в этой войне по отношению к своим союзникам была скорее стороной
дающей, чем берущей. Это, конечно, не значит, что Германия могла бы вести
эту ужасную войну без союзников» [1; с. 8], - як підтвердження останній тезі.
Німецькі генерали часто згадували і те, що союзники у цій війні дісталися
Німеччині не найкращі, більш економічно і військово слабші, які завдавали здебільшого більше неприємностей загальній справі, і через яких німці мусили розпорошувати свої сили на різні ділянки фронтів: «Для Германии, во всяком случае, обернулся серьезной бедой союз с такими отмирающими империями, как АвстроВенгрия и Турция» [3].
Військова міць Німеччини на сході довела свої переваги вже на кінець 1914 –
початок 1915 року, Горлицький прорив дав російській армії, та і всій Російській імперії потужного ляпаса, від якого вона змогла оговтатися лише в 1916 році.
Аналізуючи спогади за 1915-17 рр. можна дійти висновку, що незважаючи на
невдачі, яких зазнавала німецька армія від держав Антанти все одно можна стверджувати, що німці були готові битися до тих пір, поки не закінчиться кров і залізо,
якими Бісмарк об’єднав Німеччину: «В долгих наступательных боях немецкий солдат показал, что старый дух еще не угас в долгой оборонительной борьбе и лод влиянием слова «вперед» достигал той же душевной высоты, что и в 1914 г.». [1; с. 79]
Хоча ситуація на Західному фронті з кожним роком все більше хилилася не в
сторону Центральних держав, проте німці не звикли здаватися просто так, про що
свідчить, наприклад, необмежена підводна війна, чи використання отруйних газів:
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«ОКХ выделило нам для этого 18 тысяч снарядов с газовой начинкой». [3]
1917 рік став у багато чому переломним: Лютнева Революція в Російській імперії та вступ США на стороні Антанти в Першій Світовій, з одного фронту полегшення, з іншого посилення ворога і все швидша поразка. Є у Людендорфа думки
про смерть Росії від довгої хвороби: «Российское общество и его вооруженные
силы насквозь прогнили, иначе революция была бы невозможна. Армия и там
была частью народа и тоже с ним едина». [3]
Але пройде півтора роки і Німецька імперія стикнеться з тим же наслідком, який
отримала Російська імперія завдяки участі у Першій світовій: «При их расстроенных нервах и нравственной испорченности, они ожидали, что победа врага принесет счастье и мир родине. Все хорошее они видели во вражеском лагере, а все
зло искали исключительно в своей стране». [1; с. 81]
Чи вважали генерали, що у цьому вина кайзера? У них це не було відмічено
особливо, як, наприклад, у російських генералів, які вбачали вину Миколи ІІ в початку революції: «Внешний признак победы новой силы – падение трона. Немецкий царь низложен». [1; с. 118]
Важливою частиною було питання наявності нормальної кількості зброї
для солдатів, і безперервне постачання боєприпасів до неї: «У них не было недостатка ни в человеческом материале, ни в орудиях, ни в патронах, - про стан
німецьких військ на Західному фронті». [1; с. 24] Але з іншого боку виникали і
такі випадки, коли: «Наблюдались перебои и с обеспечением войск предметами
экипировки, теплой одеждой, военным снаряжением, крепежным материалом,
и для выправления положения мне часто случалось принимать весьма решительные меры» [3].
Про німецьких солдатів, генерали Людендорф і Гінденбург писали багато і це
була інформація різного характеру. «Пускать их в дело немедленно было невозможно, если мы хотели потом требовать от них дальнейшего участия в боях.
Им нужен был отдых, выучка, а в особенности обмундирование» [1; с. 107], солдати – це люди, і вони вимагають нормального сну, повноцінного харчування, і
задоволення інших потреб: «Во фронтовом тылу и в более или менее крупных
городах были открыты клубы для солдат, а кое-где и для офицеров. Эти клубы
выполняли очень важную роль, удовлетворяя самые насущные потребности. Об
их пользе свидетельствовала активная посещаемость заведений» [3].
Отже, аналізуючи спогади генералів Гінденбурга і Людендорфа можна дійти
висновку, що Перша світова війна безумовно стала важливою віхою у німецькій
історії загалом. Вона відкрила очі багатьом верствам Німецької імперії, які побачили, що до гарного кінця навряд чи можуть привести катастрофи подібних масштабів як світова війна. Тому записуючи свої мемуари, і передаючи наступним поколінням спогади, генерали не лише мали на меті показати правдиві свідчення, але
й показати як еволюціонувала Німеччина за час від початку до кінця війни.
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СЕКЦІЯ VІІІ
ФІЛОСОФСЬКІ РЕЦЕПЦІЇ НА ТЛІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ
О. Є. Висоцька
ПОСТМОДЕРНОВА РЕАЛЬНІСТЬ ТА ОСВІТА
За соціальною реальністю кінця ХХ – перших десятиліть ХХІ століття глибоко
закріпилося означення постмодернової. І хоча це поняття не визначає багатьох характеристик сучасного суспільства, однак сприйняття різноманітних процесів (в
тому числі освітніх) відбувається із залученням поняття постмодерновості. Які критерії постмодерновості у такому разі можна виділити?
Для цього маємо чітко розрізняти поняття «постмодернізм», «постмодерн» та
«постмодерновість». Якщо постмодернізм – це відповідний напрямок філософської,
наукової, літературної, мистецької думки, головною ознакою якого є відмова від
диктату метанарацій та лінійного раціоналізму, то постмодерн – культурно-історичний етап, що знаменує перехід від ідеології модерну до нової соціокультурної ситуації. У цьому сенсі поняття постмодерну може використовуватися для окреслення
ідеологічних рамок існування суспільства нового типу. Розподіл історичних етапів
на Премодерн, Модерн і Постмодерн вже закріпився у сучасній соціально-філософській думці. Поняття постмодерну, вперше сформульоване англійським істориком
А.Тойнбі, а потім концептуалізоване Ф.Ліотаром, Дж.Ватімо, Ж.Ліповецьки, З.Бауманом, С.Фішем, Дж.Фіске, а також багатьма українськими дослідниками (зокрема,
В.Лук’янцем та О.Соболь), зараз вже не виглядає дискусійним. Тим більше тому,
що у ХХІ столітті всі ознаки постмодерну, які у ХХ столітті тільки проглядалися,
проникли у різні сфери життя сучасної людини. Саме «постмодерновість» стала якісною характеристикою різноманітних соціальних процесів. Якщо постмодернізм та
постмодерн виражали певну контроверсивність попереднім етапам розвитку думки
чи соціуму, по постмодерновість вже не означує рис суперечливості чи конфлікту.
Так виникає постмодернова література, філософія, мистецтво, освіта. У постмодерновості постмодернізм та постмодерн самі себе долають, нівелюється визвольний потенціал цих явищ. Наприклад, на нашу думку, сучасні фентазі, представлені
не тільки літературою, але кіно, ігровою продукцією, можна назвати постмодерновими, оскільки в них долається саморефлексивність раціоналізму на засадах плюралізму альтернативних світів (всесвітів). Логіка історії тут може бути подолана багатьма версіями симуляцій різноманітних історій. Яскравим прикладом цього є ідеї,
передані в останній серії відомого британського серіалу «Чорне дзеркало» (англ.
«Black Mirror»), яка називається «Чорне дзеркало. Брандашмиг», що побудована на
переході від однієї до іншої комбінацій розгорнення сюжетів завдяки інтерактивному втручанню самих глядачів у хід оповідання. Тим самим концепти «ризоми»,
«детериторизації», що визначені Ж.Дельозом та Ф.Гваттарі як протиставлення лінійним структурам буття та мислення, стають невід’ємними характеристиками
постмоденової реальності.
Отже, постмодернова реальність має такі ознаки як: відмова від метанарацій,
ціннісний плюралізм, ігровий характер, інтерактивність, нелінійність, множинність, симулятивність, відкритість.
Сучасне покоління «Z» (молодь, що народилася після 2000-них) із самого народження має справу із віртуальними симуляціями реальності і звикає сприймати інформаційні потоки як множинність альтернативних історій, вимагає від формальної
освіти більшої динамічності побудови освітнього процесу та відкритості освітнього
простору. Чи пристосована сучасна освіта до постмодернової реальності? Безумовно
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можна говорити про глибоку кризу системи формальної освіти на всіх рівнях (середньої, вищої, післядипломної), яка виявилася не готовою до швидких змін і дуже повільно і певною мірою неефективно адаптується до нової посмодернової реальності.
В межах постмодернової реальності саме по собі знання як набуття освіти вже
не має суттєвого значення. Молодь звикає до того, що інформацію можна легко
знайти завдяки простому голосовому пошуку. Складніше виявити і розрізнити істину, правду і постправду, однак у контексті постмодернової реальності з її плюралізмом історій різниця між ними виявляється не такою ж великою. Просвітницька
місія традиційної освіти терпить крах, оскільки замість питань «Чому?» сучасні діти
та молодь все частіше ставлять питання «Навіщо?», не розуміючи значення традиції
та культури як збереження певного знання попередніх поколінь.
Прагматика у здобутті освіти отримала підтримку у концептах «компетентісного підходу», «діяльнісної педагогіки» як прикладів постмодернової освіти. Важливим атрибутом цих підходів є зміна ціннісних показників результативності навчання. Якщо для традиційної освіти головним показником результативності навчання є комплекс отриманих знань, на основі яких формується певний науковий
світогляд, то для освіти, побудованій на компетентісному підході та діяльнісній педагогіці, значущими є формування відповідних компетентностей або «знань в дії»,
що визначають здатність особистості ефективно діяти у невизначених умовах. Тим
самим в ідеалі компетентісний та діяльнісний підходи мають сприяти переходу від
пасивного сприйняття інформації до активного залучення у навчальну діяльність.
Звідси – використання в межах цих підходів ігрових, інтерактивних, дослідницькопошукових методів, що мають всі ознаки постмодерновості.
Від розподілу на навчальні дисципліни, побудовані на модерново-раціоналістичному принципі класифікації наук, відбувається перехід до інтегративного знання,
«ризомного» світобачення. Від класно-урочної системи навчання, що має обмеження у просторі-часі та чітку суб’єкт-об’єктну організацію (де вчитель – суб’єкт,
а учні – об’єкти навчання), сучасна система освіти спрямовується на відкритий освітній простір, що передбачає рухливість побудови освітнього процесу, вільне визначення часових та просторових рамок навчання, інтерсуб’єктний підхід у стосунках
«вчитель-учень».
Отже, постмодернова реальність диктує нові характеристики освіти, поступово
впливає на особливості організації не тільки навчальних закладів, а й умов праці,
зокрема, призводячи до визнання неформальної освіти рівноправною із формальною, розповсюдження гнучкого графіку праці, стирання меж між «офісом» та «домом», роботою і дозвіллям. Одночасно важливим, на нашу думку, є глибоке дослідження впливу постмодернової реальності на ідентичність людини смарт-покоління, особливо в контексті пов’язаних із кризою традиційної системи освіти криз
запам’ятовування, письма, читання та «цифрової уваги».

В. О. Пацан (Євлогій, архієпископ Новомосковський)
ВІД ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ОНТОЛОГІЇ
ДО МЕТАОНТОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ: ПЕРСОНАЛІЗМ
ЯК ПЕРЕДІСТОРІЯ І ПЕРСПЕКТИВА ПОСТСЕКУЛЯРНОГО МИСЛЕННЯ
Чи не найбільш значущим каталізатором сучасних трансформацій посттрадиціоналістської свідомості, націлених на подолання складнощів самовизначення раціонально налаштованої особи в умовах глобалізаційного співіснування різних світоглядів і культур, є проблематизація персональної ідентичності у філософському і
гуманітарно-наукових дискурсах на межі ХХ – ХХІ ст. Вона ініціювалася критичним переглядом метафізичних і феноменологічних концепцій суб'єктивності, який
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відбувся на деконструктивістському і комунікативному напрямах постмодернізму і
виявив, що всі спроби «об'єктивістського» визначення людського «Я», засновані на
раціоналізації його співвіднесеності із буттєвим Першоначалом, призвели до розуміння суб'єктної першоформи як імперсональної мисленнєвої структури, залишивши нерозкритим особистісний спосіб існування і встановивши тим самим межі
знання, задані граничними онтологічними абстракціями. Однак, інспірувавши усвідомлення, у філософсько-гуманітарному просторі сьогодення, проблематичності
розкриття персонально-суб'єктної самототожності на засадах раціоцентризму, постнекласична філософія у своєму відході від «презумпцій метафізики» (Ж. Дерріда),
розповсюджених і на феноменологію, не заклала епістемологічних підвалин встановлення індикатора «справжності суб'єктного» (М.О.Можейко), радикально відмінного від деперсоналізованої когнітивної ідентичності суб'єкта класичних онтологій. Спрямовані проти раціоналістичної редукції «Я» до когнітивно самототожної
знеособленої суб'єктивності, деконструктивістське (Ж. Дерріда) й етико-комунікативне (Е. Левінас) обґрунтування анти-форми «онтологічного аргументу» буття
Бога ствердили Його недосяжність для раціонального пізнання, доконечно націленого на осягнення буттєвого Першоначала, як вичерпний доказ Його відсутності в
житті людини. Відкривши для секуляризованого світосприйняття доконечну пізнавальну інтенцію, приховану висхідним для нього зрушенням підвалин традиціоналізму – автономізацією людського розуму, таке відсторонення персонально-суб'єктного становлення від Абсолютного критерію істинності створило ґрунт для ствердження «множинності фрагментарного досвіду» (І. Хассан) пізнання – концепту
постметафізичної епістемології, який означив межу секуляристичного відсторонення раціональності від духовності, звівши виявлення персональної ідентичності
до взаємовизнання різних світоглядних позицій, що несе в собі загрозу особистісно
неприйнятного заперечення загальнолюдських цінностей.
Засвідчена знаковою для сучасності «кризою ідентифікації» (Т.Уард), виявленою
як нездатність людини, свідомої власного «секулярного контексту розуміння»
(Ч.Тейлор), самовизначитись у глобалізованому світі через прийняття фрагментарності знань «інших», неспроможність «інаковості», сприйнятої як маніфестація множини шляхів безнастанного пошуку істини, гарантувати самототожність «Я» доводиться декларативністю намагань ствердити плюралістичність визначень істинного
як безумовну платформу погодження різних пізнавальних досвідів, покладеного
постметафізикою в основу особистісного саморозкриття, – від вироблення «стратегій
взаємності» [17] до обґрунтування матриці «розщепленої суб'єктивності» [10].
Тож у прагненні віднайти непорушну опору персонально-суб'єктного самовизначення, яка передує знанню, постмодерністська філософська думка на своїй лінії,
відзначеній «персоналістичною інспірацією» (Ж. Лакруа) і прокладеній Е.Левінасом, повертається до теоцентричної моделі міжособистісної комунікації. Але в ході
її переосмислення, що здійснюється фундатором постмодерністської діалогіки на
встановленому ним самим горизонті розуміння буттєвого Першоначала як Абсолютно Трансцендентного – відсутнього в людському житті, духовне осереддя «Я», основоположне для розкриття його як самототожного, зводиться до етичного – відповідального – ставлення до «Іншого» як до ближнього, яке задається баченням його
як образу Божого [15]. Відтак, поновлюючи у постнекласичному просторі філософствування теїстичне співвіднесення особистісного самоусвідомлення із граничною
комунікативною ситуацією, що формується зверненням людини до Бога, левінасівська «етика відповідальності» стверджує можливість лише опосередкованого – перенаправленого на інтерсуб'єктні стосунки – виявлення ініціатив долучення до Першоджерела духовності, визначальних для холістичного сприйняття особистості.
Тож людська особа в її самопізнанні відсторонюється від рецепції самої граничності
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комунікації, а відповідно – і від осмислення особистісності як принципу буття, усвідомлення якого потребує наближення до метаонтології особистості, відкритої
Надприродним Одкровенням і обґрунтованої святоотецьким богослов'ям, а в історико-філософському процесі сприйнятої при формуванні персоналізму і, насамперед, його течії, пов'язаної із православ'ям [4].
Виявляючи недостатність арсеналу раціонального пізнання для особистісного
саморозкриття, таке прирощення антропологічної проблематики спонукає до визнання, на сучасному етапі історико-філософського процесу, мета-онтологічного –
неосяжного для традиційної онтології – характеру проблеми людської особистості,
що був обґрунтований у середині 1950-х рр. видатним православним богословом і
філософом-персоналістом В. М. Лоським, який, зіставивши філософські і богословські підходи до визначення буттєвого статусу особистісності, ствердив звернення
до біблійного свідчення про створення людини «за образом і подобою Божою» як
основну умову її самопізнання [2]. Так перед новітньою філософією і посттрадиціоналістською свідомістю в цілому відкривається перспектива самооновлення, що
надихається осмисленням особистісного модусу існування у світлі всюдисущності
Бога, засвідченої безумовно-особистісною істинністю Слова Божого. сповіщеною
Ісусом Христом: «Я є шлях, і істина, і життя» (Ін 14:6). Знаменуючи оформлення
тієї «нової конфігурації» (Д. О. Узланер) філософської рефлексії, яка визначилась
як «постсекулярна філософія» (Ф. Блонд, Д. Капуто, Д. Мілбенк), ініціатива виходу
із «іманентного фрейму» (Ч.Тейлор) секуляризованого світосприйняття знаходить
підтримку у сфері богослов'я. У ній основний підсумок секуляризації світогляду відстороненість людського розуму від власних духовних витоків – осмислюється в
її передумовах, заданих схоластичним обґрунтуванням доктрини католицизму, очевидних для православних богословів ще з початку викладання богословських
курсів у Києво-Могилянській Академії (1690-ті рр.), але лише в наш час усвідомлених католицькими і протестантськими теологами. Відтак, консолідуючи зусилля,
покликані возз'єднати духовність і раціональність на теренах філософствування,
«філософія спрямовується в теологію, а теологія – у філософію» [5, c. 10].
Ініціюючи встановлення постсекулярного ракурсу сприйняття особистісності,
де поновиться розуміння «персони» як того, «хто існує у співвіднесенні з Богом....»
[14,с.488], ця комунікативна взаємодія передбачає і продовження філософсько-богословського діалогу, що виявився висхідним для формування, наприкінці ХІХ – у
першій половині ХХ ст., персоналістського напряму некласичної філософії, на
якому на підґрунті теїзму був стверджений особистісний принцип буття.
Історико-філософська реконструкція становлення і кола ідей персоналізму,
націлена на виявлення траєкторії його руху від персоналізації онтології до метаонтології особистості, доводить, що метаонтологічний вимір персоналістичного мислення
визначається долученням до Священного Писання, зокрема, у перекладах, та тріадології і христології Отців і Вчителів Церкви в рецепції, горизонти якої задаються конфесійною належністю філософів-персоналістів [3]. Основоположною і для європейських векторів персоналістської думки, орієнтованих переважно на католицизм, і для її
американської лінії, пов'язаної, передусім, із протестантизмом, стала ідея розробки персоналізованої онтологічної системи, що, відсторонивши філософські категорії від їх
імперсоналістських дефініцій, розкриє у їх нових визначеннях розуміння особистісності як буттєвої Першооснови, яке формується через долучення до свідоцтв Біблії про
Самосущу Особистість Творця та людину як Його образ і подобу та осмислення пояснень біблійної топології особистісного буття, наданих Великими Каппадокійцями –
святителями Василієм Великим, Григорієм Богословом і Григорієм Ниським.
У руслі формування французького персоналізму (Е. Муньє, Ж. Лакруа) втілення
інтенції, визначальної для теїстично-філософської концептуалізації особистості,
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звелося до декларації радикального відходу від раціоцентричної магістралі філософствування. Він інспірувався постулюванням «необ'єктивованості персони» (Е.
Муньє), що переросло в намагання подолати розмежованість горизонтів духовного
та раціонального сприйняття Божественного Одкровення, яка була запроваджена
томізмом при дистанціюванні від святоотецького ствердження досвіду самоусвідомлення людської особи як висхідного для пізнання Абсолютно Особистісного буттєвого Першоначала і призвела до домінування імперсональних раціоналістичних
форм мислення в західноєвропейській філософській традиції.
Ствердивши невиразимість персонально-суб'єктного в раціоналізовано-об'єктивістських дефініціях, персоналістична філософія Франції, що проголосила своєю
метою звільнення духовності від жорстких рамок раціоналізму, обмежилася закликом «розчистити дорогу перед вічно молодим духом» [16], зруйнувавши «мертві»
архіформи деперсоналізованих онтологій, і так і не наблизилася до осмислення метаонтології особистості. Власне кульмінаційною маніфестацією французького персоналізму стала концепція «комунітарної революції», яка була обґрунтована Е.
Муньє, щоб спрямувати інтерсуб'єктну комунікацію на тотальне заперечення раціонально вивірених «формулювань, що надають завершений вигляд мисленню і
життю» і «постійно стримують розвиток духовних цінностей» [16]. Тож, осмисливши основні підсумки рефлексії особистісного модусу існування, здійсненої французькими філософами-персоналістами, П. Рікер, який залишається чи не найвідомішим сучасним інтерпретатором їх творчості, ще у 1990-тих рр. змушений був визнати марність зусиль, націлених на подолання онтологічних абстракцій імперсоналізму в горизонталі міжособистісного спілкування – без виходу в його вертикаль.
Усвідомлюючи нездійсненність такого способу персонального самовизначення,
мислитель, орієнтований на персоналістичну доктрину, с формовану у Франції, констатував: «Персоналізм зійшов зі сцени... Особистість відроджується» [19].
При оформленні американського персоналізму (Б. П. Боун, Дж. Х. Хоуісон, Дж.
Ройс) намір персоналізувати онтологію втілився у побудову метафізики особистості в
ході перегляду підстав підсумкової – здійсненої Г. Гегелем – метафізичної «деперсоналізації» суб'єктної першоформи та первинної – запропонованої І. Кантом – феноменологічної дедукції емпіричних суб'єктів до знеособленої трансцендентальної суб'єктності, що спрямовувався на доведення нередукованості персонального розуму на векторах осмислення «дійсності особистісного знання» людини (Б. П. Боун) як самодостатнього пізнавального критерію [18]. Звернена до висхідного для християнської антропології – обґрунтованого Святими Отцями – визначення людського «Я» як розумного начала душі, долученого до Першоджерела духовності [1], рефлексія безумовноособистісного досвіду самопізнання людини, яка означила стартову лінію персоналістичної філософії США, у розкритті його необ'єктивованої безпосередності спиралася
на протестантське розширення встановлених католицизмом – на основі томістської теорії «двох істин» – меж розумоосяжного, що зберегло стверджене нею відсторонення
інтелектуального зростання від духовного вдосконалення. Через таке самообмеження
персоналістської думки Північної Америки у доступі до Слова Божого сформульована
нею аргументація достовірності необ'єктивовано-безпосереднього усвідомлення людською особистістю самої себе як самототожної була зведена до ствердження визначеності її інтелекту Верховним Розумом, виявленої в об'єктивній міжособистісній єдності знання, а відтак – перетворилася на обґрунтування опосередкованості внутрішнього звернення людини до Бога зовнішнім інтерсуб'єктним досвідом раціонального
пізнання. Відповідно, конструкція метафізики особистості, закладена при започаткуванні персоналістичного руху на Північноамериканському континенті, повернула рецепцію граничного досвіду спілкування у «доконечні пояснення» (Б. П. Боун) буття
[9], які надаються на ґрунті філософствування, але, зберігши її раціоналістичне обмеження, проблематизувала саме визнання первинності самопізнання людської особи
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для осягнення нею особистісності як буттєвого принципу.
Внутрішнє бачення особистості, сформоване у боунівському полі персоналізації метафізичних категорій, передбачає вихід за межі особистої ідентичності та єдності, означених інтеріоризацією досвіду «Іншого». Тож Б. П. Боун вимушений визнати: «Якщо особистість зберігає свою цілісність, вона повинна бути «на відстані
руки» як від Абсолюту, так і від речей» [7, с.113-144, 166] (тут і далі переклад мій
– В. П.). Відповідно до своєї персоналістської позиції філософ стверджує, що категорія каузальності не може розглядатися «абстрактно і безособово». Але відстороненість Б. П. Боуна від святоотецького богослов'я, обумовлена непохитною відданістю методизму, позбавила його тріадологічного арсеналу пояснення мета-онтологічного виміру особистісності [18], який розкривається Надприродним Одкровенням як спілкування людської особистості з Абсолютно Особистісним Богом. Тому
мислитель обмежується раціоналістичним інструментарієм особистісної саморефлексії, пов’язуючи здійснення граничної пізнавальної інтенції із реалізацією істинного значення каузальності у «самосвідомій каузальності вільного інтелекту» [7,
с.103-104]. Б. П. Боун стверджує, що порядок феноменального досвіду опосередковує реальний зміст, пізнаваний «нашими категоріями», тому що він обумовлюється
«Вищим Розумом, який проявляє свою думку через нього, і, таким чином, обґрунтовує ту об'єктивну єдність системи досвіду, яка передбачається у всьому нашому
знанні» [7, с.78,89]. Таким чином, аргументація безпосередності досвіду самоусвідомлення «Я», розгорнута філософом, перетворюється на ствердження опосередкованості внутрішнього звернення тварної особи до Творця зовнішнім інтерперсональним досвідом раціонального пізнання. Обмежуючи сферу особистісного самовизначення, таке повернення персоналістської думки до «раціоналізованого» сприйняття живого Бога робить проблематичною перспективу персоналізації онтології,
відкриту при проголошенні автентичності внутрішнього самосвідомого досвіду основним орієнтиром філософської рефлексії [3].
Але, незважаючи на виявлені внутрішні джерела проблематизації. «персональна
метафізика» Б.П.Боуна стала основоположною для Бостонської традиції персоналістичної філософії, розробленої його учнями Е.Ш.Брайтменом, Ф.Дж.Макконнеллом, Дж.А.Коу і Р.Т.Флюеллінгом, відомим як засновник другого за важливістю
північноамериканського центру персоналізму в університеті Південної Каліфорнії.
Засвоївши досвід філософствування «з позиції особистості», набутий їх учителем,
ці мислителі розширили горизонти перегляду філософської класики, встановлені на
старті персоналістичного руху у США, у ході співвіднесення платонівської та
кантіанської традицій.
Більш того, ідея «особистісної інтерпретації досвіду», що вийшла із Бостонської
«колиски» американського персоналізму, підтримала хоунісівську та ройсівську
ініціативи переосмислення принципів класичної філософії. Доктрина «персонального ідеалізму», розроблена Дж. Х. Хоуісоном, визначила основи персоналістської
школи, сформованої в університеті Берклі (Каліфорнія), тоді як реінтерпретація гегелівського концепту Absolute, здійснена Дж. Ройсом, інспірувала розвиток персоналістичних тенденцій у Гарвардскому університеті. Долучившись до ревізії «деперсоналізованих» визначень суб'єкта, гарвардські філософи У.Е.Хокінг та Ч.Хартсхорн проголосили себе персоналістами.
Оформивши діалогічний простір американського персоналізму, рецепція філософської традиції, здійснена ним, розкрила суперечливий характер спроб возз'єднання раціональності і духовності, ініційованих Б.П.Боуном і заснованих на його
зведенні духовного осердя особистості до до персоналізованого ratio.
З одного боку, боунівські прихильники, які зосередились на виявленні власне
філософських витоків персоналістської думки, стверджували, що розуміння особистості як граничної реальності стало головним результатом попереднього історико252

філософського процесу. Концептуалізуючи таке бачення генезису персоналізму,
Е.С.Надсон наголошує, що це «зрілий плід більш ніж двох тисячоліть інтелектуальних зусиль, вершина піраміди, основа якої була закладена Платоном і Аристотелем.» [13, с. 34]. У ході подальшої розробки надсівської телеологічної концепції
формування персоналістської філософії Р. Т. Флюеллінг пов'язує «висхідний
пункт» «першопочаткового персоналізму» із ранньою історією ідей: «він, в основному принципі, вже виражається у ствердженні Геракліта (536 - 470 до н.е.), що
фундаментальною реальністю є розум, тому що він один із усього творіння, має
здатність відрізняти себе від об'єктивного світу і навіть від свого власного досвіду,
стверджуючи, що цей Логос є постійним принципом у змінюваному світі. Анаксагор (500 - 430 р до Р. Х.) виявив ту ж персоналістичну тенденцію у ствердженні
розуму як основи існування, сили, яка організовує і направляє. Протагор (480 - 410
р до Р. Х.) назвав здатність людини відрізнятись основою будь-якого знання і науки,
виразивши це у відомій фразі: «Людина є мірою всіх речей, речей, які є, що вони є;
речей, яких немає, що їх немає» [11, с.21].
З іншого боку, подальша концептуалізація особистісного досвіду самопізнання,
що здійснюється в дискурсивному полі, породженому «особистим світом» Б.П.Боуна, стверджує його припущення «несформульованої діяльності розуму, яка є
дійсною суттю міркувань» [8, с.36, 259-262]. Аналізуючи ресурс філософської рефлексії, покликаної розкрити потребу в богоспілкуванні, пов'язану в її боунівській
конкретизації із «живою участю в моральних зусиллях і боротьбі людства» [8, с.
259-262], У.І.Хокінг стверджує, що «філософія не може привести до релігії, тому
що вона не може привести нас до пізнання Бога, і, перш за все ... філософія ніколи
не зможе створити Бога, Якому поклоняються» [12, с.97].
Інспіруючи подальший діалог з іншими напрямами філософствування, таке
розходження персональних досвідів сприйняття філософської традиції доводить:
персоналістична філософія, заснована у Північній Америці наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., не вичерпала свій потенціал. Тож історія американського персоналізму повинна бути продовжена...
У контексті заснування і розвитку польського персоналізму (Папа Римський Іоанн
Павло ІІ (К. Войтила), Ч. Бартнік) формулювання презумпції розгляду реальності крізь
призму «факту особистості» супроводжувалося проголошенням її «таємницею, більшою, ніж homo sapiens» [6; 20; 21], що стало логічним продовженням і визначення
людини як «непізнаваного буття» – положення неотомістської метафізичної концепції,
націленого на встановлення меж зовнішнього пізнання особистісного, і доведення недосяжності для трансцендентальної редукції Абсолютної Трансцендентності Божественного існування – рефлективного обмеження внутрішньої пізнаваності суб'єктивного, запровадженого класичною феноменологією. На цьому векторі рефлексії особистісності постулат про необ'єктивованість персони трансформувався в умовивід про її
непізнаваність, ускладнивши ту зміну індикатора побудови метафізики як «істинної
системи» (І. Кант), здійснити яку покликана персоналістична філософія в орієнтації на
не опосередковану раціоналістично зверненість людської особи до Бога.
Означена багатовекторність підступів персоналістської думки до метаонтологічного виміру особистості доводить, що основним дороговказом при прокладанні
шляху до нього є металогіка тринітарного мислення, яка виявилась у IV ст. – в «золоту добу» богослов'я – при змістовому оновленні філософських категорій «іпостась» (υπόστασις) і «сутність» (ουσία), здійсненому видатними Вчителями Церкви –
вихідцями з Каппадокії, щоб надати раціонально осяжне обґрунтування тріадологічної догматики. Відтак при оформленні постсекулярного простору особистісного самоусвідомлення, що інспірується нововідкриттям, наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.,
«етичної потреби в етичному Творці» (Б.П.Боун) як запиту людини, визначального
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для виявлення її персональної ідентичності, підґрунтя для возз'єднання раціональності і духовності визначиться саме в ході осмислення того досвіду філософської експлікації металогічної структури богословського пояснення особистісності буття,
який засвідчив переростання, в 1950-тих рр., тенденцій її персоналістичної рефлексії
на православному підґрунті, сформованих на межі ХІХ – ХХ ст. у Східній Європі, в
напрям розвитку персоналізму, укорінений у православ'ї.
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В. Ф. Апшай
ПОНЯТТЯ «СЕКТА» В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ
НАУКОВО-РЕЛІГІЙНИХ АСПЕКТІВ ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ
В сучасних умовах розвитку філософії ми спостерігаємо великий інтерес та намагання звертатися до релігійної філософії з метою винаходження витоків становлення понять та уточнення змісту термінів. Виявлення відомостей про поняття ведуть до більшого розуміння їх первинного або новоутвореного змісту, що уможли254

влюють їх включення до матеріалів навчальних курсів. У пошуках форм та процесів, що об’єднують спільноти людей, поняття секта набуває великого науково-філософського значення. Особливо з огляду на те, що секта у повсякденному розумінні
завжди несе негативний зміст і потребує певних пояснень у ході викладання відповідних навчальних дисциплін.
Більш як тисячолітня історія релігій показує, що люди інтуїтивно користуються
словом секта, називаючи так, то ті, то інші форми релігійного угрупування. Але в
чому секрет такого легкого поводження з цим словом, з огляду на той факт, що єдиного визначення для нього не існує? Оскільки кожне із запропонованих визначень
секти має ряд недоліків і виключає ті чи інші секти з числа сект. Ми бачимо, що
легкість інтуїтивного використання слова «секта» протягом всієї історії релігій незрівнянна зі складністю його використання в науковій літературі з причини відсутності єдиного визначення.
Великий тлумачний словник сучасної української мови надає нам два визначення слова «секта». Згідно з першим: секта – це «релігійна громада, що відокремилася від панівної церкви»[1, с.1112]; майже те саме читаємо у словнику російської
мови Ожегова, – це «релігійне об'єднання, що відокремилося від якого-небудь віровчення і йому протистоїть» [2]; а у філософському словнику подається визначення,
яке претендує на всеохоплююче вирішення даної проблематики: секта – це «загальна назва різних течій та об’єднань віруючих, які склалися як опозиція пануючому
релігійному напряму» [3,с.613]. По-перше, тоді цілий ряд розглянутих сект у підручнику О.Л.Дворкіна не можна називати сектою, про що він і сам пише[4], тому що
не всі секти відокремлювалися від якого-небудь віровчення, хоча формувалися на
його основі. По-друге, існують секти, які не являють собою опозицію пануючому
релігійному напряму, наприклад, секти язичницьких релігій, сформовані без елементів християнського віровчення.
Згідно з другим визначенням, приведеним у великому тлумачному словнику,
секта – це «відокремлена група осіб, що замкнулась у своїх вузьких групових інтересах» [1,с.1112]; знову ж таки, те саме ми читаємо у словнику Ожегова, – це «група
осіб, що замкнулася в своїх дрібних, вузьких інтересах» [2]. Багато хто пов'язує замкнутість релігійної організації з поняттям секта, в тому числі сектознавець
А.Л.Дворкін. Він визначає секту як «закриту релігійну групу, що протиставляє себе
основній культурологічній релігійній громаді (чи основним громадам) країни або
регіону» [4]. Це означає, що як тільки відкритість будь-якої секти стає очевидною,
її перестають називати сектою. Так сталося з багатьма протестантськими сектами,
так сталося з самим Християнством, адже колись його називали іудейською сектою.
Замкнутість і закритість ні в якому разі не може бути хорошим критерієм для визначення секти. Не тільки тому, що деякі секти від цієї властивості з часом відмовляються, а й тому, що навіть традиційні християнські конфесії можуть підпадати
під це визначення з огляду на недопущення іновірців до своїх таїнств. Певна закритість і замкнутість, і водночас переконання у винятковому пізнанні істини, є властивостями самого Християнства, на відміну від відкритості язичницьких релігій.
Звичайно ж, всі християнські деномінації, і навіть псевдохристиянські, успадковують ці властивості.
Відомий фахівець сектознавства Р.М.Конь дає широку характеристику ситуації,
що склалася у полі визначення поняття «секта» [5]. Він описує підходи до визначення секти в католицизмі, протестантизмі, православ'ї, радянському і російському
релігієзнавстві [5, с. 43-45, 70-72, 86-94, 122-132, 148-152, 255-264]; всі ці підходи
виявляються різними. До того ж, дослідники доходять висновку, що деякі секти поступово перетворюються на інші типи релігійних об'єднань, зокрема американський
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протестантський теолог Р.Нібур, який відзначив, що «сектантська закритість змінюється закритістю помірною, тобто, церковною; секти перестають відрізнятися від
церкви у своєму ставленні до навколишнього світу, хоча у ряді інших відносин вони
все ж таки не підходять під поняття «церква»« [6, с. 41].
Таким чином, зберігається завдання виявлення характерних рис секти, які чітко
відрізняють її від інших форм релігійного об’єднання та проводять чітку межу між
поняттями «традиційна релігія» і «секта». Побачити відмінні риси сект можна
тільки споглядаючи історію релігійних формувань, проаналізувати все, що колинебудь називалося сектою, та визначити, що між ними було спільного. За більш ніж
тисячолітню історію релігій відмінні риси, без яких секта не є сектою, чітко проглядаються, а найголовніше, що це риси незмінні на противагу такій відмінності, наприклад, як закритість секти.
На нашу думку, визначення, побудоване на основі таких незмінних властивостей секти може виглядати так: Секта – це релігійне об'єднання, яке сформувалося
на основі декількох або одного релігійного віровчення, але від нього відрізняється
та відокремлюється, а іноді навіть протистоїть, при цьому основною рисою секти,
яка відрізняє її від інших релігійних формувань, є відсутність, у релігійних лідерів,
історичного та спадкоємного зв’язку з найвищим, для них, релігійним авторитетом
та засновником віровчення, на основі якого сформувалася секта. Робочий варіант
визначення поняття «секта» налаштовує на відзначення суттєвих відмінностей різних форм їх організації, а також виявляє певні відмінності їх форм від культурнорелігійного простору.
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О. О. Абакумова
ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ОРІЄНТИР
МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ОСВІТІ
Освітня галузь сьогодні зустрічається з проблемами, процес осягнення,
розв’язання та прогнозування шляхів виходу з яких лежить поза межами суто педагогічної науки і потребує залучення методологічного апарату філософії освіти,
пріоритетним завданням якої нині є пошук шляхів відповідності сучасної системи
освіти новим умовам та вимогам розвитку сучасного суспільства.
Сучасна освітянська сфера є контрапунктом, перетином, в якому сходяться активні впливи протилежних тенденцій, що вони спрямовують систему освіти, з одного боку, на людину, виховання особистості, розвиток її здібностей і потреб, а з
іншого – на вимоги ринку освітніх послуг і праці, на конкуренцію. За таких суперечливих умов одночасної дії конструктивних і деструктивних за своїми результатами
детермінант для кожної людини відкривається подвійна можливість: стати як недостовірною – некреативною, відділеною від власної сутності, нездійсненою, соціально пасивною, чи навпаки – здійснитися як історичний суб’єкт, як самодіяльна,
256

творча, цілісна особистість – суб’єктність. У зв’язку з цим у здійсненні освітньої
політики актуалізуються теоретичні розробки і практичне впровадження гуманістичних форм і методик інноваційного розвитку освіти, що є значимим, – а має стати
визначальним, – з соціальної точки зору.
На наше переконання, перспективи модернізації системи освіти в Україні залежать від наукового осмислення граничних основ педагогічного знання і освітянської діяльності в цілому, а також від теоретичного обґрунтування стратегій і методів
ефективної організації освітніх практик, щоб освіта як олюднення знання і осереддя
соціалізації, що забезпечує розвиток особистості, реалізувала, – а в перспективі –
була в спромозі здійснювати, – свій стратегічний потенціал.
Висвітлення, осмислення і вирішення означених вище проблем, завдань та питань належить до сфери досліджень філософії освіти і вимагає застосування її методології. З одночасним розвитком, – вдосконаленням, – останньої, зрозуміло. Тож
сьогодні філософія освіти має виступати методологічним орієнтиром модернізаційних процесів у освіті, їх дослідження, прогнозування і планування, базою теорії і
практики освітніх стратегій і управління.
Вітчизняними науковцями філософія освіти нині розробляється як галузь філософського пізнання та знання, спрямована на дослідження сфери освіти і виховання
як умов та процесів самовідтворення соціокультурної основи суспільства у світоглядному, методологічному, епістемологічному, аксіологічному та ін. аспектах. Застосування фундаментальних філософських ідей і методів до педагогічної теорії та
практики надає освітньо-виховним цілям та ідеалам конкретно-історичного змісту
та соціально-культурного виміру, філософські категорії, принципи та закони функціонують в освітянській діяльності як методи, що вони, базуючись на добротній
традиції, спрямовані у пошук, у проектування та створення нових освітніх інституцій і систем. Філософія освіти включає теорію і практику пізнання в процесі регулювання та реалізації освітньо-виховними засобами процесу соціалізації або/та
ресоціалізації людини.
Ідеї, концепції і методи сучасної української та зарубіжної філософії освіти також виходять з того, що будь-яка педагогічна система завжди ґрунтувалася на певній системі філософії, а будь-яка філософська система у прикладному втіленні своїх
теоретичних принципів та ідей реалізувалася через педагогічні теорії та практики.
Кожна значна філософська система завершувалася в історії культури етикою, головний зміст якої становили вчення про мораль, теорія освіти і виховання. Філософія
забезпечувала формулювання педагогічної теорії на відповідному категорійному рівні, систематизовано і у відповідності до загально-світоглядних установок тієї чи
іншої історичної доби. А. Коменський і Ж.-Ж. Руссо, М. Пирогов і А. Дистервег, Л.
Толстой і К. Ушинський, А. Макаренко і В. Сухомлинський були не лише знаменитими педагогами, але й видатними філософами, бо своє осмислення всезагального
наближали до людини, переводили його у освітній процес, конкретну навчальновиховну діяльність. Вони здійснювали індивідуалізацію всезагального і піднесення
індивідуального до всезагального.
Так і сьогодні філософія має постати у якості теорії освіти, оскільки, як влучно
зазначив відомий вітчизняний філософ В. Андрущенко, «насамперед, опікується
ідеалом – визначенням якості і змісту своєрідного «духу епохи», на якому базується
цей тип культури, виробництва, спілкування і який «делегується» в освіту як суспільно визначена вимога, норма, стандарт чи ідеал» [1, с.9].
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Г. В. Коротіч
ДО ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФІЇ СТУДЕНТАМ
НЕФІЛОСОФСЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Сучасний викладач філософії в закладах вищої освіти стикається із викликами,
пов’язаними із скороченням аудиторних годин і необхідністю постійно реагувати
на соціокультурні зміни у суспільстві. З одного боку, сприяти викладанню філософії студентам нефілософських спеціальностей могло б те, що є доволі багато молоді, здатної до критичного системного мислення, яка прагне здобути гарну освіту,
розуміє необхідність самоосвіти, читання глибокої за змістом літератури. З іншого
боку, занурення у світ сучасних інформаційно-комунікаційних технологій створює
у тих, хто навчається, ілюзію можливості швидкого і легкого пошуку відносно простих відповідей на фундаментальні проблеми буття. Реакція на кризові явища у суспільстві також є неоднаковою. Деякі воліють уникати того, що здається дуже складним і викликає напруження, потребує зосередження та ще й не гарантує одержання
правильної відповіді. Необхідно бути готовим відповідати на питання навіть не про
практичне значення філософії у житті людини та суспільства, а на вузько поставлене питання щодо користі від її вивчення. Тому викладання розпочинається формуванням мотивації до вивчення філософії із урахуванням означених вище та інших
чинників. Ця мотивація повинна підтримуватися постійно, через зміст і форму викладання, за допомогою доцільного використання сучасних технічних засобів та інтерактивних методів навчання.
Ще античні оратори вважали глибокий зміст промови головною її окрасою. Враховуючи їхній досвід, сучасному викладачеві необхідно подбати про змістовність,
достойний науковий рівень матеріалу, який він пропонує для вивчення. Але як зробити цей процес цікавим для студентів? Одного разу, під час конференції «Аристотелівські читання», яка проводилася у Маріуполі у 1991 році, ми мали велике інтелектуальне задоволення спостерігати, як А. М. Чанишев, майже експромтом, створив
справжню філософську театральну виставу, в якій маріупольські студенти в образах
античних філософів вели дискусії, намагаючись відтворити їхні погляди. Вистава викликала у всіх присутніх захоплення і бажання використати такий ефективний метод
знайомства молоді з історією філософії. Стародавні (і не дуже) філософи не повинні
виглядати як музейні експонати, чиї думки могли б зацікавити тільки їхніх сучасників. Необхідно розкривати велике значення їхньої творчості для сьогодення, для створення нових дискусій, не боячись появи нових інтерпретацій відомих текстів. Для
самостійного вивчення студентами слід пропонувати не тільки уривки з творів («першоджерела»), але й біографії філософів. Особливий акцент можна зробити на тому,
що це були непересічні особистості із всебічно розвиненим світоглядом, які мали талант не тільки до філософії, але й до інших галузей знання. Подив у студентів викликає, наприклад, з’ясування зв’язку між «Монадологією» Г. Лейбніца і його вченням
про диференціал або зв’язку між філософськими і науковими поглядами Р. Декарта.
Після таких конкретних прикладів набагато легше розкривати, наприклад, значення
філософії для створення наукової картини світу, розглядати питання про статус філософських основ науки у структурі наукового знання.
Викладаючи філософію студентам технічних спеціальностей, обов’язково слід
зупинитися на вивченні проблем філософії техніки. З’ясування сутності техніки, перспектив її розвитку, її місця у розвитку культури допомагає як в опануванні спеціальними знаннями, так і філософськими. Техніка є способом самореалізації людини, і багато залежить від того, як сама людина розуміє власну сутність і власні
завдання. Зацікавлення у студентів викликає те, як відомі філософи (К. Ясперс,
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М. Гайдеггер, М. Бердяєв, Х. Ортега-і-Гасет та інші) розкривали природу і сутність
технічного, техніку як втілення сутнісних сил людини, зв’язок природного і технічного. Це створює підґрунтя для філософського аналізу тенденцій розвитку сучасних технологій, у тому числі інформаційно-комунікаційних, їхнього впливу на розвиток людини та суспільства, усвідомлення як нових можливостей, так і нових ризиків, а також своєї відповідальності за результати власної діяльності.
Міркуючи на теми глобальних проблем сучасності, неможливо не зупинитися
на аналізі філософських основ концепції сталого розвитку, а також на вирішенні
питання про створення адекватної сьогоденню системи цінностей. Слід розкрити
безпосередній зв’язок, наприклад, науки і моралі, особливо економіки і моралі (наводячи приклади із наших реалій), пояснити витоки глобальних проблем із позицій
аксіології. Тоді завдання з’ясувати сутність поняття «духовність» виглядатиме для
студентів життєво важливим. Це буде вагомим аргументом щодо величезного практичного значення філософії.

О. О. Балагура
ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ
ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ
Модернізація усіх сфер життєдіяльності людини висуває все більше новітніх
вимог до людини ХХІ століття, яка, фізіологічно, психічно і духовно не завжди
встигає за змінами, які світові нав’язує технологічний прогрес. Сучасний ритм
життя вимагає нових знань, нових технологій щодо їх використання й застосування,
а отже й нового, більше адаптованого до реалій сьогодення, педагогічного ресурсу,
якому вже не достатньо теоретичних відомостей із різних наукових галузей. Практичне застосування отриманих знань продовжує відігравати важливе функціональне, проте вже далеко не пріоритетне значення.
Все дедалі більше на тлі цивілізаційного поступу простежується неординарна
для одних, й елементарна для інших потреба у впровадженні стандартів якості в
сфері емоційного життя людини.
Кожна особистість, на якому б етапі свого розвитку вона не знаходилася – на
піку успіху або в складний період життєвих негараздів – вибудовує різні стратегії
виходу із криз, проте важливо в основі життєдіяльності дитини, підлітка чи свідомо
зрілої людини виникає потреба в самоусвідомленні щодо емоційного «оформлення
життя» її власного буття.
Звісно ж, чим раніше в особи будуть сформовані потреби, пов’язані з емоційним
комфортом, тим більше шансів у неї буде на продуктивну внутрішню та зовнішню
самореалізацію.
Проблематичним (в практичному сенсі) залишається питання культивування позитивного мислення, позитивних емоцій, позитивної діяльності в освітянській галузі.
Й це цілком логічно, оскільки «позитивна» педагогіка, або педагогіка, яка орієнтується
на успіх, на задоволення від навчальної діяльності, на позитивні емоції чи школярів,
чи студентів ВНЗ, може мати шанси на запровадження й розповсюдження лише за
сприятливих умов розвитку і функціонування в країні всіх життєвовизначальних сфер
для її громадян: економіки, політики, права, медицини, оборони тощо.
Емоції, як суб’єктивні переживання, являються собою один з надзвичайних феноменів внутрішнього життя людини, тому виховання емоційної культури є важливим компонентом розвинутої та духовно багатої особистості.
Емоційна культура особистості розвивається сама собою, вона змінюється в за259

лежності від інтересів, установок, цінностей, середовища. Вона виступає як своєрідний підсумок емоційної вихованості, яку проходить особистість у своєму розвитку, має особливості, пов’язані з віком, та умовами виховання та навчання.
Сьогодні вкрай необхідним є баланс між: емоційною та інтелектуальною сферами; здатністю виражати свої емоції та вміти їх стримувати. Завдання, що полягає
в оптимальному спрямуванні емоцій, а не в їх пригнічуванні й викоріненні, є важливою за своїм життєвим значенням проблемою [1]. Й, на нашу думку, вище зазначене стосується, перш за все, високопрофесійної діяльності педагога, починаючи
від вихователів дошкільних навчальних закладів до представників професорськовикладацького складу вищих навчальних закладів тощо.
Підсумовуючи вище зазначене, визначаємо, що емоційна культура особистості
– це складне динамічне утворення, своєрідний рівень якості, що виявляється в здатності особистості емоційно реагувати або переживати (проживати) інтелектуальні,
морально-естетичні прояви життя, у потребі творення та перетворення доволі непростих сучасних реалій у взаємовідносинах Людина-Людина, Людина-Світ. І в залежності від того, наскільки буде ускладнюватися буття індивіда в умовах прогресивних та регресивних змін, настільки буде залежати палітра емоцій в контексті їх
продуктивного застосування, оскільки почуття та емоції здатні повністю підпорядковувати під себе картину світу особистості.
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В. П. Лазаренко
СВІТОГЛЯД ЯК СУСПІЛЬНО ВИРОБЛЕНА ФОРМА
САМОСВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ
Світогляд – форма суспільної самосвідомості людини, через яку вона сприймає,
осмислює та оцінює навколишню дійсність як світ свого буття й діяльності, визначає і сприймає своє місце й призначення в ньому. У свідомість входять узагальнені
уявлення про світ і саму людину про спрямованість ходу подій у світі, про сенс
людського життя, історичну долю людства тощо, а також система переконань,
принципів та ідеалів.
У підручнику «Вступ до філософії» (частина І) світогляд визначається таким
чином. «Світогляд – це сукупність поглядів, оцінок, принципів, визначаючих найзагальніше бачення, розуміння світу, місця в ньому людини і разом з тим життєвої
позиції, програми поведінки, дії людей» [1, с.24-25]. Автори «Навчального посібника з філософії» стверджують: «Світогляд є системою принципів, знань, ідеалів,
переконань, ціннісних орієнтацій, надій та вірувань, котрі визначають діяльність
індивіда або соціального суб’єкта. Світогляд є формою його суспільної самосвідомості, через яку суб’єкт усвідомлює свою соціальну сутність і оцінює сувою духовно-практичну діяльність»[2, с.12]. В принципі можна погодитись з цими визначеннями. Однак потрібно звернути увагу студента на те, що для більш глибокого проникнення в сутність світогляду недостатньо зафіксувати лише основні структурні
компоненти цього феномену (погляди, оцінки, принципи і таке інше). Необхідно
з’ясувати саму природу світогляду, визначити його головні функції.
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Перш за все варто зазначити, що світогляд – це невід’ємна ознака людської свідомості. Відомий російський філософ в еміграції С.Л. Франк зазначав наступне : «Світогляд – це завжди одночасно продукт і виявлення творчого індивідуального духу, духовної особистості. У цьому суто конкретному і прямому сенсі існує, власне, стільки
світоглядів, скільки окремих творчих індивідуальностей або геніїв» [4,с.472]. Як і
всяка свідомість, він являє собою суспільно вироблену форму відображення дійсності.
Причому визначати особливість світогляду полягає в тому, що він: по-перше, відображує дійсність в її цілісності, а саме об’єктом його відображення виступають не окремі
ізольовані речі і явища, а зовнішній по відношенню до людини світ в цілому (і тільки
через цей зовнішній світ – речі і явища в ньому): по-друге, відображує дійсність і її
значимості для людини і людства, а саме відображення орієнтоване на те, як зовнішній
світ ставиться до людини і людського суспільства; по-третє, відображує духовний потенціал самої людини, її внутрішній світ, в якому все особистісно-своєрідне, інтимне
обов’язково пов’язане з відношенням себе до роду людського.
Звідси виходить, що про людську свідомість як про світогляд можна говорити
тоді, коли предметом цієї свідомості стає співвідношення між внутрішнім світом
людини, його «Я» і зовнішнім по відношенню до нього світом. Світогляд – це суспільно вироблена форма усвідомлення людиною реальної роздвоєності свого
життя, завдяки чому вона духовно виділяє себе з усієї оточуючої дійсності, визначає
своє місце в потоці природних і суспільних подій. Тому основні структурні компоненти світогляду можуть бути виражені поняттями «світ» та «людина» світ в його
відношенні до людини і людина, яка самовизначається в своєму природному та суспільному світі. Саме за допомогою світогляду людина усвідомлює себе, оцінює
свої потреби та інтереси, ідеали та мотиви поведінки.
А це означає, що світогляд в житті людини відіграє незамінну за своєю значимістю роль. Він виконує функцію самосвідомості, служить людині як духовний інструмент в практичному самовизначенні в суспільній та природній дійсності. Світогляд визначає власну позицію людини у ставленні до всіх життєво важливих явищ
та подій у світі. Він задає людині горизонт та спосіб бачення світу і самому себе в
цьому світі. Світ «відкривається « людині через її світогляд, і те, яким він їй «відкривається», залежить від цього світогляду.
Однак світогляд – це не просто світорозуміння, сукупність узагальнених поглядів людини на світ і своє місце в світі. Він не зводиться лише до знань і не функціонує як знання, хоча і містить його. Специфіка світогляду полягає в тому, що він
виступає засобом духовного світоперетворення. За своєю природою світогляд є спосіб духовно-практичного освоєння світу. Сказане вимагає певних пояснень.
Головною визначальною рисою людини є її здатність до універсального перетворення оточуючої її природної і соціальної дійсності, часто іменованої освоєнням
світу. Освоєння світу здійснюється людиною трьома основними способами, що знаходяться в тісному взаємозв’язку і взаємодоповнюваності. Це, по-перше, матеріально-практичне освоєння світу – прагнення перетворити зовнішню по відношенню
до людини природну і соціальну дійсність у відповідності з її потребами; по-друге,
духовно-пізнавальне (теоретичне) освоєння світу – прагнення відобразити в системі
знань дійсність у тому вигляді, як вона існує поза людиною, а саме прагнення побудувати теоретичну «модель» світу та його компонентів: по-третє, духовно-практичне освоєння світу – прагнення осягнути світ в його значимості для самої людини,
в його відношенні до людських потреб, бажань, мети.
Духовно-пракичний спосіб освоєння світу передбачає не лише знання про світ,
але включає в себе і емоційно-чуттєве переживання людиною оточуючої її дійсності, а також духовне перетворення світу людиною у відповідність зі своїми ідеалами, інтересами, прагненнями. Саме таким – духовно-практичним – способом
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освоєння світу і виступає світогляд. В цій якості він відрізняється від теоретичного
способу освоєння світу (наприклад, науки) перш за все тим, що якщо останнє орієнтується на утвердження людини в житті такою, якою їй дозволяють бачити себе і
життя її потреби, інтереси, переконання. Тому поряд з деяким уявленням про світ
світогляд включає в себе ще й особистісне ставлення людини до цього світу, її переживання й оцінку з позиції певних ідеалів, цінностей, жадань.
Ось цей стислий аналіз основної функції та природи світогляду дозволяє сформулювати його визначення. Світогляд – це суспільно вироблена форма самосвідомості людини, через яку вона сприймає, осмислює та оцінює оточуючу дійсність як
світ свого буття, визначає і переживає своє місце і покликання в ньому. Світогляд є
спосіб духовно-практичного освоєння світу, за допомогою якого людина духовно
перетворює дійсність у відповідності зі своїми потребами, надіями, ідеалами.
Додамо, що світогляд може мати найрізноманітніші форми свого виявлення. Він
може виражатися мовою політики, права, науки, мистецтва, релігії і таке інше.
Якою з цих мов та чи інша людина висловлює своє відношення до зовнішнього світу
– це питання її соціального буття, способу життя, досвіду, знань, культури. Суттєвим є інше: в будь-якій формі і будь-якою мовою світогляд виступає органічним
втіленням самосвідомості людини, її як би «внутрішнім обличчям». Однак існує і
така форма вираження світогляду, яка обов’язково притаманна кожній людині, не
зважаючи на її професійну діяльність, суспільний стан, нахили і прагнення. Справа
в тому, світогляд кожної конкретної людини виростає безпосередньо з її життєвопрактичного досвіду і відображує її природні потреби і інтереси. Тому світогляд
перш за все виявляє себе у формі буденної свідомості і виражається звичайною,
природною мовою, «мовою реального життя».
Втому ж випадку, коли світогляд набуває теоретичної форми свого вираження
та розвитку, коли світоглядна проблематика стає спеціальним предметом особливої, пізнавально-теоретичної діяльності свідомості, - в цьому випадку ми уже говоримо не про світогляд як такий, а про філософію. Великий російський філософ П.О.
Флоренський писав, що «філософія є зростанням світогляду, його безпосередня обробка, його улюблене чадо»[3, с. 130]. При всій розбіжності ролей та долі багатьох
філософських вчень, шкіл та напрямків неможливо не визнати те, що всі вони склались в історії людської культури як теоретично виражений світогляд їх творців, як
особистісно-своєрідні системи категоріальних світоглядних проблем. Тому в найзагальнішому вигляді філософію можна визначити як форму теоретичного вираження і розвитку світогляду.
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О. С. Павлова
ПРИНЦИП ПАРТНЕРСТВА ЯК ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Рівень освіти являється ключовим фактором у побудові нового суспільства. Педагогічна наука, спрямована на розширення кордонів у сфері інновацій та технологій, а також принципів, що сприятимуть розвитку мислячої людини. Завдяки зусиллям видатних педагогів-новаторів: Захаренка О., Макаренка А., Онищука О.,
Ткаченка І., Стельмаховича М., Сухомлинського В. та ін. відбувається зміна освітніх орієнтирів та визнання значущості історичних персоналій. Відомий філософ та
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педагог Дьюї Д. наголошував, що завдання освіти – виявити природні нахили й розвивати їх для суспільного добра [1]. Головне завдання вчителя – бути провідником
у передачі багатовікового досвіду молодому поколінню, сформувати освічену особистість. Партнерська взаємодія відбувається тоді, коли існує міжособистісний діалог у словах, вчинках, творчості, праці та ін. Велике значення у взаємозв’язку
суб’єктів суспільної взаємодії належить комунікації.
Комунікація – тип активної взаємодії між об’єктами будь-якої природи, що передбачає інформаційний обмін. Комунікатор – людина зі схильністю (задачею)
впливати на оточуючих (партнера) адресно, і доцільно, підбираючи дії, слова, інтонації та формулювання, щоб отримати потрібну реакцію або відповідь [2].
Історичні факти впливають на реалізацію підходів до навчання, які спираються
на інформаційні уявлення про епоху, в якій відбувається діалектична взаємодія.
Слід згадати мудрість Сократа який вважав, що головне завдання наставника полягає у пробудженні потужних духовних сил учня. Філософ першим запропонував діалектику, як метод відшукання істини шляхом формулювання правильних запитань, які підштовхують до відповіді. «Грецька традиція ґрунтується на безпосередньому діалозі, співтворчості вчителя та учня, що використовується в педагогічній
практиці у наступних століттях» [3].
Наукова об’єктивність педагогічних процесів XX століття в сучасній історіографії залишається предметом дискусій. Найчастіше події та явища розглядаються з
позиції ідеології конкретної держави, а історичні персоналії визначають траєкторію
біфуркацій. Так, наприклад, радянський новатор Захаренко О. був одним із зачинателів педагогіки співробітництва, де визнавалися нові орієнтири в системі навчання.
Цей напрям вітчизняної педагогіки другої половини XX ст. має споріднені засади із
принципом партнерства, які ґрунтуються на гуманізмі, і творчому підході.
В історичному аспекті партнерство може розглядатися у сфері суспільного
життя (школа, сім’я, громадські організації, підприємства та ін.), але водночас має
й менший діапазон (суб’єкт-суб’єктні зв’язки та ін.). Слід наголосити на тому, що
вчитель повинен розгледіти в учнях відчуття радості чи смутку, їх індивідуальні
здібності, духовний світ. У 30–80-х рр. система освіти в СРСР вибудовувалася на
засадах єдності держави та сім’ї. Комуністична партія УРСР, профспілкові, комсомольські та піонерські організації здійснювали вплив на формування дисциплінованості й організованості дітей. Через колектив відбувалося впровадження ідей радянської педагогіки.
Принцип партнерства проявляється в діалозі, взаємодії, взаємоповазі, доброзичливості та ін., що виникає, як наслідок соціокультурних, історіографічних зав’язків. «Людина широкого, і самостійного розуму прагне всебічно осмислити, і проаналізувати вивчаюче явище, щоб досягти нових результатів і розуміє відносність
досягнутих знань» [4].
Таким чином, провідним фактором принципу партнерства, як проблеми в історичному контексті є організація суспільства з урахуванням подій, що залежать від
моделі управління. Розуміння принципу партнерства залежить від епохи, де в кожному окремому з періодів впроваджується педагогічна ситуація. В свою чергу, саме
конкретні дії виокремлюють учасників на історичній арені та формують діалог між
ними. Отже, ступінь взаємозв’язку того, хто навчає і того, хто сприймає, зокрема
згідно принципу партнерства, вимагає подальшого розгляду у педагогічній науці.
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А. В. Прохоров
ФЕНОМЕН АКАДЕМИКА В.И. АНДРЕЕВА
(ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКИЙ РАКУРС)
Ещё в середине 80-х годов прошлого века, осмысливая образовательный опыт,
мы пришли к выводу, сохранившему актуальность до сих пор. Некритичное погружение в реализацию рекомендаций из многочисленных учебных, научно-популярных и научных текстов, которые, с одной стороны, являются результатами научных
изысканий классической узкой направленности, а с другой стороны, возникают в
русле решения только программных образовательных задач, ведёт к пространственному и психологическому отрывам от практической жизни человека. И, как было
осознано впоследствии, придаёт ей искусственное направление, тормозит поступательную динамику требуемых изменений, вносит дисгармонию в процесс сущностной самоактуализации человека. Преодоление данного противоречия возможно на
пути развития реалистичного воззрения и выстраивания на его основе конструктов
целостной жизнедеятельности. Что нами было и предпринято в 90-х – 2000-х годах.
В частности, в ходе рассмотрения феномена В.И. Андреева (1940-2015), одного из
признанных авторитетов в области саморазвития человека (например, [1;2;3;4]). Но
методологический формат поиска отличался от исходных ориентаций других исследователей. Во-первых, тем, что понятийный ракурс выходил за рамки традиционного (личностного) педагогического «психологизма» (В.В. Краевский, В.А. Сластёнин, К.Д. Ушинский, Г.П. Щедровицкий и др.). Во-вторых, реализацией требования переосмысления имеющихся частнодисциплинарных знаний в новой методологической парадигме (В.С. Стёпин, В.И. Андреев и др.). В-третьих, постнеклассическими масштабами объекта и предмета размышлений. В-четвёртых, комплексом
методологических подходов и метаприниципов, позволяющим удерживать объект
и предмет исследования в многоаспектном, многомерном и многофакторном перекрестье внимания. В-пятых, использованием инновационного метапредметного
средства предметного анализа. В-шестых, инструментальными взглядами, прошедшими многолетнюю вариативную апробацию и получившими вердикт реалистичности академика. В-седьмых, целенаправленным сравнением тематического информационного контента со сведениями об И.П. Павлове, В.А. Сластёнине, К. Роджерсе. Некоторые общие представления, полученные в ходе исследования, таковы.
В истории педагогики феномен В.И. Андреева – ёмкий пример целостной жизни
выдающегося учёного. Фрактальная «пружина» его человекоразмерной системы бинарно (внутренне-внешне) разжалась при траекторном самодвижении в пространстве-времени в сущностном результирующем направлении. Это неординарное явление, имеющее предтечный, прижизненный, послежизненный компоненты и аналогичное бинарное (фрактальное и траекторное) саморазвитие, обнаруживает сингулярность с большой плотностью жизненного опыта и переходом из одного научного
пространства в другое (практика – теория, неклассика – постнеклассика). А также
бифуркационность с векторами дальнейших изменений и эстафетных поисков. Сингулярная сжимаемость обуславливается тем обстоятельством, что вся системная
сложность сводима к малому числу моделей закономерной природы, которыми мы и
оперируем. Следует отметить, что сам В.И. Андреев изначально выстраивал свой
жизненный путь (как пучок взаимосвязанных линий самодвижения) не на основе
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научного алгоритма, а по глубинному внутреннему интересу, интуиции, формировавшемуся здравому смыслу, прагматизму. Однако сформулированные им впоследствии принципы, правила жизни, ценностно-смысловые ориентации и ещё раз апробированные приложением к ним наши модельные постнеклассические конструкты
позволяют уверенно расширять регуляторный спектр менеджмента целостного саморазвития для повышения его эффективности. Что мы и продолжаем делать, сверяясь
с жизненным и профессиональным опытом академика В.И. Андреева.
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Т. В. Пугачова
ФІЛОСОФІЯ У СИСТЕМІ ОСВІТИ
Чи завжди ми усвідомлюємо необхідність того, що дійсно потребуємо. Чи кожен з нас замислювався, що означає бути людиною, що таке для мене людина. І як
легко й швидко вона може перетворитися у просто тварину.
«Отак живу, як мавпа серед мавп...». Можливо нам усім слід частіше замислюватись над словами Василя Стуса, особливо на тлі питань, чи доцільна вища освіта як
така, чи потрібна мені філософія взагалі, чи потрібно вивчати філософію у вищому
навчальному закладі. На мій погляд, правий В. Канке, який стверджував, що з філософією набагато складніше стати мавпою цивілізації, ніж без неї 1. І, як набагато
раніше писав Рене Декарт, філософія одна відрізняє нас від дикунів та варварів.
Якщо для людського майбутнього потрібно народження особистості, яка вміє
самостійно визначати шляхи свого життя, своє місце у ньому, свою справу, важливу
для всіх, у тому числі для неї самої, то філософія нам потрібна.
Саме філософія висунула найважливіші проблеми сучасності, які можна поєднати до однієї – проблеми людства. Не випадково сучасна епоха оцінюється як
епоха кризи відповідальності та бездуховності. Небезпека переродження особистості («або просвітлення, або хвороба» – Е. Фромм) випливає з того, що вузько спрямована установка індивіда на конкретну ситуацію позбавляє його повноти сприйняття реальності.
Слід пам’ятати, що духовність, свобода і відповідальність – це три визначальних
екзистенціали людського існування (В. Франкл). Однак, ми не маємо впевненості, що
більшість з нас може дати відповідь на запитання, куди веде обраний нами шлях.
Саме відчуженням людини, приємною ілюзією про автономність людини від
суспільства породжена, у якомусь сенсі, так звана проблема взаємозв’язку освіти та
філософії. Освіта без філософії – це як людина, яка є об'єктом навіювання та маніпуляції, без усвідомлення своєї людської сутності. Однак, «людська ідентичність не
може зростати як бур’ян» (О.Хома) 2, не має бути і так званої «волатильної самоідентифікації».
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Людям треба побачити відмінність між хибним та істинним знанням, а саме філософія допомагає знайти шлях до істини, саме вона допомагає упорядкувати
знання у процесі формування цілісної системи професійного сприйняття світу.
Тобто, як казав К. Ясперс, філософія рихлить та готує ґрунт для можливого майбутнього посіву. Тому філософія, про що свідчить історичний генезис науки та
прийнята концепція гуманітарного розвитку України, є фундаментом для всіх наукових дисциплін, бо, як особливий стиль мислення, особливий ракурс бачення
усього з точки зору цілісності, вона необхідна для розвитку здатності мислити самостійно й творчо, вона потрібна, зокрема, для розвитку здатності самостійно визначати та формулювати завдання наукових досліджень, визнаючи особисту відповідальність за результати наукової роботи.
Філософія, таким чином, не є додатком, важливим чи не зовсім, процесу освіти.
Вона відповідає за якість сприйняття людиною світу, окремих предметів, та самої
себе. Але, для усвідомлення людиною свого «Я», своїх можливостей, потрібно вчитися діяти за своїм вибором. Важливо пам’ятати, що свобода, як усвідомлений вибір, передбачає достатній рівень і якість знань. До того ж, у можливості самостійного вибору неявно існує і об’єктивний світ сенсів і цінностей.
Людина «засуджена на свободу» (Ж.-П. Сартр). Саме самостійне розуміння проблем, пошук можливих варіантів їх вирішення – це творча праця студентів, а згодом
їх відповідальність за прийняті рішення, як професійна, так і людська. Логічно припустити, що години практичних занять з філософії та інших філософських дисциплін необхідно не скорочувати, а, навпаки, збільшувати.
На мій погляд абсолютно правий Вахтанг Кебуладзе, який підкреслює, що як
тільки зникне філософія, зникне і сам університет 2. Бо філософія розвиває не тільки
здатність користування поняттями, але й здібності розумового мислення, тобто здатність виходити за межі існуючого досвіду та передбачати можливе майбутнє людства.
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Г. Ю. Суріна
РЕФОРМА ОСВІТИ З ПОЗИЦІЙ СПІРАЛЬНОЇ ДИНАМІКИ
Поширена на сьогодні теорія спіральної динаміки (Д. Бек, К. Кован та ін.) розфарбовує у різні кольори ціннісні еволюційні парадигми, які спіральним зростанням проживає як окрема людина, так і людство в цілому. Теорія є певним чином
універсальною, тому її можна застосовувати зокрема для аналізу освітніх процесів.
З позицій спіральної динаміки традиційна школа є «синьою». Вона сформувалась
такою ще на зорі індустріального суспільства для його потреб, тому на той момент
була прогресивною. Порядок і стабільність її існування визначені єдиним для всіх
шляхом, яким потрібно рухатись без сумніву в його правильності. «Сині» шанують
жорстку ієрархію з чітко визначеною субординацією й відповідні авторитети, зокрема авторитет учителя. Існує чіткий розподіл на «вірно» й «невірно», в якому
майже немає місця компромісам. Вітаються велика витривалість, виконання
обов’язку, наполеглива праця. На думку вітчизняних аналітиків, сучасна українська
школа залишається переважно «синьою», і цей колір ціннісно вже не відповідає
умовам сучасного постіндустріального суспільства.
«Помаранчева» (підприємницька) школа має орієнтуватись на наукові методи пізнання реальності, навчання на основі досліджень, націленість на кінцевий результат.
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Наслідком помаранчевої ціннісної парадигми є компетентнісний підхід у навчанні. Великого значення тут надається навчальній технології «метод проектів». Вітаються
вміння упоратись із собою, подолати невпевненість у собі, досягти внутрішньої незалежності та зовнішньої самостійності. «Успіх» – ключове слово, отже помаранчева система цінностей націлює на індивідуальний пошук шляху до власного успіху, який у
кожного свій неповторний, тому ще одним важливим помаранчевим словом є здорова
«конкуренція». Наскрізна змістова лінія «Підприємництво і фінансова грамотність»
призначена надати «синій» школі «помаранчевого» відтінку.
Елементами «зеленої» ціннісної парадигми в освітньому процесі є командне навчання з дискусіями, обмін думок з прийняттям колективних рішень. Емпатія, інклюзія, емоційний інтелект – улюблені терміни «зелених», вони вносить у командну
роботу чутливість до почуттів всіх суб’єктів освітнього процесу. Крім того, вітається участь у соціальних програмах, волонтерство, екологічний рух, захист прав
людини. Діти вчаться не боятися складних ситуацій, бути впевненими у своїх силах
і працювати в команді. Тут має значення рішення «колективного розуму», тому одним з ключових є також слово «консенсус», призначений звести до єдиного командного рішення різноманітні прагнення і пропозиції всіх учасників команди. Конкурентна змагальність «помаранчевого» поступається відчуттю ліктя, спільній єдності. Феномен фінської школи полягає з цієї точки зору у втіленні «помаранчевозеленого» співіснування. В українській школі «зелені» цінності мають забезпечуватись наскрізною лінією «Екологічна безпека і сталий розвиток».
На шляху освітніх реформ нам потрібно дуже чітко розуміти «внутрішність»,
психологічність процесу ціннісних змін: директивними розпорядженнями і наказами «синя» школа на «помаранчево-зелену» не перетвориться. Таке перевтілення
вимагає глибокої внутрішньої роботи і перебудови свідомості всіх учасників освітнього процесу, в першу чергу дорослих: учителів, батьків, особливо освітніх керівників. У ціннісної спіралі розвитку є обов’язкова умова: послідовність рівнів не можливо змінити чи перескочити, всі рівні проживаються послідовно. Керівник, що
знаходиться на нижчому ціннісному рівні, наприклад «синьому», не буде втілювати
вищі ціннісні рівні, «помаранчеві» чи «зелені», оскільки він сам їх ще не прожив і
не усвідомив, вони не стали надбанням його власного духовного світу, його аксіосфери. Саме тому в західних країнах ініціаторами створення освітніх закладів нового
типу ставали люди, які самі були носіями «помаранчевих» чи «зелених» цінностей.
Західна альтернативна педагогіка висунула ідеї, відомі зараз усьому світу, як школа
Монтессорі, вальдорфська педагогіка, школа Саммерхілл, школа Френе, кожна з
яких вибудовувала власну систему існування. Проте спільними для цих шкіл стали
ідеї дитиноцентризму, педагогіки партнерства, демократизму і внутрішньої свободи у взаємовідносинах, заснованих між тим на певних правилах, з якими погоджуються ті, хто обирає для навчання ту чи іншу школу.
Хотілося б приєднатися до висновку К. Линьова про те, що «для реформування
країни нам потрібні різні школи» [1], в тому числі нетрадиційні, як на заході, з можливістю для батьків обирати школу для своїх дітей за власним бажанням. Проблеми сполучання різних ціннісних парадигм в школі є дуже актуальними, вимагають розгляду й широкого обговорення. Засади спіральної динаміки здаються нам
для цього досить слушними.
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О. С. Цибулько
ДУХОВНІСТЬ ТА РЕЛІГІЙНІСТЬ – МЕЖІ ВЗАЄМОДІЇ
Тлумачення понять релігії та духовності видозмінювалися з плином часу.
Джеймс Вільям визначив релігію як «почуття, дії та досвід окремих осіб у їхньому
повсякденні» [7, с. 228]. Частина дослідників ототожнюють поняття «релігія» і «духовність». Однак, більшість авторів вважають духовність відмінною від релігії. У
цих термінах релігія визначається як організаційна, ритуальна та ідеологічна. Тоді
як духовність стосується особистого, афективного, експериментального тощо.
Подібна ситуація свідчить про те, що релігія і духовність мають спільні риси, однак
з акцентом на відмінні аспекти.
Нещодавно запропоновані види інтелекту включають емоційний та духовний
інтелект. Даніель Голман припустив, що емоційний інтелект (EQ) дає нам уявлення
про власні почуття і почуття інших людей [3, с. 148].
Д. Зохар і І. Маршал застосували концепцію про духовний інтелект (SQ) до
дискусії щодо IQ і EQ [9, с. 115]. На їхню думку, SQ допомагає нам оцінювати
навколишню дійсність. На думку авторів, SQ є необхідною ланкою для ефективного
функціонування як IQ, так і EQ. Різниця між EQ і SQ визначається конкретною
ситуацією, в якій вони використовуються. Емоційний інтелект дозволяє нам судити
про те, в якій ситуації ми перебуваємо, а потім правильно поводитися в ній.
Девід Хей виокремив три категорії духовної чутливості [5, с. 67]. Сприйняття
свідомості пов’язане з досвідом більш глибокого рівня сприйняття свідомості, коли
ми вирішуємо бути обізнаними, «звертаючи увагу» на те, що відбувається. Згідно з
Хейєм цей вид обізнаності є рефлексивним процесом уваги або «усвідомлення своєї
свідомості» [5, с. 68].
Другою категорією духовної чутливості є таємне почуття, яке пов'язане зі
здатністю людини оминати повсякденний досвід і використовувати свою уяву.
Третя категорія духовної чутливості - це відчуття цінності, що підкреслює
важливість почуттів для людини. Серед таких проблем є питання пошуків сенсу
будь-якого явища.
Четвертий аспект духовної чутливості називається почуттям спільності і
базується на роботі Дж. Бредфорда. Бредфорд виокремив три види духовності [1,
с.47]. Людська духовність, що стосується потреб людини у турботі, любові, безпеці
та відповідальності. Віддана духовність, побудована на людській духовності, вона
виявляється в певній релігійній традиції, культурі та мові. Останній тип духовності
- це практична духовність, в якій збігаються обидва попередні види духовності.
Визначення Бредфорда представляють соціальний аспект у сферах духовного
інтелекту і включають практичні прикладні завдання, запропоновані Зохаром та
Маршалом та Робертом Еммонсом [2, с. 127].
На думку Ханса-Георга Зіберта і Ульріха Рігеля, постсекулярність є
дискурсивним режимом релігійності [8, с. 35]. Їхнє визначення ґрунтується на
філософії Хабермаса, в якій постсекулярна релігія відповідає трьом критеріям:
прийняття множинності, спілкування через міркування і визнання основних прав
[4, с. 28]. У світлі цих критеріїв духовність може розглядатися як одна з форм
постсекулярної релігійності.
Згідно з останніми емпіричними дослідженнями, все більше людей вважають
себе духовними, а не релігійними. Британські дослідники Поль Хілас і Лінда
Вудхед стверджують – це пояснюється тим, що індивіди розвиваються як унікальні
особистості [6, с. 105]. У порівнянні з попередніми поколіннями, нові покоління
намагаються активніше шукати сенс і самостійно отримувати відповіді на життєві
питання без готових «авторитетів».
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Л. М. Юрчук
ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Відбувається переосмислення минулого в рамках громадянської освіти – формування громадянської компетенції громадян України. Україна відзначила п’яту річницю Революції Гідності, її наслідком стали не лише політичні зміни в країні, а й
прискорення формування громадянського суспільства. Розвиток громадянського
суспільства залежить від розуміння громадянами процесів, що відбуваються.
Велику силу має аналіз досвіду, виявилось, що потрібен час для переосмислення
минулого життя через проосвіту. Враховуючи наш досвід, сприйнявши ідеї Революції Гідності, оцінивши перспективи Концепції «Нова українська школа» розпочато новий етап становлення громадянського суспільства в Україні.
Для того щоб вийти із міцних радянських тенет (у відношенні до влади, до себе
і своєї родини, сусідів, роботи та колег тощо) треба тривалий час і нові переконання.
Громадському сектору і освітянам потрібно «відкрити вікно раціональності», –
тобто робити ставку на просвіту, яка допоможе справитися як з популізмом, так і з
байдужістю громадян. «Важливо пояснювати, як формується бюджет, що таке закони і як вони ухвалюються, які функції мають різні гілки влади. Нам потрібно без
геройств трансформувати країну» [1].
Основна мета змін до яких прагнула Україна це відмова від тоталітаризму,
встановлення демократичних стосунків та поглядів, формування самооцінки,
формування свідомого громадянина, що здатний на контроль за владою та протидію
корупції, на захист прав та свобод громадян, а також захист свого середовища. Варто
дослідити ставлення і підходи освітян і громадян України до минулого і демократії
сьогодення.
Демократизація суспільства і громадянська освіта потребують одна одну,
залежать одна від одної. Лише у їх розвитку формується історична свідомість і
свіжий погляд на сучасні події, запропоновані модернізації.
Відбувається переосмислення соціальної і професійної місії вчителя Нової української школи, актуалізується необхідність підготовки фахівців, адаптованих до
сучасних соціокультурних умов, здатних творчо працювати, приймаючи нестандартні рішення в ситуаціях ринкової конкуренції, уникаючи шаблонів, засвоювати
нові професійні ролі і функції, забезпечувати випереджувальність розвитку країни,
реалізовувати освітні проекти національного масштабу, витримувати конкуренцію
на світовому ринку освітніх послуг тощо» [2].
Нація передає свій досвід через освіту та нові компетенції, такі як: професійнопедагогічна, загальнокультурна мовно-комунікативна, психологічно-фасилітативна, підприємницька, інформаційно-цифрова і відповідно до заявленої теми - соці269

ально-громадянська компетентність, як розуміння сутності громадянського суспільства, володіння знаннями про права і свободи людини-громадянина, усвідомлення глобальних (у тому числі екологічних) проблем людства і можливостей власної участі у їх розв’язанні, усвідомлення громадянського права та обов’язку, почуття власної гідності, вміння визначати проблемні питання у соціокультурній, професійній сферах життєдіяльності людини та віднаходити шляхи їх розв’язання, навички ефективної та конструктивної участі в формуванні громадянського суспільства, цивілізаційному суспільному розвитку, здатність до ефективної командної роботи, вміння попереджувати та розв’язувати конфлікти, досягаючи компромісів.
Для позитивного результату ми маємо врахувати 4 основні виклики:
1) змінилась змістова наповненість понять «любов до батьківщини»,
«самопоміч», «громадянське служіння», «повага до нації»; формуються нові
відносини між: громадою і державою; між владою представниками місцевого
самоврядування; освітянами і батьками та учнями, студентами (як споживачами
освітніх послуг);
2) повернулося до людини відчуття гідності, самоповаги до себе та інших. Але
держава залишилась вищою над громадою, існує відчуження між державою і
громадянином. Варто переглянути і скоротити дистанцію між ними та відмовитись
від позиції «подалі від влади», співпраця та партерство і, за потребою, здатність до
опору, що важко реалізувати;
3) відбувається процес переоцінки викликів часу – війна на Сході, демографія,
економічні та фінансові кризи, новий баланс інтересів, переосмислення завдань.
Патерналізм призвів до інфантильності, переоцінки цінностей, що дуже тяжко
дається радянській людині;
4) зявились нові рамки можливих комунікацій, що вимагають від учасників
освітнього процесу нових вмінь толерувати, витримувати думки та настрої що не
співпадають або несумісні (плюралізм).
Перебування довгий час в культурнооднорідному середовищі має свої радянські
особливості – не сприйняття всіх і всього, що має відхилення від власних норм.
Потрібне здобуття і рефлексія нових навичок, таких як: дискусія, обговорення,
суперечка, культура діалогу (нездатність вступати в діалог, слухати інтереси та
визнавати права інших). Значення має не тільки знання того що було а й розуміння
природи того що є сьогодні. Нові комунікації надають можливість просувати
соціальні зміни в громаді – що неможливо без системної громадянської освіти.
Список використаних джерел

1.5 років після Майдану: перемоги та завдання для громадянського суспільства 20 Лютого
2019[інтернет ресурс] -https://cedem.org.ua/news/5-rokiv-pislya-majdanu-peremogy-ta-zavdannyadlya-gromadyanskogo-suspilstva/?fb. 2.Наказ МОН від 15.01.2018 № 36 «Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників
закладами
післядипломної
педагогічної
освіти»
[інтернет
ресурс
]https://imzo.gov.ua/2018/01/16/nakaz-mon-vid-15-01-2018-36-

С. С. Бескаравайный
ПРОБЛЕМЫ СУБЪЕКТНОСТИ В АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
Автоматизация принятия решений – все больше присутствует в управленческом
цикле. Компьютерный прогноз ситуации на рынке и прибыли. САПР при создании
производства. Полуавтоматический подход при выборе кадров, компьютеризированное отслеживание жизненного цикла готовых изделий и т.п.
Управленец может подходить к этой проблеме с двух точек зрения:
1) если человек использует новые данные не рассуждая, готов подстроиться под
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предложенные алгоритмы, то для него быстрейшее обновление только выгодно. Таким будет условный низкоквалифицированные работник, который принципиально
опаздывает с обучением по своей специальности. Если для него обучение сменяется
подражанием, то разумно подражать самым совершенным методам работы. Чтобы
быть в тренде процессов на рынке труда – ему надо перечеркнуть свою субъектность;
2) если ему надо самостоятельно вырабатывать новую линию поведения – то
возникает неизбежный вопрос противоречий (конкуренции фирм, борьбы за власть)
между возглавляемой им структурой, между структурой, лояльной ему лично – и
другими. Для него принципиально не создание еще одного автоматического инструмента анализа, но рефлексия этих данных на предмет достоверности и лояльности. Воплощение одного из векторов развития требует противоречия с другими
векторами (выбор стратегии развития – сам по себе требует отказа от альтернатив).
Чтобы избежать стихийных противоречий требуется, как минимум, обладать
адекватной моделью текущего кризиса. Но, очевидно, что для всех кризисов это нереально.
Можно сформулировать противоречие: управляемость экономикой/политическими структурами при автоматизации должна повышаться и вести к централизации принятия решений, но достижение единоцентрического управления невозможно без серьезного замедления в развитии. Это противоречие приводит к искажению пропорций «карьерной пирамиды»:
- откуда брать людей с опытом реальной управленческой работы? Скорее
можно будет найти управленцев с виртуально-игровым опытом противостояний;
- нет «аппаратного давления снизу», условный начальник не ощутит внимания
подчиненных к его креслу. Через несколько лет после автоматизации пройдет снижение количества амбициозных и квалифицированных кадров;
- стихийные процессы естественного отбора в конкурентных управленческих
средах заменяются процессами искусственного отбора в кадровых отделах/программах. Конечно, big data позволяет узнать о человеке почти все. Но естественный
отбор включает незаконные методы карьерного роста;
- уход современного состава менеджмента приведет к резкому снижению качества управленцев;
 проблема конфиденциальности доверенного лица. Если условный референтпорученец принимает решения, опираясь на программы общего пользования, то открываются широкие возможности по манипулированию его мнением;
- как обычный специалист может добровольно стать эрзац-работником, доверить свою квалификацию лишь управляющим программам, так и управленец на
определенном этапе может устать и доверить управление фактически ограниченному программному коду – лишь выполняя его советы. Этот феномен достаточно
распространен в истории, но раньше «камарильей» выступали люди. Для высших
управленцев это станет еще одной разновидностью неадекватности, очень опасной
для окружающих.
Эти проблемы решаются двояко:
Насколько компьютер можно рассматривать как экзокортекс (внешний мозг),
настолько система обеспечения лояльности кадров должна совмещаться с системой
обеспечения лояльности информационных систем. И если проблема утечки информации интуитивно понятна, то проблема целеполагания системы, которая воспроизводится благодаря внешним структура, причем это компьютерная система – сравнительно новая. На каждом уровне управления требуется ограничивать обработку
информации по не осознаваемым алгоритмам, созданным другими личностями/организациями. Но чёткие критерии подобных ограничений пока не разработаны.
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Общедоступная, принятая в широком кругу, стилистика работы с информацией.
Например, все чаще необходимо зафиксировать в программе неписанный закон, перенести в код из чисто вербального общения. В юриспруденции достаточно давно
существует разграничение информации полученной разными путями, разграничения ответственности человека по времени, месту, обстоятельствам и т.п.
Итого: появляется вопрос перехода от защиты отдельных свобод и качеств (чести, достоинства и деловой репутации, свободы информации или свободы совести)
– к защите субъектности вообще, как некоего целостного качества. Причем не
только личной, но и коллективной, человеко-машинной возможности принимать и
реализовывать решения.

Ю. О. Виходцевська, О. Р. Чайковський, Я. В. Юшкевич
ЕВОЛЮЦІЯ ІДЕЙ ТРАНСГУМАНІЗМУ
Постіндустріальний інформаційний етап соціального розвитку суспільства
ознаменувався корінними трансформаціями в усіх сферах людського буття. Інноваційні, комп'ютерні, нанотехнології технології, новітні комунікації стали невід'ємним атрибутом життя сучасної людини. Віртуальний простір визначило створення
світу без просторово-часових кордонів.
У цьому зв'язку актуальною концепцією, що досліджує,вивчає і прогнозує спрямованість сучасного і майбутнього соціального розвитку, є концепція трансгуманізму, що припускає можливість створення нових форм людського існування в умовах використання передових технологій.
Трансгуманізм (в перекладі з лат. trans - крізь, через, за» і homo - «людина»)
являє собою філософську концепцію, систему поглядів, яка виступає за необхідність використання сучасних технологій та досягнень різних наук для вдосконалення тіла і розуму людини. Звернувши увагу на історію виникнення і розвитку трансгуманізму як філософської концепції, не можна не помітити, що проблеми вдосконалення людини, провіденціальності або ж кінцівки його земного існування, розширення можливостей його духу і тіла являли собою найбільш актуальні філософські проблеми протягом усього людського існування.
Слід зазначити, що спочатку, в міфологічних, релігійних і філософських концепціях Стародавнього світу, християнських вченнях Середньовічної Європи можливості досконалого існування людини вбачалися здебільшого лише в іншому, неземному світі (наприклад, в «світі Ейдосів» Платона, «Граді Божому» Августина Блаженного та ін.). Проте вже в епоху Відродження ставлення до людини стало все
більш чітко визначатися ідеалами гуманізму, антропоцентричність, коли сам чоловік міг мати право визначати зміст і форму свого життя [2].
Однак не можна також не відзначити, що вже в епоху Середньовіччя набули
поширення ідеї про можливість створення так званого гомункулуса - істоти, яка являє собою подобу людини і може бути отримано штучним шляхом. В даних ідеях
можна угледіти спроби людини піднятися над природою, над Богом, самому стати
творцем. Можна укласти, тим самим, що активне поширення та розвиток ідей про
«надлюдину», можливості вдосконалення людства, зароджувалась в лоні Середньовіччя, все більш виразно проявилося саме в епоху Відродження. У цей проміжок
людської історії ідея досконалого, всемогутнього людини, що не залежить від Природи або Божественної волі, знайшла цілком реалістичні форми. Примітно також,
що саме в творі гуманіста епохи Відродження Данте Аліг'єрі вперше використано
поняття «трансгуманізм» [2].
Зародження і поширення ідей трансгуманізму, злиття людини з технікою метою
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більш продуктивного розвитку людства можна частково пов'язати з ідеями і реальними спробами мислителів Нового часу створити механізми, що моделюють людські дії. Також увагу привертають ідеї французького гуманіста Ламетрі, запропонував розгляд організму людини як машини [2].
Безсумнівним попередником сучасного трансгуманізму є філософія російського
космізму (М. Ф. Федоров, В. І. Вернадський, К. Е. Ціолковський , А. Л. Чижевський,
А. П. Сухово-Кобилін, В. Ф. Купревич та ін). У свою чергу, в якості попередників
російського космізму можна розглядати А. Н. Радищева (досить згадати його трактат «Про людину, її смертність і безсмертя») і В. Ф. Одоєвського (роман «4338 рік»).
Як продовження російського космізму слід розглядати виникло в 20-ті роки ХХ століття літературний рух біокосмістів-імморталістів(А. Святогор (А. Ф. Агієнко), А.
Б. Ярославський); близькі думки висловлював і В. Маяковський («а я абсолютно
переконаний, що смерті не буде. Будуть воскрешати мертвих» [2]).
У 30-ті – 40-ті роки рух біокосмістів-імморталістів було розгромлено, багато з
послідовників російського космізму були фізично знищені. Однак ідеї, висхідні до
їхніх поглядів знайшли нове життя-зокрема, у Франції у вигляді вчення про ноосферу, сформульованого Е. Леруа і П. Тейяр де Шарденом під впливом лекцій, прочитаних В. Вернадським в 20-і роки в Сорбонні [1].
Говорячи про положеннях концепції трансгуманізму, слід зазначити, що основні з них найбільш повно відображені в роботах Ф.Эсфендиари [9], Р. Еттінгера [4],
Р. Курцвеля [5], пропонують осмислення сучасного стану суспільства та можливого
шляху його подальшого розвитку.
Список використаних джерел
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Я. С. Гнатюк
КУЛЬТУРНА ПРЕДИКАЦІЯ І ГУМАНІТАРНИЙ РОЗУМ
Пропонована мною гуманітарно-наукова методологія історико-філософського
аналізу базується на таких концептах як «культурна предикація», «логіка комунікації історичних логік», «методологія історико філософської міжкультурної комунікації» і «комунікативна філософія історії філософії». Зазначені концепт утворюють її фундаментальну структуру. Культурна предикація – це міжкультурна комунікація, комунікативна взаємодія досліджуваної і дослідницької культур. Вона
передбачає приписування мови, логіки і методології дослідницької культури досліджуваній культурі та переклад з мови досліджуваної культури на мову дослідницької культури. За такого розуміння культурна предикація постає міжтекстовим культурним процесом, процесом творення і перекладу текстів-світів окремих
культур.
Культурна предикація інтегрує в собі три окремі методології гуманітарних наук.
Серед них методологія історії, методологія логіки та методологія історії філософії,
у якій методології історії і логіки поєднуються на підставі принципу єдності історичного і логічного. Історичне як методологія історії є методологією культурного
приписування і перекладу, яка обґрунтовувалася Познанською методологічною
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школою, передусім В. Вжосеком, а згодом Е. Доманською. Логічне ж як методологія логіки є методологією сходження від абстрактного до конкретного, яка розроблялася Московською школою змістово-генетичної логіки, зокрема Е. Ільєнковим, а також О. Зінов’євим, що доповнюється методологією діалогу культур логіки,
яка просувалася Московським колом логіки культури, насамперед В. Біблером.
Виходячи з розуміння принципу єдності історичного і логічного як комунікативної взаємодії названих методологій історії і логіки, я запропонував власну специфічну систему змістово-генетичної логіки, яку назвав логікою комунікації історичних логік. Логіка комунікації історичних логік – це інформаційна взаємодія
логіки суб’єктно-предикативного дискурсу з логікою пропозиційно-функціонального дискурсу за допомогою логіки дефінітивно-специфікативного дискурсу. У цій
системі змістово-генетичної логіки логіка суб’єктно-предикативного дискурсу Аристотеля і логіка пропозиційно-функціонального дискурсу Г. Фереге є комунікантами, а логіка дефінітивно-специфікативного дискурсу Г. Гегеля – медіатором інформаційної взаємодії. З такої перспективи очевидно, що логіка комунікації історичних логік є синтезом синтаксично побудованих логічних теорій континентальної та аналітичної філософії.
Логіка комунікації історичних логік як концепт поєднується з концептом методології історико-філософської міжкультурної комунікації. Ця методологія вивчає
специфіку комунікації між мовами, логіками і методологіями дослідницької і досліджуваної культур в галузі історико-філософського пізнання.
Логіка комунікації історичних логік і методологія історико-філософської міжкультурної комунікації ефективно задають фундамент комунікативної філософії
історії філософії. Комунікативна філософія історії філософії – це побудова теорії
історії філософії як комунікативної системи за допомогою методології історикофілософської міжкультурної комунікацїі.
Комунікативна філософія історії філософії як гуманітарна наука є модифікацією
гуманітарного розуму. Гуманітарний розум – це розум культури і культура розуму.
Розум культури – єдиний, культура розуму – множинна. Звідси низка культур гуманітарного розуму, які постійно ведуть між собою діалог. Інколи цей діалог відбувається у режимі конфлікту. За таких обставин комунікативна філософія історії
філософії виконує функцію дискурсивної платформи для можливого діалогу численних культур гуманітарного розуму, різноманітних філософських систем і теорій,
що їх репрезентують.

М. Г. Фидровская
СЛАБЕЮЩАЯ СВЯЗЬ НАУКИ С ФИЛОСОФИЕЙ КАК ОДНА ИЗ
ВАЖНЫХ ФИЛОСОФСКИХ ПРОБЛЕМ НАУКИ СЕГОДНЯ
Состояние современной науки на сегодняшний день является удовлетворительным, но не достаточным. Эпоха значительных мировых открытий прошла и сейчас
ученые в большинстве скорее, занимаются техническими вопросами. Чего греха таить,
многие ученые вообще считают, что мир уже разгадан, ведь теория Демокрита, о которой современные ученые к сожалению мало знают, но которая была взята наукой на
вооружение благодаря старым натурфилософам, которые, кстати, очень хорошо ориентировались в философии, оказалась подтверждена – в основе материи лежит атом.
Тем не менее, что же делать с дальнейшими открытиями, такими, как квантовая физика без философской подоплеки ученые не знают, поскольку наука уже давно оторвалась от философии, и они скорее боятся этих открытий, чем гордятся ими.
Научность самой философии еще во времена немецких классиков была постав274

лена под сомнение, поскольку философия не располагала научными методами познания, кроме как созерцания, логики и абстрактного мышления и именно тогда
наука потеряла философию из виду, потеряв в ее лице главную научную методологию, собственное обоснование и объяснение собственных открытий. В науке от философии осталось только то, что успели из нее вынести предыдущие натурфилософы, о которых мы с вами уже говорили.
Вся немецкая классическая философия занималась обоснованием научности
философии, когда та отпала от науки. Даже «Наукоучение» Фихте задумывалось
как философия, которая пригодилась бы в науке. Тем не менее, несмотря на невероятный успех в философии, немецкая классика так и не обратила особого внимания науки на философию. Отношения были разорваны и наука начала курсировать
в собственном направлении, а именно как бы без единого духовного направления,
кроме клочка карты, на котором можно было еще что-то разобрать.[4] Безусловно,
наука сегодня делает огромную, благородную и важную работу по изобретению лекарств от многих болезней, по поиску выходов из конфликтов и так далее. Но, вопервых, рано или поздно это закончится, а во-вторых даже это отношение к реальности было взято из философии. То есть здесь имеется в виду, что наука потеряла
из своего обихода во-первых главные «благородные» предметы философии, такие,
как душа, Бог и т.д., а во-вторых потеряла отношение к миру и так сказать смыслонаправленность своей деятельности. Во многом наука это уже ощущает, поскольку
она уже давно обратилась к этике и не выпускает ее из виду. Каждый ученый знает
о важности медицинской этики, общей научной этики и так далее.
Философия же продолжила свои поиски. Вслед за старыми теориями появлялись новые, классику сменили другие философы и, кажется, философия перестала
волноваться о том, что наука обращает на нее мало внимания и пошла своим чередом, скорее всего все-таки в ожидании возвращения к ней науки.
Что же у нас происходит на сегодняшний день? Доктор наук на западе теперь
доктор философии, скорее всего за годы написания докторской работы, молодой
ученый так или эдак все-таки вникает в философские вопросы и это уже можно считать победой, но философского образования катастрофически не хватает в начале
обучения вообще, когда поглощаемый интересом молодой человек только приходит на факультет и в это время как раз и выбирает себе и интересующую его проблематику, и круг вопросов для дальнейшего, более серьезного рассмотрения уже в
ходе докторской программы.
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Ю. А. Прокопчук, И. В. Рыжков
ФИЛОСОФСКИЙ И ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТЫ
КОНЦЕПЦИИ «СМЫСЛ ИНФОРМАЦИИ»
Введение. Чтобы начать преодоление разрыва между информацией Шеннона и
семантической информацией, известный философ Дэниел Деннетт организовал в
2018 году в Santa Fe Institute рабочую группу «Смысл информации», объединившую
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физиков, инженеров, биологов, лингвистов, философов и нейроисследователей. На
первом семинаре David Haig предложил определить смысл, как результат интерпретирующего процесса, на входе которого информация [1]. D. Wolpert из SFI предложил «Единую теорию семантической информации» [2]. Семантическая информация определяется в этой новой теории как информация, которой обладает физическая система об окружающей среде, и которая казуально необходима системе для
поддержания собственного существования, определяемого способностью системы
поддерживать себя в состоянии низкой энтропии.
Критический анализ. Считаем, что данные подходы не раскрывают всех аспектов смысла в контексте когнитивных систем (КС). Для понимания «смысла информации» важно иметь ввиду, что информация помещается в активную знаниевую
среду, обладающую собственной энергией разных видов, включая эмоциональную
энергию. Инициация информации может быть как внешней, так и внутренней. Она
(информация) действует как возмущение в этой среде (зависящее от энергии и контекста), продуцируя нелинейные «волны» активности. Эти многоплановые и многомасштабные нелинейные динамические процессы в активной знаниевой среде
(производство информации об информации - самореферирование, «волны», лавины, катастрофы, когерентность, суперпозиция, запутанность, декогерентность,
аттракторы, самоорганизация, спонтанное блуждание, метафорические переносы),
накапливающие и совершенствующие ресурсы различения и управления (в каузально бедной среде), воспроизводящие внутреннюю энергию, изменяющие поведение КС в той или иной степени, являются важными составляющими «смысла».
Ключевой аспект смысла – редукция сложности (любых видов), приводящая к
осведомленности, пониманию, инсайту, объяснению и как следствие – решению актуальных задач. Таким образом, концепт «смысл информации» неотделим от свободы воли (наличия выбора). Он (смысл) инициирует изменение «Модели Мира»
и/или «Модели Поведения» субъекта/агента.
Смыслообразование (sensemaking), интерпретация – ключевая функция любой
КС, обеспечивающая выживание и вознаграждение. Инструменты – порождение
сверхизбыточности, сверхразнообразия и последующая консолидация/интеграция.
Возникающее «пространство смыслов» собственно и формирует «Субъективную
реальность» КС [3]. «Душа-смысл» информации – это динамическая, эмоционально
нагруженная сущность, не имеющая четких границ (флюидная сущность). Ее возникновение и развитие (для конкретного сообщения, текста, события) может привести к катастрофической реконсолидации фрагмента знаниевой среды [3]. Смысл
ситуативно возникает для любого сообщения, текста и каждый раз это уникальное
явление. Отсюда следует, что «смыслы» одной и той же первичной информации в
разные моменты времени отличаются и могут противоречить друг другу (конкуренция спектра смыслов). Данный эффект усиливает множественное контраверсийное
влияние социума (агентной среды). Смысловые процессы, инициированные разными мемами, нелинейно взаимодействуют между собой, вызывая резонансы. Благодаря внутренней энергии, процессы смыслопорождения могут длиться продолжительное (бесконечное) время (пример – стресс, переживания). Из-за зависимости
процессов порождения от наличия внутренней энергии, «смысл» может начать проявляться не сразу, а через определенное время.
Прикладной аспект. Концепт «смысл информации» играет решающую роль в
прикладных когнитивных технологиях, включая когнитивных роботов и ассистентов [3], интеллектуальные сенсорные поля [4] и киберфизические системы.
В докладе обсуждается формальная модель механизма смыслопорождения,
обеспечивающего аутопоэзис, целостность, операциональную замкнутость, кри276

тичность и самореферентность. Данный механизм содержит, в частности, формальное описание операторов-процессов: интерпретации; категоризации; локальной и
глобальной когеренции; квантовоподобной нелокальности; реконсолидации памяти; «переживания»; «воображения». Данные операторы основаны на моделях
первичных сущностей в рамках парадигмы предельных обобщений [3]: тестов, образов, системопаттернов, задач различения, «искусственного коннектома», «тонкого среза» (состояние низкой энтропии), а также воплощенных функций знаниевой
среды, включая «инстинкт познания» [4]. Предлагаемые модели могут быть использованы при создании «Unified Theory of Cognition» и «Standard Model of the Mind».
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М. І. Кругляк
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАУКИ
Одна зі сторін діяльності вчених – популяризація науки. В сучасному світі популяризація стає дедалі важливішою з ряду причин: система масової освіти не завжди
встигає за досягненнями переднього краю науки; пересічній людині важко самостійно
ознайомитись із вузькоспеціалізованими дослідженнями і збагнути їхні ключові ідеї
та перспективи застосування; а поширеність у суспільстві різноманітних псевдонаукових концепцій, декотрі з яких активно пропагуються (прикладами можуть бути кампанії проти генетично модифікованої продукції, чи проти щеплень) сприяє дезінформації, яка ускладнює прийняття людьми раціональних рішень як на особистому рівні
(наприклад, щодо власного здоров’я), так і на суспільному, адже хибні стереотипи,
вкорінені в громадській думці, можуть суттєво впливати на важливі політичні
рішення. За таких умов вчені мають більше уваги присвячувати налагодженню комунікації із суспільством, популяризуючи досягнення науки. Цей аспект діяльності
вчених розглядається як одне з їхніх завдань, наприклад, в Етичному кодексі вченого
України роль вченого як популяризатора згадана в п.1.6, 3.5, 7.2, 7.3 [1].
Проте популяризація займає другорядне місце у роботі науковців, розглядаючись як доповнення до основної діяльності. Зрозуміло, що вчені мають публікувати
насамперед результати своїх досліджень, і ці публікації розраховані на вузьке коло
спеціалістів. Звернення ж до широкої публіки передбачає не проведення оригінальних досліджень, а спрощений виклад вже відомих досягнень наукової думки. Такі
публікації стоять дещо осторонь як від вимог наукового стилю, так і від основного
завдання вченого – пошуку нового, розширення меж наукового знання. І в результаті виникає досить парадоксальна ситуація, коли попри декларовану важливість
популяризації науки, в середовищі науковців іноді навіть простежується зневажливо-іронічне ставлення до популяризаторів. Це відображено в так званому ефекті
Сагана – коли вчені, які витрачають багато зусиль на популяризацію науки і стають
відомими серед широкої публіки, тим самим ризикують погіршити свою репутацію
серед колег, адже сприймаються як поверхові, як такі, що не дуже ретельно займаються справжніми дослідженнями. Однак існують дані про те, що вчені, які більше
уваги присвячують популяризації, насправді мають дещо вищі показники наукових
досягнень, і їхня популяризаторська діяльність не справляє негативного впливу на
їхню кар’єру [3, с.537], тож ефект Сагана виявляється хибним стереотипом. Проте
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ряд науковців, на жаль, все ще перебувають в полоні цього стереотипу.
Ще однією обставиною, яка не сприяє просвітницькій роботі, є те, що ця робота
рідко враховується при оцінці досягнень вчених. Сучасні засоби комунікації відкривають нові можливості для популяризації науки і співпраці між дослідниками. Але
ці форми діяльності не відображаються в наукових звітах і не враховуються при
прийнятті кар’єрних рішень, що знеохочує потенційних ентузіастів. У результаті
чимало онлайн-проектів залишаються «мертвими» за браком учасників, хоча багато
вчених вважають ідеї таких проектів дуже корисними [4].
Зрештою, дослідники, які ладні витрачати свої зусилля на популяризацію науки,
іноді керуються невідповідними уявленнями про оптимальні стратегії популяризації. Огляд досліджень щодо ефективності популяризації виявляє ряд найпоширеніших помилок, яких припускаються вчені [2]. Наприклад, спростовуючи хибні
теорії, псевдонаукові концепції чи помилкові стереотипи, вчені висвітлюють їхній
зміст, і в результаті в частини слухачів зміцнюються хибні переконання. Ознайомлення зі змістом хибного вчення породжує в довгостроковій перспективі ефект,
протилежний до бажаного – якщо відразу після ознайомлення з критичним викладом людина усвідомлює, що критикована концепція хибна, то в тривалій перспективі основні критичні аргументи забуваються, а хибна концепція, згадка про яку
відклалась в пам’яті, викликає більшу довіру, адже тут спрацьовує принцип, що
знайома інформація сприймається як достовірніша. Отож при спростуванні слід зосередитись на викладі фактів, а не спростовуваної концепції. Іншими корисними
прийомами є простота викладу, а також обмеження чисельності аргументів: велику
кількість аргументів публіці важко сприйняти і зрозуміти, тож найліпше обмежитись кількома найпереконливішими аргументами.
Ще одна з поширених помилок – уявлення про те, що в основі помилкових переконань лежить брак інформації. Науковці іноді розглядають спростування хибних
вчень у дусі просвітницького підходу, мовляв, достатньо навести істинну інформацію, і люди змінять свої переконання. Однак у багатьох питаннях, які мають важливе світоглядне значення чи зачіпають ідентичність або систему цінностей людини, самої по собі інформації недостатньо. Може спостерігатись навіть зворотний
ефект – палкі прихильники певної точки зору, ознайомившись із аргументами, які
її спростовують, лише зміцнюються у своїх переконаннях. [2, c.4] Тож у популяризації науки слід враховувати не лише раціонально-логічний, а й ціннісний аспект.
Також однією з поширених проблем є те, що над вченими нерідко тяжіє прокляття експерта, коли вони переоцінюють рівень обізнаності нефахівців і їхню
здатність розуміти вузькоспеціалізовану інформацію. В результаті для широкої
публіки можуть виявитись переконливішими псевдонаукові теорії, які пропонують
прості та очевидні пояснення.
Загалом, у сучасному світі популяризація науки стає дедалі необхіднішою, тому
важливо усвідомити основні чинники, що перешкоджають її ефективності, і розробити
шляхи їх подолання. Ширше врахування при атестації наукових працівників їхньої
діяльності з популяризації науки, зокрема і в її сучасних формах (наприклад, ведення
тематичного блогу), дозволить залучити більше вчених до цієї діяльності. Це дозволить також ослабити хибний стереотип щодо ефекту Сагана. Слід також усвідомлювати поширені помилки, яких припускаються вчені у спілкуванні з широкою
публікою, і зосереджуватись не лише на спростуванні змісту хибних концепцій, а й на
уявленнях та потребах публіки, які стоять за підтримкою цих хибних концепцій.
Список використаних джерел

1.Етичний кодекс ученого України // Бюлетень ВАК України, № 11, 2011 – Електронний ресурс.
– Режим доступу: http://iepor.org.ua/rules/codex.html. 2.Cook, J., Lewandowsky, S. (2011), The Debunking Handbook. St. Lucia, Australia: University of Queensland. November 5. ISBN 978-0-646278

56812-6. – Available at: https://www.skepticalscience.com/docs/Debunking_Handbook.pdf. 3.Jensen,
P., Rouquier, J. B., Kreimer, P., & Croissant, Y. (2008). Scientists who engage with society perform
better academically. Science and public policy, 35(7), 527-541. – Available at: http://perso.enslyon.fr/pablo.jensen/spp.pdf. 4.Michael Nielsen. The Future of Science – Available at: http://michaelnielsen.org/blog/the-future-of-science-2/.

В. О. Кордун
ДО ПИТАННЯ ГОЛОВНИХ ФІЛОСОФСЬКИХ АСПЕКТІВ
«СОЦІОЛОГІЇ РЕВОЛЮЦІЇ» ПИТИРИМА СОРОКІНА
Праця П. Сорокіна «Соціологія революції» [2] є свого роду підсумком його наукової діяльності у російський період (до міграції вченого з більшовицької Росії восени
1922 р.) та «водорозділом» двох його головних методологічних підходів – позитивістського та рефлексологічного. Попри те, що «Соціологія революції» втілює здобутки
П. Сорокіна як одного з головних фундаторів та популяризаторів соціологічної науки
в Росії початку XX ст. саме у царині соціології, не менш важливими є філософські
аспекти цієї праці. Філософія може дати відповіді на питання щодо ролі та місця людини у зміненому соціальною революцією світі: трансформації уявлень про людські
взаємовідносини, постановці питання про сенс буття у світі революції, самовизначення людини у ході та після революційних змін суспільства, показ феномену Революції як невід’ємної складової людського буття, розкриття специфіки буття людиниу-Революції та самобуття Революції, показ впливу Революції на структури свідомості
та підсвідомого окремого індивіда та суспільства в цілому тощо. Ці питання було поставлено у теорії революції П.О. Сорокіна, яка позиціонувалася її автором як суто соціологічна, проте поставила при цьому низку важливих філософських питань.
Слід зазначити, що філософська складова теорії революції П. Сорокіна повною мірою розкривається лише на підставі російськомовного тексту «Соціології революції»,
що був виявлений серед документів фонду М. Шаповала керівником фонду І. Лукіновим та російським істориком-краєзнавцем Ю. Дойковим [див.: 1, с. 215-217] та оприлюднений у 2005 р. Аутентичний текст праці, переданий П. Сорокіним М. Шаповалу
з метою публікації його на Україні (за потреби – українською мовою) є значно ширшим за видану у США адаптовану англомовну версію – «The Sociology of Revolution»
(1925) [3], побудовану у новій авторській редакції як вузько соціологічна робота, позбавлена широких світоглядно-філософських відсилок першотексту.
Серед головних філософських аспектів «Соціології революції» П. Сорокіна слід
відзначити:
1.Тяжіння до філософії позитивізму визначено як найперше із спрямувань теоретико-методологічних пошуків П. Сорокіна: сумісність революційної влади та моралі, падіння моралі у суспільстві, втрата цінності шлюбу та сім’ї в умовах революційного буття суспільства тощо, – все це вирішено у межах російської позитивістської традиції (М. Ковалевський, Є. де Роберті, П. Лавров (Міртов), М. Михайловський) та ґрунтується на переосмисленні ідей засновників позитивізму О. Конта та
Г. Спенсера. Головним об’єктом критики з боку П. Сорокіним стає Контова теорія
лінійного прогресу, спростована самим фактом повторюваності революцій в історії
людства [див. напр.: 2, с. 293, 383];
2.Тісний зв’язок сорокінського концепту «мовних та субвокальних реакції» з класичним фрейдизмом, у першу чергу – з вченням З. Фрейда про обмовки як «оголення»
підсвідомого. У цьому сенсі «мовні та субвокальні реакції», «революційна словотворчість» виявляють деформації свідомості та підсвідомого у охопленому соціальної революцією суспільстві, як на індивідуальному, так і на колективному рівнях, а транс279

формація соціальної свідомості аналізується крізь призму проблеми мови; до фрейдистських тяжінь автора «Соціології революції» належить й визначення ним проблеми
«отваринення» людини-у-революції [див. напр.: 2, с. 44–48, 61, 380; 3, р. 36-41];
3.Ніцшеанське спрямування філософського дискурсу П. Сорокіна (концепти
надлюдини, волі до влади, феномен діонісійства тощо): авторові «Соціології революції» властиве ідеалістичне тлумачення надлюдини як високого взірця шляхетності та незламності волі, при цьому виведений П. Сорокіним парадокс революції, як
середовища існування героя (надлюдини), полягає в тому, що, з одного боку, лише
в у горнилі воєн та революцій можливе піднесення героя (надлюдини), з іншого –
там же й відбувається знищення героя (надлюдини), а визначення ніцшеанського
діонісійства цілком відповідає змальованій П. Сорокіним картині бездумного занурення у вир революційних подій, поведінки, позбавленої раціональності [див. напр.:
2, с. 202, 426, 427, 399];
4.У «Соціології революції» П. Сорокіна циклічний підхід набуває теоретико-методологічної завершеності та може бути визнаним самостійною моделлю стадійноциклічного аналізу історичного розвитку суспільства на рівні з теоріями Данилевського, Шпенглера та Тойнбі; За поданою у «Соціології революції» схемою виділено два види циклів революції: зовнішні та внутрішні; таким чином, розвиток революційного процесу є стадійним, а самі революції подаються П. Сорокіним як перманентний процес соціального буття [див. напр.: 2, с. 27, 210, 318].
Таким чином, у «Соціологія революції» розгортається сорокінсье філософське
вчення про революцію як повноцінний самостійного та самодостатніій об’єкт філософського аналізу та виділення нового поля досліджень у царині соціальної філософії.
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В. О. Дубініна
ФІЛОСОФСЬКЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМ ГЕРМЕНЕВТИКИ
В ХІХ – на початку ХХ століття завдяки історичним наукам проблема філософського обгрунтування гуманітарного знання набуває нового звучання. Термін «теорія
пізнання», що широко застосовується, виникає в поґегелівську епоху. «...ХІХ сторіччя,
– пише Г.-Ґ. Ґадамер, – стало сторіччям теорії пізнання, бо з розпадом ґегелівської
філософії зруйнувалась самоочевидна відповідність логосу й буття» [1, с.207].
Відомі філософи, які розглядали проблему філософської герменевтики це
Ф.Шлеєрмахер, В.Дільтей, М.Гайдеггер, Г.Г.Гадамер. Дослідження умов прикладного повороту філософської герменевтики довело принципову важливість постановки проблеми синтезу фундаментальної і прикладної науки.
Ключові стратегії застосування методології філософської герменевтики в суспільних науках є важливими та реалізуються у вирішенні наступних завдань:
1) визначення теоретичних умов здійснення прикладного повороту філософської
герменевтики; 2) виявленні ключових понять та прийомів філософської герменевтики, релевантних до виміру актуальних суспільних явищ; 3) окреслення логіки
прикладного застосування елементів філософської герменевтики у контексті
соціального досліду.
Питання про співвідношення філософії та історії філософії є одним із головних
у філософському пізнанні. У нашому випадку воно конкретизується, з одного боку,
питанням про репрезентацію феноменології і герменевтики в дослідженнях історії
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їхнього виникнення та розвитку, з іншого боку, питанням про можливості використання феноменології і герменевтики як історико-філософських методів [2, с. 138].
Філософська герменевтика є однією з найпривабливіших інтелектуальних традицій для українських дослідників. У контексті антропологічного спрямування
українського філософування актуалізованими постали напрямки філософського
екзистенціалізму та феноменології, до яких приєдналася і герменевтика. Очевидним є домінування двох ліній опрацювання: історико-філософське реконструювання та тематично-концептуальна розробка.
Навіть первісний аналіз вищевказаних розвідок унаочнює загальний прийом в
логіці прикладної адаптації елементів герменевтики, який полягає в реінтерпретації
герменевтики як квалітативної (якісної) методики соціального досліду. Обіцянка герменевтики, яка приваблює суспільствознавців, стосується подолання дистанції між
об’єктом і суб’єктом дослідження і потреби у тонкому та точному методі забезпечення
самокритики, інструментів дезавуювання упереджень самого суб’єкта дослідження.
Загострення кризових явищ у житті українського суспільства надає імпульс до актуалізації практичних рішень у контексті і теоретичної діяльності. То ж прагматика
прикладної реінтерпретації органічно відповідає ключовим викликам сьогодення.
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Г. В. Коваленко
ВПЛИВ ЮРИДИЧНОГО ПОЗИТИВІЗМУ
НА ФОРМУВАННЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ ІДЕЙ
В ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ США
Перш, ніж приступати до висвітлення філософсько-правових ідей в прийнятті
рішень Верховним Судом США, доцільно розглянути той теоретичний контекст, в
якому розгорталася його діяльність.
Правовий позитивізм в Америці отримав декілька важливих модифікацій і розгалужень. Так, юридичний формалізм, або концептуалізм трактує право на кшталт
математики чи природознавства. Формалісти вважають, що суддя визначає релевантні юридичні принципи, застосовує їх до фактів даної справи і логічно виводить
правило, яке визначає результат судового диспуту. У Вікіпедії [4] відзначається, що
відмінність формалізму від класичного позитивізму Бентама-Остіна полягає в переносі акценту з діяльності законодавчого органа на діяльність судді.
Для юридичного формалізму характерна особлива увага до процесу юридичного
міркування, яке вважається принципово незалежним від нормативних або політичних
міркувань. «Формалістичною фікцією» вважається те, що у процесі розробки юридичної норми наперед виключаються ціннісні та політичні міркування. «Формаліст» вважає, що на право можна дивитися як на більш-менш «закриту» нормативну систему.
У такий спосіб формалістичний підхід добре узгоджується з аристотелівською логікою визначення закритих множин необхідних і достатніх умов, проте виявляє свою
обмеженість і недосконалість, коли застосовується до таких множин, де більш релевантним є спосіб визначення за «сімейними подібностями» (Вітгенштайн). Юридичний
формалізм може бути виправданий у деяких сферах права з суто функціональних причин. Наприклад, у американському приватному праві такі змістовно навантажені системи, як право договірних інструментів [5], що регулюються ст. 3 Єдиного Комерційного Кодексу [11], часто описуються як «формалістичні», тому що відповідні рішення
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ґрунтуються тут на відносно закритих множинах логічно організованих правил. У
свою чергу, право контрактів має тенденцію бути більш «релятивним», ніж «формалістичне», оскільки воно має справу з набагато ширшими наборами відносин і випадків.
Юридичні формалісти вважають, що судді та чиновники повинні у своїх інтерпретаціях юридичних текстів не припускати, яким саме закон має бути, а обмежуватися тим, що дійсно говорить закон, щоб не порушувати принцип поділу влад.
Цей аргумент знаходить своє красномовне вираження в Конституції Масачусетса
1780 р., де зазначено:
«Суд ніколи не повинен здійснювати законодавчу та виконавчу владу, або якусь
одну з них; тому що [правління Массачусетса] може бути лише правлінням законів,
а не людей». ([T]he judicial shall never exercise the legislative and executive powers, or
either of them; to the end [that Massachusetts’ government] may be a government of laws,
and not of men» [1].
Формалізм прагне підтримати такий підхід. Як пояснював Л. Фуллер, він є «теорією того, що право – це множина правил і принципів, незалежних від інших політичних і соціальних установ» [2]. (Пор. відмову Судді Скаліа (Justice Scalia) від інтенціоналізму: «Якщо ви текстуаліст, ви не думаєте про намір, і мене не турбує, чи мали на
увазі творці Конституції якесь таємниче значення, коли вони ухвалювали її слова») [6].
Юридичний позитивіст концентрує свою увагу на законі, що є предметом його
досліджень. Як саме був зроблений закон, які людські зусилля були витрачені на
його створення, для нього несуттєво [3, p. 177-178]. Якщо юспозитивізм взагалі є
поясненням того, чим є закон, формалізм є поясненням позитивіста щодо того, як
працюють закон і юридичні системи.
Юридичний формалізм може бути протипоставлений юридичному інструменталізмові – теоретичній позиції, яка є міцно пов’язаною з американським юридичним реалізмом. Під інструменталізмом звичайно розуміється концепція творчої інтерпретації суддями юридичних текстів з метою кращого служіння публічній політиці і соціальним інтересам, забезпечення справедливості та захисту прав людини.
Юридичні формалісти заперечують те, що надання суддям влади інтерпретувати і
тим самим змінювати закон, відповідно до їх власних уявлень про доброчинну політику, підриває принцип верховенства закону.
Цей напрямок є особливо поширеним в традиції загального права, яка в Англії,
США, Індії та Ізраїлю спирається на судові прецеденти. У системах загального
права завдання розвитку і відновлення права найкраще виконуються судами, які перебувають у тіснішому контакті із соціальними, економічними та технологічними
факторами, ніж політичні органи, що причетні до правових реформ. У такий спосіб
юридичний реалізм або «реляціоналізм» («relationalism») сприймаються в деяких
юрисдикціях загального права, де фактично відсутня юридична кодифікація, поширена в континентальному європейському або японському праві.
Суддя Верховного Суду США А. Скаліа (Antonin Scalia) свого часу висловив
ряд формалістичних поглядів на те, що Конституція Сполучених Штатів повинна
інтерпретуватися відповідно до її оригінального значення (Originalism). У свою
чергу, устави також мають бути прочитані відповідно до своїх простих значень
(Plain meaning rule) [7]. У роботі «Питання інтерпретації» А. Скаліа захищає так званий текстуалізм (textualism) або (ширше) формалізм, коли пише:
«З усіх критичних зауважень, висловлених проти текстуалізму, найбільш безглуздим є те, що він носить формалістичний характер. Відповіддю на це є: звичайно,
це формалізм! Правління закону є питання про форму... Убивця був спійманий із
кров’ю на його руках, схиленим над тілом його жертви; сусід на відеокамеру зняв
злочин, і вбивця зізнався в писемній формі і є відповідний відеозапис. Ми, проте,
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наполягаємо, що перш ніж держава зможе покарати цього лиходія, вона має провести кримінальний процес за всією формою, що й приведе до обвинувального вироку. Хіба це не формалізм? То нехай живе формалізм! Він саме і є тим, що призводить до правління законів, а не людей» [8, p. 141]. Розгорнутий виклад аргументів
на користь формалізму Скаліа подав у есе «Правління закону як Закон Правил» [9].
Професор Мічиганського університету Ф. Шауер (Frederick Schauer) у статті
«Формалізм» (1988) переконував відмовитись від «сучасної відрази до формалізму», заявивши, що його мета полягає в тому, щоб «урятувати формалізм від концептуального вигнання» [10, p. 48]. Він закликав заново продумати концептуальні
засади формалізму, відмовившись від оцінки того, чи є він сам по собі добрим або
поганим, і зосередившись на тому, яким чином його можна використати, щоб обмежити владу тих, хто приймає рішення.
В політико-правовій сфері в сучасних умовах роль Верховного суду США і його
інтерпретаційні стратегії інтенсивно вивчаються. Це є корисним для подальшого
висвітлення впливу філософсько-правових аспектів рішень Верховного Суду США
на сучасну правову думку України.
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М. С. Філатова
КОГНІТИВНІ ЗДІБНОСТІ ЛЮДИНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ НАТУРАЛІЗМУ
У ФІЛОСОФСЬКИХ ІДЕЯХ АЛВІНА ПЛАНТІНГИ
Актуальність теми обумовлена наявністю сумнівів у надійності когнітивних здібностей людини, оскільки це ставить під сумнів усі сучасні досягнення людини у науці
та філософії. Сучасний західний філософ А. Плантінга вважає, шо натуралізм є важливою філософською проблемою, оскільки, з його точки зору, раціонально підтримувати натуралізм неможливо. Аналітик називає натуралізм концентрацією атеїзму. [2,
с.79] ХХ ст. продемонструвало популярність натуралізму в академічному середовищі.
Для послідовників натуралізму наука є підтвердженням натуралістичної точки зору.
А. Плантінга вважає, що натуралізм постає як одна із релігій, існуючих в сучасному
світі, яка знищує інакомислення та відстоює свою істинність. Існування такої особистості, як Бог, підпадає під сумнів в ідеї філософського натуралізму. Деякі мислителі
порівнюють натуралізм з анті-трансценденталізмом. [5,с.45]
А. Плантінга намагається показати не хибність натуралізму, а ірраціональність
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його прийняття, оскільки поєднання натуралізму і еволюційної теорії дає неспростовне спростування самого себе. [1,с.175] Мислитель не намагається довести хибність еволюційного натуралізму, він робить висновок, що його неможливо приймати раціонально. Але А. Плантінга підкреслює, що неможливо приймати раціонально водночас і еволюціонізм і натуралізм. А. Плантінга стверджує в своєму аргументі, що це є ірраціональним, щоб розумна людина сприймала поєднання натуралізму з сучасною теорією еволюції.
Вірогідність надійності пізнавальних здібностей людини, приймаючи еволюційний натуралізм, буде мала: «P(R/N&E) досить низка», де N – метафізичний натуралізм; E – когнітивні здібності людини виникли шляхом еволюції; R – твердження про те, що когнітивні здібності людини надійні. Якщо вважати N та E істинними, чи є взагалі вірогідність R? Ч. Дарвін та П. Черчленд підтримуються тієї позиції, що вірогідність дуже мала, в ту чергу, як К. Поппер та В. Куайн вважають, що
вірогідність досить велика. У кожному випадку, якщо признавати N та E, людина
має спростування R, і, в наслідку цього, спростування думки B, якої людина може
притримуватися. Але B може бути самим N та E, у такому випадку кожна людина,
приймаюча N та E, має спростування N та E, яке є причиною сумнівів до N та E.
Якщо людина не має жодних незалежних даних на користь N та E, приймаючи його,
вона робить ірраціонально. [3, с. 220]
Головний аргумент А. Плантінга демонструє наступним чином: P (R / N)) або
низька або неосяжна. Той, хто приймає N (а також приймає аргумент на користь
низького або неосяжного значення P (R / N)), має поразку для R. Це веде до поразки
кожного переконання, яке формується його когнітивними здібностями, в тому числі
і N, тому, звичайний натуралізм саморуйнівний. Далі, А. Плантінга стверджує, що
P (R / N) низка або неосяжна, підкреслюючи, що природній добір не зацікавлений у
істинному переконанні, а в адаптивній поведінці, все залежить від відносин між переконанням та поведінкою. Мислитель пропонує п’ять взаємовиключних і спільно
вичерпних можливостей для відносини між переконанням та поведінкою, стверджуючи по відношенню до кожної можливості Pi, що P (R / N & Pi) низька і неосяжна, що призводить до результату, що P (R / N) низька або неосяжна. [4,с.231]
Що стосується натураліста, який розуміє, що P (R / N) низька або неосяжна, він
повинен визнати, що ймовірність того, що його когнітивні здібності надійні, в кращому випадку неосяжна. Якщо у нього немає будь-якої іншої інформації, правильне
ставлення буде утримання від прийняття R. Але як він може отримати іншу інформацію, якщо будь-яка така інформація буде складатися з переконань натураліста,
які були продуктом його когнітивних здібностей, але надійність його когнітивних
здібностей уражена, а, через це, і будь-які переконання, вироблені ними. «Нам слід
зауважити, що N є саморуйнівним, тому що, якщо воно прийняте звичайним способом, воно формує переможця над самим собою, переможця, якого не можна перемогти». (Переклад мій М.Ф.) [4,с.238] Отже, агностицизм – це раціональне ставлення до когнітивних здібностей, які не є надійними.
Підсумовуючи, важливо підкреслити, що, на думку А. Плантінги, надійність когнітивних здібностей людини підпадає під сумнів лише при поєднанні натуралізму
з сучасною еволюційною теорією, і не підпадає під сумнів, якщо натуралізм поєднувати з теїзмом.
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В. П. Хома
АНТРОПОЦЕНТРИЧНИЙ ХАРАКТЕР ПРОБЛЕМАТИКИ БІОЕТИКИ
В останні десятиліття ХХ століття пожвавлений інтерес зарубіжних і вітчизняних науковців до дослідження проблематики антропоцентризму призвів до бурхливого розвитку відносно нової сфери знань, що охоплює аспекти взаємодії науки і
моралі, – біоетики, виникнення якої пов’язують з ім’ям американського біохіміка
та онколога В. Поттера. Учений розглядав біоетику як поєднання біологічного
знання із пізнанням системи людських цінностей, новий вид мудрості, що показує,
як застосовувати наукові знання для забезпечення соціальних благ [5, с. 37] з
урахуванням довгострокових наслідків науково-технічного прогресу, особливо у
сфері біомедичних технологій та екології [7, с. 5].
На переконання М. Кисельова, виникнення біоетики зумовлено загальною кризою культури, спричиненої тим, що ейфорія науково-технічного поступу породила
споживацьку й руйнівну цивілізацію [4, с. 17]. Відповідно, як стверджує нідерландський теоретик культури Й. Гейзінга, гіпертрофований технічний поступ призвів до
виродження культури у світовому масштабі [2, с. 217]. Звідси, найбільш влучним і
всеохоплюючим, на нашу думку, є тлумачення С. Пустовіт, за якою біоетика – це
міждисциплінарна галузь знання та людської практики, метою якої є збереження та
розвиток життя за допомогою етичних механізмів і принципів [8, с. 16-17].
Одним із найнагальніших викликів сучасності є усе помітніший відхід індустріальної цивілізації від усталених тисячолітніх моральних і світоглядних засад
духовності, що призводить до морального виснаження людини, деформації її культурних і духовних цінностей, дезорієнтації у сучасному світі й, відповідно, зростаючого почуття відчуженості. Таким чином, «біологічна етика стає важливим компонентом етико-духовних підвалин людської цивілізації» [4, с. 21], оскільки її
світоглядні засади ґрунтуються на основоположних людських цінностях, таких, як
гуманізм, любов до життя, визнання життя найвищою цінністю тощо. Разом з тим,
у сучасних умовах центральною проблемою дослідження біоетики стає розробка
механізмів збереження життя і здоров’я людини та усього живого на Землі.
Відтак, можна вважати, що об’єктом вивчення біоетики є життя у цілісності та
різноманітності його проявів, а предметом – моральні ціннісно-нормативні механізми його збереження і розвитку.
Як доречно зауважує Т. Мішаткіна, у ХХІ столітті основним завданням біоетики постає вирішення суперечностей між антропоцентризмом «старого» світогляду, за якого людина вважалася виключним центром світобудови, і новим, «неантропоцентричним» підходом, за якого перевага надається життю і живому в усіх
його проявах [1, с. 3-4]. За твердженням В. Кулініченка, нові підходи до розуміння
біоетики дають змогу включити у сферу морального не лише взаємини між людьми,
а й ставлення людини до рослин, тварин, навколишньою середовища, себе самої,
своєї чуттєвості, тілесності, духовності [5, с. 38]. Відповідно, вимальовується нова
система зв’язків «людина – суспільство – природа».
Всесвітня глобалізація вимагає об’єднання суспільства для виживання людини
як біологічної істоти і є вищою метою людського розуму, проте результатом усе
більшого поширення біотехнологій є зростаюче відчуження однієї особистості від
іншої [6].
Отже, у центрі досліджень у сфері біоетики перебуває антропоцентричне пере285

осмислення проблематики особистісного відчуження, причин і наслідків виникнення почуття відчуження між людьми, під якими ми розуміємо припинення близьких, дружніх відносин, внутрішнє відштовхування і збайдужіння, відокремленість,
що пов’язані з анонімністю, відсутністю взаємності, неможливістю бути «почутим»
[3, с. 67-68], ізольованістю особистості від свого соціального оточення.
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S. S. Dieniezhnikov
PHILOSOPHICAL BASIS OF OPPORTUNITIES OF SOCIAL FORECASTING
Modern science becomes more interdisciplinary. Engineering and natural sciences in
a greater measure require humanitarian approaches for the decision of issues of the day.
As an example it is possible to point developments in industry of artificial intelligence,
creation of hardwarily-programmatic decisions for a multilanguage commonunication, design of social co-operations within the framework of long-term orbital and interplanetary
space missions. Like, scientific disciplines that traditionally behaved exceptionally to the
humanitarian sphere feel the greater influence from the side of exact sciences: sociology
today already difficult to imagine without the mathematical vehicle of statistical analysis,
econometric is one of the most high-quoted disciplines of humanitarian block, archaeology uses aerospace data, and also models of world dynamics of climate actively.
Such situations sufficiently, to establish the presence of trend - experimental, mathematically strict evidential approaches are claimed today in most humanitarian specialities.
The special value evidential approach acquires for sciences that form recommendations
in the sphere of state and municipal administration [1, p. 20].
Methodological analogies allow to set forth maximum terms for an experimental
search. The described logic forces to search those periods on the historical way of development of frames of society, when the trajectory of development of these systems was
sensible or could be sensible to the concrete set of the behaviour programs at the relatively
small number of people. In this case a reconstruction by means of the archived sources
would lead to or refute the role of the that or other program in the choice of historical way.
Except it, prognostication of such periods in the future will allow to plan an experiment
in relation to purposeful influence on the chosen programs of behavior with the purpose
of to influence at choice trajectory of development of the large socio-economic system. If
to examine the separate state as a social macrosystem, then most interest as integral descriptions is presented by macroeconomic indexes, more precisely, them transformation
changes in the dynamics on a sentinel scale with a scale comparable with life of one generation. Substantially more short sentinel segments can not be considered model for description of trajectory of development of the system of such level of complication, and
substantially more long segments it is difficult to reconstruct from the limited nature of
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reliable data in a historical retrospective view. Except it, on the initial stage of ground of
the methodological approach, based on the engineer separate programs that manage behavior of the least autonomous elements of macrosystem, forecasting opportunities of this
approach must be experimentally led to. On too long sentinel segments to watch the future
results there is not possible for modern researchers, that, undoubtedly, reduces the level
of trust to approach on the whole. Ed ist, from the point of view of parameters of temporal
scale, most interesting segment of 50-150 year for a historical retrospective view and segment in 20-50 year for prognostication, design and planning of direct experiments in area
of social engineering [2, p. 77-78].
The ponderable is remained by a question about a having a special purpose integral
index, that would characterize development of social macrosystems of level of the states,
and also selection in this index of components that yield to the direct experimental changes
at the level of behaviour programmatic options.
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S. Sh. Aytov
HISTORICAL ANTHROPOLOGY
AS THE MODERN PHILOSOPHY OF HISTORY: PROGNOSTIC HORIZON
Historical-anthropological dimension of the modern philosophy of history is the main
purpose of understanding the mental and social-cultural aspects of historical dynamics of
cognition conceptual foundations of the past. At the same time, the theoretical approaches
generated in the intellectual space of the mentioned horizon of philosophical and humanitiesl concepts can also serve as a predictive element in the study and understanding of the
cognitive prospects of the development of the studies in the spheres of social philosophy,
philosophy of history, social-humanitarian disciplines. Among the scientific directions,
the dynamics of which can be predicted with the help of theoretical approaches of historical anthropology, it is possible to distinguish, in particular, the concepts of posthumanism, post-organic theory, theories of «local civilizations» and «clash of
civilizations», theoretical studies in the problem fields of the theories «the end of the history», globalization, historical alternativistics.
In accordance with post-humanism concept, evolution of man is not ended and can be
extended in the future. Historical anthropology, which reconstructs and comprehends the
development of various forms of social perception and socio-cultural norms of behavior,
makes it possible to isolate and analyze a number of mental models that will be able to
understand the directions of human development and its cultural norms in the following
epochs at a new theoretical level. Indicative in this sense is the theory of the «New Middle
Ages».
Theory post-organic society advances are important concepts such as: the idea of social-cultural environment influence, the idea of anthropologism (modeling role socio-psychological factors for the dynamics of socium), the principle of integrity during the
analysis of the socio-cultural dynamics, the axiological principle (interdisciplinary connections actualization). Indicated researching concepts were formulated and theoretically
developed in the course of the historical anthropology progress. In particular, the idea of
the influence of socio-cultural factors was conceptualized and comprehended in the
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writings of J. Dubi, J. Le Hoff, A. Ya. Gurevich The idea of anthropologism was
developed in the theoretical studies of the «Annales» school» at the end of the 1980s, in
particular, in the works of A. Buro.
The principle of the integrity of various forms of cognition in understanding the social
and cultural reality of the past has been manifested in the theoretical investigations of J.
Huizinga and Yu. M. Lotman (a combination of methods of analysis, understanding and
intuition). The interdisciplinary approach was considered in the historical anthropology as
one of the fundamental principles and was already realized in the works of the classics of
this science, M. Bloc, L. Febvre, F. Braudel. American researcher S. Masa is a representative of the modern historical interdisciplinary investigations [3, p.4-6]. The application of
these principles, inherent in the historical-anthropological concepts, will contribute to a
profound analysis of the post-organic theory of historical-cultural foundations and
tendencies of social dynamics.
The theory of «local civilizations», created by A. J. Toynbee, may receive further
conceptual development by integrating the conceptualization of the mentally-cultural
sense of the dynamics of civilizational societies, or the social-psychological features of
their influential social groups (in particular, intelligence). The interesting ideas in this
problem field contents P. Hoffman`s conception of «tournament mentality» and it influence om European civilization development. [2, p.5-7]. The theory of the «end of the history», proposed by F. Fukuyama, can be conceptually developed through the application
of a researching of the mental and socio-cultural aspects of the dynamics of the EuroAtlantic and non-Westerns civilizations.
Prospects for the development of theories of globalization are, particularly, in the
study of humanities and sense dimensions of historical foundations of modern processes
and «protoglobalizations» of the past. Historical alternativistics conceptions have cognitive potentsial through the using of mental-cultural studies of polivariant directions of the
past [1, p.7-8]. Study and conceptualization with historical anthropology of mental,
behavioral aspects of globalization social-cultural processes and alternative development
models of past ages give allows for effective development of the concepts of globalistics
and historical alternativistics problem field.
Thus forecasting horizon 0f the historical anthropology as a modern philosophy
includes cognitive levels: microlevel, mezolevel and macrolevel. Microlevel concludes in
analyses the prospects for the use of historical-anthropological theoretical approaches to
the development of concepts of post-humanism. Mezolevel includens the historical
anthropology explorational opportunities for cognitive dynamics of the «local
civilizations» and «clash of civilizations» theories. Macrolevel integrates an
understanding the historical-anthropological methods application for the theoretical
concepts of the «end of history», globalistics and historical alternativistics development.
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СЕКЦІЯ ІХ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК
V. O. Patsan (Archbishop Eulogius of Novomoskovsk)
ELIZABETHAN BIBLE TRANSLATIONS:
AESTHETIC LANDMARKS AND POETIC FOUNDATIONS FOR
RECONSTRUCTING THE TOPOLOGY OF PERSONAL BEING
Recognized as «the golden age» in the history of England, the era of Elizabeth I (1558
- 1603) characterizing by the blossom of the Renaissance on the British Isles was «a time
of exceptional creativity» [11, p.7] marked by the convergence of Humanist and Reformist
trajectories of returning to the origins of humanity and not exhausted by laying the foundations for the national literature through the renewal of the literary tradition as a mode
of communication of the Self with the Other, but extended to the sphere of interlingual
communicative interaction intended to transmit God's Word in human languages by translating the original texts of both the Old Testament and the New Testament in English.
Initiating the cultural revival movement developed into the transition from traditionalism to post-traditionalism, the appeal «to the sources» was verbalized by using the construction ad fontes in the contextual meaning actualized by St. Jerome of Stridon in the
Latin Scripture translation known as Biblia Sacra Vulgata: «Quemadmodum desiderat
cervus ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea ad te, Deus» (Ps.41:2) (for comparison in the Geneva Bible:»As the hart braieth for the riuers of water, so patest my soule
after thee, o God»(Ps.41:2)). Manifested as the primary intention of Humanism this initiative predetermined the core Renaissance aspiration to restore the perfection given by
Creator to the human person as the crown of creation but lost after the fall in the secular
space delimited by a century (saeculum) as a time dimension of the terrestrial life.
The Renaissance-Humanistic thought connected the personal self-manifestation
aimed at completing the Divine Plan with the equal achievement of virtue and knowledge
(virtus atque doctrina) as the ideal accepted from Antiquity in the re-definition based upon
the Christian anthropology founded by the Church Fathers in Late Antique and Early Medieval periods and performed on the eve of the Renaissance on Dante's way of revising
the initial semantics of the concept humanitas introduced as a universal marker of the
human nature by Cicero with the detachment from the Pre-Eternal Truth. Having grasped
the inseparability of cognition from interpersonal communication as a self-awareness precondition revealed by God's Word but hidden in the West branch of Christianity by the
Scholastic double-truth theory detaching the reason from the faith in the substantiation of
the Catholic Church doctrine [2], Studia Humanitatis included the acquisition of ancient
languages such as Latin, Greek and Hebrew in the process of becoming the perfect human
person (uomo completo) realizing himself or herself as the image of God and achieving
godlikeness by manifesting his or her creative ability directed by his or her mind.
To argue for the personal self-manifestation presuming the spiritual growth and the intellectual development the Early Humanism appealed to the Apostle's characteristics of Creator as «designer and builder» (Heb. 11:10) perceiving it in the horizon anticipated in the
Middle Ages by Geoffrey Vinsauf and established in the Proto-Renaissance period by Dante
Alighieri to substantiate the human creativity moved by the intention of expressing the ultimate communicative experience as an aesthetic mode of transcending the limits of rationality distorted by the fall. But grasping Dante's idea of the literary-creative expression of
the Verity disclosed by Natural and Supernatural Revelation, Francesco Petrarca recognized
as the First Humanist and his follows diverged from the denoted line of reflecting the artistic
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imitation of the beautiful examples of God's creation as an artist's way of gaining the similarity to God. They realized the reason as a human privilege endowed by God but human
mind as possessing the capacity «to establish the ethical criteria of the personal self-definition detaching it from God's communication with people» [1, p.91] (the translation is mine
– V. P.). Therefore the Early Humanistic reflection of the creative fulfillment of the personality was directed by Petrarca's initiative of imitating the literary works of Antiquity perceived as the completed samples of expressing the veracity discovered by the cognition
detached from God's Revealed Truth but predetermined and verified by the rationally defined axiological landmarks testifying for the correlation of the world-view positions of
poets and rhetoricians of Ancient Greece and Rome with the Christian values. On the indicated vector of moving to the origins of humanity the intent to imitate the specimens of
antique literature developed into the intention of compelling with their authors.
In the further movement ad fontes Studia Humanitatis rediscovered the ultimately authentic communicability experienced in the relationship of the created person with Creator
as the main self-knowledge presumption predicting the actualization of the personal access to the Holy Tradition and the Holy Scripture by studying the originals of the Old
Testament and the New Testament and the creative works of the Church Fathers and by
translating these texts in different languages. Initiated by Erasmus of Rotterdam and his
English adherents John Colet and Thomas Linacre this turn of the Renaissance-Humanistic thought supported the tendencies of Reformation and inspired the Reformist reception of Humanist appeal to return «to the sources».
In Elizabethan England Humanism and Reformation met on the lines of defining the
trans-historic intentional dominant of interlingual communication aimed at «the transmission of God's Word in human languages» (E. A. Nida). These vectors of returning to the
origins of humanity formed the field of Elizabethans' creative fulfillment where both the
translators' activity directing at the multilingual utterance of the Pre-Eternal Verity and its
reflection shifted their focus from the single authentic reconstruction of the Biblical text to
the plurality of the interpretations paving the personal ways to God's Revealed Truth [8].
This transformation of the intentionality of the translation practice was predicted by
the connection of Elizabethan theoretical thought focusing on it (Roger Ascham, George
Chapman, John Denton, John Florio, Thomas Wilson) with the dialogicity of the Renaissance unity of poiesis and rhetorical genesis as a source of individualizing style and genre
dimensions of the author's self-definition [1] inspiring the turn of the translator's selfmanifestation including the intentions of transmitting Divine Revelation in different languages from outer declaration of the person's choice of mode and means of translating the
narrations to inner decision-making [4; 5; 6; 7; 10].
Inspiring by the philological dominant of the Renaissance-Humanist ideal of uomo
completo and realizing the translation as a means of disseminating the Word of God, the
English men of letters of the last third of the sixteenth century did not reduced «the moral
guidance» of readers, approved by traditionalism as the aim of poesy, to the original figurative expression of the universal truth discovered by the Natural Revelation manifested
by the creations. In the age of Elizabeth I the creative initiative founding the Renaissance
artistic consciousness developed into the intent to perform the kernel Reformist strain defined in England as the new apprehension of the old need in the straight personal access
of the Englishmen to the Supernatural Revelation that might be provided due to the
Protestant limited vision of the communion of the created person with Creator only by
translating the Bible into his/her native tongue [9]. At such a turn of the Humanistic
thought the Renaissance aspiration for the personal literary-creative self-manifestation extended to the sphere of transmitting God's Word in human languages. Intended to correlate
the stable traditionalist theocentricity with the developing anthropocentric tendencies of
the Renaissance worldview the unprecedented creativity of Elizabethan translators of
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God-Breathed Book was directed towards the space of person's fulfillment where the human personality as the image of God could achieve godlikeness providing the neighbor's
communication with Creator. Using the literary skills formed in the course of improving
the vernacular languages according to the speech-forming principles elaborated by classical poetics and rhetoric Elizabethan scholars supporting the Reformation performed two
English Scripture translations, known as the Geneva Bible (completed by William Whittingham, Christopher Goodman, John Pullain, Thomas Sampson, Miles Coverdale, 1560)
and the Bishops' Bible (initiated by Matthew Parker, the archbishop of Canterbury, 1568).
To reconstruct the personhood topology denoted by the concepts of ύπόστασις and
προσωπον in the Greek text of the New Testament these versions of God-Breathed Book
dialogically connected «word-by-word» model of translation with its «sentence-by-sentence» matrix.
In the course of reconstructing the key topoi of the personal being such a dialog of the
classical translators’ approaches developed into the connection of the different English
verbal markers of the contextual meanings of words ύπόστασις and προσωπον used to
indicate the personality. This mode of reshaping the narrative indicators of personhood
reflected the frame of the Renaissance-Humanist reception of the Antique aesthetic category decorum [3] and testified to the concordance of the exiled translators sheltering in
Geneva with the Anglican bishops involved in the process of translation in the field of
accepting the Renaissance style poetics as the form of the author's self-definition based
on the correlation of the individual-creative utterance with the original way of reactualizing «the ready-made word» of traditionalism (A. N. Veselovsky).
The reconstruction of the topological structure of personhood in Elizabethan Scripture
versions was marked by the divergence of the ways of transforming its source-text organization. The Geneva Bible didn't exhaust its innovation by introducing the first modern
verse divisions, but included «the bracketed» commentaries forming the deliberate perception of the Biblical testimonies. The Bishops' Bible was intended to unite two opposite
principles of structuring the text: edification priority presupposing the tendentiousness of
reflecting and interpreting the Scripture evidences and «diversity of translations and readings» (Matthew Parker, the archbishop of Canterbury) demonstrated by combining the
different versions of Psalms and attaching the initials of translators to the target-text parts
produced by them. Revealing an umbranchment of the trajectory of Elizabethan translators’ departure from the ways of structuralizing the narration in the Hebrew text of the Old
Testament and the Ancient Greek text of the New Testament such transformations reflected varieta as the basic Renaissance-Humanistic aesthetic principle [3] predetermining
the priorities of the Renaissance genre poetics.
Aesthetically reflecting the Renaissance anthropocentrism and reinforcing the rational
aspect of perceiving the Biblical text all these means of providing the personal access to
God's Word predicted the rationalistic limitations of the scope of comprehending the Supernatural Revelation and formed the premises for reducing the spiritual source of personality to the personalized ratio and supporting in such a way the scholastic double-truth
theory realized nowadays as the source of «the immanent frame» (Ch. Taylor) of the secularized mind and revised in the post-secular space of the person's self-knowledge.
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N. I. Vlasenko
FROM ROMANCE TO NOVEL: THE RENAISSANCE RENEWAL
OF THE GENRE-FORMING PRINCIPLES OF TRADITIONALISM
To depart from cultural «meta-narrations» (J. - F. Lyotard) detaching the cognition
from the ultimate communicative experience and reunite horizontal and vertical of interpersonal communication in the post-secular space of personal self-knowledge [11; 12; 14;
15; 16] the contemporary thought focusing on the historical-literary process should reveal
the dialog framework of the narration ensuring the holisticity of perceiving the personhood. Such renewal of the intentionality of the literary reflection predicts the initial accent
on the resource of forming the narrative identity revealed by the aesthetic-poetological
transformations of dialog structure performed in the course of the Renaissance transition
from romance to novel and using the arsenal of the genre dialogicity to express and transcend the limitations of the personal self-identification established at the turn of the reflective consciousness from theocentrism to anthropocentrism.
Depending upon the theoretically generalized vision of the historical logic of changing
the forms of narration, the actual scope of comprehension of the patterns of narrative identification demarcating «two epochs» (P. A. Grintser) of the trans-historically dialogic genre
reveals the methodological controversy of reconstructing the process of its genesis. Therefore to denote both the ethic-aesthetic preconditions of the Renaissance transition from romance to novel and the potential of the poetological variety, providing this change of the
matrix of «the genre identity» (Zh.-M. Sheffer), the historical-literary retrospective of the
most discursive transitive period of the romance/novel history should be predicted by the
analytical review of the theoretical-methodological problems of reconstructing this manifestation of the genre transitivity intended to find the ways of solving the indicated questions. Predetermining the aim of the investigation in this article, such indication of the introductory stage of defining the modes of the late-traditionalist transformation of the genre
epistemologically directs the elaboration of the appropriate model of the historical-genetic
reconstruction towards the dialogic frame of the personal-subjective self-manifestation
grasping both vertical and horisontal orientations of communicative-dialogic interaction.
At the background of the divergence of the historical-theoretical definitions of both
the genre space and the starting-point of its genesis the literary historians' views on the
late-traditionalist stage of this process coincide in reducing the multitude of the vectors of
founding the novel aesthetics to the mainstream of denying the romance poetics.
In general this idea was implied by M. M. Bakhtin in the differentiation of two stylistic
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lines of the genre performed in the context of grounding his conception of «the word in
the novel». Denoting the kernel characteristics of the genre-forming utterance as the dialogicity the great thinker of the twentieth century in the course of revealing its rhetorical
arch-textual foundations established the divergent horizons of perceiving the communicative-dialogic intentionality of the rhetoric and the source of the novel dialogism aroused
by it. The indicated delimitation is considered to be the result of the reduction of the discursive-rhetorical arsenal of dialogizing of both speech and mentality predetermined by
the rhetorical modal dominant and accepted by the novel to the expression of the «private»
genre meaning in the «public» form radically strange for it and reflectively restricted to
the correlation of the traditional rhetorical topoi monologized in the rhetorical-poetological synthesis of traditionalism. On this base M. M. Bakhtin ditinguished the monological
mode of novelness, passing away at the threshold of modernity, and its proper dialogical
mode developing through out the history of romance/novel [2; 3; 4].
Such meta-logic of the genre rise was specificated by E. M. Meletinsky restricting the
genealogy of the novel to the nouvella [1] and by M. L. Andreev representing the Renaissance self-renewal of the chivalry romance as its self-denial resulting in the establishment
of the picaresca [9].
The meta-narrative scheme of destroying the genre tradition was supported by A. V.
Mikhailov emphasizing the rhetoric word dialogically involved in the late-traditionalist
rethinking of the genre-forming models of traditionalism as the main means of expressing
monologism constructive for the romance and deconstructed by the novel [10]. «Such
perception of the rhetoric led the foundations for defining the novel dialogicity as antirhetorical orientation deepening the meta-textually established gap between traditional
and post-traditional versions of the genre» [18]. The vision of the rhetoricity as the
anti-dialogicity was substantiated by by A. V. Mikhailov in the course of the reconstruction of the rhetorical basis of the novel dialogicity inspired by Bakhtin's aesthetics of the
literary creativity. Mikhailov's approach is marked by the obvious contradiction of the
reconstructive logic denoting the inner indicator of problematizing the restrictive definition of the rhetoric as the monologic initiating the rise of the novel and transforming in it
into the dialogic defining the genre structure. The revision of the reconstructed way of the
self-refutation of the rhetorical-discursive order proves that the substantiation of such a
form of the self-deconstruction of the rhetoric presupposes the disclosure of the transformation of the rhetorical modality in the course of the novel genesis which does not manifests itself in this context of revealing the roots of the genre dialogism being concealed by
the taxonomy rhetorical/anti-rhetorical reduced to the traditional rhetorical topics affirmed as monologic by the traditionalist correlation of the categories of reflecting poetic
and prose spheres of the literary creative activity.
The limitation of all these retrospectives of the late-traditionalist period of the genre
genesis reveals the inertia of contemplating the transitivity of the Renaissance expressions
of novelness through the prism of the trans-historically established ways of its self-manifestation not involved into the creative experiments of the European novelists of the late
fifteenth – the sixteenth centuries and consequently not realized in their genre-forming
innovations.
Thus, the definition of the modes of transition from romance to novel presumes the
substantiation of the methodological approach providing the reconstruction of the transitive
forms of manifesting the narrative identity not fixed in the genre modifications of the durable epochs, but predicting both direction and dynamics of the historical transformation of
the dialog structures intended to restore the holistic character of the personal self-reflection
performed by means of narration against the background of the historically changing correlation of rationality and spirituality problematized by the discursive thinking.
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To explicate the disposition of the Renaissance renewal of the genre-forming principles of traditionalist literature, the method of reconstructing the ways of the late-traditionalist reception of its arch-text should be verified by the dilemma of novelness denoted in
the area of the meta-narrative manifestations of the genre universality (F Chr. Fr. von
Blankenburg, F. Schlegel, G. W. Fr. Hegel, M. M. Bakhtin, A.V. Mikhailov) as the polarization of the interdiscursive area of the narrative self-identification predetermined by affirming the negation of the final character of the aesthetic expressions of the interpersonal
relationship as the premise of finalizing the person’s poetical fulfillment. Arguing for the
impossibility of expounding the trans-historical foundations of the genre aesthetic by defining any historical variant of its poetics as the exhaustive for manifestation the genre
resource of varying, such explication of the intentional core of the romance/novel formation presumes the distinction of its pre-constructive and constructive aspects on the
base of correlating the concept of «the aesthetic object» defined by M. M. Bakhtin [5]
with the historical typology of the artistic consciousness elaborated by S. S. Averintsev,
M. L. Andreev, M. L. Gasparov, P. A. Grintser and A. V. Mikhailov [8], the definition of
the structure of the literary genre proposed by N. D. Tamarchenko [13] and the theory of
arch-text substantiated by G. Genette [7].
Perceived through the prism of coordinating the characteristics of the narrative identity introduced in these spheres of reflecting the literature for the Self and the Other, the
genesis of the romance/novel is realized as the two-dimensional – «dialogic» - process
that combines the substantiation of the genre generative models correlated with revealing
the intentions of the literary creativity and the establishment of its structural matrix aimed
at organizing the fictional reality. Diverging in the space of becoming the subjective defined by the author as the internal and the external relations of the Self and the Other, the
indicated aspects of the genre formation are reunited in the objectivized areas of the literary-historical process by equalizing modal and topic genre-constructive parameters in the
«open» form of narration ensuring both the author’s self-manifestation presupposing the
finalization of the local-historical genre-forming principles and the trans-historical development of the intersubjective dialog permanently transforming the structure of romance/novel and implying the idea of the genre «infinity».
The dimensions of the romance genesis were established in the course of the communicative-dialogic interaction of traditionalist poetics and rhetoric. Therefore to reveal the
lines of the genre transformation inspiring the rise of the novel the study should reconstruct
the ways of reflective and creative coordination of modality and topics predetermining the
transitivity of the Renaissance romance/novel modifications at the background of retrospecting both the late-traditionalist configuration of establishing the literature of traditionalism as «the realized poetic-rhetorical unity» (S. S. Averintsev) and the forms of expressing
the novelness determining by perceiving the rhetorical arch-text characterized by the dominance of the modal parameters of the genre construction over its thematic parameters.
The Renaissance mainstream of transforming the genre models was determined by the
shift of the poetological dominant of the artistic consciousness manifesting itself as the
transition from the style canon to the genre law. Defining the frames of the dialogization
of the creative matrix of traditionalism the samples of the late-traditionalist literary reflection intended to deconstruct the hierarchy of styles (Dante Alighieri, F. Petrarca, G. Boccaccio, M.-G. Vida, J. Fracastoro, J. du Bellay, A. Foclin, T. Wilson, G. Puttenham) and
initiate the decanonization of genres (F. Robortello, G. Giraldi Cinzio, G. B. Pigna, L.
Castelvetro, A. Minturno, Ph. Sidney, T. Tasso), aesthetically grounded the kernel
poetological vector of equalizing the positions of the Self and the Other revealed as disengaging the modalities of literary creativity from the dictate of topoi monologized in the
traditionalist rhetorical-poetological synthesis. This review of the correlation of the modal
and topic genre parameters dominating in the era of traditionalism was initiated by the
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dialog of rhetoric with Horacio’s poetics marking the completion of the traditionalist rhetoric-poetological synthesis in the course of spreading the categories established by it into
the domain of the literature written in new languages. The concept of coordinating modalities and topics as the components of the genre formation inspired the dialogization of
Aristotle’s conception of poesy leading to the renewal of the initial dichotomy of poetics
and rhetoric on the base of varying the mimetic model of the literary creativity. The Manneristic change of the object of imitation from natura naturata to natura naturans laid the
foundations for the further revision of the traditionalist forms of the narrative self-identification confirming the Renaissance-humanistic idea of involving the created personality
in the establishment of Universe performed by Creator on the base of transcending the
Renaissance matrix of the author’s self-definition. Detaching the creative capacity accentuated by the studia humanitatis in the human similitude of God from the personal orientation to the world as the «fine example of creation» (G. Vasari) predetermined by the
convergence of the semantic fields of the humanistic concepts of varieta and varizione,
the late Renaissance substantiation of the priority of manner over nature resulted in the
definition of the author as imitator-demiurg [6]. By such extension of the dichotomy of
imitation/mimesis formed in the Renaissance dialogical correlation of Horatio’s and Aristotle’s theories of poetic creativity Mannerism detached itself from the initiatives of the
variable reproduction of the unity of the world in its diversity which limited the artist’s
imagination by the natural logic. Inspired by Neo-Platonism the Manneristic opposition
of the subjective author’s image and the laws of nature testified awakening the demiurgic
principle of the late-traditionalist literature [17].
The transition from romance to novel was predicted by the Renaissance-humanist reception of the antique rhetorical model of the text genesis inspiring the return to the correlation
of modal and topical parameters initial for the arch-text of rhetoric in the course of the rethinking of the poetic mimesis performed by Mannerism. Marked with developing the rhetorical subordination of topics to modality into the coordination of these genre components
decisive for the self-manifestation of the novelness such interaction of poetics and rhetoric
resulted in the establishment of the dialogicity of the novel beyond the romance matrix of
dialogism characterized by the external dominance of the genre-modifying topoi internally
coordinated with the modal predetermination of revealing the narrative identity [19].
Presupposing the explication of both the resource of the arch-textual rhetorical priority
of modality used in the course of the Renaissance renewal of the genre tradition and the
potential of genre-transformations ensured by both the reinterpretation of the romance
topics and the detachment from it the substantiated model of the historical-genetic reconstruction provides the definition of the late-traditional modes of transforming the traditional generative patterns and structural matrix of the genre as the ways of the transition
from the traditionalist to the modern form of manifesting the novelness.
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В. В. Прутчикова
ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ
ЯК МОТИВАЦІЙНИЙ ЧИННИК ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Мотивація студентів до навчання відіграє важливу роль на заняттях з іноземної
мови і розглядається як один з вирішальних факторів для ефективного засвоєння
матеріалу. Теорія мотивації у дидактичних дослідженнях переживає сьогодні період ренесансу. Починаючи з 90 років минулого століття було опубліковано цілу
низку досліджень англійських [3] та німецьких [6] вчених, у яких було запропоновано апробацію мотиваційних моделей, розроблених у сфері психології, при вивченні іноземних мов. В останні роки особливої актуальності набувають дослідження мотиваційних процесів при вивченні іноземних мов за допомогою електронних засобів, зокрема комп’ютерних технологій.
Застосування комп’ютера на заняттях з іноземної мови уже має певні традиції,
а з появою та розповсюдженням інтернету відзначається його позитивний вплив на
мотивацію студентів, на їх готовність вчитися, що межує зі свого роду «драйвом»
[5, с. 36]. Проте у дидактичних розробках щодо вивчення іноземних мов такий мотиваційний потенціал ще недостатньо висвітлено. Почасти він розглядається як своєрідний «каталізатор для мотивації» («Katalysator für Motivation» [1,с.15] або як ігрова категорія [6, с. 219], яка відіграє позитивну, допоміжну роль на заняттях з іноземної мови. У деяких дослідженнях наголошується на позитивному впливі CALL
(computer assisted language learning), і особливо інтерактивності в мережі інтернет,
на мотивацію до вивчення іноземної мови [4].
Застосування комп’ютерів у навчальному процесі у своєму розвитку мало три періоди: від початку його впровадження в 60-ті роки минулого століття з навчальними
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програмами на великих обчислювальних машинах, через розповсюдження персональних комп’ютерів і навчальних програм на дискетах і CD-ROM-ах, а з 80-х років і до
сьогоднішнього дня комп’ютерні і комунікаційні технології відкрили феномен е-навчання (електронного навчання - e-learning). Сучасні технічні розробки стимулюють
подальші варіювання у застосуванні комп’ютера в навчальному процесі.
Гіпертекстова структура мультимедійних навчальних програм дає можливість
студенту обирати свій вектор у вивченні іноземної мови і самостійно опановувати
навчальний матеріал, діючи практично як дослідник. Окрім того, у процесі навчання студент може застосовувати не лише комп’ютерні програми для вивчення
іноземної мови, а й увесь спектр онлайнового контенту, довідників, словників, енциклопедій тощо, аби задовольнити свої академічні потреби та інтереси, проаналізувати і перевірити свої гіпотези.
Е-навчання та процес активізації іноземної мови виступають як соціокогнітивний фактор для мотивації, який стимулює засвоєння мови не лише як власне мовного матеріалу, а й безпосередньо у соціальній інтеракції в мовному середовищі
(обмін електронними листами, синхронні бесіди в чатах, усні розмови за допомогою
інтернет-зв'язку). Такі засоби комунікації забезпечують занурення у культурне та
мовне середовище цільової іноземної мови у її автентичному контексті.
Відповідно до так званої «Organismic Integration Theory» (OIT) [2], окрім внутрішніх чинників обов’язково слід враховувати також вплив зовнішніх мотиваторів,
оскільки на заняттях, як правило, не всі навчальні дії відповідають індивідуальним
інтересам студента.
Навчальна мотивація, яка практично регулює навчальний процес студента, може
варіюватися за умовною шкалою від екстремального полюса - відсутності мотивації, до цільового полюса - внутрішньої вмотивованості індивіда. Ця шкала охоплює
чотири ступені:
1) Виключно зовнішнє регулювання. Найнижчий ступінь, коли навчальні дії і навчальна поведінка студента мотивовані виключно зовнішніми контролюючими заходами (заохочення хорошою оцінкою, покарання тощо), і коли студент орієнтується, як правило, на мінімальний стандарт якості і використовує лише елементарні
навчальні стратегії для досягнення кимось визначених цілей.
2) Почасти внутрішнє регулювання, коли необхідність здійснення тих чи інших
навчальних дій студента базується на внутрішній мотивації, але все ще сприймається як зовнішньо визначеною. Cтуденти перебувають під тиском цілої низки правил і вимог і вимушені вчитися, щоб уникнути дискомфорту. Вимоги до них детерміновані соціальним середовищем, наприклад, викладачем або товаришами по навчанню, визнання яких дуже важливе.
3) Особисте регулювання, коли студент діє за внутрішнім переконанням та особистими інтересами і керується наміром набути необхідних компетентностей для
вирішення певних завдань своєї подальшої навчальної або професійної діяльності.
4) Повне включення в область знань. Найвищий рівень, коли мотивація студента
до навчання досягається як повна ідентифікація студента з областю завдань, і цілі,
пов’язані з певними завданнями, «включені в загальну систему особистісних цінностей, а навчальні дії здійснюються повністю автентично « [2, с. 17; 6, с. 222].
Застосування електронних засобів навчання та інтернет-інструментарію позитивно впливає на мотивацію студента у навчальному процесі лише тоді, коли усі
засоби слугують створенню такого навчального середовища, яке забезпечує усі потреби студента щодо його соціалізації, набуття компетентністного досвіду та навичок автономного навчання.
Зокрема,успішне застосування онлайнових програм залежить не від структури
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програми, а те як вона інтегрована в навчальне середовище. Наприклад, при апробації онлайнового навчального проекту «Письмова компетенція» [4] дійшли до висновку, що студент у віртуальному навчальному середовищі почуває себе більш захищено порівняно з реальним, він наважується зав’язувати міжкультурні контакти
та має відчуття особистої участі у важливому проекті. Вирішальними є чотири мотиваційні фактори: вільна комунікація, незалежність, почуття подолання труднощів
і набуття успіху, які врешті відповідають трьом основним потребам особистості:
комунікація дає почуття співприналежності, незалежність корелює з ідеєю автономії, а успіх – з компетентнісним досвідом.
Таким чином, мотивація базується на основних потребах особистості: компетентності, автономії і соціальній приналежності, які мають бути відправним принципом при плануванні занять із застосуванням електронних засобів. А мотивацію слід
розглядати як внутрішній стан студента, який може підтримуватися або обмежуватися оточуючим середовищем. Електронні засоби навчання на заняттях з іноземної
мови виконують свої мотивуючі функції лише тоді, коли завдяки їм створюються
умови і можливості підтримати основні потреби особистості і створити таке навчальне середовище, в якому студент сам себе мотивує до навчання.
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В. О. Кривуля
МЕТОДИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНОГО ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ
В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА
Освоїти комунікативну компетентність іноземної мови країни, в якій людина не
проживає, проблема досить складна. Для її вирішення важливі достовірні аудіо і
відеоматеріали, мультимедійні документи, інформація з Інтернету. Використання
текстового звуку (аудіо- та відеоматеріаів, мультимедійних документів) полегшує
накопичення нових лексичних предметів, які виконуються одночасно з освоєнням
фонетичної системи мови. Беручи цей факт до уваги, можна сказати, що освоєння
комп’ютерних програм для перекладу може допомогти у вивченні іноземних мов.
У комунікативно-орієнтованому навчанні іноземної мови при формуванні у студентів лінгвокраїнознавчої компетенції відповідні навички читання розвиваються
саме через текст лінгвокраїнознавчих суб'єктів. А далі, на основі фактичної інформації і читання лінгвокраїнознавчого тексту напрацьовується здатність складати
монологи і листи. Крім того, текст може бути використаним як джерело інформації
в викладанні мови та в процесі навчання мовленню. За відсутності середовища
мови, що вивчається, текст дозволяє штучно створювати атмосферу спілкування
іноземною мовою [1].
Сутність перекладу полягає в роботі з двома текстами або мовними висловлюваннями з використанням мовних трансформацій. Лінгвістичний переклад має на
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увазі застосування певних методів, які дозволяють зберегти зміст оригінального
тексту і врахувати його специфічні нюанси. Таким чином, лінгвістична теорія перекладу вивчає відношення двох одиниць не в ізоляції, а в деяких типах текстів
(оригінали та їх переклади), а усі дані, які ця теорія має в своєму розпорядженні,
отримані з порівняльного вивчення таких текстів [2].
Перед початком роботи перекладач, використовуючи текстовий аналіз, повинен
визначити, який тип тексту він має перекласти, щоб уникнути небезпеки оцінки перекладу за невірними критеріями. Типологія текстів є неодмінною умовою об'єктивної оцінки перекладів. Існує кілька спробів розробити типологію текстів, яка
дозволила б зробити висновки щодо принципів та спеціальних методів перекладу,
що визначаються не тільки діапазоном читачів, а особливо й метою перекладу.
Вивчення проблем перекладу враховує фундаментальну відмінність між прагматичним і художнім перекладом. У прагматичних текстах мова – це, перш за все, засіб
комунікації, засіб передачі інформації, тоді як в текстах художньої прози чи поезії
вона слугує засобом художнього втілення, носієм естетичного значення твору.
Основною стилістичною особливістю перекладу наукового тексту є точний виклад матеріалу при майже повній відсутності тих виразних елементів, які надають мові
емоційної насиченості. Акцент робиться на логічні, а не на емоційно-сенсорні сторони
[3]. Автор науково-технічної статті прагне виключити можливість довільної інтерпретації сутності розглянутого об'єкта, в результаті чого в науковій літературі майже немає таких виразних засобів, як метафора, метонімія та інші стилістичні фігури, які широко використовуються в художніх працях для забезпечення живої мови.
Технології в освіті, перевірка їх ефективності, виявлення й аналіз педагогічних
моделей, підхід і впровадження інноваційних технологій в навчальний процес дозволяють підготувати конкурентоспроможних фахівців з високим рівнем кваліфікації, що відповідають вимогам сучасного виробництва, з творчим мисленням і прагненнями до безперервного професійного вдосконалення. Багато вчених працюють
над вирішенням проблем автоматичного перекладу, що пов'язано з практичною
необхідністю у цьому. Крім того, в сучасному суспільстві спостерігається тенденція
до розширення обміну інформацією. За оцінками, тільки один галузевий науководослідний інститут, щоб надати своїм співробітникам доступ до іноземної спеціальній літературі, потребує персоналу з 20 кваліфікованих перекладачів, які будуть інтенсивно працювати над перекладами і не брати участь ні в чому іншому.
У 2009 році кількість сторінок, переведених за допомогою автоматичного перекладу, оцінювалася в 1,5 мільйона сторінок на рік. З іншого боку, це всього лише
1% всіх перекладених текстів в світі [4].
Отже, комп'ютер як і раніше в значній мірі не може замінити перекладача. Існує
думка, що комп'ютерний переклад літературних текстів є грубою версією тексту, так
званий підрядний переклад. Він перетворюється на витвір мистецтва людиною, яка
не говорить мовою оригіналу, але є хорошим літературним редактором. Якщо мова
йде про переклад технічних текстів, то при правильному виборі словника за фахом,
в рамках якої написаний текст, виходить цілком задовільний результат, який іноді не
вимагає подальшого втручання. Загалом, необхідність редагування комп'ютерного
перекладу дуже часто виникає через проблеми, перераховані вище. Для цього системи машинного перекладу обов'язково мають засоби редагування текстів [5].
Для якісного перекладу дуже важливо, щоб майже всі слова вихідного тексту
можна було легко знайти в системі словникового запасу. А ті, які в ньому відсутні,
переносяться в текст неперекладеними вже на виході з системи і їх згодом перекладають вручну при редагуванні результатів перекладу. Справа в тому, що для визначення, до якої частини мови відноситься дане слово, система проводить аналіз
всього речення в цілому. У той же час імітується розумова діяльність людини (таку
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систему прийнято називати системою з елементами штучного інтелекту). Такі слова
можуть вплинути на якість перекладу. Якщо значення хоча б одного слова в реченні
не визначене, то це може спотворити аналіз всього речення, а іноді й результати
всього перекладу.
Таким чином, результати машинного перекладу часто вимагають редагування.
Наскільки адекватними можна вважати результати перекладу на комп'ютері? Це визначається не тільки якістю системи машинного перекладу, але і якістю подальшого
редагування. Нерідко систему машинного перекладу використовує як підмогу фахівець, якому потрібно швидко перекласти, наприклад, технічну документацію.
Тоді проблема коректного вживання термінів вирішується сама собою.
Якість машинного перекладу визначає ступінь складності науково-технічного
тексту: чим складніше текст, тим більше помилок виникає при комп’ютерному перекладі. Такі помилки в значній мірі вводять в оману перекладача щодо предметнологічної і прагматичної цінності вихідного тексту, неточно описують предмет висловлення.
Існує ряд типових помилок, що виникають у ході машинного перекладу. До граматичних проблем перекладу можна віднести неправильне розпізнавання типів
зв’язків між членами речення, що в свою чергу порушує порядок членів речення,
заміна одного члена речення на інший, комп’ютерному перекладачеві досить складно дається розпізнавання родової та відмінкової форм.
До лексичних проблем, перш за все, відноситься неправильний принцип відбору
словникових відповідників, повна або часткова неперекладність, неправильний переклад термінології.
Насамперед машинний переклад виконує функцію допоміжного інструмента в
роботі перекладача, оптимізує процес перекладу, обробляє великі обсяги інформації. Результати машинного перекладу неодмінно підлягають редагуванню з метою
запобігти проникненню помилок у кінцевий текст перекладу.
Практика використання машинного перекладу показує, що 20% вихідного тексту перекладені некоректно. Причинами такої низької якості автоматизованих систем перекладу є відсутність словника й недосконалий алгоритмічний синтез перекладу з неправильною синтаксичною структурою. Щоб подолати ці недоліки, потрібні серйозні зміни в лінгвістичному програмному забезпеченні шляхом збільшення кількості одиниць словника, безперервного поліпшення лінгвістичних
описів синтаксичних конструкцій і правил кодування й транскодування [6].
Мова науково-технічної літератури має свої особливості: граматичні, лексичні,
фразеологічні, абревіатури. При роботі над перекладом та редагуванням технічного
тексту слід зазначити перш за все його вид, а саме: 1) актуальна науково-технічна
література, тобто монографії, збірники та статті з різних проблем науки і техніки;
2) технічна і супровідна документація; 3) освітня науково-технічна література (підручники, довідники і т. д.); 4) науково-популярна література в різних галузях техніки; 5) технічна реклама, патенти і багато іншого.
Але не слід забувати про граматичну структуру тексту, щоб покращити якість
редагування. Для технічного тексту властиві такі особливості, як наявність довгих
речень, які включають велику кількість другорядних і однорядних членів. У цьому
випадку, залежать від суб'єктивного і предиката слова, часто стоять на відстані від
слова, яке вони визначають. Крім того, технічний текст може включати використання багатокомпонентних атрибутивних фраз, використання синтаксичних конструкцій, пасивних конструкцій, розворот, використання означень, створених стягування всіх синтаксичних груп, наявність відсутніх певних офіційних слів (статей,
допоміжних дієслів). Особливо в таблицях, діаграмах, специфікаціях [7].
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Г. Г. Єрьомкіна
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Перевод научно-технической терминологии всегда рассматривался как сложная
работа, требующая знания предмета перевода, опыта перевода и широкого кругозора. Некорректный или неправильный перевод может привести к искажению научного положения и, вследствие этого, возникновению непонимания между специалистами разных стран. Медицинская терминология в отличие от терминологий других наук имеет ряд особенностей, которые обусловоливают определенные трудности ее перевода - многозначность терминов, обилие синонимов, широкая эпонимизация, стихийный рост терминологического фонда, и вследствие этого - наличие
неологизмов, многие из которых не зафиксированы в словарях.
Реализация задачи подготовки специалистов в высшей школе предполагает
практическое овладение иностранным языком в устной и письменной форме, включая основы научно-технического перевода. Перевод является эффективным приемом обучения языку, так как он позволяет систематизировать базовые знания студента, сформировать и закрепить навыки устной и письменной речи на разнообразном текстовом материале, научить некоторым видам информационной переработки
текста, повысить профессиональную компетенцию.
Проблематика перевода медицинского текста представляется, на первый взгдяд,
более узкой, чем, например, проблематика перевода художественного текста, так
как в медицинском тексте в значительной степени исключается эмоциональный и
субъективный элемент, а в грамматическом плане - меньший набор грамматических
форм. Однако, если термины в области техники и точных наук имеют в большинстве стран идентичное смысловое значение, то медицинские термины, особенно относящиеся к новым медицинским наукам, отражают наличие гипотез, теорий различных школ и направлений и вследствие этого в понятийном аппарате этих наук
много вариативных терминов.
Основными чертами современной медицины являются ее быстрое развитие, узкая специализация и профилизация, что обусловливает изменение смысла ряда существующих старых медицинских терминов и стихийное появление новых. Таким
образом, особенности перевода медицинского текста лежат не в грамматической
плоскости, а в лексико-когнитивной сфере.
Трудности перевода выявляются в процессе подбора соответствий между элементами двух языков, а многозначность слов ставит проблему выбора необходимого значения из числа представленных в словарной статье (ср. manifestation - выступление, демонстрация, событие, митинг, забастовка, а в медицине – проявление,
например, болезни, признака; solution – раствор, решение задачи).
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Наличие синонимов (особенно это касается названий болезней, симптомов, синдромов) требует тщательного отбора наиболее рационального и приемлемого рекомендуемого термина из ряда синонимов. Много сложностей возникает с переводом
так называемых, «ложных друзей перереводчика» (например, слово insulte ничего
не имеет общего с термином «инсульт», hopital - это больница, а не госпиталь, как
кажется на первый взгляд), с адекватной передачей эпонимных терминов, для расшифровки которых зачастую приходится прибегать к специальным терминологическим словарям.
Одной из основных ошибок при переводе является увлечение буквальным и дословным переводом, в ущерб адекватному переводу, забывая при этом, что перевести – значит выразить точно и полно средствами одного языка то, что уже выражено
средствами другого языка в неразрывном единстве содержания и формы.
Для достижения адекватности при переводе используют различные трансформации и замены – лексические, грамматические и синтаксические. К лексическим трансформациям прибегают для лучшего раскрытия содержания, добавляя семантические
компоненты и уточняющие определения, делая разъяснительный перевод (когда в переводящем языке нет соответствующего понятия) или прибегая к опущениям.
К грамматическим трансформациям прибегают из-за различий в структуре языков,
в связи с отсутствием формального грамматического соответствия в одном из языков.
Иногда используется свободный перевод. Одним из достоинств этого перевода является доходчивость, поскольку он проводит аналогии с хорошо знакомыми понятиями.
Суть его заключается в том, что для иностранной реалии подыскивается понятие, которое, хотя и не совпадает с исходным понятием, но имеет с ним значительное семантическое сходство (Service mobile d’urgence et de reanimation – реанимобиль).
Перевод – это искусство, которое не терпит стандартных подходов, поэтому перевод не сводится к простому механическому процессу соотнесения слов и выражений одного языка словам и выражениям другого языка. Это многосторонний
творческий процесс, правильность и адекватность которого зависит от многих субъективных и объективных факторов. Знание и учет этих факторов позволяет сделать
максимально результативным процесс научно-технического перевода. Умение правильно переводить свидетельствует о профессиональной зрелости, так как этот
навык, находясь на границе лингвистики и медицины, обеспечивается не только
знаниями непосредственно иностранного языка, но и знанием медицины.

Г. А. Коцюбовська
АКСІОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА ПОРІВНЯНЬ
У РОМАНІ В.ШЕВЧУКА «ОКО ПРІРВИ»
Актуальним у лінгвістиці сьогодні є дослідження порівнянь, які належать до домінуючих лексичних засобів створення образності. У таких конструкціях відображається зв’язок з індивідуальною моделлю світу письменника, вони відіграють значну роль у формуванні мовної особистості, в образній інтеграції тексту як єдиного
цілого. Серед найбільш уживаних образних засобів, які дозволяють реалізувати авторський задум, помітне місце в романі «Око Прірви» належить порівнянням.
В. Шевчук вводить до їхнього складу лексеми, що належать до тематичної групи
«абстрактні назви» образу й предмету порівняння і відтворюють природу духовних,
моральних, естетичних та інших цінностей, їх зв'язок між собою, із соціальними,
культурними чинниками й особистістю людини: творення Боже, як і світ [с. 193];
все змінне і скороминуще, як трава і цвіт, що у дні минають [с. 4] (тут і далі цитуємо за виданням: Шевчук В. Око Прірви: Роман. – К.:Укр. письменник, 1996. –
302

197с.). Через такого типу порівняння автор зʼясовує якості і властивості предметів,
явищ, процесів, здатних задовольнити потреби, інтереси, запити і бажання людей.
Тематична група «абстрактні назви» предмета порівняння найбільш яскраво відображає духовний світ героїв твору й самого автора: снів, які також немовби тойтаки серпанок [с.24]. Такі порівняння містять оцінки якихось подій чи явищ суспільного життя: - Безодня там, де немає кінця, - сказав Созонт. – Але вона, як і все в
цьому світі, двояка [с.32]; брехня у світі ходить пишним паном [с.150]. Вони
повʼязані з тематикою твору, філософськими міркуваннями автора про буття, потребою якомога точніше і яскравіше окреслити певне поняття, обґрунтувати думку,
висловити почуття: щастя, що нуртувало …, ніби холодне джерело [с.6]; безмежжя збагнути годі, як і Бога [с.10]; сни… не розкидалися, як скалки розбитої
склянки [с.6]; (душа) розколена, ніби глек [с. 118]. В. Шевчук захоплює читача філософічністю світосприймання свого героя, його глибокою духовністю, використовуючи чимало порівнянь з релігійної тематики: Смерть здавалася мені мостом
між марнотами і тлінним світом та вічністю… вона бачилася мені служницею
ненависника світу – диявола [с.6].
Індивідуальний досвід письменника, тісно пов’язаний з уявленням про добро і
зло, погане і добре, гарне і бридке, часто втілено саме в абстрактних поняттях, які
вводять у змістову структуру компаративної конструкції оцінність, експресивність,
емоційність. Такі компоненти образу порівняння сприяють створенню тієї частини
інформації, яка відображає авторське бачення світу і узгоджується з його індивідуальною моделлю світу: з надмірно великими очима, які світилися десь так само, як
перед цим очі Оранти – Нерушної Стіни [с.18 ]; жах у ньому гуляв незбагненний,
ніби вітряний подув [с. 19]; дихання забивало, ніби дихнув це на нього мерзлим подихом повів смерті [с. 22]; впадаю в памороку або ж ходжу як у сні [с. 33]; були вони
мов нічні страхи чи як чортовиння за окресленим святою крейдою колом [с. 106].
Потенціал аксіологічного значення компаративних конструкцій у романі В. Шевчука розкривається в процесі продуктивної реалізації ціннісного компонента семантики лексем у порівняннях, які відображають позитивне чи негативне ставлення
мовця до повідомлюваного, надають оцінності всьому висловлюванню та оцінюють
суб’єкт порівняння за допомогою об’єкта порівняння, що характеризується аналогічною позитивною чи негативною рисою: намір більше подобає на idea fix, аніж
на серйозний [с. 8]; розум – це погляд у безмежжя і жах перед ним [с. 10]; людина
любить більше брехню, як правду [с. 15]. Метою зіставлення в порівняннях є лаконічне пояснення суті одного предмета шляхом його порівняння з іншим предметом
або показ, наскільки добрим чи поганим є порівнюваний предмет стосовно об’єкта,
який більшість мовців оцінює як позитивний чи негативний: - А розум у людини –
це чи не найбільший гріх. – Так само як глупота, брате Кузьмо, - мовив Созонт
[с. 49]; зʼявлені сумніви ліпші притаєних [с. 93]; гра первісніша від роботи [с. 94].
Усі ціннісні судження автора базуються на співвіднесеності та порівнянні з певним
стандартом. Аксіологічна лексика, вживаючись у певному індивідуально-авторському контексті, виконує порівняльну функцію, що сприяє розширенню семантикоасоціативних меж контексту, і описувана реалія сприймається крізь призму оцінночуттєвої індивідуальності мовця, його етичних та естетичних ідеалів: був той ніби
згусток тьми [с. 17]; любов до Бога має бути більша за любов до батьків [с. 95].
Частину прикладів з цієї групи становлять порівняння, повʼязані з назвою твору
і центральним образом роману – з Оком Прірви. Через порівняння може підкреслюватися якась стійка ознака або наповнюватися новим змістом предмет порівняння,
розкриваються нові якості, стилістичний потенціал конструкцій дозволяє авторові
створювати неподільний багатогранний, яскравий, виразний образ Ока Прірви: Око
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… пливло, мов надутий пухир [с. 14]; величезне, як похідний казан, Око [с. 28]; величезне, як казан, Око [с.41]. Порівняння виконує когнітивну та прагматичну стилістичні функції. Власні бажання, прагнення, передчуття автор конкретизує шляхом
накопичення, формування ампліфікованої послідовності порівняльних конструкцій
у межах одного контексту: те Око привиджується як жахне видиво, бере мене у
свій приціл, воно ніби напнутий лук зі стрілою, котра щомиті може із тятиви зірватися і зі свистом полетіти в моє серце; воно є місяцем серед ночі, що розсипає
проміння, і кожен промінь ніби ота стріла; воно і сонце серед дня, що пронизує моє
бідолашне тіло золотими списами; воно – вистежувач моїх справ і дій …; воно –
павук, що розкинув павутиння й готує отруту …; воно приходить у мої сни і розриває їх, розкидає, як скалки розбитої склянки; воно, зрештою, ота Смерть – міст
між життям та вічністю; воно – моє серце [с. 5]; воно як шиба у вікні, поранена
західним чи східним промінням; воно – звір чи тварина, яких несподівано лякаєшся,
коли постають перед тобою; пес, що криваво зорить на тебе, ошкірюючи зуби;
кабан, бик, півень чи гусак – тобто воно в усьому і всюдисуще [с. 5]. В. Шевчук
вдається до різних за структурою порівняльних конструкцій як до синонімічних замінників на тлі нагромадження інших компаративем, вони допомагають авторові
розгорнути метафоризований асоціативний образ Ока Прірви, який спрямовує
увагу читача на важливі ідейні засади твору.
Образ порівняння вносить нові асоціації у сприйняття всього порівняння, конкретизуючи семантику предмета порівняння, допомагає створити найбільш обʼємний образ. Порівняння, вибір якого завжди пов’язаний із характером авторської оцінки зображуваного, є засобом вираження авторського ставлення до певного явища
чи персонажа, втіленням авторського світогляду. В ідіостилі В.Шевчука порівняння
– найяскравіша образна одиниця, тісно пов’язана з ідейною спрямованістю його
творів. Компоненти порівняння містять значні семантичні й експресивні можливості, вони є відбитком мовної особистості автора, викликають широке коло асоціацій, активізують увагу й почуття, зумовлюють відповідну реакцію читача. За допомогою порівнянь письменник втілює в художніх образах своє світобачення, будує
індивідуальну мовну картину світу.

Н. А. Баракатова
КОМУНІКАТИВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК СКЛАДНИКИ
ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
Сучасна парадигма професійної підготовки фахівця з публічного управління та
адміністрування оперує серед іншого терміном «комунікативність» в різних площинах. Комунікативний аспект вивчення мови сприяє насамперед розвиткові й удосконаленню культури фахового спілкування та мовленнєвої культури на вісх рівнях
мови, що дозволяє особам публічних професій бути максимально переконливими,
найбільш вдало й компетентно аргументувати свою позицію, добирати найефективніші мовні засоби для формування громадської думки на підставі офіційної інформації органів влади.
Публічна комунікація посадових осіб виявляється як в усному мовленні (монологічна, діалогічна й полілогічна форма спілкування), так і в процесі писемного мовлення (створення різножанрової документації). Мовні компетенції посадовців усіх
категорій і рангів не можливо уявити без постійної уваги до культури мови й мовлення, оскільки мова людини є відбиттям її мислення, свідченням освітнього й культурного рівня та загального розвитку. Відомий український письменник, визнаний
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знавець української мови, Б. Антоненко-Давидович авторитетно заявляв, що «в природі не буває людей, які визначалися б високим інтелектом і водночас примітивною,
як у первісного дикуна, мовою» [1, с. 15]. Засилля англіцизмів, вульгаризація мови
через засмічення її розмовно-просторічними й мовномеланжевими елементами, сленгізмами, іншими соціальними діалектизмами, одиницями, що створюють стильові
дисонанси загалом і в підстилях офіційно-ділового стилю зокрема, вибір між питомо
українськими та іншомовними терміноодиницями тощо - усе це та багато іншого
створюють ті виклики, на які змушений відповідати своєю усною чи писемною професіограмою сучасний посадовець. Аби надалі залишатися конкурентоспроможним
в умовах динамічних соціальних перетворень, державний службовець має бути здатним до самоосвіти й самовдосконалення, що не уявляється можливим без глибоких
базових знань про внутрішні закони розвитку мови, стильову диференціацію української мови, умови й особливості формування й розвитку офіційно-ділового та інших
мовних стилів, орфоепічних, орфографічних та граматичних комунікативних умінь
тощо. Як живий організм, мова постійно розвивається, і так само, як будь-який інший
організм, вона схильна до захворювань. «Мова вимагає режимних правил гігієни в
користуванні нею, - наголошував свого часу М. Слабошпицький, - інакше вона ... заражається вірусом, од якого починаються її тяжкі захворювання» [2, с.274]. Дотримання чинних норм української мови, використання доречних у певному службовому контексті мовних засобів, контрольоване використання неологізмів, свідоме
уникання проявів як мовного пуризму, так і невмотивованого вживання запозичених
лексем, реалізація гендерного паритету на лексико-граматичному рівні, аргументований і виважений «спротив» модним тенденціям у мові досягаються застосуванням
таких антивірусних «вакцин», як навички самостійної роботи з науковими джерелами (серед іншого й електронними), глибокі знання з історії розвитку української
мови й зарубіжного досвіду мовного менеджменту, загальна мовна небайдужість та
охайність, зрештою, постійне усвідомлення того, що особа публічної професії є насамперед обличчям певної установи, закладу чи організації, від імені якої вона представляє в широкому розумінні державу Україна.
Список використаних джерел
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Що залишимо у спадок?: Про наболіле: Нариси, статті, інтерв'ю / Упор. В. Князюк, В. Сидоренко. - К., 1990. - 438 с.

Л. Є. Хоружева, В. Г. Юнак
ОСОБЛИВОСТІ ВІДБОРУ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ
ДЛЯ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Звертання до художніх текстів стає можливим тоді, коли студенти вже вміють
сприймати текст цілісно, вільно орієнтуватися в ньому, виділяти серед фактів, викладених у тексті, найбільш істотні, узагальнювати їх, оцінювати, інтерпретувати. Досягнення студентами такого мінімального рівня зрілості читання уможливлює постановку нових завдань: забезпечити перенос на художні тексти навичок і вмінь, вироблених при читанні текстів, побудованих на матеріалі нейтральної мови; виробити специфічні навички й уміння виокремлювати з образної тканини тексту його художній
зміст, осягати ідейно-емоційний зміст, розуміти підтекст, «бачити» особливу організацію слів у художній мові, усвідомлювати функціональну роль лінгвокраїнознавчих об'єктів тощо; скорегувати навички й уміння, сформовані на матеріалі
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рідної літератури, з урахуванням труднощів іншомовного читання. Ці завдання реалізуються поступово, протягом усього періоду навчання українській мові.
При відборі художніх творів для початкового етапу доцільно надавати перевагу
сучасній літературі. Мова творів сучасних письменників, у порівнянні з мовою класичної літератури, більш зрозуміла іноземним устудентам, оскільки саме сучасна
літературна мова є об'єктом їх вивчення. Опанування актуальних країнознавчих
знань, закладених у творах сучасних письменників, більш доступно іноземному читачеві, ніж досягнення фонових знань культурної спадщини. Для розуміння класичної літератури необхідна наявність певних історико-культурних даних, що вимагає
від устудентів спеціальної підготовки. Звертання до творів сучасних письменників
підтримується й інтересом іноземців до сучасної культури. Сучасна література
найбільшою мірою здатна задовольнити цей інтерес, знайомлячи іноземного читача з
нашим суспільством, способом життя, традиціями, менталітетом, конкретною людиною. Відібраний для читання художній матеріал повинен бути співвіднесений з рівнем мовної компетенції учнів. Реалізація вимоги ямовної доступності стосовно художніх творів не може бути здійснена без вирішення проблем адаптації. Усвідомлюючи всі втрати, які спричиняє адаптація, ми бачимо в ній, проте, єдино реальний
шлях підготовки студентів до читання оригінальних літературних творів.
При методичній обробці літературного джерела слід керуватися не суб'єктивними уявленнями про потребу тієї або іншої мовної одиниці, а її необхідністю й
значимістю стосовно головної ідеї (предикації 1-го порядку), ідейно-емоційного
змісту (предикації 2-го порядку), сюжету, фабули (предикації 3-го порядку), образу
(предикації 4-го порядку), образотворчих деталей (предикації 5-го порядку) і т.д.
Процедура адаптації передбачає виділення в художньому творі ключових слів,
словосполучень, речень, що належать до цих одиниць тексту (предикацій). Вони не
підлягають скороченню, тому що служать орієнтирами в пошуках змісту художнього твору. Стосовно них можливі лише лексико-граматичні заміни, які повинні
здійснюватися з установкою зробити мову творів доступною для розуміння устудентами, зберігаючи, за можливості, його стильову характеристику. Визначивши
«опорно-значеннєвий стрижень», адаптатор піддає твір скороченню. Якщо текст
створюється на підставі твору великого обсягу, то скорочення стосується його сюжетно-фабульної, композиційної структури й проводиться великими блоками: виокремлюється одна з головних сюжетних ліній, виключаються відступи від неї,
знімаються хронологічні «збої» оповідання, увага концентрується на основних персонажах, скорочується набір образотворчих деталей і т.д. Скорочення можуть носити й більш приватний характер, вони викликаються необхідністю виключити деякі невідомі студентам мовні явища (наприклад, відхилення від літературної
норми), що зустрічаються в прямій мові персонажів, або важкі для розуміння мовні
одиниці з національно-культурним компонентом семантики.
У результаті методичної обробки літературного оригіналу створюється навчальний художній текст, співвіднесений з рівнем комунікативної компетенції іноземних студентів. Ним може стати оповідання, уривок з повісті або роману, текстмонтаж, створений на підставі повісти. Читання навчальних художніх текстів дає
можливість студентам поступово розширити словниковий запас, сформувати потенційний словник, виробити вміння розуміти особливу організацію слів у художній
мові, її виразний, образний характер і тим самим підготувати студентів до читання
оригінальної літератури.
Сукупність завдань навчання читанню художніх текстів реалізується за допомогою спеціального методичного апарата. Він повинен бути комплексним, оскільки
глибина сприйняття літературного твору залежить від цілої низки чинників, як мовного, так і позамовного характеру. Розглянемо послідовно компоненти структури
методичного апарату, виділивши етапи передтекстовї, притекстової і післятекстової
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роботи, які можна виразити в системі завдань.
Передтекстові завдання спрямовані на усунення значеннєвих і мовних труднощів
розуміння художнього тексту й одночасно на розвиток навичок і вмінь читання, вироблення «стратегії розуміння». Ці завдання можуть бути представлені вправами
навчального характеру, що враховують лінгвокраїнознавчі, лексико-граматичні,
лінгвостилістичні аспекти й структурний рівень художнього тексту.
Одне із завдань передтекстових завдань - зробити мову даного тексту доступною
для студентів, а в більш широкому плані - підготувати їх до самостійного подолання
мовних труднощів при читанні художніх творів.
Навчання читанню навчальних художніх текстів слід вести з установкою на оволодіння навичками й уміннями гнучкого читання, у першу чергу навчального й
ознайомлювального.
Від цих умінь багато в чому залежить розуміння змісту художнього тексту як на
рівні значень, так і на рівні змісту. Розуміння змісту на рівні значень припускає вичленовування значеннєвих віх і усвідомлення зв'язків між ними. Розуміння змісту на рівні
змісту припускає осмислення причини дії, мотиву, мети, оцінок. Читаючи художній
твір, студенти повинні зрозуміти емоційну атмосферу твору, його стверджувальний
або заперечливий пафос, авторські оцінки, що створюють у сукупності підтекст. У
притекстових завданнях студентам пропонуються так звані комунікативні установки,
вказівки на вид читання й швидкість читання.
Післятекстові завдання представлені вправами навчального характеру, спрямованими на перевірку різних рівнів глибини розуміння прочитаного тексту. Перевірка
розуміння змісту проводиться відповідно до виділених І.А.Зимовою рівнів розуміння
значеннєвого змісту тексту. Перший рівень характеризується з'ясуванням того, про
що мова йде в тексті. Це найзагальніше поверхневе сприйняття. Для другого рівня
характерне розуміння того, про що йде мова у тексті. Третій рівень веде до проникнення в суть викладу, до усвідомлення не тільки того, про що розповідається в
тексті, але і як, якими засобами це досягається. На четвертому (найвищому) рівні
відбувається розуміння основного змісту тексту, його головної думки, незалежно
від того, чи сформульована вона експлицитно або подана в підтексті.
Пропонований методичний апарат до навчальних художніх текстів має універсальний характер, не орієнтований на національний контингент студентів, на конкретні умови й форми навчання. Обов'язковий у своїх основних компонентах, він
допускає варіативність їх наповнення.
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О. І. Бондаренко
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СИНТАКСИЧНОГО ВЖИВАННЯ
ДІЄСЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ TO SAY ТА TO TELL («СКАЗАТИ»)
Ці дієслова відрізняються по додатковій характеристиці поняття, що ними виражається та по деяким особливостям синтаксичного вживання. Стилістично вони
є нейтральними.
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Дієслово to say має смисловий відтінок, що вказує на самій факт, наявність акту
мовлення, але не на характер висловлювання [to say anything, to say a few words about
this book – сказати що – небудь, сказати декілька слів щодо цієї книги; say it in English – скажіть це англійською; say it again – повторіть; to say good morning, good –
bye - привітатися, попрощатися]: Now I have forgotten what I was going to say (Bernard
Shaw). - Тепер я забув, що хотів сказати. What did you say? – Що Ви сказали? Gentlemen, I have said enough. – Джентльмени, я достатньо сказав. If anyone calls, say I
am out (Clark). - Якщо хто - небудь прийде, скажи, що мене немає вдома.
Синтаксичне вживання дієслова to say має наступні особливості:
1. Адресат мовлення виражається завжди прийменниковим доповненням, що
вводиться прийменником to [to say something to a person - сказати що - небудь кому
– небудь]: During all this shooting Robin did not say a word to his men (адаптована
література) - Під час всієї цієї перестрілки Робін не сказав ні слова своїм людям.
2. У пасивному стані з подальшим примиканням інфінітива іншого дієслова, дієслово to say входить до складу присудка. Такі речення перекладаються невизначено
– особистим реченням та підрядними додатковими: He is said to be the best swimmer
in the town (Clark). - Кажуть, що він кращий плавець в місті.
3. To say вживається при введенні як прямої, так і непрямої мови: «Nonsense,»
said Mr. Pickwick hastily (Charles Dickens). – Дурниці, - сказав містер Піквік поспішно. She said that she would dance with me if I brought her red roses (Oscar Wilde). Вона сказала, що буде танцювати зі мною, якщо я принесу їй червоні троянди.
У розмовній мові вживаються такі вирази з дієсловом to say: I say – послухайте:
I say, do you expect anybody this morning (Charles Dickens)? – Послухайте, Ви очікуєте на когось сьогодні зранку?; People say/They say – кажуть: They say all Indian nabobs are terribly rich. – Кажуть, що всі індійські набоби жахливо багаті; that is to say
– тобто, іншими словами: Tomorrow, that is to say, May 10th (Clark)… - Завтра, тобто
10 травня…; Say – припустимо (зазвичай береться в коми): You may learn to play the
violin in, say, three years (Clark) – Ви зможете навчитися грати на скрипці, ну припустимо, за три роки.
Дієслово to tell має наступні смислові відтінки: 1) повідомити щось, дати, надати будь – які відомості про когось, про щось [to tell news – повідомити новини, to
tell a lie – збрехати, сказати неправду, to tell a person one’s address – сказати адресу]:
Tell me where you live (Clark). - Скажіть мені, де ви живете. I never tell lies (Charlotte
Bronte). - Я ніколи не говорю неправду. 2) наказати, веліти [I told him to be here – я
наказав йому бути тут, tell him to wait – скажи, щоб він почекав]: Pery did as he was
told (Kings.) – Пері зробив так, як йому наказали.
Синтаксичне вживання дієслова to tell має наступні особливості:
1. Адресат мовлення виражається завжди безприйменниковим непрямим доповненням [tell me the time – скажіть мені котра година]: Why didn’t you tell me that
before? – Чому Ви не сказали мені цього раніше?
2. To tell вживається при введенні непрямої оповідної мови, прохання, наказу та
не вживається при введені прямої мови: Robin told her to go home (адаптована література) – Робін наказав їй йти додому.
3. To tell при введенні непрямої мови може вживатися в дійсному і пасивному
стані [I told you that… - я сказав Вам, що, I was told that… - мені сказали, що]: He
told her that he had been sick (Jack London). - Він сказав їй, що був хворий.
Дієслова англійської мови to say, to tell є взаємозамінними при введенні непрямої оповідної мови за таких умов: to say може вживатися з непрямим прийменниковим доповненням, що вводиться прийменником to та без непрямого доповнення –
безпосередньо з підрядним додатковим реченням: he said to us that…, he said that…,
а to tell - з безприйменниковим доповненням: he told me that…[1]
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Б. О. Бабенко
НЕЛЕГКИЙ ШЛЯХ ДО ВЛАСНОЇ КНИГИ
(ТИПОВІСТЬ У ТВОРЧІЙ ДОЛІ ПРОВІНЦІЙНИХ ЛІТЕРАТОРІВ)
Літературний процес на Кіровоградщині другої половини ХХ століття – малодосліджена сторінка в історії української літератури. Без відповідних досліджень не
можна говорити ні про Кіровоградську область як цілісний своєрідний суспільнокультурний простір, ні увести край в загальноукраїнський контекст розвитку мистецтва слова.
Як порівняно молодий регіон України, утворений лише в 1939-му році, Кіровоградщина мала від початку пройти шлях становлення власної системи організації
культурного дозвілля та професійної мистецької діяльності. І в той час, коли край
мав давню та багату театральну історію (тож активна робота кількох професійних
театрів була цілком природною), а підтримка вокальних та танцювальних гуртків
самодіяльності схвалювалася на державному рівні, із розвитком літературної сфери
були певні складнощі: до 1984-го року область не мала власного осередку Спілки
письменників України (складової «Союза писателей СССР»). Тож шляхів сходження до письменницької царини для літераторів Кіровоградщини було небагато.
Певною мірою перебрала на себе функцію літературно-наукового часопису обласна газета «Кіровоградська правда», яка «десятиріччями була осередком, навіть
центром, серцем культурного життя області. Навколо неї гуртувалися всі небайдужі з поколінь шістдесятників, сімдесятників» [2,с.338].
У газеті періодично друкували поезії, приурочені до свят і такі, що відповідали
темі випуску чи сторінки тощо, а починаючи з 60-х рр. завдяки старанням та журналістському авторитету Віктора Погрібного, власну періодичну шпальту для
публікацій у «Кіровоградській правді» отримало літоб’єднання «Степ»: «Літературна
сторінка», пізніше – «Степові кларнети» і, нарешті, повноцінна щомісячна сторінка
«Стежина», що «стала справжнім випробувальним полігоном як для найновіших різножанрових творів обдарованих початківців, так і старожилів обласного літературного процесу» [2,с.507]. Майстрам художнього слова періодичне видання допомагало
сформувати постійне коло шанувальників, краєзнавці ж мали змогу представити
власні здобутки та відкриття якомога більш широкому колу читачів.
Щоправда, для багатьох учасників обласного літературного процесу цей «випробувальний полігон» так і залишився однією з небагатьох творчих сцен. Домогтися окремої публікації у видавництвах могли лише найбільш вперті та завзяті щодо
цієї справи особи, і більш скромні письменники в переважній більшості так і залишалися в тіні. Ця проблема стояла на заваді творчій реалізації письменників області
протягом всієї другої половини ХХ століття, свідченням чого слугують окремі
згадки про складні умови часу, які знаходимо серед епістолярної спадщини митців,
їхніх автобіографій, щоденникових записів та статей у місцевій періодиці.
Так, цікавою з цієї точки зору є автобіографія Романа Мироновича Поповича,
представлена читачам газети Петрівського району «Трудова слава» в номері 77 за 7
жовтня 1995 року [4]. ЇЇ автор, вже літній літератор, близько 30-ти років, з 1945-го,
пропрацював на посаді літредактора «Кіровоградської правди», а далі – літредакто309

ром на громадських засадах у газеті «Молодий комунар». Разом з тим Роман Миронович ніколи не полишав й художньої творчості, у якій, як він зазначає, «грає на дві
струни: то на гумористичну, то на ліричну». Та особливе значення для нього тут
має саме лірика, якій зміг присвятити більше часу та сил в пенсійну пору, коли вже
«не потрібно було «гнати» рядки».
З автобіографії дізнаємося, що літератор друкувався лише в колективних
збірках, окремих журналах та газетах, серед яких, передусім «Кіровоградська
правда», а власних книжок не має, адже не вміє «стукати у двері видавництв»:
Натура у мене до смішного скромна, а у наш час годиться бути нахрапистим.
Лірика у видавничих справах – метелик у бурю. Покійний письменник Олександр
Моторний навчав мене: «Хочеш видати – бери білу паляницю, шмат товстого сала
і їдь у якесь київське видавництво, закинь вудку – і збірка буде на гачку».
Слід зазначити, що згаданий Олександр Моторний дійсно вмів домогтися свого:
крім регулярних публікацій у «Кіровоградській правді» та інших місцевих виданнях, окремим друком вийшли його п’єса «Свіжий вітер» (1958 р.), збірка гуморесок
«Слизьке масло» (1961 р.), книжки нарисів та оповідань «Степові світанки» (у
співавторстві, 1962р.), «Щедре серце» (1963 р.), «Степовий велет» (1966 р.), книга
оповідань та повісті «Горлиця з яблуневого саду» (1973 р.) тощо [3,с.69].
Схожу, і доволі типову, ситуацію змальовано й Віктором Олексійовичем Погрібним (на той час голова обласного літературного об’єднання) у випуску 220 за
25 вересня 1990-го року тієї ж «Кіровоградської правди». Під заголовком «Як живеш, Железянко?.. (Чи пасує мудрість жіночій поезії)» він ділиться деякими роздуми щодо досягнень та письменницької манери Антоніни Корінь. Автор висловлює свій жаль з приводу того, що досі мисткиня не має окремої книги творів, й лише
друкується в колективних збірках, хоча є глибокою письменницею й бажаним кандидатом у члени обласної організації Спілки письменників України.
Друкується Антоніна Корінь з 1963-го року [3,с.69], та, як зазначає В. Погрібний у 1990-му році, «Скромна, аж до скепсису спокійна до власного рядка і всього
набутку, А. Корінь наважилася тільки тепер подати до видавництва зібране».
Письменник наголошує: «наші видавничі лабіринти може проходити не кожен
обдарований автор», тож і причину нерішучості мисткині вбачає в цих складних
для творчої людини умовах: «Певно, свого часу одержала на свої твори відмову
якогось недоброзичливця та й махнула рукою. Це властиве натурам не байдужим,
а, здебільшого, гордим, які не принизяться заради надрукування написаного рядка».
Варто зазначити, що окремими виданнями твори авторки стали виходити лише
за три роки, вже після розпаду Радянського Союзу: починаючи з поетичної збірки
«Заворожи мене» (1993 р.) та прозової книги «Веселі дрібнички із сімейної скарбнички» (1994 р.) [3,с.69].
Окреслені ситуації щодо можливості Р. Поповича та А. Корінь публікації своїх
творів окремим виданням узагальнено ілюструє нелегкий шлях провінційних літераторів до власної книги, без якої годі було сподіватися на широке оприлюднення творчих досягнень та визнання таланту читачами й літературними критиками і, як результат, – вступ до Спілки письменників України як професійного творчого об’єднання.
Таким чином, значна частина творчих здобутків письменників Кіровоградщини,
що не отримали можливість «пробитися» до книжкових видавництв і, відповідно,
широкого кола читачів, перебуває поза увагою дослідників. Тож на Кіровоградщині
в другій половині ХХ століття панували складні соціокультурні умови, за яких брак
книговидання часто визначав творчу долю митців й заважав їм самореалізуватися в
повній мірі.
Список використаних джерел
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Л. З. Доценко, І. А. Грищук
РОЛЬ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА
У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У ВНЗ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ
Один із найсерйозніших і всеосяжних методів вивчення іноземної мови - лінгвосоціокультурний, припускає апеляцію до такого компонента, як соціальне й культурне середовище. Прихильники цього методу твердо певені, що мова втрачає
життя, коли викладачі та студенти ставлять метою опанувати лише «безжиттєві»
лексико-граматичні форми. Хтось помітив, що «особистість - це продукт культури».
Мова - теж.
Лінгвосоціокультурний метод поєднує мовні структури (граматику, лексику
тощо) із впозамовними факторами. Тоді на стику світогляду в національному масштабі й мови, тобто свого роду способу мислення (не будемо забувати про те, що
людина належить до тієї країни, мовою якої думає), народжується той багатий світ
мови, про яку писав лінгвіст В. фон Гумбольдт: « Через різноманіття мови для нас
відкривається багатство світу й різноманіття того, що ми пізнаємо в ньому...»
Лінгвосоціокультурна методика базується на наступній аксіомі: «Підґрунтям
мовних структур є структури соціокультурні». Ми пізнаємо світ за допомогою мислення в певному культурному полі й користуємося мовою для вираження своїх
вражень, думок, емоцій, сприйняття.
Цей метод бере до уваги той простий факт, що 52% помилок відбуваються під
впливом рідної мови, а 44% криються усередині досліджуваного. Раніше стежили
за правильністю мови; тепер, крім цього, прагнуть підвищувати її змістовність.
Важливий зміст переданої інформації, тобто комунікативний рівень, тому що в кожному разі кінцева мета спілкування - бути пзрозумілим.
Лінгвосоціокультурний метод включає два аспекти спілкування - мовне й міжкультурне. Лексикон студента поповнюється, і він стає людиною, яка легко
орієнтується в національних особливостях, історії, культурі, звичаях і менталітеті
країни досліджуваної мови. Для студента ВНЗ важливий не стільки високий рівень
читання, лписьма, перекладу (хоча це аж ніяк не виключається), але й «лінгвосоціокультурна компетенція».
Практична імплементація лінгвосоціокультурного методу була успішно використана авторами при створенні методичних рекомендацій на країнознавчому матеріалі «At the map of the world» (Біля карти світу), видавництво «Олімпійська література», Київ: 2015, 100 стор., для студентів 1-2 курсів НУФВСУ в рамках дисципліни «Англійська мова». Тематичний матеріал методичних рекомендацій структурно складається із трьох розділів: I - «Україна», II - «Великобританія, III -»США»,
які у свою чергу діляться на менші тематичні підрозділи залежно від тематики, обсягу незнайомої лексики й складності матеріалу. Матеріал в основному
обробляється під керівництвом викладача в аудиторії, хоча великий обсяг інформації приділяється на самостійну роботу. Кожний розділ включає дані з лінгвокраїнознавства, вплетених у форму усних тем і текстів для читання, діалогів, а також систему різноманітних лексико-граматичних вправ і ситуативних завдань. Багатий ілюстративний матеріал, технічні засоби навчання із залученням матеріалів з
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Інтернету роблять процес навчання цікавим і мотивованим. Крім матеріалу країнознавчого характеру кожний розділ містить цікаві відодані з історії й розвитку різних
видів спорту, біографії знаменитих особистостей зі світу спорту, які є представниками перерахованих вище країн, що сприяє підвищенню професійної орієнтації
майбутніх фахівців в області фізичного виховання та спорту.
Уважаємо, визначення прихильників лингвосоциокультурного методу не перебільшує сили й значення мови в сучасному світі. На їхню думку, мова - «потужне
суспільне знаряддя, яке формує людський потік в етнос, що утворює нації через збереження й передачу культури, традицій, суспільної самосвідомості даного мовного
комплексу. При цьому підході до мови міжкультурна комунікація - насамперед
«адекватне взаєморозуміння двох співрозмовників або людей, які обмінюються інформацією, що належать до різних національних культур». Тоді їх мова стає «знаком
приналежності її носіїв до певного соціуму». Щоб навчити студентську молодь інтерактивному іншомовному спілкуванню в області обраної спеціальності в рамках
програмного матеріалу, необхідно спиратися на сучасні технології навчання. При
цьому моральні фактори, духовний розвиток студентів повинен пронизувати весь
навчальний процес, щоб спрямувати їх творчі сили на створення, а не на руйнування.
Досягненню мети допомагають сучасні технології навчання, які наполегливо й
швидко посідають провідне місце в навчально-виховному процесі вищої школи й
користуються великою і, можна сказати заслуженою, популярністю у викладачів
іноземної мови.
Список використаних джерел
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Л. М. Бардіна, В. Л. Шепелюк
УДОСКОНАЛЕННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ
ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
У статті розглядаються питання вдосконалення й більш повної реалізації в навчальному процесі міжпредметних зв'язків при вивченні іноземними студентами
природничо-наукових дисциплін. У педагогічній літературі широко використовується класифікація міжпредметних зв'язків на рівні знань, так звані інформаційні
зв'язки. При розгляді цих зв'язків виходять із того, що елементами кожної науки є
факти, поняття, теорії. Відповідно до цього серед інформаційних зв'язків виділяються: фактичні, понятійні, теоретичні. Крім того, міжпредметні зв'язки можуть
діяти протягом різних проміжків часу, так звані хронологічні міжпредметні зв'язки,
які підрозділяються на попередні, наявні та перспективні.
На цих засадах варто провести дослідження міжпредметних зв'язків курсу
біології за програмою для підготовки у вищі навчальні заклади з урахуванням особливостей навчального процесу на підготовчому факультеті. У статті конкретизовані
мета й завдання навчання іноземних студентів у трьох аспектах (предметно-змістовному, мовному, світоглядному), враховані особливості системи навчання на підготовчому факультеті. Тому аналіз міжпредметних зв'язків доцільно провести на рівні
знань у трьох аспектах: знання основного навчального матеріалу (понять, теорій),
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знання елементів наукового світогляду, знання мови предмета (лексика, граматичні
конструкції, властиві науковому стилю мови).
Процес установлення міжпредметних зв'язків полягає не тільки в тому, що один
навчальний предмет використовує інформацію, отриману в іншому, але й у тому,
що при цьому у студентів формуються загальні синтезовані поняття на підставі
єдиної термінології і її єдиного трактування. Для послідовної реалізації міжпредметних зв'язків важлива чітка взаємодія між викладанням різних природничо-наукових дисциплін.
Подібний взаємозв'язок і взаємодоповнення при викладанні природничо-наукових дисциплін сприяють поглибленню й розширенню понять, формуванню міжпредметних асоціацій. Разом з тим такий взаємозв'язок попереджає явище розщеплення понять, яке може виникнути у свідомості студентів у випадку різного трактування тих самих понять в окремих дисциплінах.
Вивчення мови спеціальних дисциплін, оволодіння науковим стилем мови на
цьому етапі припускає цілеспрямоване періодичне повторення в різних дисциплінах загальновживаної, загальнонаукової лексики, граматичних конструкцій, властивих науковому стилю мови.
Зокрема, особливу увагу потрібно приділяти єдиним поняттям, притаманним
різним природничо-науковим дисциплінам.
Неприпустиме ототожнення функціональних і причинно-наслідкових
співвідношень. Існує цілий ряд інших понять, які використовуються й формуються
у різних природничо-наукових дисциплінах. Ці поняття утворюють природню базу
для реалізації інформаційних (понятійних) зв'язків.
Для забезпечення правильного функціонування інформаційних зв'язків їх
взаємодія здійснюється з урахуванням психологічних закономірностей процесу засвоєння понять, тобто формування понять здійснюється на підставі розподілу поетапних завдань у кожному предметі (знайомство з поняттям, розширення й поглиблення знань, систематизація й узагальнення). Аналіз інформаційних зв'язків показує, що їх функції змінюються залежно від того, у якому курсі дані поняття починають формуватися, тобто в одному випадку вони мають випереджальний, в іншому
– супутній характер. Для конкретизації сказаного розглянемо функції міжпредметних зв'язків на прикладі розкриття фундаментального наукового поняття – закон.
Закон є загальним, суттєво необхідним зв'язком між явищами природи, або властивостями об'єктів природи. На початковому етапі розкриття цього поняття на рівні
знайомства на заняттях розкриваються його основні ознаки. Закон виражає загальний зв'язок між явищами, або властивостями об'єктів природи.
При наступному навчанні оволодіння мовою предмета йде паралельно у всіх
дисциплінах, тобто міжпредметні зв'язки в цьому випадку в основному мають
супутній характер. Слід зазначити, що міжпредметні зв'язки на цих етапах повинні
розвиватися й удосконалюватися, їхні способи реалізації не повинні обмежуватися
тільки повторенням у різних курсах мовної інформації. Етапи їх реалізації повинні
бути адекватні цілям навчання українській мові як іноземній за програмою ВНЗ.
Проблема міжпредметних зв'язків у мовному аспекті повинна досліджуватися комплексно зусиллями викладачів української мови й природничо-наукових дисциплін.
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I. M. Akhmad, V. V. Chmel
MEANS OF EXPRESSING THE CONCEPT OF NUMBER
IN THE ENGLISH LANGUAGE
The value of many / few in English is presented by a number of lexical, forming the
opposition much :: little, many :: few. Among pronouns that indicate indefinite quantity,
following units are distinguished: all, some, whole, expressing the idea of the total number, partially et al. [5, c.91].
Quantitative adjectives form the fourth group of quantitative units. Among them there
are two groups of words related to the notion of computation and measurement. The first
group of words realizes these things among both explicitly and implicitly. For example:
decimal, dipterous, tripartite and others. A group of adjectives realizes the meaning of
indentified quantity. For example: distant, great, high, long, old, tall, wide, young and
others. Some adjectives can take gradual signs: deep knowledge, wide erudition.
Grammatical forms of adjectives significantly affect the combination of adjective adverb. For example, adverbs with the meaning of incomplete features combined with the
highest degree of adjectives (a bit redder, partially greyer), adverbs with the meaning of
full feature are combined with the usual degree of adjectives (quite low, genuinely blue).
Parametric adjectives are adjacent postpositively to numerical phrases: three miles long,
two fathom deep, 3 in. deep.
Fifth group is not numerous. It includes the verbs, the semantics of which are quantitative. The verb because of its semantics rarely expresses quantity. Grammatical characteristics of verbs are of indirect nature, lexical expression of number in the verb is able to
differentiate the dynamics of quantitative relations based on the categorical meaning of
procedure, which is characteristic of the verb.
So, in the semantic structure of verbs in English that correlate with the number of
lexical means of expression quantity, along with semes of action quantitative features of
action are distinguished. For example, to increase, to decrease, to lower. These verbs reveal indefinite quantity, which is characteristic of English verbs. Unlike nouns and adjectives, verbs do not show definite number. The exceptions are only conversives to double,
to quarter et al. [2, c.60].
At the same time, the verb can transmit the concept of quantity more specifically. The
category of number realizes through the verb-forms in opposition «boundedness :: unboundedness» or through generic forms. In this case, the verb does not nominate the quantity but reflects the dynamic of the quantitative relations in the direction of their increase
or decrease:
a) reduce (to decrease, to decline, to fall, to drop).
b) increase (to add, to reach, to climb, to jump).
Verbs «to multiply, to expand, to rise, to increase» express quantitative feature and
action simultaneously. Semantic implicit meaning finds its expression in the grammatical
form: to people, to troop do not combine with the subject in the singular [1, 12].
The sixth group of typological lexical-grammatical means of expression quantity is
adverbs. Adverbs in English are also used to express large, small, excessive, insufficient,
full or partial degree or extent of some characteristic or feature, which by means of words
is combined with adverbs. For example, in combination with adjectives or numerals adverbs perform emphasizing or weakening function; they neutralize or stress features
marked with an adjective or numerals. For example: just four hours, nearly eight o'clock
[6, 152].
Adverb indicates the extent of the number both independently and in combination
with other words: lately, not far from here, more than two hours.
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Adverbs in English are able to express the meaning of the degree and extent, for example: very, enough, nearly, almost, hardly, rather, etc. Expressing the degree or extent
of a quantitative characteristic, adverbs realize the inexact quantity both independently
and in combination with other words: time and again, not far from here, soon. Number of
items can be expressed in different ways: many books, much rice, little hail, few cats.
Much, many, few, little are used to indicate indefinite quantity.
In English, the number can be expressed through some structural parts of speech,
namely, functional words, for example, among, between. The first one indicates the presence of more than two persons and objects, the latter - only two.
With all the above mentioned and the analysis conducted it can be said that quantity
and number in English language is a category that can be realized through different units
of speech and language.
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А. Л. Абарбарчук
ПЕРЕКЛАД РЕАЛІЙ
НА ОСНОВІ ТВОРУ ГРАЦІЇ ДЕЛЕДДИ «ТРОСТИНИ НА ВІТРІ»
Реалії – це поняття матеріальної та духовної культури певного народу або общини,
що відображають національні традиції, побут та фольклор. У лінгвістиці та перекладознавстві, за дефініцією С. Влахова і С. Флоріна, реаліями визначають «слова і словосполучення, що називають об'єкти, характерні для життя (побуту, культури, соціального і історичного розвитку) одного народу і чужі для іншого» [2, с.438].
Проблемі вивчення реалій та відтворення їх у перекладі присвячено чимало розгорнутих і коротких мовознавчих та перекладознавчих розвідок. Науковцями, такими, зокрема, як Р. Зорівчак, С. Влахов і С. Флорин, А. Реформатський, В. Уваров,
А. Супрун, В. Рєпін, І. Корунець запропоновано різнотипні класифікації реалій,
проте в основному виділяються такі групи як географічні, етнографічні та суспільно-політичні реалії.
Переклад реалій завжди викликав труднощі у фахівців через складність передачі національного та історичного колориту. З проблемою перекладу реалій перекладач зустрічається дуже часто, адже реалії позначають поняття, які відсутні в інших культурах, а тому вони завжди становлять особливу складність у процесі перекладу. Звичайним способом передачі реалій є транслітерація та подальше їх коротке
пояснення. А.Федоров стверджував, що «транслітерація необхідна саме тоді, коли
важливо дотримати лексичну стислість позначення і разом з тим підкреслити специфічність названої речі або поняття, якщо немає точної відповідності у мові перекладу». [4, с.172] Проте так само ті вирази, що не є реаліями у мові оригіналу, можуть мати відповідники-реалії у мові перекладу. Це можна проілюструвати прикладом з твору Грації Деледди «Тростини на вітрі»:
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Era il suo passaggio che destava lo scintillo dei rami e delle pietre sotto la luna: agli
spiriti maligni si univano quelli dei bambini non battezzati, spiriti bianchi che volavano
per aria tramutandosi nelle nuvolette argentee dentro la luna. – Це була його прогулянка,
що супроводжувалась безперервним мерехтінням гілок та каменів під місячним
сяйвом, аби призвати недобрих духів, тих, що об’єднували потерчат, білих духів,
які літали у повітрі, перетворюючись у сріблясті хмарки у місяці.
У даному випадку італійський вислів «spiriti dei bambini non battezzati», що дослівно перекладається як «духи нехрещених дітей», має в українській мові відповідник-реалію «потерчата». А оскільки у даному творі Грація Деледда брала за основу
багато міфологічних сюжетів, даний переклад є найбільш доречним.
Efix sentiva il rumore che le panas facevano nel lavar i loro panni giù al fiume,
battendoli con uno stinco di morto e credeva di intraveder l’ammattadore, folletto con sette
berretti entro i quali conserva un tesoro, balzar di qua e di là sotto il bosco di mandorli,
inseguito dai vampiri con la coda di acciaio. – Ефікс чув шум, який пàни, духи померлих
жінок при пологах, створювали, праючи свою білизну внизу біля річки, обстукуючи
її кісткою мерця, і він вірив, що мимохідь побачив амматадоре, духа повітря з сімома
кашкетами на голові, в яких сховано скарб, і той дух стрибав туди-сюди під хащами
мигдалю, поки його переслідували вампіри зі сталевими хвостами.
Даний приклад ілюструє класичний спосіб перекладу реалій. А саме реалії «le
panas» та «l’ammattadore», які у відтворенні транслітеруються та надається їх коротке пояснення. Але так само у поданому перекладі можна зазначити, що певні реалії
– інтернаціональні та вже настільки глибоко увійшли в обидві культури, що навіть
не замінюються в оригіналі. Такою реалією слугують «i vampiri» – вампіри, що доводить той факт, що певні реалії можуть повністю збігатися у перекладі.
У романі Грації Деледди «Тростини на вітрі» наявні не лише міфологічні реалії,
а й релігійні, що іноді викликають не менше труднощів, адже у кожній культурі
вони відображаються по-різному:
Ai primi di maggio donna Noemi rimase sola in casa perché le sorelle andarono alla
festa di Nostra Signora del Rimedio, come usavano tutti gli anni, da tempo immemorabile,
per penitenza, – dicevano – ma anche un poco per divertimento. – У перших числах
травня Ноемі залишилася сама у будинку, оскільки її сестри пішли на свято, приурочене Святій Діві Марії, як і всі попередні роки ще з незапам’ятних років для покаяння, як вони казали, але також і щоб трохи розважитись.
Так, реалія «festa di Nostra Signora del Rimedio» відображає релігійне свято і її
можливо не транслітерувати у перекладі, адже вона не несе смислового навантаження, як інші реалії, що слугують проявом національного колориту. У даному випадку релігійна реалія найкраще перекладається як «свято, приурочене Святій Діві
Марії». Також слід зазначити, що тут можна використати одразу декілька варіантів
перекладу, наприклад задля так званого «одомашнення» перекладу. Одомашнення
перекладу – це його пристосування до реалії мови перекладу. Таким чином, вираз
«festa di Nostra Signora del Rimedio» можна перекласти як свято Пресвятої Володарки нашої Богородиці, адже для східнохристиянської традиції є характерним саме
такий відповідник.
Втім, для географічних реалій не використовується жоден із зазначених способів перекладу. Вони не замінюються і не наводиться їх точний переклад, звичайно
якщо в цьому не має задуму автора. Географічні реалії зазвичай мають усталену
форму, яка і наводиться у перекладі. Якщо ж вони маловідомі, то до них застосовується транслітерація:
Tutto il giorno Efix, il servo delle dame Pintor, aveva lavorato a rinforzare l’argine
primitivo da lui stesso costruito un po’ per volta a furia d’anni e di fatica, giù in fondo al
poderetto lungo il fiume: e al cader della sera contemplava la sua opera dall’alto, seduto
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davanti alla capanna sotto il ciglione glauco di canne a mezza costa sulla bianca Collina
dei Colombi. – Увесь день Ефікс, слуга дам Пінтор, працював над зміцненням дамби,
яку сам і побудував за роки важкої праці попід садибою у річки. І, падаючи ввечері
з ніг, споглядав свою роботу з висоти, сидячи перед хатиною під сірувато-зеленим
очеретом на пагорбі деі Коломбі.
Як видно з наведених прикладів, найчастіше для перекладу італійських реалій використовується транслітерація і подальше їх коротке пояснення, адже українська та
італійська культури значно відрізняються. Втім, спосіб перекладу реалій відрізняється
в залежності від їх типу, походження, способу використання та жанру літератури, де
застосовується дана реалія. Так, якщо це переклад літературного тексту з міфологічними або ж релігійними реаліями краще шукати відповідник-реалію в українській
мові, адже це буде більш зрозуміло і ближче читачу. Також не слід забувати, що літературний текст може бути націленим на зображення певної історичної епохи і, в такому випадку, слід шукати відповідники, які б змогли передати історичний дух.
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С. Г. Литвиненко, А. І. Шматюк
ЕКСПЕРТНІ КОМЕНТАРІ ЧС 2018 ПО ФУТБОЛУ
ЯК УНІКАЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО ПОПОВНЕННЯ ЛЕКСИКИ
В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ФУТБОЛІСТАМИ
Чемпіонат світу з футболу, який відбувся влітку 2018 року в Росії, послужив
джерелом одержання унікального і якісного матеріалу для аналізу британського
футбольного репортажу. Спортивний медіадискурс включає такий специфічний різновид як дискурс футбольних коментаторів і експертів, репортажі яких носять усну
й письмову форми. Ми проаналізували саме письмовий репортаж, який у світі інтернет-технологій, що розвиваються уже став настільки розповсюдженим, як і
усний. Мова йде про те, що якщо по телебаченню транслюється футбольний матч
високого рівня, ми можемо обирати між усним коментарем, який супроводжує телетрансляцію, і паралельним письмовим дискурсом експертів, який підтримується
значною кількістю спортивних інтернет-сайтів. Для добору матеріалу був обраний
провідний експертний інтернет ресурс BBC Sport.
Очевидно, що дана масштабна подія у світі спорту була цікавою не тільки зі
спортивної, але навіть і з лінгвістичної точки зору. Так, наприклад, Том Уїльямс,
автор книги «Ви розмовляєте футбольним?», вивчив специфіку жаргону вболівальників і футболістів 32 команд, які брали участь у ЧС – 2018. Він відібрав 20
найцікавіших виразів футбольного сленгу з різних мов, серед яких іспанська,
угорська, японська та ін. Ми ж аналізували специфіку мови саме британських
експертів, які коментували чемпіонат. Серед найбільш відомих коментаторів такі,
як Діон Да́блін, що був нападнком клубу «Астон Вілла», Пат Дженнінгс, що був
воротарем збірної Північної Ірландії, Кріс Са́ттон, що був нападником клубу
«Челсі», Те́ррі Бу́тчер, що був захисником національної збірної Англії, Деніел
Мерфі, що був захисном національної збірної Англії, Марко Томас Лоуренсон, що
був захисником «Ліверпуля» і нинішній експерт-аналітик телекомпанії BBC, а та317

кож багато інших професіоналів. Ходимо підкреслити, що дискурс футбольного коментатора стає успішною комунікацією завдяки своїм певни особливостям, таким
як використання значного обсягу дуже специфічної лексики для опису стилів, способів, прийомів і методів протистояння на футбольному полі, характеристики
індивідуальної та командної гри, розміщення на поличках сильних і слабких сторін
команди. І чим вищий рівень футбольного змагання, тим значніша їхня кількість
буде присутня у процесі гри і відповідно знаходитиметься у мові експертів, яяякі
створили свої школи футбольної аналітики.
Наше дослідження показує, що одним з головних засобів мовної виразності футбольного репортажу є використання експресивних, емоційно заряджених синонімів. Так, наприклад, здійснений нами аналіз показує, що синонімічний ряд слів,
використовуваних коментаторами для позначення гола, досягає більше десятка лексичних одиниць і включає такі як:
1. stunner – приголомшливий гол. Наприклад: Modric's magnificent stunner
doubles Croatia's lead (чудовий гол Модрича подвоює перевагу Хорватії).
2. belter – феноменальний гол, гол-красень. Наприклад: Japan have a two-goal
lead and it's an absolute belter (Японія випереджає на два голи й цей гол абсолютно
феноменальний)!
3. winner – гол, який приніс перемогу. Наприклад: the second World Cup in a row
where he's scored a winner against Nigeria (це другий чемпіонат Світу поспіль, де він
забив переможний гол у ворота Нігерії).
4. opener – гол, який відкрив рахунок, перший гол. Наприклад: Cavani converts
Suarez cross for Uruguay opener (Кавані реалізує поперечну передачу Суареса в перший гол на користь Уругваю).
5. clinical finish / finish – точний гол. Наприклад: Two unbelievable finishes from
the striker (два неймовірні голи у виконанні нападника). Later Mbappe had scored
twice - two clinical finishes (Пізніше Мбаппе забив двічі – два точні голи).
6. equalizer, leveller – гол, який зрівнює рахунок.
7. long range goal / long ranger – гол, забитий з далекої відстані.
8. bizarre goal – вигадливий гол.
9. stinger – потужний далекий удар, «заряд по воротах».
10.
brilliant lob over keeper – блискуче перекидання через воротаря Наприклад: The Liverpool forward gave Egypt the lead with a brilliant lob over keeper Yasser
Al-Mosailem in the 22nd minute (Форвард Ліверпуля забезпечив Єгипту перевагу
блискучим перекиданням через воротаря Ясера Аль-Моссалема).
11.
yarder – позначає удар, пробитий з конкретно зазначеної відстані й звичайно вживається із цифрою, що вказує цю відстань. Наприклад: Ronaldo snaps and
spanks a 35 yarder wide (захоплює м'яч і швидко пробиває у ворота з відстані 35
ярдів).
Такі синоніми формують у свідомості читача неповторний унікальний футбольний момент, звертають пильну увагу на кульмінаційний момент гри, сприяють
тому, щоб безупинно відслідковувати й переживати один хвилюючий відрізок гри
за іншим, усе більше захоплюючись грою, і здатні навіть міняти вставлення до неї.
Велика кількість різних лексичних одиниць уживається в значенні «забити гол»
або «пробивати», «завдавати удару» (не завжди результативний). Серед них зовсім
нейтральні дієслова, такі як to score, to kick, to net (забивати), так і більш емоційно
забарвлені одиниці. При цьому слова підбираються, виходячи з таких характеристик, як, наприклад, відстань із якої наносився удар, точність, швидкість або
траєкторія польоту м'яча, спосіб або ціль виконання удару. Наприклад:
1. close range shot / long range shot – удар із близької відстані / удар з далекої
відстані. Наприклад: At 30.16 yards, Di Maria's equaliser for Argentina was the longest318

range goal scored so far in the 2018 World Cup (Гол Анхеля ді Марія на користь Аргентини, який був забитий з відстані 30.6 ярдів і зрівняв рахунок, був на той момент
«найдальшим» на ЧС 2018).
2. blaze over – яскравий удар вище воріт. Наприклад: (He should score really - but
he blazes it over! (Він повинен був забити, але відправив м'яч вище воріт).
3. curling short / curler – удар з підкруткою.
4. pin-point cross – точна подача із флангу, навіс. Наприклад: Substitute Sergio
Aguero did get a late consolation - a low header from a pin-point Messi cross in the 93rd
minute (розрадою на останніх хвилинах матчу для Серхіо Агуеро, який вийшов на
заміну, було виконання низького удару головою після точної подачі Мессі).
5. inch perfect pass (shot) – надточний удар.
6. scissor-kick – удар «ножиці». Наприклад: Martinez opened the scoring with a
scissor-kick finish in the 61st minute. (Мартинес відкрив рахунок голом, забитим за
допомогою удару «ножиці» на 61 хвилині).
7. to nutmeg - прокинути м'яч між ніг суперника. Наприклад: Neymar is coming
to life. He produces a nutmeg... (Наймар оживився. Він обіграв суперника, прокинувши м'яч між його ніг…).
8. to toe-poke - виконувати удар з носка. Наприклад: The forward toe-pokes it at
the keeper, before Firmino taps in. (Форвард ударом з носка спрямовує м'яч на воротаря, потім Фірміно забиває добиванням).
9. banana strike wide – м'яч, закручений з кутового по дузі на далеку штангу (який
не влучив у ворота). Наприклад: There is a shot on goal but it's a banana strike wide
from left-back Raphael Guerreiro. (Був удар по воротах, але це неточний «закид бананом», виконаний лівим захисником Рафаелем Гуррейро).
10.
to headbutt – ударити головою, виконати «бичок». Наприклад: What is
the point having VAR if someone headbutts someone in the face and not get sent off?
(Яка користь із того, що є відеопомічник, якщо хтось б'є когось в обличчя і його за
це не видаляють із поля?).
11.
to tap in / tap home – забити добиванням, підправити м'яч у ворота.
12.
to slide in – забити м'яч, який прослизнув у ворота в результаті удару.
13.
to flash in - блискавично забити.
14.
to whip in – забити, «вколотити».
15.
to flick – скинути м'яч комусь під удар.
Також цікавим мовним феноменом можна вважати й ті прийоми, якими користуються експерти для присвоєння різних позитивних характеристик діям гравців у
процесі гри. Вони можуть використовувати просто емоційно забарвлені слова.
Наприклад: 1. tantalising cross into the box (дивна подача поперек поля в штрафну).
2. it's a wonderful header from Martin Caceres (чудесний удар головою у виконанні
Мартіна Касереса). 3. Absolutely stunning and amazing save by Hugo Lloris (абсолютно приголомшливий і чудовий сейв виконав Уго Льорис). Очевидно, що прикметники з вище вказаних прикладів взагалі-то універсальні й притаманні будь-якій
мовній сфері, але поряд із цим явищем викликає зацікавленість ще один лінгвістичний феномен. Справа в тому, що у футболі є велика кількість обставин, що впливають на результат гри, але найочевиднішою характеристикою є клас гравців. І тому
для опису певних характеристик футболістів створюються особливі спеціально
футбольні лексичні одиниці, які доречні й особливо виразні саме для опису якостей
футбольного гравця, що демонструють наступні приклади: 1. Known for his coldblooded finishing, in-box intelligence and robust nature, he scored twice on his Celta
debut (відомий своєю здібністю «холоднокровно» забивати голи, розумно діяти в
штрафній площі й проявляти активність, він забив двічі під час дебюту за клуб
«Сельта»). 2. It is not just searing pace Mbappe is blessed with but sublime skill, quick
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thinking, two clever feet, a cool head, bravery, belief and a brutal eye for goal (Мбаппе
обдарований не тільки здатністю розвивати «пекельний темп», але в нього також є
й приголомшливі навички, швидке мислення, швидкі ноги, самовладання, хоробрість, віра в перемогу й «залізна» інтуїція, яка допомагає забивати). 3. He's been
quiet but he's a proven world-class finisher (сьогодні він не показав результат, але він
є визнаним майстром світового класу з забивання голів).
Отже, здійснений нами аналіз дозволив не просто розкрити оригінальність дискурсу футбольних експертів, але й одержати корисний, на наш погляд, навчальний
матеріал, який доцільно застосовувати на практичних заняттях з англійської мови
для студентів спеціалізації «футбол».
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Т. В. Веретюк, С. О. Саакова
ТЕТРАЛОГІЯ «ТАЄМНИЙ ПОСОЛ» ВОЛОДИМИРА МАЛИКА
Тетралогія «Таємний посол» В. Малика до сьогодні не була предметом ґрунтовного наукового дослідження, хоча мали місце спроби ознайомити широкий читацький загал із життям і творчістю письменника в рецензіях (Т. Буженко, В. Кулаковського, О. Неживого, С. Пінчука та ін.), у науково-популярних виданнях (І. Козюри,
В. Козюри, Д. Нетреби, Г. Шанька та ін.), окреслити творчі домінанти в окремих
статтях науково-дослідного характеру (Н. Вєлкової, Л. Касян, Л. Ромащенко) та
навчально-методичного характеру (В. Мірошниченко, О. Слижук, Г. Шанька), у
фрагментах дисертацій (О. Проценко, Л. Ромащенко, Г. Максименко).
До тетралогії «Таємний посол» входять романи: «Посол Урус-Шайтана» (1968 р.),
«Фірман султана» (1969 р.), «Чорний вершник» (1976 р.), «Шовковий шнурок»
(1977 р.). У творі поряд з реальними історичними героями – Іваном Сірком, Юрієм
Хмельницьким, Семеном Палієм, Яном Собеським діє, здавалося б, абсолютно фантастичний персонаж – Арсен Звенигора, та навіть цей образ має прототип: напівлегендарного посланця Івана Сірка в Порту, ім’я якого історія не зберегла. Саме цей образ В. Малик виніс у заголовок, рекламуючи й одночасно залишаючи невідомим для читача головного персонажа. Такий крок на асоціативному рівні викликає в реціпієнта думку про
напруженість сюжету та динаміку оповіді та разом з тим інтригує.
Деякі літературознавці, досліджуючи тетралогію, неодноразово наголошували на
переобтяженості твору історичними деталями [див.: 3] або недоліком вважалася недостатню психологізація персонажів та брак широти їхніх міркувань [2, с. 90], інші ж акцентували увагу на насиченості тексту справжніми історичними відомостями, узятими
автором з автентичних джерел (історичних документів, літописів та свідчень) [див.: 3].
Але й ті, й інші стверджують, що письменникові вдалося підняти величезний пласт
історії українського народу – боротьбу козацтва проти Османської імперії під проводом
кошового отамана Івана Сірка.
Н. Шаповалова вважає, що завдання В. Малика полягає в ознайомленні читача з
історією України періоду Руїни, причому автор не обмежується показом життя одного
народу: у творі діють поляки, росіяни, болгари, татари, турки, австрійці… [5, с. 234].
З огляду на це метою автора було «правдиво розповісти про соціальну та національновизвольну боротьбу народів України, Польщі, Туреччини та Болгарії» [1, с. 169].
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Натомість А. Дорофєєва зауважує, що твори письменника це не просто «художнє
відтворення історичних подій та діянь відомих постатей, а є радше майстерно складеним літописом української минувшини» [3, с. 25]. Варто наголосити, що прагнення
В. Малика відтворити цілісну картину епохи зумовило «принцип калейдоскопа»,
згідно з яким у творі виникає блискавична зміна подій, нарощується кількість персонажів, зміщуються часові та просторові плани, довільно інтерпретуються факти з
різних сфер суспільно-історичного життя доби.
Арсен Звенигора в тексті зображується не лише виконавцем місії (їде до Туреччини визволяти Нестора Сірка і здобути відомості про можливий похід турків, на
чолі з султаном Магометом ІV, на Україну), рятівником (прикладом чого може слугувати такий епізод: Гамід хоче використати полоненого Арсена в якості гладіатора:
щоб утішити цим видовищем свого зятя. Однак у дворі, де має відбутися двобій між
Арсеном і барсом, несподівано з’являються дочка Гаміда та її подруга. «Дівчата побачивши барса – зупинилися. Пронизливий зойк забринів смертельним жахом. Дівчата кинулися назад, але менша спіткнулась, упала під ноги подрузі, й обидві покотилися по землі. Барс не довго роздумував, на кого нападати. Звичайно, на того, хто
тікає», «Арсен не встиг обдумати своїх дій. Якась внутрішня нестримна сила метнула його вперед, коли звір був у повітрі. Тіла зіткнулися. Удар – і барс покотився
по землі» [4, с. 73]), впраним воїном, вірним коханим (Арсен щиро кохає Златку),
другом, а також ніжним і люблячим сином. Культ матері характерний для ментальності українців, що й пояснює ліричне звучання окремих епізодів твору.
Т. Буженко наголошує, що «навіть другорядні позитивні персонажі… постають
перед нами досить виразно – завдяки чіткості зображення основних рис їх
внутрішнього та зовнішнього образу та психологічній мотивації вчинків» [1, с. 170].
У тексті друзями Арсена виступають – Роман Воїнов, пан Спихальський, Степан
Грива. Можна констатувати, що товариші Звенигори створюють тріаду образів, досить типових для свого часу: козак-побратим (Роман Воїнов) – простакуватий чужоземець з трохи незвичними, а отже кумедними манерами та мовою (пан Спихальський) – трагічний герой-месник (Степан Грива) [5, с. 235].
Отже, у тетрології В. Малик спробував реконструювати події тієї епохи, максимально точно відтворюючи не тільки характери та постаті визначних історичних осіб,
але і їх зовнішність, звички, побут, манеру висловлювання, політичні погляди, думки,
чому сприяв пригодницький струмінь, захоплююча інтрига, детективні елементи.
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А. М. Гомон
ТВОРЧЕСТВО ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА: ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО
И ЗАБЫТОГО: «ПУТЕШЕСТВЕННИК» (1901)
Тему «маленького человека», которому «стала наскучивать жизнь, однообразная и точная, как часы с недельным заводом»[1,с.22], в творчестве Л. Н. Андреева
начинает незаконченная новелла «Путешественник» (1901), впервые опубликованная в московском журнале «Народное благо» и оставшаяся практически не известной широкому кругу читателей, критиков и литературоведов. На страницах этого
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журнала в 1902-м году были перепечатаны рассказы Андреева «Баргамот и Гараська», «Пасхальный гостинец» (другое название – «Гостинец»); в 1903-м году –
очерк «Волга и Кама». Новелла осталась незавершенной, так как в ближайшем номере «Народного блага» предполагалась публикация ее продолжения, которого, однако, не последовало. «Путешественник» – единственное произведение Андреева,
никогда ранее не переиздававшееся, и только в 1989-м году оно было републиковано известным исследователем творчества писателя А. П. Рудневым [1].
Герой новеллы, Матвей Иванович Сазонов, скрипач большого оперного театра,
подводя итоги своей жизни, прошедшей «весело и незаметно», неожиданно для
себя осознает, что «судьба зло подшутила над ним, сделав его второй скрипкой,
тогда как природа предназначала его к роли Стэнли или какого-нибудь другого знаменитого исследователя чужих стран»[1,с.22].
Получив в гимназии кличку «Путешественник», после неудачного «побега» с
товарищем в Северную Америку, на озеро Онтарио, герой на склоне лет с удивлением замечает, что, «чем тусклее, неприятнее становилась жизнь, тем ярче вставал
в памяти ничтожный эпизод далекого детства и приобретал громадное, несвойственное ему значение». «А почему и не Путешественник? – думал Матвей Иванович <…> Нет, поеду я путешествовать. Бог свят, поеду! <…> В Америку, не в Америку…а поеду!»[1,с.22].
Но оказалось, что он смертельно болен и, не говоря об этом пациенту («Опасного нет ничего. Вашего здоровья на две жизни хватит»), доктор рекомендует,
словно угадывая желание больного: «Промяться Вам следует. Прокатитесь куданибудь. На Кавказ или в Крым…»[1,с.22]. В таком контексте намерение героя «поехать в Америку» приобретает «черную» окраску и звучит по-свидригайловски трагически-двусмысленно. Трагической иронией окрашен и финал новеллы, – реквием
героя самому себе: «По возвращении домой <…> Матвей Иванович достал из футляра скрипку и сыграл ту самую арию solo, за которую получил венок. Играл он
так хорошо, как никогда, и, играя, вспоминал жену, и свои успехи, и свою молодость, и ему казалось, что теперь он еще раз и уже навсегда прощается с
этим»[1,с.22 ].
По своей поэтике, стилю, образному строю новелла «Путешественник» тесно
связана с творчеством Андреева конца 1890-х – начала 1900-х годов с его темой
«маленького человека», серую, будничную жизнь которого должна хоть как-то
скрасить мечта о чем-то необычном и романтическом. Новелле присущи и столь же
характерные для творчества Андреева этого периода ирония и юмор в изображении
персонажей и окружающего их быта.
Новелла «Путешественник», несомненно, существенно дополняет наши представления о раннем периоде творчества одного из крупнейших писателей Серебряного века, «властителя дум» своего времени, Леонида Николаевича Андреева.
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О. А. Войтюк, Н. В. Мороз
РОЛЬ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
РЕФЕРАТИВНОМУ ПЕРЕКЛАДУ КУРСАНТІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
Знання англійської мови є важливою складовою професійної компетентності
фахівця у будь-якій сфері діяльності. У сфері ж охорони і захисту державного кордону володіння англійською мовою є невід’ємною складовою професійної діяльності
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офіцера-прикордонника, яка передбачає спілкування з особами, які легально чи нелегально перетинають державний кордон, спілкування із зарубіжними колегами під
час спільних професійних заходів, а також під час роботи з різними документами.
В світлі зростання інформаційних потоків у сучасному суспільстві виникає потреба у досить швидкій обробці необхідної інформації для її подальшого використання у професійній діяльності. Одним із таких ефективних способів обробки величезного об’єму інформації та виокремлення найсуттєвіших положень для майбутнього офіцера-прикордонника є реферування тексту.
В процесі розвитку іншомовної комунікативної діяльності курсантів-прикордонників, які навчаються за немовними спеціальностями, на завершальному етапі
вивчення англійської мови значна увага приділяється розвитку саме навичок
здійснення такого виду перекладу як реферативний, коли курсанти навчаються реферувати українські тексти професійного спрямування на англійську мову.
Під час здійснення реферативного перекладу увага курсантів звертається на такі
етапи як: 1) ознайомлення зі змістом вихідного тексту; 2) визначення головної
думки тексту; 3) виокремлення ключових положень, які слід передати англійською
мовою; 4) визначення ключової лексики, яку слід використати під час перекладу;
5) здійснення необхідних лексичних та граматичних трансформацій; 6) підведення
підсумку викладеного матеріалу.
Слід зазначити, що кожен етап виконання реферативного перекладу вимагає не
лише певного рівня володіння англійською мовою, але й вміння аналізувати,
систематизувати, а також зважувати усі свої дії, пов’язані із перекладом і вибирати
остаточний варіант, тобто критично осмислювати всі етапи. Вміння
використовувати критичне мислення під час реферативного перекладу тексту з
української мови на англійську не всім дається одразу і вимагає поетапного і
кропіткого розвитку, адже такий вид перекладу вимагає не лише відбору необхідної
лексики та правильного граматичного оформлення, а й ретельного осмислення
тексту, аналіз того, що є вагомим і невагомим для передачі на англійську мову,
зваження усіх відповідей на запитання ЩО і ЯК з огляду як на власний рівень
володіння англійською мовою, так і на власні особливості мислення.
Тому, дотримуючись вищезазначеного схематичного плану реферативного
перекладу, слід звертати увагу курсантів на аналіз і знаходження відповідей на такі
питання:
1.
Якою є головна ідея тексту і як знайти золоту середину між надто
загальним визначенням і надто деталізованим визначенням такої ідеї?
2.
Яка термінологія є ключовою у даному тексті, які лексико-семантичні
трансформації слід використати для передачі інформації у більш стислому вигляді,
а які деталі можна випустити?
3.
Які морфологічні чи синтаксичні перетворення доречно буде застосувати
під час реферативного перекладу визначеного тексту?
Необхідно зазначити, що обміркування відповідей на кожне із цих питань
обов’язково має супроводжуватися додатковими питаннями, на кшталт, Чому саме
так? Як іще можна? Що саме? тощо, які допоможуть краще усвідомити суть
тексту, зважити усі ймовірні можливості і прийняти правильне рішення у ході
перекладу.
Отже, важливу роль у процесі реферативного перекладу відіграє використання
курсантами-прикордонниками критичного мислення, яке допомагає їм краще і
ретельніше проаналізувати текст, який вони перекладають, вибрати оптимальні
лексико-граматичні трансформації для даного тексту і навчитися виокремлювати
головне, уникаючи непотрібної деталізації.
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О. Б. Давиденко, Т. П. Задорожна, Ю. А. Сищенко
ДИСКУСІЯ ЯК ОДИН З МЕТОДІВ АКТИВІЗАЦІЇ
ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ
Сучасний світ характеризується стрімким зростанням інформаційного потоку в
умовах значного розширення ділових, професійних і культурних зв’язків. Проблема
оптимізації навчання іноземних мов набуває особливої актуальності і визначення
провідних цілей, завдань, а також засобів їх реалізації. Застосування інноваційних
форм та методів навчання набуває важливого значення.
Існує розрив між теоретичними і практичними знаннями студентів і реаліями
сучасного світу, який необхідно скорочувати, використовуючи нові методи навчання. Ефективність того чи іншого методу завжди залежить від цілей і умов навчання, від категорії студентів і від багатьох інших причин. Отже, на сучасному етапі
необхідно використовувати комплексні, інтегративні методи, які увібрали в себе
елементи різних методів або варіативні технології.
Дискусія – форма колективного обговорення, мета якої – виявити істину через
зіставлення різних поглядів, правильне розв'язання проблеми. В основі методу дискусії лежить якась проблема, тому цей метод відносять до так званих проблемних
методів навчання. Метод дискусії використовується для формування комунікативної, соціокультурної та прагматичної компетенції студентів.
За допомогою цього методу студенти вчаться вести полілог або діалог, поважати чужу думку та формувати й відстоювати власну, адекватно сприймати критику чи похвалу, долати труднощі або страх перед говорінням чужою мовою й перед висловлюванням своїх власних думок. Діалог допомагає кожному студенту реалізувати свої власні здібності, використати набутий життєвий досвід для засвоєння
нових знань.
Під час дискусії студенти чітко повинні уявляти те, що від них вимагається, а
також чітко засвоїти правила ведення дискусії, що дозволяє сформувати певну культуру мовлення.
Проведення дискусії складається з трьох основних етапів: підготовчий, основний, заключний.
Підготовчий етап передбачає такі завдання: сформулювати тему дискусії, визначити основні питання, які обговорюватимуться, підготувати основну літературу з
проблеми, яка виноситься на дискусію, визначити місце та час проведення дискусії.
На другому етапі – основному – обговорюються питання, які внесені до порядку
денного.
Третій етап – заключний – це підбиття підсумків.
Необхідно зауважити, що роль викладача під час проведення дискусії дуже важлива. Під час дискусії викладач фіксує помилки, недоліки в мовленні студентів,
лише зрідка виправляючи їх; роботу над помилками доцільно провести на наступному занятті (після дискусії). Викладач не повинен контролювати дискусію, він
може лише ненав'язливо спрямовувати її у потрібному русі. Дискусія не повинна
перетворилася в діалог найактивніших студентів – кожен має висловити свою
думку та отримати змогу її захистити.
Підготовки до дискусії доцільно проводити протягом кількох попередніх занять
– це робота з лексикою, фразеологією, текстовим матеріалом. Викладач повинен
звернути увагу студентів на нову лексику та стали вирази, які використовуються в
мові, яка вивчається, під час дискусії .
У процесі проведення дискусії уся увага студентів повинна зосереджуватися на
її змістовому компоненті: сприйманні позиції опонента, формуванні і висловленні
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аргументованої власної думки щодо обговорюваного, участі у полілозі, суперечці
тощо.
Таким чином, дискусія – ефективний прийом розвитку мовлення. Застосування
методу дискусії дозволяє активізувати пізнавальну діяльність студентів, їх самостійність, формує культуру творчого, оперативного мислення, створює умови для
використання життєвого досвіду та отриманих раніше знань для засвоєння нових.
Обговорення й вирішення проблем відбувається в процесі скерованого групового
спілкування, завдяки чому у студентів виробляється вміння діяти в інтересах групи,
з'являється повага до інших співрозмовників, формується певна культура мовлення.
Атмосфера врівноваженості, взаємної довіри, відчуття рівноправності, партнерства
у спілкуванні викликає у студентів задоволення від навчального процесу і підтримує бажання брати в ньому участь.
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О. В. Дяченко
ВИДАТНІ СТОРІНКИ В ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ:
НОВЕЛІСТ ВАСИЛЬ СТЕФАНИК
У 2021 році виповнюється 150 років видатному українському письменнику Василю Стефанику.
Він був соратником І. Франка, М. Коцюбинського, Лесі Українки, О. Кобилянської, товаришем і спільником у творчій і громадській роботі Леся Мартовича й
Марка Черемшини, адже разом вони становили так звану «покутську трійцю», що
існувала у кінці XIX ст. на Західній Україні.
Рік за роком важко працюючи над текстами, ненастанно шукаючи себе в літературі, він нарешті зрозумів, що його провідний жанр – це жанр соціально-психологічної новели, кращі зразки якого й принесли йому світову славу.
Літературну діяльність Стефаник починає 1890 року. Тоді в журналі «Народ»
опублікували його допис «Жолудки наших робітних людей і читальні». Протягом
1890 – 1897 років він пише свої перші «образки», тобто ліричні етюди (пісні), поезії
в прозі, далі переходить до писання новел, у яких змальовує тяжке економічне становище і безправність селян Галичини, різні побутові трагедії і драми, які постають
на ґрунті пригнічення, темноти і нужди.
З великою силою слова новеліст відтворив трагедії і драми селян, про яких він
писав: «Я люблю мужиків за їх тисячолітню тяжку історію, за культуру… За них я
буду писати і для них» [2,с.50].
Узагалі Василь Стефаник – виразний експресіоніст за манерою письма. Розбивши свої шедеври за темами: новели про рекрутчину («Виводили з села», «Стратився»), еміграцію («Камінний хрест»), родинно-побутові проблеми («Кленові листки», «Катруся», «Новина»), про старість і самотність («Діти», «Сама-саміська»,
«Ангел»), повоєнну добу («Діточа пригода», «Марія», «Сини») – він як справжній
психолог зумів глибоко зануритися в душу людини, відчути глибинно її психологію, показати ззовні й розкласти по поличках психологічні аспекти кожного героя,
325

його складний внутрішній світ, який взаємодіє з навколишнім світом. Багатогранний світ образів автор зумів дивним чином відтворити на кількох сторінках, лаконічно, але містко зобразити людські характери, котрі перебувають у тяжких життєвих обставинах, минаючи зовнішні описи, розлогі портрети, які тільки заважали б
письменникові-експресіоністу глибше й повніше розкрити душевні переживання й
думки своїх персонажів.
С. Єфремов назвав Василя Стефаника «мініатюристом», бо всі його твори переважно – «коротенькі образки, окремі малюнки з життя галицького селянства, немов
сфотографовані з дійсних подій, але з глибоким, справді символічним значенням
загального образу» [1,с.560]. Причому частково дослідник зараховує творчість В.
Стефаника до символізму, але манера письменника, на думку мовця, усе ж таки реалістична. І виділяє риси, що належать до експресіонізму: «Просто, спокійно, без
жодної афектації, зайвих слів, лаконічно, майже однаковими словами, нічим себе
не зрадивши, – розкаже він вам про такі події, що аж не стямиться читач од враження якогось прикрого жаху … Одна-дві рисочки, останній штрих – і перед вами
ціла картина якоїсь чорної безодні, що без кінця-краю пожирає темних, несвідомих
людей…» [1; 560]. І хоч, за словами дослідника, у Стефаникових героїв море горя й
лиха, проте вони багаті на внутрішній світ завдяки автору, багаті на емоції, думки,
переживання у кращі й не найкращі моменти свого життя.
Отже, В. Стефаник увійшов в історію української літератури як автор глибоких
за змістом, самобутніх за формою соціально-психологічних новел із життя західноукраїнського трудового селянства, як письменник, уся творчість якого спрямована
на захист трудової людини у світі зла й несправедливості, на розкриття її мук і драм,
породжених жорстокою тогочасною дійсністю.
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І. А. Живіцька
ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ НЕОЗНАЧЕНОЇ КІЛЬКОСТІ
В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
У сучасній англійській мові існує низка засобів, що використовуються з метою
приблизного опису предметів і явищ навколишнього світу. Необхідність в такому
описі виникає в тому випадку, коли обрана мовна одиниця не може адекватно вербалізувати оцінюваний об’єкт, тобто значення, яке закріплене за цією одиницею
лише схоже, але не тотожне тому значенню, яке хоче висловити людина.
Невизначена кількість закріплена в морфології формами множини іменників:
loads, clumps, heaps; формами ступенів порівняння прикметників: wider, more
ponderous, the heaviest, the most strapping; в лексиці – спеціальним класом кванторних слів і квантитативних афіксальних морфем, семантика яких повністю орієнтована на назву різних видів даної кількості.
Невизначену кількість в англійській мові виражають такі лексичні одиниці:
1) Партитивні іменники (partitive nouns) – це лексеми, які вживаються в основному з незлічуваними іменниками для найменування частини чого-небудь й характеризуються фіксованою сполучуваністю: a drop of water, a blade of grass, a piece of
paper, a bunch of flowers, a piece of advice, an article of furniture, a flash of lightning, a
stroke of luck, a clap of thunder та ін. Партитивні іменники в деяких випадках вживаються і з злічуваними іменниками: a bit of scarf. Р. Лангакер назвав подібні частинні
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конструкції «об’єднуючими» (unitizing constructions). Так зване «об’єднання речовини» (unitization of mass) семантично полягає в поданні частини речовини у вигляді
окремого об’єкта, наприклад, купа книг – «a stack of books». Граматично, об’єднання здійснюється злічуваними іменниками із значенням «колекція, конфігурація,
складова частина, контейнер»: flock, pack, cluster, pile, grain, speck, drop, slice, chuck,
cup, bottle, bag, etc. [2,с. 342]. Ця об’єднуюча конструкція – джерело більш граматизованих виразів, які мають важливе значення в англійській системі показників кількості. Зокрема, вираз a lot of a bunch є сталим синонімом квантифікаторів many та
much. Для вираження малої невизначеної кількості вживаються наступні лексичні
одиниці: a couple of, a bit of, a touch of, a hint of, a spot of, a scrap of, a sprinkling of, a
dash of, a shred of, a speck of, a dab of, a crumb of, a taste of. Велику невизначену
кількість можна передати наступними виразами: hundreds of, thousands of, millions
of, plenty of, a great deal of, loads of, dozens of, tons of, a pile of, a mass of, scores of,
mountains of, heaps of, stacks of, oceans of, lashings of. Таким чином, «об’єднання речовини» відображає схильність людей концептуалізувати світ в межах окремих
об’єктів, які сприймаються як сукупність.
2) Збірні іменники (collective nouns or group nouns) – іменники, що позначають
групу предметів або живих істот. Деякі з прикладів є традиційними назвами груп
тварин або птахів: a herd of cows, cranes, wrens, deer, swans, etc.; a swarm of bees.
Багато з них є оказіональними виразами: a muster of peacocks, an unkindness of ravens, a watch of nightingales, a charm of goldfinches та ін. Крім того, окремі вирази
вживаються для найменування груп людей: diligence of messengers, a superfluity of
nuns, a doctrine of doctors, a sentence of judges, a prudence of vicars, a non-patience of
wives. Як вказується в лінгвістичній літературі, англійський лінгвосоціум відкритий
для створення подібних оказіональних номінацій: an absence of waiters, a rash of
dermatologists, a clutch of car mechanics, a vat of chancellors, a bout of estimates, a lot
of auctioneers, an exces’s of apostrophes, a crash of software, an annoyance of mobile
phones, a bond of British secret agents [1, с.113-114].
3) Неозначені займенники (indefinite pronouns): all, each, either, neither, other,
another, both, none, some, any, every, no, several, (a) few, (a) little, many, much, які
позначають кількість сумарно, партитивно або узагальнено. Неозначені займенники
мають наступні прототипові ознаки: 1) виражають абстрактно-кількісне значення,
як правило, невизначене; 2) вживаються як визначення іменника; 3) не мають категорії граматичного числа (крім other).
4) Прислівники (adverbs) використовуються для вираження великої, малої,
надмірної, недостатньої, повної чи неповної кількості, яка реалізується за допомогою слів, що сполучаються з прислівниками. Кількісна недостатність виражається
структурними типами з суфіксом – ish (ly): whitishly, greenishly. Прислівники
англійської мови здатні актуалізувати значення ступеню й міри, наприклад: very,
enough, half, too, nearly, almost, hardly, rather, exceedingly, quite та ін. Виражаючи
ступінь або міру кількісної ознаки, прислівники реалізують значення неточної кількості як автономно, так і в сполученні з іншими словами (шляхом простої та розчленованої номінації): soon, lately, time and again, not far from here, more than two hours,
very often та ін. Кількість предметів може виражатися лише приблизно: many books,
much water, little snow, few books.
Таким чином, мовні одиниці з невизначеною кількістю вживаються в англійській мові з метою зробити висловлювання менш категоричним й надати спілкуванню
неформальний характер.
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М. І. Калаба, Д. Ю. Кондакова
ДЕМІФОЛОГІЗАЦІЯ ОБРАЗУ РИМА
У ЗБІРЦІ АЛЬБЕРТО МОРАВІА «РИМСЬКІ ОПОВІДАННЯ»
В сучасній науці особливої актуальності набуває вивчення феномену міста. Вірогідно, високий інтерес науковців до міста в усіх його проявах (у тому числі в художній літературі) зумовлений тим, що ця тема знаходиться на перетині інтересів
різних галузей гуманітарного знання: літератури, психології, соціології, культурології, антропології (зокрема, урбаністики). Говорячи про зображення міста в художній літературі, слід зазначити, що кожен автор описує навколишній світ, вкладаючи в текст властиве лише йому бачення реальної пізнаваної дійсності, засноване в
тому числі на власному читацькому досвіді. Тож свідомості багатьох письменників
властивий міфологізм, що може виступати світоглядним фундаментом, на якому
будується поетика літературного твору. Розуміння протиріч та складностей Рима,
заснованого майже три тисячоліття тому, вимагає немалих зусиль, спрямованих на
вивчення міфів та реалій, легенд та історій, минулого й теперішнього.
Стан розробки проблеми. Треба зазначити, що далеко не всі твори Альберто
Моравіа перекладені українською мовою, хоча маємо взірцеві переклади малої
прози та роману «Чочара» про часи Другої світової, зроблені знаним майстром перекладу І.С. Трушем. Проте, один із класиків італійської літератури ХХ ст. фактично мало відомий українському читачеві. Отже, на сьогоднішній день творчість Моравіа, зокрема його мала проза, залишається недостатньо дослідженою і потребує
більш детального вивчення. Окрім того, для розгляду деміфологізації в малій прозі
обраного автора бачиться необхідною контекстуалізація «Римських оповідань» в
рамках італійської культурної атмосфери 1950-х років.
Отже, метою є аналіз римського тексту та виявлення ознак деміфологізації у
збірці Альберто Моравіа «Римські оповідання» (Racconti romani, перша публікація
– 1954 р.).
Виклад основного матеріалу. Термін «деміфологізація» був вперше введений німецьким теологом Р. Бультманом і в його розумінні означав розкриття дійсного змісту
Нового заповіту, прихованого в «міфічній картині світу», поданій у Біблії [Цит. за: 3,
с.144]. Процес деміфологізації може розглядатися як розкриття змісту, що лежить в
основі міфічних форм з подальшим викриттям міфів сучасної автору дійсності.
За тисячоліття свого існування, в силу виключної ролі у світовій історії, Рим
отримав численні міфологізовані назви: «Голова миру» (Caput Mundі), «Місто Богів» (Civitas De), «колиска Західної цивілізації», «місто з перевагами» і – ймовірно,
найвідоміше його найменування – Вічне місто (Roma Aeterna). Кожна з цих назв
утверджує центральну роль Риму в різних життєвих сферах, кожна з яких була проаналізована науковцями (починаючи від дослідників класичної літератури та закінчуючи актуальною на порубіжні ХХ-ХХІ століть урбаністикою) та осмислена й інтерпретована літераторами різних країн.
Рим на багато віків став головним містом католицької Європи, його назва фігурує у цілій низці сталих виразів, які функціонують і дотепер: «Всі дороги ведуть до
Риму», «Поки стоїть Колізей, буде стояти Рим; коли Колізей впаде, впаде і Рим;
коли впаде Рим, впаде світ», «Рим не будувався за один день», «Коли ти в Римі,
роби як римляни» тощо.
В художній літературі уявлення про місто доповнюється думками та власним
досвідом автора, якому часто тяжко ігнорувати міфологічне та міфопоетичне поле,
що склалося навколо того чи іншого міста.
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В сучасному літературознавстві існує поняття «міський текст», вченими виділяється ціла низка текстів, серед них і римський. Він може впливати на римський «надтекст», породжений попередньою літературою, яка на сьогоднішній день сформувала
певну традицію зображення міста в літературі. Спираючись на ідеї В. М. Топорова
про взаємозв’язок художньо-літературних текстів й універсальних модусів: міфологічного, символічного, архетипічного [2, с.4], ми розглядаємо «Римські оповідання»
як міський текст, в якому образ міста послідовно деміфологізується.
Головний універсальний міф про «Вічне місто» в аналізованих творах не посідає важливого місця – тут існує лише реальна дійсність із визначними пам’ятками,
за якими іногородній одразу впізнає столицю Італії. Автор згадує перлини архітектури (Колізей, Форум, Пантеон, собор Святого Петра), проте вони лише доповнюють картину післявоєнного міста, що для автора, здається, є значно важливішим. У
центрі його уваги в «Римських оповіданнях» – міфи про культурну відсталість, економічну стагнацію,історично пов’язані з Півднем, які автор послідовно проблематизує. Основою соціальною характеристикою переважної більшості римлян-героїв
«Оповідань» є бідність: незалежно від класу чи регіону, з якого вони походять, всі
герої знаходяться у приблизно однакових умовах, оскільки на певному етапі боротьба за виживання актуальна для кожного з них, і часто цим «дочкам та синам Риму»
доводиться забувати про мораль. Хоча у творі практично немає описів історичних
монументів, згадані топоси деміфологізують образ «Вічного міста», відмежовуючи
вплив культури попередніх епох на сучасний авторові Рим, який існує і функціонує
саме зараз, в час написання літературного твору.
Майже в усіх оповіданнях Моравіа використовує назви римських пам’яток (часто загальновідомих) тільки з метою вказати напрям, або описати територію, на якій
іде життя героїв: «Щонеділі, та і в будень, він нишпорив то на Аппіевій дорозі чи
Форумі, то в теремах Каракалли і вивчав римські руїни» («Чочара») [1, с. 408]; «Я
перетнув увесь Рим, щоб потрапити на вулицю за собором Святого Павла, бо це
найкоротший шлях на Анціо. Там я заправив автомобіль і тоді на великій швидкості
помчав далі» («Затятий») [1, с. 364]; «А Чезаре не було ні в скверику, ні на площі
Езедра» («Обдурив») [1, с. 421]; «<...> народився я поблизу Рима, біля Перших Воріт. Тепер на цьому можна було зіграти. Ромул розжився собі на тратторію біля
Пантеону» («Ромул і Рем») [1, с. 485] тощо.
Висновок. Аналіз обраних творів дозволяє стверджувати, що римський текст у
Моравіа зазнає деміфологізації. Створена автором регіональна ідентичність образу
міста в «Римських оповіданнях» відображає реалії конкретних післявоєнних соціальних, політичних та економічних ситуацій, а звичні стереотипи, пов’язані з Римом
– столицею та Римом – центром світу, деміфологізуються. В даному випадку деміфологізація означає виявлення неспроможності претензій різнорідних міфологічних конструкцій на остаточне пояснення і тлумачення як природи, так і суспільства,
зокрема, римського. Традиційний пейзаж величного міста описується без ідеалізації
римського простору. Місто у Моравіа населяє не аристократія чи богема, а звичайний народ Італії, та навіть безробітні та бідні люди живуть у тісній єдності з оточуючим їх римським всесвітом, почуваючи себе напрочуд органічно у Вічному місті.
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Н. А. Козьміна
ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ПИСЬМОВОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Однією з задач, передбаченою робочими навчальними програмами вищих навчальних закладів, є оволодіння такою компетенцією як письмове мовлення. Воно
представлене в багатьох стилях літературної мови. Це й науковий стиль, і художня
література, і офіційно-ділова література. Таку задачу диктує сучасний відкритий
світ з безліччю можливостей усного та письмового спілкування. Процес комунікації
людей особисто, через Інтернет або через інші засоби електронного спілкування,
приймання участі в світових наукових, професійних, соціальних та культурних заходах вимагає, щонайменш, базових вмінь письмового мовлення. Заповнювання декларацій та анкет, особисте або ділове листування, написання доповідей, складання
резюме та інші види роботи вимагають чітко слідувати певним правилам, якщо ми
не хочемо осоромитись за свій кінцевий продукт.
Спираючись на єдину графічну систему, письмове мовлення робить можливим
спілкуватися у просторі та часі. Письмове мовлення є засобом передачі інформації
через віки, відповідаючи за збереження продуктів людської культури. Думка кодується або зашифровується в графічних символах в процесі написання. Процес побудови тексту є повільним, поступовим у порівнянні з усним мовленням. Кожна думка
оформлюється, виправляється, уточнюється та переоформлюється. В процесі ж читання відбувається розшифровка або декодування написаного. [1, c. 56]
На відміну від усного, в письмовому мовленні немає безпосереднього співрозмовника, тобто сам автор письма контролює свій продукт, кінцевий результат та можливу майбутню реакцію на нього. У випадку усного мовлення ми маємо зворотній
зв'язок, можливість спостерігати реакцію співрозмовника та інтерпретувати маркери
невербальної комунікації. Таким чином, структури даних видів мовленнєвої діяльності мають відрізнятись одна від одної. Для письмового мовлення характерні більш
складні синтаксичні конструкції, більш розгорнуті лексичні та граматичні засоби
мови, необхідні для максимально точної передачі думки, відтінків, емоційних переживань автора або чіткого юридично вивіреного формулювання [1, c.60].
Сучасна методика пропонує виділити три етапи в процесі формування письмової комунікативної компетенції. Перший етап називається контрольоване письмо і
ставить задачу оволодіти технікою письма, графікою та орфографією. Володіння
письмовими знаками тренується через вправи на написання букв, складання слів із
букв, написання слів, розшифровку слів, тобто вправи на списування і дописування,
копіювання слів або словосполучень, словникові диктанти тощо. [2, c. 401]
Другий етап, який називається кероване письмо, ставить своєю задачею засвоїти структурні моделі, властиві обом формам спілкування. Цей етап, що є зв'язком
між контрольованим та вільним письмом, включає виконання вправ на рівні словоформ, словосполучень, речень та тексту. Починаючи з вправ на заповнення пропусків, вибір слів та конструкцій, диктанти, завдання все більш ускладнюються, стають більш творчими. Існує багато видів роботи, що входять до другого етапу: створити складнопідрядне речення з двох або більше простих, зробити повний або частковий переклад, виділити головну ідею чи думку, зробити трансформації, уточнити деталі, проаналізувати або узагальнити інформацію. [2, c. 402]
Третій етап ставить своєю задачею оволодіння письмовим мовленням як засобом спілкування. На етапі вільного письма ми вже маємо справу з творчими завданнями на рівні тексту в різних ситуаціях. Ці завдання мають більш складну та розгорнуту структуру та виконуються за певними правилами. Завдання третього етапу
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направлені на досягнення поставлених прагматичних цілей. [2, c. 404]
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D. S. Shchypachova
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BACKGROUND OF TEACHING
THE TRANSLATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL TEXTS
USING INFORMATION TECHNOLOGIES
The modern stage of the technological development of society, in which information
technologies become the main instrument of any professional activity of a person, makes
adjustments not only to the activities of professionals, who are professionally associated
with them, but also to people who do not have special training and at the same time need
to use them to optimize their professional activities.
The need to address the problems of teaching the translation of scientific and technical
texts using IT is dictated by the new social order for the training of translators in the field
of professional communication with a high level of professionalism.
The analysis of research in the field of translation, translation training, training programs for translators in the field of professional communication shows that insufficient
attention has been paid to the problem of teaching translation using IT. And although researchers note the importance of the information technology competence of translators of
scientific and technical texts [1], the overall system of its formation is missing or is studied
in fragments. It should be added that when teaching graduate students of non-linguistic
universities, as a rule, their knowledge and skills in the field of IT, obtained in the main
specialty, are not taken into account.
The content of the developed methodology includes: professional knowledge, skills
and skills in IT, integrative knowledge, professional scientific and technical sphere of
communication, information translation environment, genres of scientific and technical
texts, typical for the activities of the translator, the stylistic and lexical-grammatical difficulties of translating English scientific and technical texts.
The analysis of the principles of training according to the developed methodology
made it possible to clarify their features and formulate a number of particular methodological principles that are important for the formation of information technology competence: 1) the principle of integration of knowledge obtained in the main specialty, 2) the
principle of optimality of the choice of IT when solving a selected translation task, 3) the
phased formation of the information technology competence of the translator of scientific
and technical texts.
The proposed methodology includes four consecutive stages, correlated with the main
stages of translation activities:
Stage 1 - preparation for the translation of foreign scientific and technical text using
IT.
Stage 2 - understanding and interpretation of foreign scientific and technical text using
IT.
Stage 3 - generation of the translation text using IT.
Stage 4 - revision of the completed translation of a foreign language scientific and
technical text using IT.
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One of the main goals of modern education is the formation of individual readiness
for life in the information society, an integral attribute of which is the rapid development
and penetration of IT into all spheres of human life. Consequently, in the modern information society, the willingness and ability of the translator of scientific and technical texts
to solve a wide range of professional tasks based on relevant IT knowledge and skills
plays a special role.
The issues of teaching the translation of scientific and technical texts using IT represent broad prospects for further research, since these technologies are a dynamically
changing field due to the objective requirements of modern society. Due to the fact that it
is required to form actual knowledge and skills in IT, it seems appropriate to further search
for methods, psychological and pedagogical conditions that contribute to the formation of
knowledge and skills and readiness to use modern, which are becoming more and more
developed in the field of professionally oriented translation.
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Р. В. Мельников Н. В. Іванова
СПРОБА ТИПОЛОГІЧНОГО ЗІСТАВЛЕННЯ ТЕМАТИКИ ТВОРІВ
М. ЯЦКОВА ТА В. СТЕФАНИКА
Межа ХІХ – ХХ ст. характеризується інтенсивним розвитком малої прози. Зпоміж активних творців цього періоду чільне місце посідають такі автори, як
В. Стефаник, М. Черемшина, М. Коцюбинський, М. Яцків. Утім, серед названих письменників творчість М. Яцкова, напевне, найменш досліджена. Довгий час його
твори перебували в забутті, замовчувалися радянським літературознавством, бо
вважалися модерністськими, а тому ворожими, і лише доробок автора почав розглядатися як повноцінний об’єкт літературознавчого дослідження (з’явилися роботи
М. Кирчанова, О. Мельник, А. Матусяк щодо окремих аспектів літературної спадщини митця). Меншою мірою актуалізований розгляд у літературному контексті,
зокрема видаються перспективним і плідними студії взаємозв’язків М. Яцкова та
В. Стефаника на рівні тематики творів. Це зумовлює актуальність нашої розвідки.
Літературознавці неодноразово наголошували на образі смерті в творчості
М. Яцкова. Згадаймо хоча б такі новели, як «Архитвір», «Весняний захват», «Де
правда?», «Furia ad Dormentata…», «Adagio consolante», «Думку» тощо [див.: 3].
В. Стефаник його теж не оминув. Серед найвідоміших його новел про смерть маємо
такі, як «Сама-саміська», «Стратився», «Катруся», «Ангел», «Шкода», «Новина»,
«Скін», «Кленові листки», «Похорон» тощо. І. Зубрицька й О. Черненко наголошують, що смерть для В. Стефаника не є актом конечним. Усі люди, що вмирають у
новелах письменника, умирають із вірою в продовження їхнього буття в іншому
вимірі. На думку О. Черненко, «для Стефаника життя, страждання і смерть на землі
не є абсурдом. На відміну від екзистенціалістів, вони для нього є позитивним явищем, потрібним для перетворення і духовного росту людини. А по суті, для Стефаника смерть взагалі не існує. Людина, що вміє чесно жити, «іде по сонцеві до свого
творця»« [2, с. 14]. За настроєвим ладом деякі новели В. Стефаника, без сумніву,
трагічні. Але вони трагічні за ситуацією, а не за приреченістю героя, фатальністю
його долі, які констатував у своїх творах М. Яцків.
Селяни у творах обох письменників, як і М. Черемшини, і Л. Мартовича, – це
прибиті, нужденні бідаки, залякані й затуркані, у яких глибоко всередині киплять
затамовані гнів і ненависть. І якщо герої творів М. Яцкова не в силах боротися з
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обставинами і здаються на поталу долі, то в новелах В. Стефаника все ще лунає
оптимізм: «Житє, ой яке воно файне у своїм болю і радості!» [1, с. 122]. Героїзм
відрізняє його від подібних світових і вічних образів. Наприклад, Мати, розлучаючись з дітьми та своїм життям, переживаючи незрівнянне горе, співає пісню («Кленові листки»).
Однак як би не відрізнялись силою характерів герої письменників, усіх їх виділяють особливі візуальні скульптурні й малярські ефекти. Хоч вони показані в певну мить, «вершок життя» (І. Денисюк), їхній внутрішній світ розкривається як певний процес, як розвиток музичної теми. Створюється своєрідна душевна симфонія.
Варто наголосити, що у своїх творах обидва письменники досить часто вдавалися до засобів суміжних мистецтв, особливо музики та живопису. Живописно-музична стихія проявляється у їхніх творах по-різному: то світ подається через сприйняття вразливого митця, то автори запозичують із живопису принцип композиційної структури, зокрема при створенні групового портрета, то, нарешті, вдаються до
тропів, особливо в пейзажних картинах, щедро послуговуючись музичними та живописними асоціаціями: «... жалі скрипки обіймалися з шумом лісу, з зойком вітру
серед ночі та з маминою думкою» («Дитяча грудь у скрипці») [4, с. 185].
Властива творам М. Яцкова й тема зубожіння, й пролетаризації мас, і родинні
трагедії, породжені бідністю, рекрутчина з її тяжкими наслідками, є й твори, присвячені мистецьким проблемам, роздумам про мистецтво взагалі, про високий
обов’язок перед народом. Антивоєнні новели теж посідають не останнє місце у творчості обох письменників. Проте у В. Стефаника ще зображувалась і еміграція галицького селянства за океан, наростання класових зіткнень на селі, а в М. Яцкова
значну частину творчого доробку складають модерністичні «безсюжетні» новели,
які вирізняють його від решти тогочасних авторів.
Отже, схожість тематики М. Яцкова й В. Стефаника пояснюється спільною мистецькою атмосферою, у якій вони починали свою літературну діяльність, та суспільнополітичними й економічними подіями в Австро-Угорській імперії, на території якої
вони обидва жили. Так само є подібність і на рівні розкриття тем, зокрема під оглядом
інтермедіальності, чого не скажеш про специфіку їхнього авторського письма.
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O. M. Medkova, D. S. Prykhodko
POLITICAL LINGUISTICS
The modern Ukrainian society has become more politicized for some last years with
more active political life, which especially happens to be during elections. As a reflection
of political events, political language has a new push for its development.
The art of political discussion with its rhetoric, understanding the importance of political life of a country and influence on people’s consciousness using different technologies of manipulations started at ancient times. Political activities enrich native languages:
new words are included into dictionary, new expressions are used in mass media, language
structures are changed, etc.
As a kind of scientific discipline political linguistics is rather young and attracts scholars’ interest as a subject of research. Political linguistics is a scientific discipline which is
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considered to be as sub-discipline dealing with language and politics. It possesses interdisciplinary connections with sociolinguistics, political science, psychology, social philosophy, culturology and history.
Nowadays political linguistics is becoming to be a separate discipline with its methodology, technology, new scientific schools. More and more international conferences on
political linguistics are held to discuss different problems: globalization of the science,
interconnection between language, state power and society, nationalism, terrorism – all of
them change language and give new subjects for discussions.
Using political language as communication is aimed at propaganda of certain ideas,
mind control through manipulation of people’s behavior and consciousness. Furthermore,
individual speech of some political figures put their contribution into political language
development, forming the style of such kind of language.
Political language is used for document writing (edicts, decrees, reports, treaties, slogans, leaflets, agreements, press-releases), news, interviews, international meetings, negotiations, political discussions, etc.
Analyzing political linguistics, the role of political correctness for successful political
activity should also be mentioned. A ban is imposed on some terminology, words and
expressions which were freely used not so long ago and are considered to be politically
incorrect today. Furthermore, political correctness and tolerance have to take into consideration various points of view, not infringing upon someone’s interests.
It is worth mentioning that some scholars, namely O. Zaitsev, distinguish between
such terms as lingvopolitical and political linguistic approaches to political communication [2]. Political linguistics is used in political communication excluding interaction between authority and society. Lingvopolitical approach to political communication involves a dialogue between government and population.
To sum up, political linguistics is a part of modern politics and contemporary language. Language is utilized for politics and political life has its influence on language.
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А. М. Манько
ТОПОС ЛЬВІВЩИНИ В ХУДОЖНЬОМУ ПРОСТОРІ ІВАНА НИЗОВОГО
Для детального вивчення творчості митців художнього слова важливим є розгляд використаного ними пропріального матеріалу, який допомагає простежити їхній життєвий курс в соціально-географічному вимірі.
Метою роботи є розгляд особливостей змалювання Львівщини як складової урбаністичного топосу у творах І. Низового.
Пропріальна номінація в поетичній спадщині І. Низового містить численну кількість топосів, серед яких провідне місце займають топоси Сумщини, Львівщини
та Луганщини. Вони є центрами авторського топонімікону, адже території цих
трьох регіонів фактично складають періодизацію авторського життя: дитинство
(Сумщина) – юнацтво (Львівщина) – молодість/зрілість (Луганщина). У кожній із
зазначених трьох точок українського горизонту – північно-східній – західній – східній – у поета була родина: бабуся Уляна й сестра Людмила – колишня дружина
Людмила, син Ігор та внук Богдан – дружина Ліна та донька Леся: «Частинка –
тут, / В Луганську, де живу / Я поза раєм, в передмісті, скраю, / Й найкращого за
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себе вже не знаю / Я поміж тих, що топчуть ще траву. / Частинка – там, / Де
овид стуманів / І не бажа розвидніти світанком, / Щоб висвітлить шляхи мені на
Львів, / Де син мій Ігор і онук Богданко. / А ще ж частинка – / Й справді не мала, /
Оскільки стільки літ бентежить душу – / Там, / Де в дитинстві посадив я грушу: /
Цвіте ще й досі на краю села» («Частинка – тут…») [1, с. 775].
Топос Львівщини в поетичному баченні можна розглядати в двох аспектах –
крізь призму авторських спогадів – «рідний Львів» («У Стрийськім парку зацвіта
бузок…» [1, с. 768]) та перцепції в режимі реального авторського часу – «нинішній
Львів» («Мій утрачений Львів» [1, с. 784]), «сучасний Львів» («Не знаю…»
[1, с. 777]).
Львівський регіон у ремінісценції І. Низового здебільшого постає у всій своїй
ідилічній виразності, що наближає його в баченні митця до топосу Сумщини. Особливо яскраво це можна простежити в символічному образі «львівського дерева» з
поезії «А настрій – прозахідний…»: «Зі сходу – на захід: / я там починався. / Я з
львівського древа листком відірвався / й занесений був аж на берег Лугані, / де люди
– як люди… Хоч є ще й погані…» [1, с. 782].
Саме тому автор з теплотою та слізьми згадує про втрачений юнацький рай: «Та
спомини мої про Львів тепліші / за всі погожі дні в луганській ніші, / де я черствою
дійсністю давлюсь» («У Львові – мінус…» [1, с. 783]); «Сльозо небесна <…> Упади
/ На пізній сон, / Впади на ранню синь, / На синові сліди, що на стежині, / Загубленій
всіма, – / Нехай віднині / В зворотний бік, / до мене, / Йде мій син!» («Сльоза небесна, трішечки зажди….» [1, с. 766]); «…В далекому Львові поплачу – / Пом’яну свою
долю собачу / І людською недолею втруся. / Хай мене пам’ятають у Львові, / А в
Луганську нехай забувають – / Мене ловлять, / Але не спіймають / Ні мене, ні моєї
любові!» («Я в Луганську собі посміюся…» [1, с. 761]); «Коли оглянувся назад – /
Душа за Львовом плаче» («В тюрму не загримів – а міг!..» [1, с. 769]).
Використовуючи оніричні мотиви, І. Низовий проектує Львівщину своєї молодості, де пройшли його «літа <…> армійські», «роки <…> студентські», де поет,
«не чувшись чужаком у цьому місті», «…пив жаждиво юності вино / В кав’ярнях,
/ Де з часів середньовіччя / Не вивітрились тихий супокій, / Блаженний дух / І галицьке наріччя, / Єдине в неповторності своїй» («Наснився Львів…» [1, с. 770]).
Своє перебування на Львівщині поет величаво порівнює з цілою епохою, хоча
45 років – більшу частину свого життя – він прожив у Луганську: «Все ж юні роки,
/ що у Львові колись я прожив, / то ціла епоха, / все інше – поганство в Луганську»
(«Не знаю….» [1, с. 777]); «Я в Луганськ повертався зі Львова – / Мов на плаху ішов,
на страту, / Де моя українська мова / Уміщалась у слові «Тату!»« («Щоденні мої
тривоги» [1, с. 779]). В асоціативний ряд, пов’язаний з омріяним містом поета,
включені також такі елементи, як: родина, друзі, мова: «Нехай погуляє душа гонорова / <…> / нехай наговориться мовою рідною, / говіркою галицькою, відповідною... / А в мене ві Львові / є друзі прадавні, / а не випадкові знайомці майданні – /
ще в юності з ними радів я при чарці / й брехати щось файне кобітам / привчався…
/ Ві Львові ж у мене є син, ще й онучок…» («А настрій – прозахідний…» [1, с. 781]).
Топос Львівщини в луганський період життя поета сприймається ним із прямо
протилежними почуттями. Це вже чужа територія зі своїми-чужими людьми, із
втраченими друзями, родичами та надіями, де автор почувається вкрай самотньо та
спорожніло, де світ ілюзій нещадно розбивається від зустрічі з жорстокою реальністю: «Чи, може, я змінився – / Я постарів, а Буськ помолодів? / <…> / Ходив по
місту, начебто сновидів, / Немов себе колишнього шукав, / <…> / Пусте – повсюди
лишень порожнеча, / Співзвучна тій, / Що душу порожнить, / І вихід з порожнечі
– тільки втеча, / Кудись, де все колись переболить. / Поїду геть, / Бо тут мене
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немає – / Розвіявся і порох на стежках…» («Змінився Буськ…» [1, с. 759]); «І Грицькова душа, / незалежна така, / Осміхається і розкошує під вусом! / Львів без
нього і справді не Львів, / Себто Львів, але Львів поза Львовом…» («Згадую Григорія
Чубая» [1, с. 762]); «О як давно не був я в цьому місті, / Що стало уособленням
розлук: / Від сина – ні жоднісінької вісті, / Листів не шле єдиний мій онук. / Про
давніх друзів не веду вже й мови – / То в юності дружилось… / А тепер / Немає з
ким: / Той виїхав зі Львова, / А той спадлючивсь геть, / А той – помер… / <…> / За
Львовом я нуджусь і потерпаю, / А Львову – що?.. / Живе й без мене Львів» («Наснився Львів…» [1, с. 770 –771]); «Пролетіло покаянне моє літо – / В окаянності
гірких розчарувань / Усвідомив: розминувся я зі світом / Сподівань – потрапив знов
у глухомань. / Ані в Сумах, ні ві Львові вже не свій я, / Хоч і кровний, та на віддалі
зчужів: / Відщепився, розщепився і розвіявсь / По бездоллю, де ні краю, ні межі...»
(«Моє покаянне літо» [1, с. 778])»; «До Львова поїду – / востаннє, прощально / пройдуся по місту, / згадаю з печаллю / себе, молодого, / Марічку, Миросю; / в Людмили
пробачення щиро попросю; / Грицька Чубая пом’яну й без горілки, / подумавши:
«Грицю, як рано згорів ти!»; / згадаю іще Лучука та Оксану – / сусідів невістки – /
а плакать не стану, / бо плакати я і не вмів, і не вмію, / бо втрат гіркоту і без сліз
розумію...» («А настрій – прозахідний…» [1, с. 781–782]); «Я не знайшов себе у
Львові, / Хоч збереглись на всі часи / У неповторній львівській мові / Найкращих
друзів голоси...» («Я не знайшов себе у Львові…» [1, с. 782]); «А я ходжу по нинішньому Львову, / Мов кінь, що загубив свою підкову / В терновім полі, в ковилі під
снігом, / І став для Львова диким печенігом…» («Мій утрачений Львів» [1, с. 784]).
Окремі локуси Львівщини в поетичних творах презентують аперцепцію митця
часо-простору його юності: Стрийський парк, де «зацвіта бузок, / І все пропахло
ладаном бузковим» («У Стрийськім парку зацвіта бузок…» [1, с. 768]); кав’ярня,
«тісна квартира свахи Каті»: ««Ходімо, Йванку, до кав’ярні…» / Мирося ніжно
обійма / Крилом руки… Зусилля – марні: / Мене під тим крилом нема! / В тісній
квартирі свахи Каті / Мене стрічала вся сім’я, / І всі раділи мов на святі, / Мені…
Але то був не я!» («Я не знайшов себе у Львові…» [1, с. 782]).
Локуси Львівщини темпоральної реальності автора: львівська станція: «Беру
квиток до станції побачень… / М’який не заколисує вагон… / Без докорів, доган і
звинувачень / Зустріне син – / Смутний і давній сон…» («Бувають у житті такі моменти…» [1, с. 757]); сільський готель: «В позарозряднім селищнім готелі, / Де мухами засиджене трюмо, / <…> / Лиш нависає стеля вечорова / Все нижче над незатишком стола» («Бувають у житті такі моменти…») [1, с. 757–758] , дім, вулиця,
парк: «Бо тут мене немає – / Розвіявся і порох на стежках, / І незнайомий бузько
походжає / Довкіл давно зотлілого стіжка; / І не моя колись моя оселя, / І вулиця,
де жив колись, не та, / І зогнила весела каруселя / У парку, / Де Ігорця я катав…»
(«Змінився Буськ…» [1, с. 759]), могила друга на кладовищі: ««Не стало на світі
Грицька Чубая…» / У Сихові сохне трава на могилі…» («Зі Львова прийшла телеграма…» [1, с. 767]).
Отже, топос Львівщини, який постає у двох аспектах поетичного бачення, є одним
із центральних у поезіях І. Низового. Топос цього західного регіону у фокусі давніх
років та авторського сьогодення, у сукупності своїх локусів, допомагає схарактеризувати декілька основних періодів життя митця та окреслити його ціннісні орієнтири,
емоційний всесвіт. Робота не претендує на вичерпність розглядуваної теми, однак
може стати поштовхом для подальших наукових досліджень у цьому напрямку.
Список використаних джерел
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В. Ю. Кривець
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ГРАМАТИЧНОГО АСПЕКТУ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ТЕХНІЧНОМУ ВИЩОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Граматика - парадигма правил про утворення лексичних форм і словосполучень,
що структурують мовленнєву діяльність. З огляду на те, що мова є засобом відтворення реальності, то граматика віддзеркалює міжпредметні зв’язки та відношення.
Граматика - розділ лінгвістики, що описує структуру мови. У відповідності з
методом зображення мовних конструкцій виокремлюють традиційну, структурну,
дескриптивну тощо.
У викладанні іноземної мови важливу роль відіграє прикінцева ціль, яку викладач ставить перед здобувачами вищої освіти: знати граматику чи володіти нею, запам’ятати чи опанувати правила лінгвістичної структури ?
Для вивчення граматики, потрібно взяти до рук відомий посібник, опрацювати
мовний матеріал й спробувати закарбувати в пам’яті все, про що в ньому йдеться.
Щоб опанувати граматику, слід навчитись використовувати на практиці певні правила. Самого розуміння тут буде замало. Володіння правилами має на меті практичну діяльність і вивчити їх можна тільки в ході практичної діяльності [1].
У методиці навчання іноземної мови граматика ототожнюється з предметом, що
допомагає засвоїти правила мовної структури . Однак, її власне дидактична спрямованість , так звана «дидактична граматика», до цього часу ще не укладена, й
фахівці в галузі іноземних мов послуговуються лінгвістичною граматикою. Внаслідок цього виникає деяка неясність стосовно прийомів активізації мовного граматичного матеріалу, притаманна деяким дидактичним працям з даної проблематики [2].
Провідною стратегією навчання граматики іноземної мови є формування в здобувачів вищої освіти граматичних навичок як однієї з пріоритетних складових
лінгвістичних умінь в області говоріння, читання, аудіювання й писемного мовлення. У цьому контексті чільне місце посідає проблема пошуку граматичного
мінімуму, якого б вистачило для досягнення комунікативних дидактичних цілей,
зазначених у програмі [4].
У фахових виданнях виокремлюють активний і пасивний граматичний мінімум.
Активний граматичний матеріал включає в себе мовні структури, що передбачені
для використання в говорінні й необхідні для висвітлення на першому курсі технічного вищого навчального закладу. Цей мінімум активізується здебільшого в усному
мовленні. До пасивного граматичного мінімуму належить мовний матеріал, який
треба ідентифікувати й знати під час роботи над текстами. Пасивна граматика опановується під час читання.
Зрештою, останній аспект пов’язаний зі змістом викладання граматичного аспекту. Приміром, основу граматики англійської мови становлять три складові:
1.Порядок слів, який впливає на семантику лексичних одиниць (пор. animal fat – fat
animal, oil lamp – lamp oil, etc.). 2. Використання службових слів (Have you read it?
In the gym; of the room; to my friend, etc.). 3. Застосування системи афіксів (She runs,
two boys; the strongest student, etc.).
В області синтаксису доцільно звернути увагу на сталий порядок слів і рамочну
конструкцію простого та підрядного речення.
У практичній площині навчання іноземних мов викладачі часто застосовують і
лексичний спосіб пред’явлення граматичних структур, відповідно до якого елементи
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деяких мовних явищ сприймаються як самостійні лексеми. У цьому зв’язку граматичні протиставлення між цими структурами інколи не наголошуються. Зразком лексичного методу пред’явлення граматичного матеріалу потрібно вважати опанування
числівників та займенників . Цей спосіб доцільно застосовувати також у процесі оволодіння так званими «нешаблонними» дієсловами в тих ситуаціях, коли з якоїсь парадигми засвоюється тільки один компонент. Таким чином вивчається компонент is,
що на початковому етапі навчання подається незалежно від інших компонентів тієї
ж парадигми. За аналогією розглядаються й усі службові частини мови, що несуть
граматичне навантаження, але висвітлюються як лексеми [2, 3].
У процесі викладання іноземних мов практичне використання правил є нагальною потребою, тому що:
1. Правило дозволяє сконцентрувати увагу на осягненні відповідного компонента граматичного феномену. Якщо здобувач вищої освіти усвідомлює, що є метою навчальної діяльності студента, оволодіння матеріалом відбувається швидше,
тому що спрацьовують мотиваційні чинники.
2. Практичне застосування правил допомагає сформувати здатність відстежувати коректність говоріння. Систематичне їх використання під час вправляння
призводить до нівелювання осмислення, робить можливим його трансформацію в
«обережність» стосовно інших шаблонів, а потім – у потенційну здатність до розуміння. Останнє активізується лише за потреби.
3. Застосування правил робить можливою безпомилкову мовленнєву діяльність,
що є надзвичайно актуальним під час формування навичок та вмінь (становлення
стереотипів), тому що унеможливлює нашарування рідної мови. Подібна тенденція
часто спостерігається на початку вивчення англійської мови. З огляду на це необхідно уникати помилок за допомогою правил, тому що хибне застосування
лінгвістичних елементів спотворює створюваний шаблон [1,2].
У традиційній методиці викладання іноземних мов виокремлюють два типи правил: правила-інструкції та правила-генералізації.
Правило-інструкція – стислий шаблон, який пов’язаний не з усією парадигмою
граматичного феномену, а тільки з одним його елементом, включеним до
лінгвістичного шаблону. Дані правила знаходять своє застосування при структурному методі викладення граматичного матеріалу, і за кількістю вони відповідають
набору мовних зразків. Так, при активізації форм Present Perfect викладач використовує два лінгвістичні шаблони:
Ann has seen this film.
Our students have translated that text.
Навчальний матеріал можна подавати здобувачам вищої освіти по-різному.
Важливо в цьому контексті, щоб вони самотужки шляхом логічних умовиводів і
розумових дій формулювати правила, послуговуючись дедуктивним способом опанування іноземної мови. Окрім того, необхідно виконати систему вправ, орієнтованих на відпрацювання граматичної навички. Активізація мовних дій призводить до
формування поняттєвої системи студентів, вони здобувають мовні знання в області
граматики, в них розвиваються комунікативні навички. Таким чином, граматичні
вміння та навички становлять мовну компетенцію в граматиці, що має сформуватись у здобувачів вищої освіти як інтегральна складова мовленнєвої компетенції.
Прихильники комунікативного методу вивчення іноземних мов кваліфікують граматику швидше як діяльність, аніж предмет. Вона тісно пов’язана з використанням
мови. Граматичні конструкції безпосередньо випливають з семантики. Вивчати граматику означає послуговуватись мовою й формувати компетенцію в мовленні. Це
творчий процес, що пов’язаний не тільки з різними діями, а й з почуттями. Навчання
граматики передбачає надання здобувачам вищої освіти можливості опановувати
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лінгвістичні шаблони й удосконалювати власні мовні навички [5].
Граматика - не абстрактна, складна й суха наука. Граматична компетентність важлива складова лінгвістичної компетентності в процесі інтегрованого вивчення
англійської мови студентами вищого технічного навчального закладу.
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Н. Є. Коломієць, Н. В. Яременко
СЕМАНТИЧНА МІСТКІСТЬ
ЕМОЦІЙНИХ КОНЦЕПТІВ «ЩАСТЯ», «ЗАДОВОЛЕННЯ»
В РОМАНІ ДЕНІЕЛА КІЗА «КВІТИ ДЛЯ ЕЛДЖЕРНОНА»
Постановка проблеми. На сучасному етапі проблема об’єктивізації емоційних
концептів у творах художньої літератури розглядається різновекторно в літературознавчому, лігвокультурологічному, семантико-психологічному аспектах. Значущість концептів «щастя», «задоволення» є надзвичайно високою, адже вони репрезентують цілу систему реалізації сенсу життя, обумовлюють особистісну модель
сенсотворення. Усі ці концепти відтворюють індивідуальне тлумачення соціокультурного досвіду.
Інтерпретація суб’єктом цих феноменів репрезентує його картину світу, індивідуальні особливості сприйняття дійсності, визначає критерії вибору. Щастя та задоволення як емоційні переживання є виразниками позитивних станів. Вони вказують на різні відтінки, відмінну чуттєву потужність прояву втіхи. Специфіка художнього осмислення суті цих психо-емоційних явищ дозволяє увиразнити нюанси переживання людиною позитивного життєвого досвіду, розкрити психічні механізми
втіхи та її відчуття в різноманітних виявах.
Мета статті полягає в тому, щоб з’ясувати особливості інтерпретації феноменів емоційної концептосфери «щастя», «задоволення» в романі Деніела Кіза «Квіти
для Елджернона».
Виклад основного матеріалу. Оповідь у романі ведеться у формі щоденникових
записів Чарльза Гордона, що дозволяє простежити зміни його свідомості, перебіг
почуттів та акцентувати на значенні буттєвих смислів у визначенні сенсу життя.
Мовленнєва деструкція, зокрема відсутність розділових знаків, неправильне використання допоміжних дієслів, велика кількість орфографічних помилок, порушення
лексичної співвіднесеності тощо, демонструє психологічні особливості персонажа
стан його інтелекту з IQ 68 і розкриває його як ненадійного оповідача.
Згідно із записами Чарлі, експеримент тривав із березня по листопад. Це час,
протягом якого народився, розцвів і згас інтелект, започаткувавши нову сутність:
людину з розумним серцем. Уже в перших щоденникових записах вимальовується
парадигма щастя героя. Її сутність полягає в тому, що Чарлі Гордон почувається
щасливим, у першу чергу, отримавши визнання батьків, заслуживши їхню любов.
Єдиним шляхом, яким, на думку Чарлі, можна цього досягнути – це стати розумним: « <...> все життя я хотів бути умним а не тупим і моя мати завжди казала
щоб я старався» [1, с. 12]. Материнські настанови переросли в переконання і стали
підставою, буттєвою опорою. Відчуття незадоволення, закладене в дитинстві, чітко
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обумовило наївні установки, прагнення персонажа до змін.
На першому етапі трансформації чи не найбільш значимим для героя стає бажання перемогти мишеня Елджернона в інтелектуальних змаганнях. Суть події зводиться до того, що розумово відстала людина вперегін із тваринкою силкується осилити простий лабіринт. Осмислюючи поразку, він сумує: «Я не подолав і половини
свого шляху коли почув писк Елджернона - мабуть він знову був щасливий а це означало що він виграв у мене гонку» [1, с. 16].
Перші записи засвідчують уповільнення мисленнєвих оперцій, неспроможність
персонажа робити узагальнення, вибудовувати асоціативні зв’язки, критично мислити. Його дратує і навіть лякає прохання асистента поміркувати над плямами Роршаха, пройти черговий шоковий тест, створити вигадані оповіді про людей, зображених на ілюстраціях, адже, як зазначає герой, «<…> як я можу розповідати про людей
яких я не знаю. Вона сказала а ти прикинься ніби їх знаєш але я сказав їй шо це буде
брехня» [1, c.13]. Знижений стилістичний регістр перших записів увиразнює образ
героя-оповідача й реконструює рівень його свідомості, продуктивність мислення та
уваги.
«Берт тестор приніс мені квіти і сказав шо вони від працівників психічного
департаменту. Він побажав мені щастя. Я сподіваюся шо все закінчиться для мене
щасливо. Я маю свою лапку кроля й своє пенні на щастя і маю підкову. Дохторь
Штраус сказав не будь таким забобонним Чярлі. Це наука. Я не знаю шо таке наука,
але вони всі це кажуть, то либонь це шось таке, шо допомагає тобі здобути щастя.
Хай там як а я тримаю лапку кроля в одній руці а своє щасливе пенні з пробитою в
ньому діркою в другій. Я хотів би взяти із собою підкову але вона надто важка і я
залишив її в кишені куртки» [1, c. 19]. Уявлення персонажа про щастя на цьому етапі
життєвого шляху примітивні й пов’язані із реаліями, що зафіксувалися в його пам’яті
ще в ранньому дитинстві: лапка кроля, щасливе пенні, підкова. Дитинна свідомість
Чарлі припускається помилки «post hoc ergo proter hoc». Його уявлення про щастя
ґрунтується на окремих асоціаціях, що виникли під час приємних переживань індивіда.
Герой погоджується на небезпечний експеримент, ступінь ризику якого він не
здатен усвідомити, оскільки понад усе прагне стати розумним. Професор Немур акцентував на тому, що ще одного дорослого «<…> з такою величезною мотивацією
навчатися» [1, с. 18] знайти не видається можливим. Смисловим ядром концепту
«задоволення» для Чарлі є «розум». Саме «розум» виступає смисложиттєвою концепцією цієї особистості, адже понад усе персонаж прагне пережити гармонійну співвіднесеність із соціумом. Це видається можливим лише за умови повноти інтелектуальних сил, їх цілеспрямованого розвитку. Він відчуває втіху від здатності здійснювати інтелектуальні дії, «бути розумним», довести собі і своїй родині, що ним можна
пишатися. Саме це відчуття перемоги і генерує задоволення Чарлі. Адже йому з раннього дитинства нав’язувалася думка про те, що він не такий, як інші, що йому не
вдасться дорівнятися до інших і стати нормальним членом суспільства. Особливо болісним для нього є відчуття самотності, відірваності від світу, без права на підтримку
і взаєморозуміння. Почуття безпорадності формувало домінантний психічний стан незадоволення.
Однак, разом із трансформацією мозку до героя приходить усвідомлення того,
що у відносно стабільному, хоч і не ідеальному світі Чарлі Гордона з’явились проблеми: «У мене було таке враження, ніби в стінках моєї свідомості відкрився великий отвір, і я зміг вийти крізь нього назовні» [1, с. 51]. Чи не вперше герой переживає
стан роздвоєння, починають співіснувати два Чарлі: дитинний, з інтелектом, який
поступається мишиному та великим щедрим серцем; інтелектуал, що має проблеми
через відставання в розвитку емоційної сфери. Проблема задоволення/незадоволення
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інтелектуальними надбаннями у цій ситуації є надзвичайно вагомою. Виборюючи інтелектуальний олімп герой втрачає чи не найціннішу якість, що його нею нагородив
Бог: з доброго, довірливого, щирого він перетворюється на гордовитого, агресивного
й подекуди марнославного: «<…> гнів та підозра були першими реакціями на світ,
який мене оточував» [1, c. 64].
Письменник акцентував на поступовому опануванні Чарлі Гордоном здатності
до налагодження ментального контакту з оточуючими і поступової втрати емоційного зв’язку з ними: «я відчуваю ворожість <...> я здобув іще одне підвищення.
Погано тільки, що я не отримав від цього жодної втіхи, бо інші не терплять мене.
Люди не пишаються мною, як я сподівався, радше навпаки» [1, с. 73]. Прагнучи
інтелектуального удосконалення задля того, щоб відчути справжню радість, герой
переживає чергове розчарування. Таким чином щастя постає як певний процес, що
складається з окремих цілей, реалізація яких приносить задоволення.
Проблема відчуження особистості у творі набуває розмаїтих виражень. Перед
внутрішнім зором Чарлі постає ціла галерея картин-спогадів. Ці картини безрадісні,
сповнені образ, насмішок, принижень, знущань. І діти, і дорослі жорстокі, вони не
бажають прийняти людину, яка має особливості у своєму розвитку, яка відрізняється
від них. Включення ретроспективних сегментів у оповідь імплікує думку про важливість минулого в житті персонажа-оповідача й роз’яснює ряд поведінкових рефлексій
Чарлі, зокрема його неспроможність вибудувати стосунки з коханою жінкою. Відтворюючи в пам’яті обриси батьків, герой актуалізує цілу галерею відчуттєвих образів: біль, страх, нудота, паніка. Приреченість на приниження та відчуження, які переживав Чарлі, дозволяють точніше уявити стійкість його мотивації до набуття
знань.
Застосування прийому опосередкованого опису дозволяє Я-оповідачеві відтворити власні спогади про реакції на події дитинства і юності як би відсторонено.
«Зроби це правильно і вони любитимуть тебе» [1, с. 70], - говорить собі Чарлі, намагаючись добитися прихильності Джімпі й Френка, працівників пекарні. «Я ніколи не
перестав хотіти бути розумним хлопцем, яким вона прагнула мене бачити, щоб вона
мене полюбила» [1, с. 147], - звучить у спогадах Чарлі-генія про життя в батьківській
домівці. Сенсорна пам’ять цієї людини повертає його в той період, коли він відчував
гостру необхідність завоювати любов близьких шляхом покращення розумових здібностей, коли відчував себе іншим і всіляко прагнув зрівнятись із більшістю. Бажання відчути любов пов’язане із омріяним щастям. До того ж, маючи належний рівень інтелектуального розвитку, Чарлі відчуває незадоволення від браку любові в
житті.
Вектор щастя у творі змінний. Розумово відсталий Чарлі свою успішність
пов’язував із розвитком інтелектуальних здібностей. Ця думка йому нав’язувалась
батьками, і в його свідомості набувала певних обрисів та форм. Відчуття задоволення
від реалізації мрії було нетривалим, оскільки прийшло усвідомлення, що розумові
звершення викликають емоційний дискомфорт. Змінилось ставлення людей, які раніше знущались над невіглаством, а тепер ставляться вороже через наявність знань.
Поступово приходить усвідомлення того, що освіченість без уміння віддавати, любити, бути корисним не приносить насолоди, життєрадісності. Саме любов є виявляється найважливішою складовою емоційної сфери.
Отже, для моделювання художньої картини світу роману Деніела Кіза «Квіти для
Елджернона» вагоме значення мають емоційні концепти «щастя» та «задоволення»,
які інтерпретують різну чуттєву інтенсивність прояву втіхи. У художній системі
твору знаходить вираження синкретизм цих позитивних емоцій. Щастя осмислюється як найвищий ступінь втіхи, а задоволення є проявом вдоволення певних потреб, позитивної оцінки подій або вчинків.
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А. К. Павлова
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУЛЮВАННЯ ТА ОПИСУ
ПРАВОВИХ ФЕНОМЕНІВ У ЮРИДИЧНОМУ ТЕКСТІ
Сучасна наука розглядає юридичний дискурс як специфічне явище, яке складається із учасників комунікативного процесу у юридичній сфері, ситуації спілкування та власне юридичного тексту. Важливим є прагнення реалізувати відповідність між дискурсом як абстрактною системою правил та юридичним текстом як
конкретним вербальним утіленням цих правил.
До комунікативних параметрів дискурсу мовної особистості належать передусім комунікативні тактики та стратегії, що зумовлені потребами мовної особистості в самовираженні й самоствердженні. Індивідуальні тактики і стратегії дискурсу скеровані на досягнення необхідного впливу на конкретного адресата повідомлення.
У письмовому юридичному дискурсі використовуються різні лексичні, морфологічні, синтаксичні засоби для досягнення в мові чіткості та однозначності. Метою
юридичного дискурсу є виховний, психологічний вплив як на учасників судового
засідання, так і на присутніх у судовій залі, або читачів документів, законів.
Сучасні дослідники юридичного тексту виокремлюють такі притаманні йому
мовні явища, як полісемія (докази – фактичні дані (відомості) про обставини, що
мають значення для правильного вирішення справи, одержані в установленому законом порядку і закріплені в передбачених законом джерелах; система висновків,
що використовуються для встановлення нового положення на основі даних, що
приймаються як істина); синонімія (учасник злочину – співучасник, підбурювач,
посібник, організатор, виконавець); паронімія (винуватець – той, що винний у чомунебудь; що є причиною чого-небудь; той, що усвідомлює свою провину); сполучуваність багатозначних слів (слово погашена «та, що перестала світитися» сполучається зі словами свічка, лампочка, в юриспруденції використовується на позначення
«той, що втратив силу» і сполучається зі словами судимість, борг) [4].
Важливим у юридичному тексті є використання закону тотожності, згідно з
яким постає вимога збереження синтаксичних характеристик у викладенні міркувань. Синтаксичні конструкції тотожності є особливим способом відображення у
тексті конкретних реалій та їх осмислення людиною – усе це є ознакою встановлення ідентичності суб’єкта і предиката: «Досудове слідство – кримінально-процесуальна діяльність слідчого за порушеною і прийнятою ним до провадження кримінальною справою, зміст якої полягає у збиранні, дослідженні, перевірці, оцінці й
використанні доказів, встановленні об’єктивної істини, провадженні слідчих та інших процесуальних дій і самостійному застосуванні норм права з метою захисту
прав, законних інтересів людини, фізичних та юридичних осіб, створенні умов для
здійснення справедливого правосуддя» (ст. 111, 425 КПК України).
Наведений уривок юридичного тексту дає змогу виявити, що підмет і присудок
виражені однаковою частиною мовою, тобто є морфологічно ідентичними. Простежується також однотипність іменних складених присудків, які, концентруючи форму теперішнього часу дієслова бути і форму орудного відмінка іменника, передають семантику тотожності: «Об’єднання кредитних спілок є неприбутковими товариствами, статус яких визначається статтями 85 та 86 Цивільного кодексу України…» (Проект Закону України «Про внесення змін та доповнень до Закону України
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«Про кредитні спілки»).
На думку Є. Кожем’якіна, увесь характерний для юридичного дискурсу комплекс мовних та стилістичних засобів підпорядкований його визначальній меті –
нормалізації взаємовідносин у соціумі. Такі домінантні ознаки юридичної термінології, як однозначність, константність використання, стилістична нейтральність дозволяють їх закріпити за відповідною галуззю, чітко визначаючи зміст і характер дії
права [2]. Характерною ознакою всіх юридичних текстів є їх особлива термінологічна, або понятійно-змістова, «завантаженість», що пояснюється необхідністю точної і формалізованої оцінки дій людини, як правових, так і неправових. Прагматика
юридичного терміна визначається тим, що він постає своєрідним маркером норми
поведінки або відхилення від неї, забезпечуючи однозначну інтерпретацію та універсальне тлумачення змісту тексту. Саме в цьому, вважає учений, виявляється парадоксальність цього лексико-семантичного утворення, яке, з одного боку, зорієнтоване на виключно точне формулювання та опис правових феноменів, а з іншого,
на досить високі вимоги до інтерпретації та розуміння їх змісту [2].
Юридичним дискурсом користуються професіонали-юристи, які породжують
його, враховуючи особливості устрою суспільства. Мовні засоби, що використовуються під час виникнення юридичного дискурсу – це комплекс одиниць, характерних для юридичного тексту, що забезпечує передавання інформації реципієнту
(будь-якій дорослій особі держави) [1].
Водночас у судовій промові наявна денотативна точність ділового стилю:
«Щодо завданої потерпілому матеріальної шкоди: всі обставини, доводи і докази,
розмір завданої потерпілому матеріальної шкоди достатньо повно відображені у позовній заяві. Всі доводи позивачів на підтвердження позовних вимог були представлені в судовому розгляді доданими до позову документами, матеріалами досудового слідства і судового розгляду» (Із промови адвоката).
Зауважимо, що мовлення юристів орієнтоване на книжну літературну мову, основу її складає кодифікована мова [3]. Лексико-семантичне поле юридичного дискурсу в цілому охоплює такі мовні одиниці: предикативи (слідством встановлено, допитаний як обвинувачуваний, винним себе не визнає тощо), синтаксичні дієслівноіменні конструкції (згідно зі статтею, відповідно до законодавства), лексичні стандарти, складені терміни, фіксовані іменні побудови (кримінальна справа, цивільний
процес); специфічні словосполучення (небезпечне винне діяння, юридичні факти, заходи забезпечення кримінального провадження) та інші лексичні засоби [4].
Особливістю спілкування в діловій сфері виступає професійна лексика – мова
професійних груп, що відображає їхню соціальну функцію. Таким чином, юридичний дискурс вирізняється незвичними для інших текстів лексемами та словосполученнями. Лексичному рівню юридичних документів властиве прагнення до однозначного вживання слів, до їхнього уніфікованого способу застосування.
У контексті взаємодії людей, спрямованої на досягнення конкретних цілей, комуніканти вербалізують власне світосприйняття та зумовлені ним комунікативні інтенції, інтерпретують мовлення та поведінку один одного, що є інтерактивним процесом.
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M. K. Smuhliakova, T. V. Kyselyova, V. H. Fateieva
TEACHING NEW LEXIS TO UNIVERSITY STUDENTS
Recent research indicates that vocabulary knowledge is considered a crucial tool for
ESP learners as limited vocabulary becomes a serious obstacle for successful communication in a second language. Therefore, when presenting new vocabulary in ESP classes,
it is vital to know how to introduce it to students so that it is easy to understand and remember the meanings of new words. Learning long laundry lists of terms can be quite
tiresome for students
As introducing new vocabulary has always been one of the most discussed parts of
ESP teaching process, researchers have increasingly been turning their attention to vocabulary learning and ways of presenting new lexis in ESP classes. Dudley-Evans, St John
(1998), Krashen, S. D. (1982), Wilkins, D. A. (1972), R.Gairns, S. Redman (1993),
Georgieva V. (2015), Moras (2001) .
However, as these are generally only theoretical descriptions which need practical
implications, we will present our point of view, stemming from our experience with ESP
teaching to the university students. We also make an attempt to review the most popular
techniques of introducing new vocabulary items used by ESP teachers.
Dudley-Evans, St. John (Dudley-Evans, St. John, p.81-82) point out some possible
ways to introduce new vocabulary:
1. In some circumstances a term is cognate with the equivalent term in the students’
native language and does not cause any difficulty (e.g. nature, ecology, hurricane, carbon
dioxide, etc.) to be understood and memorized. So, it will be enough to translate the term
into the students’ native language after a brief explanation.
2. In the case when the term is unfamiliar, it may need to be introduced and explained
before this word appears in the exercise. The best teaching situation will be when a new
term is presented with its definition thus familiarizing the students with an accepted concept of the term, e.g. ‘a leak is accidentally lose or admit contents, especially liquid or
gas, through a hole or crack.’
In most situations first-year students start an ESP course when they just begin learning
subjects on their major and that are completely new for them. Therefore, the only way is
for the ESP teacher and the subject expert to pick up and prepare a glossary of new terms
with straightforward explanations of them.
In all of the above cases, introduction of the new vocabulary should be inseparable
from explaining the word meaning in the context of the real life in a simple and interesting
way.
Verbal techniques of explanation can include:
1) substitution, the technique that can be used with students of all levels and works
best with concepts when a new term is usually presented with its synonym or antonym,
e.g. to pollute - to contaminate, to preserve – to destroy.
2) presenting the new term in a scale, e.g. if students know friendly – hostile, other
steps could be to teach them neutral, unknown, suspect.
3) matching/labelling – when students match new terms to pictures or to their definition. This technique activates students’ previous knowledge of English and initiates the
work with the new vocabulary.
One of the easiest ways to introduce new vocabulary is by visualizing a new term
whenever possible. It could be done with the help of a picture, photograph, flashcard,
drawing, or diagram, poster or different types of computer software where illustrations are
presented in electronic format.
There is another possible approach for introducing new terminology by presenting
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terms in a systematic way. This approach requires coordinated efforts of different specialists (both ESP teachers and subject specialists) in order to collect, present and analyze the
system relations between the main concepts (terms) of the English terminology. One of
the possible ways of applying systematic approach is by representing ‘whole-part’ relationships between terms and indicating the connections between them in a tree or a table.
Context also plays a large role both in helping students learn new vocabulary and in
establishing how words are actually used in speech and writing. Creating context or semantic maps is a way to activate deeper processing of vocabulary. Generally, students
decide to present topics which are highly professional and loaded with specialized terminology. These presentations are usually accompanied by discussions when trainee-presenters not only develop their speaking skills, but also explain important professional issues to their groupmates introducing basic vocabulary that appears in their presentation.
The discussion stage is when students together enhance their knowledge of specialized
terminology by clarifying the meaning and practicing the terms in a less formal way, yet
in a classroom situation and under an ESP teacher’s guidance.
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N. V. Pavlyk
CLASSIFICATION OF PHATIC SPEECH UNITS
Contemporary communicative linguistics is aimed at studying certain verbal
mean/tools/ and methods, which depict speakers’ intentions on the way to achieve specific
perlocutive aims. Speech acts, or its variation of the phatic speech act, is being
investigated more precisely as it gives the possibility to analyse the cognitive processes in
humans’ conscientiousness.
Hence the proposed paper becomes actual as a theoretical resource (giving the
complex classification of phatic speech units) as well as can have practical applicability
for studying and interpreting the addresser’s / addressee’s verbal behaviour during the
intercultural communication.
Phatic speech acts convey facts about communicative situation, subjective and
objective information about the speakers and their chosen communicative strategies. The
usage of phatic speech acts results in phatic, or uninformative, speech, which, according
to T. Vinokur’s theoretical works, can be realized as following:
 conative processes, or to put it simply, the stages of contact initiation, contact
prolongation and contact termination, or breaching the contact;
 speech etiquette;
 phatic dialogue;
 phatic narration [Vinokur].
Taking into consideration this diversification, the research study of the object can be
conducted in many different ways. In the following paper we suggest to distinguish two
types of phatic speech units based on the notions of microcontex and macrocontext (after
O. Tarasova): microlevel and macrolevel which are realized in the form of a speech act
and a speech passage respectively.
Thus, microlevel is represented by phatic speech acts, which are used in order to
initiate, prolong and terminate the contact, and by speech etiquette acts. It is important to
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state that phatic function can be performed both positively and negatively, which makes
it possible to divide phatic speech acts in two groups: positive (initiation, prolongation
and termination of contact) and negative (worsening or breaching of contact).
Speech etiquette units perform phatic function, however, only in the positive way. For
example, greetings, addressing acts, questions about wellbeing, expression of gratitude
and other phatic acts contribute to amiability and friendliness and perform the function of
speech etiquette [Formanovskaya]. Speech etiquette, according to N. Formanovskaya, is
a set of ritualistic rules of verbal behaviour, which correspond to the norms of definite
society and are connected with social and cultural characteristics of the speakers.
Therefore, on the one hand, positive phatic speech acts stand for the speech etiquette units
and contribute to the contact development. On the other hand, negative phatic speech units
lead to the contact worsening.
The researches of phatics and phatic speech [Yu. Matiukhina, S.Nistratova, G.
Pocheptsov, I. Pribytok etc.] suggest to divide and study phatic speech according to the
performance of certain phatic function: contact initiation, contact prolongation and contact
termination. Research of these stages and the corresponding units of verbal
communication can be conducted with the help of pragmatic analysis.
As for macrolevel, which corresponds to the speech passage, it can be realized in the
form of phatic dialogue or phatic narration. Research of the foregoing units is required to
be conducted based on small talk (B. Malinovski) or phatic speech genres (V. Dement’ev).
This type of phatic speech is autonomous (Yu. Matiukhina): the aim of communication is
to perform basic communication as it is, without any informative purpose, or with a minor
secondary informative aim.
Consequently, the units which are used by the speakers in the process of phatic
communication can be displayed as following (see table 1.1):
Table 1.1. Classification of phatic speech units
Microlevel

Phatic speech

Phatic speech acts (PSA)




Positive PSA
contact initiation
contact prolongation
contact termination




Negative PSA
contact worsening
contact breaching

Macrolevel
Phatic dialogue
Phatic narration
Small talk

Conclusions. The research study of the phatic speech units can be conducted based on
two levels: microlevel and macrolevel. The units of contact, i.e. phatic speech units of
microlevel, perform positive as well as negative function, and can improve or worsen the
communicative process between the speakers. Positive units can be divided according to
the communication stages: initiation, prolongation and termination; negative units lead to
worsening or breaching of the contact. The units of macrolevel are to be studied as
autonomous elements since they are characterised by thematic and contextual differences
which must be taken into consideration.
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L. I. Nikolaienko, О. І. Saldetska
THE PRAGMALINGUISTIC POTENTIAL OF ENGLISH PROPER NAMES
IN LITERARY DISCOURSE
(BASED ON MODERN YOUNG ADULT FICTION)
It has been generally acknowledged that the nominative function of proper names
(further PN) is in constant development. A decent amount of diverse research spectrums
has been covered in this field [Superanska A.V., Blanár V., J. Helmbrecht], especially in
literary sphere of studies [Nazarenko O.]. Thus, the current research has appeared even
more demonstrable from the point of view of linguistic analysis as «PN transfer information and knowledge about the status and position, which the individual» occupies in
society [Nazarenko O., 2016, p. 9], as well as focusing on different aspects of the character’s disposition, particularly, put into pragmatic perspective [Miall D. S.] which interprets
how PN are connected to their carries’ traits of character, further behavioural patterns and
influence upon the addressee.
Thus, the object of the paper is English PN involving their pragmalinguistic potential
with the subject resulting in correlation between them in literary discourse. Hence, the aim
of the research is to identify pragmalinguistic potential of English PN in terms of young
adult fiction. The tasks are to attempt to decode the pragmalinguistic potential of English
PN through analyzing the relation between the PN core (i.e. PN semantic etymological
component) with their function in real modern literary discourse, the author’s policy of
name choosing and potential character formation.
Initially, the meaning of pragmatics and its intermingled connection with linguistics
have frequently been studied empirically [Mey L. J., Mirzaei A.]. The common meaning
of the word pragmatics is the idea that the sense behind the words can be completely
opposite of what it seems in the first place [Oxford], but «within linguistics pragmatics
refers to the subfield that studies the relation of the language user to the words or other
signs being used» [H.S. Thayer, Sandra B. Rosenthal], which are PN in our case. The
remark about the pragmatics as «the term derived from the same Greek word pragma
meaning action, from which the words ‘practice’ and ‘practical’ come» [H.S. Thayer, Sandra B. Rosenthal], has the certain connection with the tasks of our research attempting to
explore the characters’ actions behind their names referred to as «the relationship between
an addresser and addressee» [Kalbike Esenova, p. 73].
The most appropriate sources of PN with pragmatic potential proved to be Young Adult
book series by modern American authors such as «Percy Jackson & the Olympians» (further
«PJO») [Riordan R.], «Heroes of Olympus» (further «HoO») [Riordan R.] and «The Kane
Chronicles» [Riordan R.] by Rick Riordan, «The Raven Cycle» (further «TRC») [Stiefvater
M.] by Maggie Stiefvater and «All For The Game» (further «AFTG») [Sakavic N.] by Nora
Sakavic. The decision to investigate young adult discourse was due to the variety of content
and characters’ influence on the potential recipients through discovering the pragmalinguistic meaning and how they are being used for stimulating the corresponding behavioural
patterns of the addressees. The complete list of factual sources including chosen characters’
names with a vast pragmalinguistic potential is suggested below:
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Pic. №1. The List of Modern Young Adult Fiction

To identify the importance of etymological component of semantic proper names, the
research through the origins of the selected PN has been conducted to broaden the understanding of their pragmatic essence. It is considered that «the etymology of any proper
name is preceded by name's history with its transferring from one referent to another»,
involving different stages of nomination and denomination [Nazarenko O., 2015, p. 70].
This can clearly be seen in the Mind Map of PN Semantic Etymological Component [see
Pic. №2] where the semantic etymological components of the given PN are studied in
correlation with enlisted characters’ traits and their consequent behavioural acts:
Pic. №2. The Mind Map of PN Semantic Etymological Component

To prove the obviousness of the correlation between etymological components, characters’ traits and behavioural actions the chosen names have been given a thorough analysis. According to Greek Mythology, Perseus is one of the famous Greek heroes, the son
of Zeus and Danaё and slayer of Medusa, while Percy Jackson in the series of «PJO» and
«HoO» is the son of Poseidon not Zeus and he fights and kills Medusa and has better
relationship with other gods than his ancestor did.
One of the common nominations have also been locations, for example, such as the
town of Barr, meaning outside, out of the city like Barrington Whelk, who is the antagonist
of the first book from the series «TRC», experiencing all of the significant events embracing his killing Noah for the ritual, his confrontation with Gansey, the second ritual in
Cabeswater and his death, happening to him outside of the town.
There also have been nominations with a double meaning, such as illustrated in the
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mind map [see Pic. №2 – The Mind Map of Semantic Etymological Component], referring
both to the title and adjective, still being connected to each other. For instance, champion/passionate, meaning doughty fighting man or affected with passion as Neil Josten
from the series «AFTG» is. As his life story proved, having original name Nathanial after
his father Nathan, he was, nevertheless, on the run from his father and changed a lot of
names in order to survive. As he got into the exy team, Neil finally decided to stop running
away from his past and started playing the sport he used to be passionate about resulting
as a champion out of the matches and his life situation.
The above given analysis has suggested evidence for the correlation between the core
meaning of the proper nominations and the characters’ type as well as their behaviour,
places and events that are connected to them, proving the existence of pragmalinguistic
potential behind English PN. Revealing the core semantic potential of PN, the authors
create the behavioural patterned stereotypes around the characters and are, thus, empowered to reach the consciousness of young adults and influence their perception of typical
behavior models and psychological reactions presupposed by the given proper names.
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Г. М. Шевців
ДО ПИТАННЯ ТРАКТУВАННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Метою нашої статті є короткий ретроспективний аналіз філософського та літературознавчого трактувань понять наслідування, манера та стиль, здійснений на
основі робіт видатного німецького поета, прозаїка та мислителя Й.- В. Ґете (17491832) та відомого німецького філософа Г. В. Ф. Геґеля (1770-1831).
З античних часів філософське трактування проблеми наслідування знаходило
своє відображення у роботах Аристотеля, Платона, Плотіна. Над цією проблемою
багато працювали Е. Кассірер, Г.-Г. Ґадамер, О. Лосєв. Ґете вважав просте наслідування природи копіюванням природніх образів та фарб, що може бути доведене до
найвищого ступеню досконалості. Він називає таке наслідування буквальним копіюванням букв із великого буквара природи [6, 392]. Однак у певний період творчості таке навіть і досконале копіювання уже не задовільняє митця. Тоді автор створює власну мову, якою передає все, що сприйняла його душа: «І ось виникає мова,
якою дух того, хто говорить, безпосередньо себе виражає і характеризує»(переклад
349

з нім. мій, Г. Шевців) [6, 392-392]. Для ілюстрації своїх міркувань Ґете наводить
приклад із зображенням ландшафту. Якщо б художник зупинився на кожній окремій деталі, то задум так і залишився би нездійсненним.
Аналіз понять наслідування, манери, стилю без звернення до геґелівського підходу до їх трактування неповний. У Геґеля стиль визнаний проміжним поняттям
між суб’єктивною манерою та оригінальністю, що є розходженням з Ґете, для якого
стиль був найвищим досягненням художника. Художнє наслідування є еманацією
ідеального світу [6, 9]. Геґель наголошує, що наслідування природи можна розглядати як самовпевнену гру, оскільки воно відстає від природи. Формальна мета наслідування не може дати істинного життя, лише його оболонку. Маючи на меті
лише наслідування, мистецтво не витримує змагання з природою. Геґель порівнює
мистецтво з черв’яком, який хоче встигнути за слоном. Копія у порівнянні з природнім оригіналом зазнає невдачі. Метою мистецтва є лише задоволення, яке людині
приносить вміння створювати щось подібне на предмети природи. Однак з часом
це захоплення може перетворитися на відразу. Ступінь відрази виявляється у пропорційній залежності від ступеню подібності копії до природнього оригіналу [3,
117]. Цікавою є думка про те, що турбуючись про правильне наслідування, ми забуваємо запитати в природи, чому слід наслідувати? Якщо при виборі предметів
для наслідування виходити лише з індивідуальних смаків окремих людей, чи навіть
цілих народів, то для наслідування можна брати будь-які предмети природи. Аналізуючи романтичну форму мистецтва, Геґель говорить про його портретний характер: «Оно возвращается к подражанию природе, к намеренному приближению к
случайности непосредственного, некрасивого в самом себе и прозаического существования» [4, 604].
Особливої ваги в контексті нашої роботи набирає звернення до поняття манери,
яка, на думку Геґеля, стосується лише окремих та випадкових особливостей художника. Манера проявляється у зовнішніх сторонах форми. Виходячи з того, що манера найбільше властива образотворчому мистецтву та музиці, Геґель надалі розвиває це питання з допомогою конкретних прикладів саме з цих видів мистецтва. При
цьому Геґель застерігає, що через постійне повторення манера може перетворитися
на механічний прийом, чи щось банальне. «Подлинная манера должна поэтому избегать ограничения частными особенностями и должна выходить за эти пределы в
себе самой, чтобы ее специальные трактовки не омертвели и не превратились в простую привычку» [3, 340]. На завершення розгляду цього питання, Геґель наводить
приклад про манеру Ґете, яка, на його думку, полягала в тому, «что он умеет искусно кончать веселым оборотом не только застольные песни, но и другие стихотворения, начинающиеся более серьезно, чтобы устранить или смягчить впечатление от серьезного размышления или трудной ситуации» [3, 340]. Д. Наливайко так
підсумував розуміння Геґелем манери: «Геґель під терміном «манера» розумів «часткові» і внаслідок цього «випадкові своєрідності», які не витікають із «характеру
самого предмета» і виявляються на «зовнішніх формах». Не вважаючи манеру саму
по собі чимось негативним, він ратував за те, щоб вона не перетворилася у «механічний прийом», у який митець уже не вкладає всього свого почуття і натхнення, бо
тоді, на його думку, мистецтво падає до рівня звичайної віртуозності і ремісницької
вправності» [1, 68]. Робота Ґете «Нариси про мистецтво» свідчить, що він бачив
манеру в найвищому сенсі та в чистому значенні слова посередницею між простим
наслідуванням та стилем. При цьому слово манера вживалося ним у високому та
поважному сенсі.
Вживання слова «стиль» Геґель поширює на закони художнього зображення,
які випливають з природи того виду мистецтва, в якому втілюється предмет. «Стилем обозначается здесь такой способ художественного воплощения, который столь
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же подчиняется условиям, диктуемым материалом, сколь и соответствует требованиям определенных видов искусства и вытекающим из понятия предмета законам»
[3, 340-341]. Відсутність стилю саме в такому значенні слова може означати навіть
свавілля, яке надає волю власним примхам і може замінити стиль поганою манерою.
На завершення першої частини «Лекцій з естетики» Геґель узагальнює: «Не иметь
никакой манеры – вот в чем состояла во все времена единственно великая манера,
и лишь в этом смысле мы можем назвать оригинальными Гомера, Софокла, Рафаэля, Шекспира» [3, 344]. Як бачимо, Геґель не включає Ґете в цей ряд, хоч і згадує
його твори, особливо ранні, протягом усієї своєї книги («Ґец фон Берліхінген»,
«Страждання молодого Вертера», «Герман і Доротея», «Іфігенія», «Західно-східний
диван», притчі Ґете і т.д.). На думку Геґеля, ранні твори Ґете є «ужасающе незрелыми, даже можно сказать, грубыми и варварскими» [3, 103]. По-іншому характеризує він творчість зрілого Ґете, твори якого цього періоду, на думку Геґеля, були
глибокими і досконалими за формою, породжені істинним натхненням.
Сучасні дослідники літератури вважають, що суть літератури не може бути відшуканою у площині міметичного відображення природи чи суспільного буття. При
цьому, за твердженням американського дослідника Фрая Нортропа [2, 8], література
наслідує, щоразу відновлюючи та актуалізуючи лише свої праформи, і в цьому виявляється її самодостатність.
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Е. Л. Фель
ПРОЦЕССЫ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ Ж. ДЮТУРА
Ключевым понятием, характеризующим процессы мирового развития нашей
эпохи, стала глобализация, для которой характерно расширение взаимосвязей и взаимозависимостей людей, государств, что выражается в процессах формирования
планетарного информационного пространства, мирового рынка капиталов, товаров
и рабочей силы, в интернационализации проблем техногенного воздействия на природную среду, межэтнических и межконфессиональных конфликтов и безопасности. Феномен глобализации выходит за чисто экономические рамки и охватывает
практически все сферы общественной деятельности, включая политику, идеологию,
культуру, образ жизни, а также сами условия существования человечества.
Французский писатель Жан Дютур, предчувствуя последствия общепланетарных процессов, ставил своей целью донести до человечества суть возникающих
вследствие глобализации явлений, которые негативно сказываются на судьбе человечества.
Глобализация – необратимый и закономерный процесс, который переживает
мир и который должен быть осмыслен со всей серьезностью, какую может позволить себе философ, в том числе и писатель-философ Дютур.
Ж. Дютур явился одним из писателей, которые задолго до появления и утвер351

ждения в социокультурном обиходе понятия «глобализация», уловили ее проявления как в политической, так и в культурной жизни Франции. Будучи, помимо создателя романов и остроиронических новелл, еще и хроникером своего времени [7;
8], он остро ощутил и пророчески предвосхитил многие явления, которые впоследствии стали элементами глобализации.
Писатель пророчески предугадал негативные последствия современных ему
тенденций, способных принять глобальный характер, показал характер этих негативных последствий, затронувших жизнетворческую природу человека и ведущих
к демографической катастрофе всего человечества, показал специфику художественного моделирования глобальных последствий технократического процесса в
романе «2024».
Ж. Дютур описывает в романе действительность до 2024 года, как уже свершившееся прошлое. Он творит некую реальность, которой в момент написания романа
еще не было. Автор в романе критикует процессы и явления к которым привела
глобализация и в тоже время выступает в роли пророка.
Не стоит рассматривать данный процесс односторонне, говорить о нем, как об
источнике многих бед и конфликтов внутри государств, но также нельзя и восхвалять, подчеркивая значимость его, как важного источника новых возможностей.
Глобализация требует объединения усилий государств в решении назревших проблем, в тоже время она предъявляет повышенные требования к членам общества:
знание языков, овладение компьютерными технологиями, информацией о быстро
меняющейся ситуации на мировых рынках, готовностью к новациям и рискам.
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В. І. Тихоша
ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСОБИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ХЕРСОНЩИНИ
У ПОВІСТІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА «БРИГАНТИНА»
Україна завжди була багата на талановитих літераторів. Ім’я Олеся Гончара належить саме до таких. Його твори пронизують гуманістичні устремління, прагнення
проникнути в найглибші надра психіки і тайники душі людини. Показовими у
цьому плані є повісті про виховання молодого покоління. Проблема формування
характеру дитини була і є актуальною завжди. У центрі повісті «Бригантина» образ
підлітка Порфира Кульбаки. Херсонщина подається автором через сприйняття хлопчини.
Образ рідної землі підліток сприймає через топоніми: рідне село Комишанка,
села Нижня Комишанка і Верхня Комишанка, селище Гола Пристань, порт Херсон,
Нижньодніпровська науково-дослідна станція заліснення пісків. У тексті чимало
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описів-краєвидів, через які виявляється складна структура образу України, репрезентована конкретними ключовими лексемами: «плавні та шелюги дніпровські» [1, с.
6], «кучугурні наші Каракуми» [1, с. 10], «мертві піски, дюни, виноградники» [1, с.
10], «кучугурна Сахара» [1, с. 16], «Українська Сахара» [1, с. 21], «степ, плавневе
роздолля» [1, с. 17]. Очима Порфира його рідна земля – це «квітучий край» [1, с.
21], де хати «по вікна в очеретах», «в плавневих хащах» [1, с. 18], серед «текучих
пісків» [1, с. 21] в садах і виноградниках розкинулась «козацька сторона» [1, с. 48].
Комишанка сприймається підлітком як узагальнений образ Батьківщини, це «і небо,
і птахи, й рідні кучугури… – усе належить тобі, існує для тебе, ти тут повновладний
господар» [1, с. 134].
Картина Херсонщини була б неповною без опису гідронімів: «річище прадавнього Дніпра» [1, с. 21], лиман [1, с. 7], озера [1, с. 7], «плавня волею дихає» [1, с.
31], затон Чортуватого [1, с. 285], моря [1, с. 201].
Звичайно, Херсонщина – це передусім люди-трудівники. У повісті чимало катайконімів – назв людей за місцем проживання (мешканців): «широка натура комишанця» [1, с. 66], «чорнявий та смаглий, як мексиканець» [1, с. 46], геніченці [1, с.
98], голопристанці, каховчани [1, с. 132], «смагляві скіф’янки» [1, с. 142]. Образ
херсонської землі не буде повним, якщо не згадати ту велику кількість урочищ на її
території. Частину з них Олесь Гончар описує у повісті «Бригантина». «Позалишались у цьому краї чимало різних урочищ, яким ще в давніх-давнах кимось дано
імена, часом чудернацькі, такі, як Гапчина Пазуха…, крім Гапчиної Пазухи, відомі
ще тут урочища Домаха, Жабурянка, Вовчий Яр, або Куркулак, Кандзюбине, Чортувате…» [1,с.201]. Ці назви автор взяв з реальної дійсності. Народ український,
підмічаючи індивідуальне, незвичне серед масового і звичного, дуже влучно дає назву географічному об’єкту за якоюсь його характеристичною ознакою, яка вирізняє
даний топооб’єкт серед інших.
Лінгвостилістичний аналіз тексту повісті «Бригантина» свідчить, що письменник багато зробив у розвитку, збагаченні мови художньої літератури. Херсонщина
постає перед читачем не тільки в назвах- топонімах, а й в улюблених епітетах, метафорах, порівняннях, уособленнях. Комишанка – «преславна столиця низового
очеретяного царства… Споконвіків стоїть Комишанка над самою водою, лицем до
плавнів, по вікна в очеретах, слухає музику їхніх шумів осінніх… та крякіт птахів,
що гніздяться в плавневих хащах…» [1, с. 18], «степ дихав вільготно» [1, с. 24],
«плавня волею дихає» [1, с. 31], « не просто оживити, окультурити цей пустельний
край», «оживити ці мертві, безплідні піски» – епітети підкреслюють, яким важким
є завдання оживити, озеленити, змінити обличчя цієї землі. Для головного героя
твору Порфира Кульбаки ця земля найкраща, «де води красиві сяють…, похитується під сонцем очерет, вилинялий після зими, по-весняному бурий, русявий, як
ти!» [1, с. 49]. При згадці про рідний дім «аж усміхнулась душа» [1, с. 48] – метафора
тонко передає дитячу любов до «своєї очеретяної держави» [1, с. 101]. Розуміння
єдності з природою, з землею, на якій виріс, закладається в дитинстві. Мати Оксана,
дід, дядько Іван навчали Порфира любити й охороняти багатства річок й озер. Його
«широка натура», «нестримна фантазія» розкривались, коли він опинявся «в рідній
стихії» [1, с. 59]. Підліток засуджує «дикий, варварський спосіб» ловлі риби гаком,
будь-яке насильство над птахами, і навіть відомстив односельцю за вбивство лелек.
Епітети в цій картині підкреслюють життєдайний світлий образ рідної землі, яка
постає перед читачем прекрасною білокрилою бригантиною.
Отже, завдяки використанню широкого спектру стилістичних засобів (епітетів,
метафор, порівнянь) земля Херсонщини постає багатогранною, різнобарвною , динамічною.
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М. О. Рогова
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ПРОГРАМИ КАНДИДАТА У ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ А. С. ГРИЦЕНКА
(НА МАТЕРІАЛІ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 2019 РОКУ)
Актуальність проблеми. Останнім часом у світі спостерігається активне зростання ваги вербальної комунікації та розвиток теорії мовленнєвого впливу. Одним
із найефективніших способів управління суспільною свідомістю для досягнення соціального успіху, у випадку передвиборчих перегонів – підтримки ідеї та особистості, є правильно підібраний комунікативний імідж політика. Найяскравіше його
втілено у політичній програмі.
В українському мовознавстві політичне мовлення стало предметом дослідження у працях А. Башук, В. Демецької, Г. Почепцова, К. Кантура, М. Бабак,
Н. Кондратенко, Н. Петлюченко, О. Зернецької, Ф. Бацевича.
Мета дослідження – визначити структурно-семантичні особливості програми
кандидата у Президенти України Анатолія Гриценка (на матеріалі виборів Президента України 2019 р.).
Виклад основного матеріалу. Політична програма як складник передвиборчої
кампанії є потужним елементом впливу на людську свідомість. Передвиборча програма – це «концептуальний документ, оприлюднений кандидатом або виборчим
об'єднанням (політичною партією) під час виборчої кампанії або незадовго до її початку, який порушує найактуальніші проблеми розвитку країни (регіону, території,
населеного пункту) і пропонує шляхи їхнього вирішення» [1].
Однією з характерних рис політичної програми є наявність рекламного слогана.
Його мета – лаконічно й афористично передати основну ідею програми політика.
Анатолій Гриценко використав слоган: «ЧЕСНИЙ ПРЕЗИДЕНТ –
СЛУЖИТИМЕ ЛЮДЯМ!». Його функція – не закликати до голосування, а представляти кандидата, підкреслювати його переваги порівняно з іншими кандидатами
і втілювати бачення ролі Президента у країні. Також виразно «читається» тактика
обіцянки, увага до якої привертається через використання великих літер, графічного засобу (напівжирне написання літер) та вживання ненормативного тире.
У праці О. Чорної виділено 16 комунікативних ролей політичного лідера [Чорна
2017], що можуть бути реалізовані у програмі певного політика. У програмі 2019
року кандидата у Президенти України Анатолія Гриценка з-поміж них найбільш виразною є комунікативна роль політичного лідера «Керівник». На це вказують такі
ознаки:
1) нанизування дієслів зі значенням результативності, ефективності: повернемо
території; замінимо умовами; надамо перевагу виробникам; підвищимо пенсії; розчистимо майданчик; закладемо фундамент; змонтуємо правильні будівельні
блоки;
2) вживання дієслів доконаного виду на позначення майбутніх дій (аналітична
форма майбутнього часу): … буде переорієнтовано на захист країни; … буде спершу знищено корупцію в Адміністрації Президента.
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3) апелювання до базових потреб людини (життя, здоров’я, безпека, мир), що
втілено за рахунок введення позитивної оцінної лексики на зразок захист, свобода:
захист прав і свобод усіх громадян; захист країни від зовнішнього ворога;
4) апелювання до сімейних цінностей (сім’я, діти): щоб людина, родина і наша
країна жили гідно – в мирі, добробуті і безпеці;
5) стратегія нагромадження проблем, окреслення плану майбутніх змін: Не буде
поборів знизу-догори – верхівка корупції буде відрізана з першого дня на посаді, де
перша частина речення вказує на проблему, а друга – маніфестує майбутні зміни.
Яскравою особливістю політичної програми є те, що приблизно 90 відсотків
усього тексту становлять речення симетричної будови, що передають протиставні
відношення, типу Не буде … – буде: Не буде контрабанда руйнувати наше виробництво – буде чесна й ефективна митна політика. Варто зазначити, що політик на
початку програми «попереджає» читачів про цю особливість викладу основних положень: «Чого при моєму президентстві не буде – і що буде зроблено?» [2].
Політична програма характеризується наявністю фразеологізмів, які привертають увагу виборців та забезпечують емоційність викладу: пасти задніх, наступити
на п’яти.
Отже, аналіз політичної програми кандидата на пост Президента України Анатолія Гриценка засвідчує, що в ній реалізовано комунікативну роль «Керівник».
Програма містить велику кількість обіцянок підвищення добробуту громадян, проте
без опису конкретних шляхів чи термінів досягнення. Серед мовних засобів варто
відзначити нанизування безсполучникових протиставних речень, використання позитивної оцінної лексики, фразеологізмів та ін.
Список використаних джерел

1.Методичний посібник з громадянської освіти та політичної просвіти [Електронний ресурс] –
Режим доступу: https://www.austausch.org/zanjattja-1-5 /. 2.Передвиборча програма Гриценка
А. С. [Електронний ресурс] – http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/WP001. 3.Чорна О. О. Комунікативний імідж президента : Монографія / О. О. Чорна. К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. –
300 с.

H. Y. Pohlod
LOS PROBLEMAS ACTUALES Y PERSPECTIVAS
DEL ESPAÑOL EN UCRANIA
De la aparición del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas(Consejo
de Europa 2001) motivo que invita a reflexionar acerca de la influencia que ha ejercido
en la enseñanza del español como lengua extranjera. Las directrices del Marco han aportado las bases para la internacionalización de los estudios de lenguas en el Espacio Europeo. y ha iniciado el proyecto para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. [1].
Palabras claves: español como segunda lengua, MCER, aprendizaje,
enseñanza,evaluación.
En Ucrania el español se enseña en las escuelas especializadas y secundarias como
segunda lengua y en las Universidades. Los estudiantes de las Universidades de la
especialidad relaciones internacionales aprenden el español como segunda lengua y tienen
por la semana 4-3 horas con tan tiempo limitado no se puede alcanzar grandes éxitos y
fuera del aula el ambiente es ucraniano. Los estudiantes que aprenden español relacionan
los conocimientos adquiridos previamente con el aprendizaje de la nueva lengua activando
sus mecanismos y conocimientos lingüísticas, no guardan los conocimientos de otras lenguas y culturas por separado, sino que por el contrario desarrollan una competencia comunicativa en donde se reagrupa toda la experiencia previamente adquirida[2]
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El trabajo de los estudiantes está organizado según el proyecto del Consejo de Europa
que incluye: aprendizaje,enseñanza , evolución en todo eso deben ayudarlos profesores.
Los alumnos buscaban aprender una lengua para desempeñarse como agentes sociales y
que realizan tareas en un entorno específico y en un campo de acción concreto. Este enfoque involucra, pues, recursos cognitivos, emocionales y volitivos, además de las capacidades del alumno como agente social. A su vez, el uso de la lengua por parte de estos
agentes sociales en un proceso de aprendizaje implica el desarrollo de competencias generales y de competencias comunicativas lingüísticas[2] Para el alumno todo lo que se propone en clase tiene que ser de interés, tanto los objetivos como los contenidos, las tareas
y las actividades deben formar parte de las necesidades de los alumnos, para que sean
relacionadas con sus propias experiencias y con su carrera.
El método para la enseñanza de lenguas debe ser integrador. El principio que ha caracterizado los proyectos del Consejo de Europa es alcanzar los objetivos, según las necesidades del alumno como miembros de una sociedad. La motivación, los recursos (tanto
humanos como materiales) y todos los elementos que participan en dicho proceso son
fundamentales para la eficacia del mismo. El alumno es el centro del proceso de
aprendizaje,según el Marco,él debe desarrollarse como el alumno de agente social, el
alumno hablante intercultural y el alumno aprendiente autónomo.Esta dimensión propone
que el alumno agente social se desenvuelva en función de sus propias necesidades, participando en interacciones sociales dentro de la comunidad a la que tiene acceso. Además,
estará en capacidad de manejar textos orales y escritos correspondientes a sus propias
metas.. El alumno como hablante intercultural. Con esta dimensión el alumno será capaz
de identificar los valores de la nueva cultura a la que accede, a través de la lengua de
aprendizaje. Por otra parte, estará en capacidad de establecer un puente de conexión entre
la nueva cultura y la propia. Para desarrollar este proceso es necesario que el alumno
conozca los diferentes referentes culturales, las normas y las convenciones que rigen los
comportamientos sociales en determinada comunidad y, por supuesto, tener una actitud
abierta que le permita tomar conciencia de la diversidad cultural e identificar sus propias
motivaciones. El alumno como aprendiente autónomo. Este proceso debe hacerse gradualmente, el alumno poco a poco se hará responsable de su evolución en el aprendizaje y
tendrá la iniciativa de ir más allá de lo que el currículo le propone. En acuerdo con lo que
presenta el Marco, en los niveles de referencia del español se busca que el alumno tenga
control de los factores afectivos y cognitivos en el desarrollo de su proceso. El alumno
con el fin de que llegue a ser autónomo y desarrolle sus capacidades intelectuales y necesidades emotivas. Esta educación tiene por objetivo que la persona sea formada para la
vida, con todo lo complejo que esto puede ser.
Los profesores del español están unidos en la Asociación de Hispanistas de Ucrania
bajo la responsabilidad del Ministerio de Asuntos Exteriores y de cooperación Embajada
de Kyiv. Todos los años se organizan los Congresos de Hispanistas para discutir los
problemas de la enseñanza y presentar sus ponencias.También se organizan los talleres
desdinados al profesorado y se trada temas actuales de la didáctica del español,el uso del
cine en la clase de lengua, la enseñanza de expresiones idiomáticas o el uso de las nuevas
tecnologías en la clase. A estos temas didácticos generales se añaden temas específicos de
lingüística española, p.ej., la enseñanza del subjuntivo, o temas vinculados a la cultura,
p.ej. la cultura flamenca.
Y, finalmente la necesidad de crear un ambiente, a pesar de ser un poco artificial, para
poder integrar gramática y cultura en la enseñanza del español en el aula. Digo que es
artificial porque los estudiantes salen del aula y hablan en ucraniano. Todas estas estrategias pedagógicas tienen como fin el aprendizaje de una lengua para abrir la puerta a la
cultura, viendo la luz de la cultura poco a poco, creando el deseo en el estudiante de tener
la puerta totalmente abierta.
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Estudiar españolno es estudiar la cultura de un país, sino estudiar la cultura del mundo
hispano.
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Л. М. Прадівлянна
МОВА НЕСВІДОМОГО ТА ЇЇ ВИЯВИ У СЮРРЕАЛІСТИЧНІЙ ПОЕЗІЇ
Напередодні столітнього ювілею сюрреалізму все більше питань піднімається
науковцями різних дисциплін щодо його суті та творчої спадщини. Наш інтерес до
сюрреалістичної поезії викликаний її експериментальним характером. Проблеми
взаємодії мови й мислення, розширення потенціалу мови як вираження специфічного світобачення, або художнього мислення піднімаються у працях по лінгвопоетичному експерименту (В.В.Фещенко, Д.Л. Шукуров, тощо), відродження інтересу
до якого спостерігається з початку ХХІ століття.
Сюрреалістичний експеримент мав не тільки творчий, але й соціально-політичний та науковий характер. Адже група паризьких поетів прагнула реалізувати в мистецтві мету соціально-культурної революції, а в саме поняття «сюрреалізм» вкладали синтез поглядів З. Фрейда та К. Маркса. Саме в розробці питань несвідомого
бачили поети вихід з культурної кризи початку ХХ століття.
Про мову несвідомого написано не багато, хоча це питання цікавить науковців
різних дисциплін. Мішель Фуко, який окреслив несвідоме як «щось нічне, якусь
явно інертну щільність, якусь немислимість» [5, с. 347], запитував: «чим повинна
бути мова, щоб вона могла структурувати щось, що не є само по собі ні мовленням,
ні дискурсом» [5, с. 400]. Психоаналітик і філософ Жак Лакан та лінгвіст Роман
Якобсон, прийшли висновку, що «несвідоме структуроване мовою» [2, с. 75] та функціонує як мова.
За Ж. Лаканом, несвідоме висловлює суб'єкта у вільних асоціаціях, оперує риторичними тропами [2]. Р. Якобсон також пише про дві операції, які людина здійснює в мові – селекцію та комбінацію мовних одиниць (метафору й метонімію) [6].
Сам З. Фройд у статті «Про сновидіння» писав: «Найближчі приховані думки,
які можна виявити шляхом аналізу, часто вражають нас своєю незвичністю: вони
приходять до нас не в раціональних словесних формах, якими наше мислення зазвичай користується, а скоріше виражаються символічно, за допомогою порівнянь
та метафор, як в образній поетичній мові» [4, с. 327]. Фрейд пояснює такі зміни в
мові тим, що «сновидіння здебільшого складаються із зорових картин (ситуацій)»,
тому, вербалізуючись у мові, потребують ряд мовних трансформацій.
Коментуючи вчення Фройда про роль мови, Е. Бенвеніст відзначав, що мова несвідомого, «виходячи з глибинних структур психіки», «настільки своєрідна, що її
необхідно відмежувати від того, що зазвичай називають мовою» [1, с.125], вона
«має свої власні правила, символи і синтаксис» [1, с. 118]. Вчений критикував психоаналітика за спроби знайти пояснення цього явища в «історичних» мовах і відсилав до сюрреалістичної поезії: «Деякі форми поезії зближуються зі сновидіннями,
виявляють подібний спосіб структурування і вводять в звичайні форми мови те відключення від сенсу, яке наділяє наші дії у сні. Але тоді щось подібне до того, що
він безрезультатно шукав в системі мови, Фройд, як це не парадоксально, міг би
виявити в поезії сюрреалізму» [1, с. 123]:
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Серце на дереві, можеш знічев’я його зірвати,
Усмішка, сміх, сміх і ніжність з інших світів,
Переможений, переможець святий і чистий як ангел,
Разом з деревами в небо злітаєш… (Поль Елюар) [3].
Сприйняття часу, простору, причинних зв'язків, відчутних у сновидіннях, переносяться в художню практику через автоматичне письмо. У ньому культивується
голос несвідомого, яке говорить мовою, максимально віддаленою від раціональної,
але чітко структурованою, символічною. Несвідоме мислить метафорами. Воно анімістічно і по-дитячому вважає всі об'єкти живими. Воно не логічно, йому властиві
спресованість переживання та заміщення одних понять іншими. Нарешті, через
свою архаїчну природу воно проявляється через символіку міфів, легенд та казок.
Саме тому сюрреалістична поезія здається малозрозумілою, нелогічною, з прихованим та завуальованим змістом. Образи в цій поезії вражають своєю абсурдністю, але одночасно й мальовничою виразністю. Як і З. Фройд, сюрреалісти були
абсолютно задоволені можливостями реальної мови у відтворенні несвідомого. В
завуальованості вони бачили особливий сенс. Голос несвідомого набував рис пророцьких, і саме на цій неясності, «не розшифрованості» його мови поети розробили
цілу систему естетичних та моральних цінностей. Але про що говорить сюрреалістичне несвідоме – ще досі залишається малодослідженим питанням.
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О. О. Семенова, Г. І. Нестор
ВЖИВАННЯ ЗООФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
Сьогоденна реальність диктує відповідні вимоги до організації наукової роботи,
і значна увага приділяється вивченню мовного простору. Сучасна лінгвістика тяжіє
до антропоцентризму, спрямована на вивчення мовних і мовленнєвих явищ у тісному зв’язку з культурою, особливостями менталітету певного народу загалом і духовного світу окремої особистості (як частини народу) зокрема.
Безперечно, неоціненну роль у відображенні менталітету, проектуванні національної свідомості, системи архетипів і уявлень окремого народу і усвідомлення
ним світу відіграє фразеологія. Фразеологічні одиниці формувалися безпосередньо
в мовленні народу, вбирали в себе риси народного мислення, лексичні особливості,
подекуди діалектичні варіанти, поступово трансформувались, таким чином виражаючи усю національну специфіку когнітивних процесів і сприйняття дійсності. Наявність фразеологізмів дає змогу визнати право окремої мови на існування, підкреслює її виразність і значний шлях у історичному просторі, а також підтверджує здатність народу мислити образно і нетипово.
Для опису мовленнєвої картини світу результативним є поняття концепту, під
яким розуміється усе знання про об’єкт, що його можна отримати на основі аналізу
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плану змісту мовленнєвої одиниці [1, с. 109]. Фразеологічна семантика є надважливою категорією національної конотації, вона поєднує систему мови і рефлексії людини, не виключає наявність варіантів фразеологізмів, їхньої інтерпретації і пов'язана з культурним досвідом народу. Розгалуженість фразеологічної системи, зокрема варіантність фразеологічних одиниць, сформованих упродовж історичного розвитку, з одного боку, свідчить про їхню семантичну «гнучкість» (ідеться про здатність образу набувати найрізноманітніших форм, різної внутрішньої форми в різноманітних етнокультурах), з іншого – ускладнюють системний опис фразеологічного
корпусу, не дають змоги бачити первинної, інваріантної фразеосхеми за величезною
кількістю фразеологічних репрезентантів [2, с. 295].
Найпопулярніша та досить повна класифікація фразеологізмів була розроблена
В. Виноградовим. Так, науковець виокремлював: фразеологічні зрощення або ідіоми (семантично невмотивовані одиниці, що є еквівалентом до слова): бити байдики, точити ляси, пиши пропало; фразеологічні єдності (вмотивовані одиниці з
єдиним цілісним значенням, яке не враховує семантику компонентів окремо): всякої тварі по парі, намилити голову, взяти за боки, ні ладу ні складу; фразеологічні
сполучення (звороти, в яких в одного з компонентів наявне фразеологічно зв’язане
значення): страх бере, глупа ніч.
Фразеологізми із компонентами назв тварин являють собою неоднорідний прошарок лексики і потребують детального опису. Такі одиниці мають різні визначення серед мовознавців: «фразеологічні одиниці з анімалістичним компонентом»
(В. Бойко), «фразеологічні одиниці з зооморфізмами» (Є. Гутман та П. Литвин),
«зоофразеологізми» (Д. Ужченко). Споконвічно людина мала змогу спостерігати за
тваринним світом (назви тварин є одними з найдавніших пластів лексики), помічаючи якості окремих тварин і проводячи відповідні паралелі. Але кожен народ пропускає ці спостереження крізь призму менталітету і національних уявлень, тому і
не дивно, що фразема, яка має у складі номінацію однієї і тієї самої тварини у різних
мовах може позначати абсолютно різні явища, а реалії, які співвідносяться з тваринами в одній мовній системі, в іншій – ніколи не порівнюються з тваринами, а оцінюються через інакші поняття. При дослідженні фразеологічних одиниць будь-якої
мови слід враховувати етнокультурний контекст і архетипну символічність назв.
При порівнянні зоофразеологізмів в англійській та українській мовах їх можна умовно поділити на такі, в яких:
1. назви тварин однакові в обох мовах: as strong as an ox – сильний як бик; as sly
as a fox – хитрий як лис, cat-and-dog existence – як кіт з собакою;
2. назви тварин різні: when pigs fly – коли рак на горі свисне, to buy a pig in a poke
– купити кота в мішку; like a bull in a china shop – як корова на льоду;
3. в англійському варіанті фразеологізму назва тварини присутня, а в його українському еквіваленті – ні: to act/play the giddy goat – валяти дурня, to pig out – наїдатися від пуза; a big frog in a little pond – перший хлопець на селі;
4. в українському варіанті фразеологізму назва тварини присутня, а в його англійському еквіваленті – ні: стріляний горобець – an old hand, на душі коти шкребуть – be sick at heart about something, сон сивої кобили – hot air.
Підсумовуючи вищезазначене, можна дійти висновку, що переклад фразеологізмів є складним процесом, який потребує вміння відшукати необхідні порівняння і
вирази для збереження смислового навантаження тексту перекладу. Без знання фразеології неможливо оцінити яскравість і виразність мови, влучність деяких висловів, зрозуміти жарт, гру слів, а іноді сенс всього висловлювання.
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О. О. Смольницька
ЛЕВ І ОДНОРІГ – ПЕРЕКЛАД АРХЕТИПНИХ РЕАЛІЙ
В АНГЛІЙСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ ФОЛЬКЛОРІ:
МІСТОК ДО ШОТЛАНДИСТИКИ
Сучасне українське перекладознавство розвивається у різних аспектах: зокрема,
підсилюється інтерес до шотландистики (Г. Дика, Г. Казакевич, І. Качуровський
(1918–2013), Олена О’Лір, В. Радчук, О. Радчук, М. Стріха, О. Смольницька та ін.).
Шотландистика є одним із напрямків діяльності Київського літературно-меморіального музею Максима Рильського (КЛМмМР) – наприклад, щорічна Burns Night
(25 січня). Але у перекладах – робота переважно з «дорослим» жанром (поезія
Р. Бернза та ін., народні балади [6, с. 10–11] тощо, якщо не рахувати «Дитячого квітника віршів» Р. Л. Стівенсона, перекладених М. Стріхою [6, с. 275–278]). Окрема
тема – англомовний дитячий фольклор, в якому наявні історичні, архетипові та інші
шари, що важливо відтворювати у перекладі. Зокрема, це стосується знаменитих
«Рим Матінки Гуски» («Mother Goose Rhymes»), де закодовані події ще з періоду
завоювань, здійснених вікінгами. Один із найвідоміших віршів, наявний у різних
варіантах (як правило, наводяться тільки дві перші строфи; у додатку наводиться
повний переклад) – це «The Lion and the Unicorn», який може розглядатись і в аспекті англістики, і шотландистики. Як і багато дитячих віршиків зі збірки «Рими Матінки Гуски», цей текст – історичний. Згадані у ньому лев – герб Англії, одноріг
(єдиноріг) – Шотландії. Обидва символи (притаманні і європейській, і орієнтальній
культурам) маскулінні та агресивні, проте є й інші трактування: лев означає сонце
(певно, через золотий колір), одноріг (як білий) – місяць [7]. Х.-Л. Борхес, аналізуючи однорога у міфології, писав, що в одній із октав поеми-епопеї Е. Спенсера «The
Faerie Queene» (XVI ст.) описано битву: «Лев притуляється до дерева, одноріг, нахиляючи голову, атакує його, лев відстрибує вбік, і одноріг виявляється пригвожденним до дерева» [1, с. 351]. Сьогодні на британському гербі United Kingdom корону (за яку билися згадані тварини) підтримують одноріг і лев, але так було не
завжди. Лев (точніше, три леви, які йшли) – герб Плантагенетів (потім Ланкастерів,
далі Йорків, і, зрештою, Тюдорів), одноріг – Стюартів. 1603 р. припинилася династія Тюдорів (оскільки Єлизавета І вмерла бездітною), і британським королем став
Джеймс (Яків) – спочатку Яків І Шотландський, потім – Яків VI Англійський. 1688
р. прийшла династія Ганноверів – німців, чиїм нащадком стала королева Вікторія.
До 1745 р. (57 літ) тривало повстання якобітів – шотландців, які прагнули повернути
на престол Якова Стюарта [2] (це повстання, зокрема, не раз описував сер Вальтер
Скотт, сам шотландець із клану Кемпбеллів). Небажання шотландців об’єднуватися
з англійцями – у тому числі релігійно, в унії (англіканська церква і пресвітеріанська:
остання якраз була у Шотландії) – відображено і в інших текстах. Так, на початку
XVIII ст. цим народом було складено анонімного вірша якраз проти церковного
об’єднання – у перекладі шотландистки М. Новикової – «Молебен противу АнглоШотландского воссоединения», – де є, зокрема, слова: «От новоявленной евхаристии, / Исконных шотландцев в британцы истые / И от противников веры чистыя, /
Господи, помилуй» [3, с. 157]. Але повернімося до «Mother Goose Rhymes». Те, що
у вірші і Лева, і Однорога врешті обох прогнали за місто, означає і втому народу від
війни, і натяк на об’єднання обох ворогів у гербі. Білий хліб (тобто їжу багатих) і
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чорний хліб (їжу простолюду та злидарів) – в оригіналі brown [4, p. 92] – та родзинковий кекс, які кидали люди леву і однорогу, означають допомогу населення своїм
патронам. (Наприклад, прості шотландці, особливо горці – highlanders, гайлендери,
або гайлендці – особливо допомагали матеріально Якову ІІ Стюарту, але це не врятувало його від утечі). Також формально цей начебто простенький вірш складний,
бо треба було зберегти рефрен – кінцівку в обох строфах (town [4, p. 92]). У третій
строфі займенник he явно означає лева, а him – однорога (якщо знати історію – адже
Англія підкорила Шотландію) – і у вірші лев розбивав для того, щоб зміцнити свою
корону. Вірш складний для перекладу і тому, що не має емоційної оцінки персонажів, тому тут відсутні епітети. Епічний персонаж просто переповідає – і треба лише
здогадуватися, кому він співчуває (якщо взагалі співчуває).
Лексично цей текст цікавий ще й тому, бо в ньому згадується типова британська
реалія – plumcake (plum’cake, plum cake – у перекладі – див. додаток – через еквіритмічність – просто «кекс»). Це не сливовий пиріг (як можна подумати дослівно – і
у перекладі І. Родіна: «Им люди хлеб бросали / И сливовый пирог» [4, с. 93]), а –
родзинковий кекс. Н. Трауберг недарма писала: «Много десятилетий в прекрасных
переводах мы читали о «кролике по-валлийски», думая, что это блюдо из кролика,
а не гренки с сыром. Недавно я перевела crêpe suzzete как «шелк», тогда как это
«блинчик»« [6, с. 13]. Проте насправді не все так просто. Це може бути і кекс із
коринкою та родзинками (коринка і родзинки не тотожні!), а часто – і з цукатами.
Як архаїзм це був кекс із родзинками, цукатами та апельсиновою цедрою [8]. Також
plumcake – це і фруктовий кекс, і здобний кекс з родзинками, іншими сухофруктами, з горіхами, апельсиновою цедрою і ромом [9]. Це автентичний британський
рецепт. Таким чином, проаналізований і перекладений текст може бути матеріалом
у вивченні лінгвокраїнознавства.
Отже, здійснений аналіз підтверджує багатозначність образу-символу однорога,
який можна вважати архетиповим. Також одноріг може бути міфологемою. У цитованому вірші це алегорія Шотландії, тоді як лев – алегорія Англії, і обидва зоологічні персонажі мають національне забарвлення, проте і універсальне значення. Міфологічний аналіз виявляє складність цих образів, символів і міфологем. У перекладознавчому аспекті відтворення архетипних реалій має додаткові труднощі через
еквіритмічність і еквілінеарність оригіналу. Робота має перспективу продовження з
огляду на компаративний аспект. Зокрема, планується перекласти октаву Е. Спенсера, присвячену леву і однорогу (поема «The Faerie Queen»).
Додаток. Оригінал вірша і поетичний переклад Ольги Смольницької (2018 р.).
The Lion and the Unicorn
Лев і Одноріг
The lion and the unicorn Боролись лев і одноріг
Were fighting for the crown У битві за вінець.
The lion beat the unicorn І однорога лев розбив
І гнав до ворітець.
All around the town.
Some gave them white bread,
And some gave them brown;
Some gave them plum cake
and drummed them out of town.

І хтось їм кидав білий хліб,
Хтось – чорний буханець,
Хтось – кекс, а потім їх народ
Прогнав до ворітець.

And when he had beat him out,
He
beat
him
in
again;
He beat him three times over,
His power to maintain [4, p. 92].

І знову він його розбив,
Розбивши до кінця;
Його він тричі розбивав
Для зміцнення вінця.
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С. Г. Телетова
К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ЭКСПРЕССИВНОСТИ
КАК ЯЗЫКОВОЙ КАТЕГОРИИ
В современной лингвистике одним из приоритетных направлений исследования
стало изучение прагматики текста, анализ субъективно-модальных компонентов речевого общения. В связи с этим важным представляется уточнить лингвистическую
сущность различных прагматических элементов значения языковых единиц,
прежде всего экспрессивного. Именно экспрессивность повышает выразительные
возможности того или иного текста, обеспечивает его способность воздействовать
на адресата речи. Актуальность такого исследования обусловлена значимостью категории экспрессивности в реализации основных задач коммуникативного акта.
Категория экспрессивности имеет сложную и многоуровневую природу. Теоретическое обоснование данной языковой категории, анализ сопряженных с ней понятий были даны в работах таких ученых, как И.В.Арнольд, В.Г.Гак, В.Н.Гридин,
А. И. Ефимов, Т.М.Крючкова, Н.А.Лукьянова, В.А.Маслова, И.А.Стернин, В.Н.Телия, И. И. Туранский, М.И.Черемисина, В. И. Шаховский и др. Однако, несмотря на
активный исследовательский интерес к этой научной проблеме, остаются нерешенными многие вопросы, связанные с лингвистическим осмыслением категории экспрессивности. Сам термин «экспрессивность», занимая промежуточное положение
между стилистикой, семантикой и прагматикой речи, до сих пор является одной из
«наиболее зыбких, неопределенных областей исследования» [6, с. 7].
В лингвистической литературе можно обнаружить различные подходы к определению понятия экспрессивности как языкового феномена. В рамках семантического направления (В.Г.Гак, В.Н.Гридин, А.Вежбицкая, Н.А.Лукьянова, И. А. Стернин и др.) экспрессия рассматривается как семантический признак слова, а основное внимание фокусируется на способах создания экспрессивного эффекта и видах
экспрессивности. По мнению представителей этого направления, сущность экспрессивности заключается в выражении различных дополнительных смысловых оттенков, наслаивающихся на основное значение языковой единицы.
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При стилистическом подходе (Э. С. Азнаурова, О. С. Ахманова, Ю. М. Скребнев) экспрессивность приравнивается к выразительности. В этом случае экспрессия
понимается как совокупность семантико-стилистических свойств языкового знака,
сообщающих ему эмоциональную окрашенность и образность. Лингвистическим
механизмом экспрессии является преодоление шаблонов, стандартов в использовании языковых средств, придающее речи свежесть, необычность.
В некоторых исследованиях экспрессивность интерпретируется как функциональная категория, проявляющая себя в коммуникативном акте (А. А. Реформатский, Р. О. Якобсон). Такой подход позволяет определить значение языковых единиц, основываясь на их употреблении в речи [1].
Мы, вслед за В. А. Масловой, склоняемся к мнению о том, что экспрессивная
функция текста реализуется лишь при включении его в процесс общения, т. е. при
наличии слушателя / читателя, способного воспринять текст [4, с. 25]. Основным
назначением экспрессивности является характеризация высказывания, усиление
степени его воздействия на адресата речи. Поэтому при определении сущности экспрессивности как лингвистической категории важно отметить ее воздействующую
функцию. Чем сильнее воздействие на реципиента, тем экспрессивнее сообщение.
Экспрессия, таким образом, имеет функционально-прагматическую ориентацию.
Она всегда направлена на реципиента, являясь для него стимулом [8].
Возникновение экспрессивности как характеристики речи или текста определяется различными параметрами коммуникативной ситуации: целью высказывания,
его прагматическим назначением, лингвистическим контекстом коммуникативного
акта, экстралингвистическими условиями процесса общения и т. д.
Следует подчеркнуть, что экспрессию как средство воздействия отличает заданность, осознанность использования языковых единиц. Признаки описываемого явления преднамеренно интенсифицируются или экстенсифицируются, что оказывает
воздействие на получателя информации и приводит к его ответным действиям.
Экспрессивность, будучи связанной с аффективной сферой языка, пересекается
с такими языковыми явлениями, как эмоциональность, интенсивность, оценочность, модальность, образность [3; 7]. Каждая из этих составляющих представлена
в системе языка определенным набором единиц, реализующих в речи функцию эмоционального воздействия. Причем это могут быть как специфические системноязыковые средства, для которых выражение экспрессии является первостепенной
функцией, так и многофункциональные единицы, для которых экспрессивная функция является второстепенной или приобретенной. В связи с этим О. С. Ахманова
выделяет ингерентную экспрессивность, т. е. экспрессивность, внутренне присущую данному языковому знаку, и адгерентную экспрессивность, которую единицы
языка приобретают лишь в данном речевом контексте [2, с. 526].
В формировании экспрессивности текста участвуют средства разных уровней
языковой структуры: фонетического (звуковые повторы, ономатопеи, изменение
длительности звуков, их качества, интонационные сдвиги); лексического (различные типы переносных значений, эмоционально-оценочная лексика, архаизмы, поэтизмы, различные тропы, разговорная и просторечная лексика, сленгизмы, фразеологизмы, пословицы и поговорки, афоризмы и т. п.); словообразовательного (аффиксы эмоциональной оценки, отдельные способы словообразования, особые модификации словообразовательных моделей); морфологического (эмоциональные
междометия, усилительные и восклицательные частицы); синтаксического (парцелляция, сегментация высказывания, вставки, вопросно-ответные конструкции, повторы, порядок слов, фигуры экспрессивного синтаксиса и др.) [5, с. 85].
Таким образом, экспрессивность является интегральной, комплексной категорией языка и речи. Сложность, многогранность данной категории обусловливает
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недостаточную определенность ее лингвистического статуса, наличие различных
методологических подходов при анализе ее семантических, стилистических и функциональных аспектов. Общее содержание категории экспрессивности можно сформулировать как выражение интенций говорящего, его эмоционального состояния,
субъективного отношения к предмету речи или к ее адресату с целью речевого воздействия на слушателя / читателя. Данная категория реализуется языковыми единицами разных уровней. Чем более неожиданными, нестандартными они будут, тем
сильнее окажется экспрессивный эффект высказывания. Существенным дифференциальным признаком экспрессивности является преднамеренность использования
автором языковых средств, формирующих экспрессивный план текста. Экспрессивность всегда коммуникативна и прагматична.
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О. В. Городецький
ПРИРОДА – СИМВОЛ ТОРЖЕСТВА ЖИТТЯ
В ПЕЙЗАЖНІЙ ЛІРИЦІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
Особливу роль природа відігравала й у житті і творчості Лесі Українки (Лариси
Петрівни Косач-Квітки) (1871–1913 рр.). Весна, літо, осінь, зима – це не просто пори
року, що змінюють одна одну. Якось письменниця написала в одному листі: «Часто
у поетів поетичний настрій залежить від погоди – одні найбільше пишуть навесні,
в чудову погоду, другі можуть писати тільки під шум осінніх дощів, у мене ж сей
настрій залежить найбільш від того, яка погода в душі, і я пишу найбільше в ті дні,
коли на серці негода, тоді чогось швидше робота йде». Але ніяка негода не впливала
на прояв любові поетеси до рідного краю. З ніжністю писала Леся Українка про ліси
і озера Волині, синій Дніпро, південні степи України, чудові Карпати й мінливу
красу Чорного моря [2, с. 53–59; 3].
У 1888 році Леся Українка вперше їде до моря і свої враження від мандрівки
описує у ліричному циклі з дев’яти творів «Подорож до моря». Вірші цього циклу
нагадують щоденник, у якому поетеса занотовує побачене, і неначе ведучи читача
від Луцька до Одеси.
Вірш «Красо України, Подолля» – третій вірш циклу. Перед читачем розгортається картина, на якій зображено «хороші, красні села», «хати садками вкриті, срібним маревом повиті». Останні два рядки строфи «Коло сіл стоять тополі, розмовляють з вітром в полі» нагадують Шевченківські образи.
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Поїзд їде далі, і розгортаються нові картини: «хвилюються лани золоті», «бори
величаві, густі провадять таємну розмову». Раптом виринають «ярочки зелененькі,
стежечки по них маленькі, перевиті, мов стрічечки, збігаються до річечки...» Вірш
написано так, що складається враження присутності читача в подорожі. Краєвиди
змінюються так швидко, наче їдеш у поїзді і спостерігаєш за природою із вікна.
Зовнішня краса Поділля чарує, але вона не заступає народного горя. Та горе і
недоля є. Вони поки що приховані розкішними барвами літньої природи; села хороші, красні тільки здалеку. Убогі хатки укриті садками, ніби срібним маревом. І як
же не хочеться розвіювати ілюзорну ідилію. Нехай швидше летить поїзд, нехай на
довше збережеться мажорний настрій, адже попереду Лесю чекає тяжке життя, сповнене болю і страждань, від яких ні втекти, ні заховатися.
Улітку 1901 р. Леся Українка побувала в Карпатах. Вона захопилася красою зелених гір, квітучих полонин, стрімких потоків.
Леся Українка любила весну і навіть під час осінніх дощів чи зимової негоди,
поетеса створювала погожі весняні картини, сповнені життя і сонця, віри і надії.
«Яблуневі гілки», що заглядали у вікно, «листячко зелене», «білесенькі квітки» яблуневого цвіту переконували, що весняний вітер, пташині пісні – це подарунок і для
неї. [1, с. 15–17].
Отже, пейзаж для Лесі Українки завжди був образною формою світовідчуття,
засобом пізнання дійсності. Картини природи у творах поетеси невіддільні від
життя людини, від її мрій і почуттів.
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СЕКЦІЯ Х
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПРАВОВИХ НАУК.
ПРОБЛЕМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Ю. В. Кіндзерський
ІНСТИТУЦІЙНІ ФАКТОРИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ДЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ
«Феномен» українського «економічного дива» з перетворенням країни за чверть
століття з високо індустріальної в аграрну [6, с. 25-26] на тлі нової хвилі індустріалізації світової економіки, зумовленої Четвертою промисловою революцією, однозначно потребує глибокого осмислення і вивчення як ученими, так і урядовцями.
Україна чи не єдина країна світу, яка в результаті т.з. «ринкових реформ» ще й досі
не може досягти свого «дореформенного» рівня промислового виробництва. На кінець 2018 р. він становив лише 73,2% від 1990 р. Поряд із скороченням виробництво
зазнало структурної примітивізації, що зумовило як падіння продуктивності праці і
зростання безробіття, так і усі негативні соціально-політичні і демографічні процеси, що стали невід’ємною складовою життя країни.
Причини деградації вітчизняної промисловості традиційно «списують» лише на
загальні труднощі переходу від планової економіки до ринкової. Проте, наприклад
Китай, у результаті подібного переходу у той самий проміжок часу з напівфеодальної відсталої країни перетворився на індустріального лідера світу, маючи при цьому
значно гірші порівняно з Україною стартові умови у забезпеченні природними, енергетичними, організаційними, науково-освітніми і людськими ресурсами. У цьому
зв’язку слід погодитись із думкою, що сама по собі наявність ресурсів в країні не
гарантує їй успішного розвитку, а більш важливим для нього є стан інституційної
системи країни та її суспільно-політичних і господарських інститутів, які визначають ефективність розпорядження цими ресурсами [5, с. 5-6].
З огляду на такий висновок, можна говорити, що інституційні фактори стали каталізатором негативних змін в Україні. Вони (фактори) стосувались перетворень в системі відносин власності – перегляді формальних і неформальних норм стосунків між
суб’єктами з приводу їх претензій на обмежені ресурси і на доходи від їх використання. Офіційно реформа інституту власності звелася до номінальної заміни власника
з державного на приватного шляхом прискореної масової приватизації. При цьому не
було належного обґрунтування її способів і механізмів, нормативно-правового і організаційно-управлінського забезпечення, не ураховувалися наявні «провали» і ще не
сформованого ринку, і ще не пристосованої до нього держави. Загалом в країні не було
створено тих «рафінованих» ідеальних інституційних умов*, зазначених Д.Сепінгтоном та Дж.Стігліцом у «фундаментальній теоремі приватизації» («теоремі байдужості») [7], які б забезпечили ефективність приватизації для суспільства. Тому вона
«здійснювалася часто тіньовими, а нерідко кримінальними методами, ... фактично не
контролювалася державою» [2, с. 4]. Її наслідком стала передача радянського майна

Такими умовами є: «прихильна» держава, що максимізує суспільний добробут; конкуренція на ринку та дієві механізми її захисту; відсутність негативних екстерналій; повний доступ
виробників до інформації (симетрична інформація); відсутність ризиків господарської діяльності;
повнота контрактів; повні специфікація і захист прав власності законом, правоохоронними та судовими органами; неможливість в рамках політичної системи отримання особистої вигоди політиками та бюрократією від ухвалених ними державних рішень
*
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практично задарма колишній партійно-господарській еліті, кримінальним авторитетам, новоспеченим ділкам. В результаті впродовж 1990-х рр. та першої половини 2000х рр. в Україні виникла і укріпилась кримінально-олігархічна модель держави, у якій
політичну і економічну владу де-факто і де-юре здобула ця нечисленна група осіб, перетворившись на олігархів, що стали найбагатшими в країні виключно завдяки саме
такій приватизації. Сформувались олігархічні клани, постійно конкуруючі між собою
за сфери впливу, державні ресурси, національне багатство. Це не лише загострило проблему м’яких бюджетних обмежень, успадковану від радянської економіки, але й дало
поштовх поширенню екстрактивних політичних та економічних інститутів країни†,
спрямованих на закріплення влади та збагачення олігархії.
Зрештою це призвело до автономізації та відокремлення держави від суспільства,
повного ігнорування першою інтересів останнього й укріплення не представницької,
а «фасадної» демократії. Виник феномен приватизованої олігархією держави, сформувалися явища неефективного та нелегітимного власника, розмитих та незахищених
прав власності з поширенням неправомірного («рейдерського») відчуження власності,
тіньової економіки та політики, «проїдання» власності. Партикуляризм став основною
формою стосунків між державою та суб’єктами господарювання, відповідно з’явився
широкий спектр джерел непродуктивних і «не інноваційних» рентних доходів
олігархії та бюрократії на тлі відторгнення суспільством офіційної держави. Подібні
явища у сукупності призвели до поглиблення майнового розшарування суспільства,
масштабних соціальних катаклізмів, стали ключовим демотиватором для ефективної
господарської діяльності переважної більшості суб’єктів. Значні ресурси почали спрямовуватися останніми не на розвиток виробництва, а на індивідуалізований захист
своєї власності від неправомірних зазіхань з боку конкурентів та криміналітету в умовах розмитості прав на неї, а олігархією – на здобуття політичної влади в країні як в
якості інструменту свого захисту, так і адміністративного засобу примноження своїх
статків. Тому проблеми розбудови виробництва відступили на задній план.
Структура виконавчої влади, управлінські рішення, а також модель економічної
політики держави безпосередньо стали визначатися запитами олігархії та їх бізнесгруп. Тому управління промисловістю набуло рис еклектичності, не має цілісності,
системності, стратегічної виразності, підпорядкованості суспільним інтересам.
Воно розпорошено між окремими міністерствами та відомствами, створеними за
галузевим чи функціональним принципом у тісній залежності від спеціалізації зазначених бізнес-груп чи/та під неформальним впливом зовнішніх економічних і
політичних агентів та інституцій.
У 2012 р. було ліквідовано Міністерство промислової політики, його функції
передані нечисленному департаменту Міністерства економічного розвитку і
торгівлі, в той час як галузь завжди посідала першу позицію у структурі валового
випуску (напр., у 2015-2017 рр. близько 35%). Водночас сільським господарством
при утричі менших обсягах випуску порівняно з промисловістю опікується окреме
Міністерство, що лише підтверджує думку щодо нав’язування країні ззовні не індустріальної, а аграрної спеціалізації.
Також є окреме Міністерство енергетики і вугільної промисловості при частці
цих двох галузей у структурі випуску промисловості близько 30%. «Доцільність»
існування цього міністерства стає зрозумілою, якщо зважити на фактор олігархії, –
одна з вітчизняних бізнес-груп на три чверті забезпечує усе вугледобування країни
і повністю контролює теплоенергетику‡. Можна припустити, що саме її інтереси
Термін «екстрактивні інститути» запропоновано Д.Аджемоглу та Дж.Робінсоном [1,с.92–97].
Найбільшим видобувником вугілля в країні є компанія "ДТЕК Енерго", що входить в корпорацію ДТЕК. В 2016 році шахти холдингу видобули 33,95 млн тон вугілля, або майже 76% від
†
‡
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представляє Міненерго. Те саме стосується і діяльності зокрема Міністерства екології та природних ресурсів, яке надає ліцензії суб’єктам на видобуток корисних
копалин в Україні. За «збігом обставин» ці ліцензії мають лише компанії, прямо чи
опосередковано пов’язані з олігархічними структурами, державною бюрократією та
зарубіжними агентами впливу, для інших компаній допуск на цей ринок де-юре
можливий, проте де-факто закритий. Контролюючи одночасно як окремі національні комісії, що регулюють тарифоутворення у сферах енергетики та комунальних послуг, так і самі ці сфери, олігархічні групи забезпечують встановлення державою непрозорих і вигідних для себе тарифів.
Олігархія повністю контролює великі державні компанії в промисловості, призначаючи їм через міністерства свій менеджмент, примушуючи їх укладати зі своїми
структурами завідомо непаритетні господарські контракти – збиткові для
підприємств та надприбуткові для себе§. Виключно під запити олігархічних бізнесгруп впродовж останніх десятиліть було ухвалено чимало різноманітних державних
програм і законодавчих актів щодо діяльності контрольованих ними галузей промисловості. Цими актами надавалася чимала державна допомога у вигляді податкових,
митних та кредитних пільг, субсидій, державного фінансування, списання чи розстрочки заборгованості перед державою, компенсації заборгованості за рахунок держави перед кредиторами тощо [4]. За фактом вітчизняні пільги, на відміну від пільг в
розвинених країнах, не переслідували мету зростання ефективності виробництва за
рахунок вищої продуктивності, а навпаки дозволяли йому забезпечувати високу прибутковість, не вкладаючи кошти у модернізацію. Тим самим, замість технологічного
вдосконалення виробництво зазнавало подальшого технологічного відставання.
Без змін у відносинах власності і подолання явища олігархії заходи держави
щодо стимулювання розвитку завідомо неефективні. У виборі моделей промислової
політики ситуація заходить у глухий кут. З одного боку, «жорстка» політика не
знімає, а навпаки загострює проблему м’яких бюджетних обмежень, оскільки створює непродуктивні (не спрямовані на розвиток) привілеї виключно для олігархії, а
застосовувані при цьому інструменти лише консервують відсталість виробництва.
З іншого – «м’яка» ліберальна політика за умов розмитих і незахищених прав власності призводитиме до зворотного ефекту – посилення економічної нерівності та
перерозподільних процесів на користь олігархії, застосування нею права сили у
політиці та економіці, зростання попиту суб’єктів на партикулярні рішення влади.
За таких обставин, формування ефективної, цілеспрямованої і функціонально організованої системи державного управління, орієнтованої на запити суспільства,
унеможливлюється. Відповідно, можна говорити, що внаслідок «зрощування»
олігархічного бізнесу з державним управлінським апаратом та підпорядкування
діяльності останнього інтересам першого, система державного управління радянського зразка не була демонтована, а лише модифікувалась з адміністративно-планової у адміністративно-олігархічну, що в принципі не відповідає завданням
соціально-орієнтованого розвитку економіки і виробництва.
Така система управління несе ряд загроз як внутрішнього так і зовнішнього походження. Серед внутрішніх – перманентна гостра політична, економічна, а зараз,
очевидно, і воєнна боротьба олігархічних кланів за державну владу. Серед
зовнішніх – проникнення в країну іноземних транснаціональних компаній (по суті
загального обсягу видобутку в країні. В холдинг входять 6 вуглевидобувних підприємств, що керують 28 шахтами, об'єднаними в 12 шахтоуправлінь.
§
Яскравим прикладом може слугувати видобуток державними підприємствами природного газу, який весь безальтернативно купувався компаніями олігархів за заниженими цінами і
перепродувався на ринку за завищеними в рази цінами.
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– іноземної олігархії), які у своїй діяльності часто переслідують не тільки економічні, але й політичні цілі керівництва країн свого походження. В Україні діяльність іноземних бізнес-груп не є нейтральною ні в економічному, ні в політичному
плані, особливо в умовах зовнішньої воєнної агресії та походження цих груп з
країни-агресора. Навіть без урахування цього фактору проникнення в Україну іноземних ТНК, як свідчить досвід країн із подібними до України інституційними умовами, матиме переважно негативні наслідки для економіки [3]. Модель приватизованої олігархією держави ідеально підходить для нав’язування цими ТНК вигідних
для себе, але неприйнятних для суспільства умов діяльності в країні. Ураховуючи
значно більший фінансовий потенціал іноземної олігархії порівняно з вітчизняною,
загроза реприватизації держави на користь першої занадто реалістична. У такому
випадку про подолання деіндустріалізації та модернізацію промисловості в інтересах суспільства можна забути.
Отже, зміна економічної і соціальної моделі розвитку українського суспільства,
модернізація виробництва в його інтересах, має розпочатися насамперед із виправлення деформацій в системі прав власності у напрямах забезпечення гарантування
прав як пересічних громадян і суб’єктів господарювання, так і перегляду результатів несправедливого перерозподілу національного багатства країни. Слід зважити, що саме інституційні фактори дали поштовх формуванню негативних трендів
розвитку українського суспільства.
Почати слід з деолігархізації країни, вибудовування двостороннього паритетного зв’язку між суспільством та державою, перебудови структури державного
управління країною виходячи не з інтересів кримінальних олігархічних бізнес-груп,
а з інтересів суспільства, розвитку внутрішнього виробництва для задоволення його
соціальних, споживчих та інвестиційних потреб. Велика власність має бути деприватизована і стати надбанням усього населення країни через її «демократизацію» –
передачу у спільне володіння усім громадян країни через посередництво спеціально
створених для цього державних суверенних фондів. Спільна власність і спільна відповідальність за неї усіх громадян країни стане запорукою подолання деіндустріалізації країни і відновлення індустріальної могутності вітчизняної економіки.
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О. В. Браславська, О. В.Соколова
ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
Роздрібна торгівля виконує функцію реалізації товарів безпосередньо населенню, а також установам, організаціям і підприємствам для невиробничого споживання. Основним завданням оптової торгівлі є реалізація товарів для дальшого продажу або перероблення. Розрізняють оптову торгівлю товарами споживання (її здій369

снюють оптові бази), засобами виробництва (або матеріально-технічним постачанням підприємств) і сільськогосподарськими продуктами та сировиною. Географія
зовнішньої торгівлі вивчає механізм та територіальну організацію експорту та імпорту країни, форми економічних зв’язків на основі міжнародного територіального
поділу праці [3]. Метою географічного дослідження торговельного обслуговування
населення є встановлення рівня розвитку торгівлі в різних адміністративних одиницях для розробки подальших шляхів його вдосконалення. Завданням географії торгівлі є: дослідження регіональних відмінностей у рівні торговельного обслуговування; дослідження територіальної організації торговельного обслуговування; розробка ієрархії торгових центрів, виявлення зон обслуговування даних центрів; виявлення факторів формування та розвитку торговельного обслуговування населення певної території; аналіз територіального розподілу товарообороту та його
структури; визначення територіальних закономірностей розміщення торговельної
мережі [4]. Хоча в більшості наукових публікацій географія торгівлі відноситься до
складу сфери обслуговування населення [5].
Географія сфери обслуговування досліджує регіональні відмінності в потребах і
рівні обслуговування населення, а також проблеми територіальної організації сфери
обслуговування населення в цілому і її галузей (включаючи формування центрів обслуговування) в різних природних, економічних, демографічних умовах, при різних
формах розселення [2]. Л.А. Меркушева об’єктом географії сфери обслуговування визначає територіальні системи закладів обслуговування, що забезпечують задоволення
фізичних, матеріальних і духовних потреб певної територіальної спільноти населення,
а предметом – територіальну організацію системи матеріальних об’єктів по обслуговуванню населення, умови, результати їх функціонування, що виражені у потребах послуг, детерміновані економічними, демографічними, природними умовами та формами розселення [6]. М.А. Абрамов також сформулював такі основні завдання, які стоять перед географією сфери обслуговування в регіональних господарських комплексах: виявлення існуючих територіальних відмінностей в рівнях і структурі споживання
матеріальних благ та послуг та оцінка таких відмінностей на основі аналізу взаємодії
матеріального виробництва і сфери обслуговування в країні та у регіональних господарських комплексах; прогнозування впливу перспективних змін у галузевій і територіальній структурі господарства країни і економічних районів на регіональні відмінності в рівні і структурі споживання матеріальних благ і послуг; визначення дії різних
масштабів розвитку сфери обслуговування на галузеві і територіальні пропорції в матеріальному виробництві [1]. Сфера послуг заощаджує витрати робочого часу населення на задоволення власних потреб і збільшує вільний час людей. Висока частка
сфери послуг – ознака значного соціально-економічного розвитку регіону чи країни
[5]. Існує тісний взаємозв'язок у географічному дослідженні населення, торгівлі і споживання. Географія центральних місць В.Кристалера стала основою моделей територіального (просторового) функціонування обслуговування населення (і, насамперед,
торговельного). Було встановлено сім рангів центральних місць. Центр кожного рангу
формує свою зону обслуговування, а центри нижніх рангів потрапляють у зони впливу
центрів торгівлі більш високих рангів. Формується ієрархічно багаторівнева чітко
структурована система центральних місць з відповідною системою ієрархічно підпорядкованих її взаємодіючих зон впливу.
Отже, основним завданням географії сфери обслуговування населення, як і раніше, залишається сприяння в оптимізації обслуговування населення.
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Н. А. Дубовик
ПР-МЕНЕДЖЕР: ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ
ТА НЕОБХІДНІ КОМПЕТЕНЦІЇ
Менеджер із зв’язків з громадськістю або PR-менеджер, або менеджер з комунікацій – це спеціаліст, що займається формуванням і підтримкою позитивної громадської думки про компанію, персону (людину), продукт (товар), подію. Це визначення власне сформовано на підґрунті великої кількості існуючих матеріалів.
Майже всі професійні організації світу в своїх назвах, так чи інакше вживають термін «паблік рілейшнз» [3].
Паблік рілейшнз по суті є стратегічною функцією бізнесу, а бізнес відповідно,
спрямований на прибуток. Прибуток формується з продажів та роботи комерційного
сегменту. PR звичайно тяжіє до важливої стратегічної функції у кампанії, але вплив
PR на продажі вельми опосередкований. Наприклад, одна з компаній надавала послуги, але чомусь на сайті, на форумах, у соцмережах постійно з’являються негативні
відгуки щодо кампанії. Впровадження антикризового менеджменту стало питанням
виживання на ринку. Запросивши спеціаліста з комунікаційних зав’язків почалося активне налагодження комунікацій зі споживачами але ніяк не вдається змінити громадську думку,. На певному етапі виявилося, що менеджер з продажу надає не зовсім правдиву інформацію, щоб збільшити кількість продажів, за будь-яких умов і власне, збільшити власний прибуток. На цьому етапі можна побачити, що PR починає впроваджувати бізнес функцію та впливати не безпосередньо на продажі, а опосередковано,
пояснюючи, що для того, щоб відбувалися подальші продажі успішно, потрібно з’ясувати і вирівняти ту інформацію, яка надається безпосередньо з документації кампанії,
та звичайно тільки та, що гарантує виконання зобов’язань. Це є безпосереднім обов’язком PR-менеджера. У обов’язки PR-спеціаліста входить пояснення того, що потрібно
надавати максимально правдиву інформацію, яку закладено у документації кампанії.
PR -менеджери кампаній можуть і повинні впливати на бізнес процеси навіть
великої і потужної кампанії, для того, щоб бренд кампанії ставав більш стабільним,
йому більше довіряли, до нього більше зверталося споживачів, сприяти партнерським стосункам тощо.
PR-фахівець безпосередньо не може впливати на продажі, точніше це не є його
функціональними обов’язками. PR-менеджер може бути частково відповідальним
за ліди, тобто потенційного клієнта, але він не несе відповідальність за збільшення
продажів товару (послуги) кампанією, однак залишається цілком відповідальний за
імідж кампанії, за ставлення до кампанії.
Будь-яка кампанія має не тільки відділ продажу, але і юридичний відділ, відділ
логістики та інші відділи, і вони також, повинні взаємодіяти з громадськістю і навколишнім середовищем. Завдання сильного і успішного фахівця з PR – по усім напрямкам мати спектр форматів, спектр каналів, спектр заходів для того, щоб будь371

яка частина кампанії могла побудувати ефективні і стійкі стосунки зі своїми аудиторіями. Звичайно їх підтримувати і успішно розвивати.
Послуги PR-фахівців потрібні фактично кожній кампанії. Без них не обійтись,
ані бізнес-структури, ані акторам, ані музикантам, ані політикам. Професія PRменеджера має цілу низку обов’язків. Серед яких: розробка концепції піар-стратегії
компанії, бренду особистості. Також піарники складають план PR-активності для
просування бренду на ринку, формують бюджет, необхідний для реалізації плану
PR-активності. До функцій відноситься постійний аналіз роботи стратегії, що втілюється. Головна мета справжнього PR-фахівця – формування позитивного іміджу
кампанії, бренду, особистості у громадськості і цільової аудиторії, шляхом цілеспрямованих дій. Для цього фахівець з піару формує інформацію, пише і поширює
новини, статті, прес-релізи, що інформують про діяльність компанії або людини.
Також він займається організацією прес-конференцій, іміджевих заходів, керує розробкою та виготовленням рекламної продукції.
Нажаль, сьогодні ставлення до професії піарника несерйозне, але по-суті, кожна
кампанія потребує впровадження PR-заходів і отримані результати від кваліфікаційної роботи піарника завжди надають кампанії більш потужного розвитку. Усе
впроваджене піарником діє не короткостроково, а довгостроково. Усі впровадження
від PR-заходу не зникають після його завершення, а навпаки, за успішності, призводять до подальших нововведень. Це ще раз підтверджує дві важливі, на мій погляд, складові для фахівця з піару – креативність і комунікабельність.
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Р. В. Микула, В. Д. Залізко
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ЯК ДРАЙВЕР НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
З поширенням та збільшенням доступності сучасних здобутків інформаційнотехнічного прогресу вже нікого не здивуєш тезами про важливість впровадження
інновацій в будь-які сфери життя, в тому числі сільське господарство.
Економіка України може зробити суттєвий крок вперед переорієнтувавшись з
сировинного сектору на виробництво товарів з високою доданою вартістю. До прикладу, Україна за січень-серпень 2018 року імпортувала 127 611 легкових автомобілів (на 1,356 млрд доларів). За відповідний минулорічний період імпорт легкових автомобілів становив 94 250 одиниць (на 1,310 млрд доларів. В той же час за
вісім місяців 2018 року з України було експортовано 104 легкових автомобілі (на
5,254 млн доларів), за аналогічний період минулого року поставки на зовнішні
ринки становили 93 одиниці (на 3,861 млн доларів).
В історії є приклади коли створення власного масового виробництва машин
призвело до росту продажів, експорту та підвищення мобільності населення. До
прикладу завод Форд у 1908 випустив автомобіль Model T, який вартував 4
місячних зарплат середньостатистичного працівника. Крім того, Г. Форд запропонував конвеєрне виробництво, що дозволило виготовляти одну модель кожні десять
секунд. Іншим прикладом є Volkswagen. У 30-х роках ХХ століття Німеччина намагалася заміщати імпортні товари. Завдяки зусиллям Фердинанда Порше Імперське
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міністерство транспорту створює найбільший автомобільний завод в Європі, але через війну великі плани відкладаються. Проте вже у післявоєнний час за підтримки
уряду Аденауера Volkswagen не тільки підживлює знищену німецьку економіку, а
вже з 1953 року починає активну експансію автомобілей у Бразилію, ПАР, Мексику
та Австралію. Культовою стає модель, яка в народі отримала назву «жук».
У сучасних умовах для України найкращим драйвером національного господарства є сегмент інформатизації, який у 2012 році збільшився на 125%, і його частка
на початок 2019 року у загальному обсязі ВВП стає дедалі помітнішою.
Висновки та пропозиції. Важливим аспектом розвитку національного господарства є розвиток інформаційної освіти та її відповідність сучасним вимогам. Хорошим прикладом як отримати якісні кадри є Сінгапур. Країна, яка вважалася з
третього світу почала інвестувати в створення безкоштовної і якісної освіти. При
цьому уряд Сінгапуру заохочував навчання своїх громадян за кордоном. Таким чином кадри, які виходили з місцевих вищих навчальних закладів та поверталися з
інших країн, суттєво покращили економічне становище Сінгапуру, зробивши
працю звичайного громадянина продуктивнішою.
Правильні інвестиції, розумне та доцільне застосування новітніх технологій дає
можливості багатьом країнам покращити економіку. Україна не повинна втрачати
свій шанс, а використати всі здобутки людства для стабілізації власної економіки
та її експансії в країни Євросоюзу.
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Є. О. Кулікова
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ
НА ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Макроекономіка надає основоположний вплив на розвиток системи пенсійного
страхування. На рис. 1 показана частка середньої заробітна плата жінок та чоловіків.
Зростання частки заробітної плати жінок позитивно позначиться на пенсійній системі. Більш низька заробітна плата та стаж, виходячи з більш раннього віку виходу на
пенсію, обумовлює меншу кількість зароблених пенсійних прав у жінок, ніж у чоловіків, в той час як тривалість життя, а також чисельність жінок, особливо в похилому
віці, більше ніж у чоловіків. Це означає непрямий перерозподіл пенсійних прав від
чоловіків до жінок і появу гендерного дефіциту бюджету пенсійного фонду [1].

Рис. 1 Співвідношення середньої заробітної плати жінок та середньої заробітної
плати чоловіків в Україні, % (Джерело: складено автором за даними [2]).
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Уповільнення темпу приросту реальної заробітної плати за даними Державної
служби статистики України в 2011 та 2012 рр. та зниження в 2014 р. в 1,3 рази негативно впливають на збалансованість пенсійної системи, особливо у випадку
прив’язки індексації пенсій до темпу росту заробітної плати.
Аналізуючи чисельність безробітних важливо відмітити, що частина з них все
таки працевлаштована, але має приховану заробітну плату (рис.2). Така частка населення не виплачує страхові внески або виплачує їх в мінімальному розмірі. Неформальна зайнятість визначає масштаби недоотримання страхових внесків. Вони
знижують загальний рівень трудових пенсій.
Також ситуацію з пенсійним страхуванням загострює безробіття. В 2015 році
кількість безробітних становила 1 654,7 тис. осіб, тоді як зайняте населення 15742,0 тис. осіб [2]. Проблема безробіття опосередковано дію на пенсійну систему.
Дана ситуація негативно впливає на стан находжень до Пенсійного фонду України,
основним джерелом бюджету якого є відрахування з фонду оплати праці. Разом із
цим, демографічне навантаження не визначає реального співвідношення між чисельністю платників внесків на потреби пенсійного страхування і пенсіонерів, оскільки не всі люди працездатного віку сплачують внески до пенсійного фонду.

Рис.2 Динаміка кількості безробітних та пенсіонерів, тис. осіб (Джерело: складено автором за даними [2]).

Проте, на рис.2 видна позитивна тенденція скорочення чисельності безробітних в
період 2003-2008 рр. з 1994,0 тис. осіб до 1424,0 тис. осіб., тобто більше чим на 70%.
Найбільша кількість безробітних налічувала 1956,6 тис. осіб в 2009 році, після чого
вона знову почала падати, проте вже в 2014 році вона набула знову високих значень та
становила 1847,1 тис. осіб. На сьогоднішній день, рівень безробіття знижується.
Зростання рівня безробіття, тіньової зайнятості зменшує співвідношення між чисельністю платників внесків та пенсіонерів. Тіньова зайнятість несе за собою доходи
населення, які не враховуються в фонді оплати праці, а разом з тим й не потрапляють
до Пенсійного фонду України. Основною причиною такого стану є прагнення роботодавців знизити витрати та «сховати» доходи від оподаткування. Отже, взявши до
уваги проблему безробіття та тіньової зайнятості, можна зробити висновок, що
відрахування до Пенсійного фонду України зменшуються і в нього виникає дефіцит,
який в основному покривається за рахунок коштів Державного бюджету України.
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Д. А. Прокопій
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МОЛОДИХ ЖІНОК НА РИНКУ ПРАЦІ
На сьогоднішній день, молоді жінки є однією з найбільш проблемних соціально
– демографічних груп населення в середовищі якої концентруються соціальні та демографічні загрози, оскільки одночасно виконують головну суспільну і сімейну функцію – народження і виховування дітей. Через це, є досить актуальним питання
конкурентоспроможності молодих жінок ринку праці.
В свою чергу, конкурентоспроможність у загальному розумінні – це здатність
витримувати конкуренцію, потенційна можливість товару бути успішно реалізованим на ринку. Конкурентоспроможність обумовлюється комплексом споживчих і
вартісних характеристик товару, що визначають його переваги для споживача порівняно з іншими аналогічними товарами [3].
У зв’язку з конкуренцією на ринку праці та тривалим перебування в стані безробіття становище молодих жінок призводить до втрати набутих професійних навичок, поступової декваліфікації жіночих ресурсів, зниження до продуктивної
праці, а також погіршення рівня життя та зниження соціального статусу.
Такий період є надто довгим, а тому жінка, яка залишається без роботи тривалий
період, втрачає трудові навички у тому роді діяльності, де вона могла найкраще
проявити свої здібності, ускладнюється процес її адаптації до нових умов зайнятості, що в результаті призводить до зниження рівня конкурентоспроможності на ринку праці.
За даними Держстату, рівень безробіття серед молодих жінок (25-29 років) складає 54 тис. осіб (у січні-вересні 2018 р.) [2 ].
Одночасно на ринку праці діє дискримінація і механізм само відбору жінок, які не
дозволяють їм займати однакове положення з чоловіками [1]. Через, що державна політика має бути спрямована на створення для молодих жінок таких умов життєдіяльності, за яких вони могли б забезпечити собі оптимальні і рівні можливості з чоловіками для реалізації власного потенціалу і розвитку особистості. І також шляхів забезпечення та напрямів підвищення конкурентоспроможності на ринку праці в цілому.
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С. В. Кострюков
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ
У складному комплексі питань, пов’язаних з дослідженням особливостей правового регулювання транспорту в умовах виходу України на новий рівень розвитку,
важливе місце посідає проблема правового впорядкування планування та організації перевезень вантажу залізничним транспортом.
Залізничні транспортні правовідносини щодо вантажоперевезень регулюються
нормами Цивільного Кодексу України (Глава 64. Перевезення) [7]; Господарського
Кодексу України (Глава 32. Правове регулювання перевезення вантажів) [1]; Статуту залізниць України (далі у тексті – СЗУ) (Розділ ІІІ. Планування та організація
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перевезення вантажів) [3]; іншими нормативно-правовими актами, а також судовою
практикою (Роз’яснення Вищого господарського суду (далі у тексті – ВГС) [4, 5].
Умови та порядок організації перевезень, нормативи якості вантажних перевезень (терміни доставки, безпека перевезень, схоронність вантажів) та обслуговування відправників і одержувачів вантажів визначаються СЗУ, Правилами перевезень вантажів [2, ч. 2 ст. 8].
Перевезення вантажів залізничним транспортом організовуються на договірних
засадах. Форма договору про організацію перевезень вантажу встановлюється Правилами. Правила перевезення вантажів на підставі СЗУ затверджує Міністерство
інфраструктури [3, п. 1 ст. 17].
Розпочинаючи дослідження такого питання як проблеми правового регулювання планування та організації вантажоперевезень залізничним транспортом та
можливих шляхів їх вирішення, в першу чергу слід звернутися до практично наявних проблем залізничного транспорту, як такого. Так, до недоліків залізничного
транспорту відносять наступні:
1) висока вартість споруд, пристроїв, рухомого складу при повільній віддачі капітальних вкладень (великий строк окупності – 6-10 років);
2) велика металомісткість (більше 150 т на 1 км колії) [6, с. 47].
Проаналізувавши проблеми залізничного транспорту в межах вантажоперевезень, вважаємо навести такі:
1) застарілість основних засобів, значна частина колій є не електрифікованою
(більше 70%). Хоча є ділянки залізниці, де швидкість пересування потягів становить
160 км/год, середня швидкість пересування становить 20 км/год. Причинами цього
є низький ступінь електрифікації шляхів; великий відсоток двоколійних шляхів, що
робить вимушеними довгі стояння на станціях та пропускання більш термінових
потягів; часом причиною є незахищеність колій від впливу природних катаклізмів.
2) наразі значна частина залізничних колій та залізничних терміналів не відповідає європейським стандартам. Тут наявна невідповідність ширини українських
колій ширині європейських колій. Від СРСР Україні у спадок серед всього іншого
залишилась система залізничних колій, ширина яких не відповідає ширині європейських. Це наносить відчутний удар по транзитним перевезенням, оскільки на кордоні вагони потрібно або перевантажувати, або міняти колеса. Це створює додаткові труднощі та затримку в часі.
3) проблемою є неефективні схеми навантаження та розвантаження потягів, занепад гілок, які рідко використовуються.
Підбиваючи підсумок даній роботі, зазначимо, що існує необхідність вдосконалення правового регулювання організації та планування вантажоперевезень залізничним транспортом; покращення стану занепалих колій, неефективних схем навантаження та розвантаження потягів, підготовка компетентних фахівців у транспортній
галузі, шляхом вивчення та аналізування всіх роз’яснень, інформаційних, оглядових
листів, рекомендацій ВГС, а також норм СЗУ та Правил перевезень вантажів. Звичайно, що в цьому напрямку має проводиться відповідна робота: прийматися нові
закони, поповнюватися нормативна база, але разом з тим збагачувати дослідження
процесів правового забезпечення транспортної діяльності на рівні юридичних праць.
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Д. М. Рудень
ДО ДЕЯКИХ ПИТАНЬ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
В Україні проблеми запобігання корупції залишаються одними з найбільш актуальних, оскільки корупція є чи не найбільшою небезпекою для суспільства, конституційному ладу і загрозою національної безпеки. Її надзвичайно високий рівень
визнаний аналітиками, експертами, громадськими та міжнародними організаціями,
особливу увагу на проблему звертають і представники органів виконавчої та законодавчої влади.
Протягом років незалежності було прийнято понад 70 нормативно-правових
актів щодо запобігання корупційним правопорушенням. Так, в квітні 2015 року
було введено в дію Закон України «Про запобігання корупції», який визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в
Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів,
правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень. Цим законом, а також на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану
дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» було
створене Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – НАЗК), на
якого покладені завдання запобігання цьому явищу.
Основою нормативно-правового забезпечення діяльності НАЗК є Закон України «Про запобігання корупції», яким передбачено статус, склад, організація діяльності, гарантії незалежності, повноваження та права НАЗК, а також фінансове та
матеріально-технічне забезпечення НАЗК.
До групи локальних актів НАЗК відноситься Регламент Національного агентства з питань запобігання корупції, затверджений рішенням НАЗК від 12 квітня 2016
року № 1 (у редакції рішення Національного агентства з питань запобігання корупції 05.04.2018 № 611) (далі – Регламент)[8], який встановлює порядок організації
діяльності НАЗК, пов’язаної з виконанням покладених на НАЗК завдань відповідно
до законодавства України.
Аналіз Регламенту НАЗК свідчить про низький рівень нормопроектувальної техніки цього документу. Так, наприклад: 1) у Регламенті НАЗК використовується невластиві для таких документів слова як «вони» (абзац перший пункту 7.29 розділу
VII); 2) використовується розмовний стиль; 3) внутрішньо не узгоджений, не має
логічно побудованої структури (абзац перший пункту 7.27 розділу VII).
Водночас справляє позитивне враження, що серйозні недоліки (невідповідність
Закону) Регламенту вже виправлені. Так, відповідно до пункту 7.37 розділу VII Регламенту НАЗК могло прийняти (затвердити) рішення та прийняти (затвердити) рішення із зауваженнями. Однак відповідно до абзацу другого частини першої статті
8 Закону рішення Національного агентства приймаються більшістю голосів від його
загального складу, тобто рішення або приймається або ні і можливості прийняття
відповідного рішення із зауваженнями закон не передбачає, адже не зрозуміло яким
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чином такі рішення будуть доопрацьовані і хто врешті решт несе відповідальність
за таке рішення. Діючий Регламент не надає можливостей приймати рішення із зауваженнями
Крім того, Регламент містив ознаки нормативно-правового акту, а відповідно до
абзацу першого частини 5 Закону нормативно-правові акти Національного агентства підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.
Зокрема, пункт 6.4 розділу VI «Правозастосовна діяльність НАЗК» попередньої
редакції Регламенту визначав, що за результатами перевірки уповноваженими особами НАЗК складається акт та можуть бути прийняті такі рішення: про внесення
припису щодо усунення порушення законодавства, проведення службового розслідування, притягнення винної особи до відповідальності; про підготовку висновку
щодо наявності ознак корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією та направлення висновку спеціально уповноваженим суб’єктам у
сфері протидії корупції; про складення протоколу про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4 – 172-9, 188-46 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Такі норми повинні міститися у відповідних положеннях
про порядок здійснення НАЗК перевірок, адже зачіпають права, свободи й законні
інтереси громадян, проголошені й гарантовані Конституцією та законами України.
В цілому слід відмітити, що в порівнянні з попередньою редакцією Регламенту
деякі недоліки вже виправлені, хоча, як бачимо, ще є над чим працювати і удосконалювати.
Відкритим для наукової, зокрема правничої спільноти, українського суспільства
залишається питання ефективності: не діяльності НАЗК, а саме виконання покладених на нього функції – запобігання корупції.
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Ю. О. Луконцева
БАГАТОЗНАЧНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «ПРАВОВИЙ ПЛЮРАЛІЗМ»
В сучасних цивілізаційних умовах плюралізм перетворився на міждисциплінарну категорію, наявність таких його різновидів, як гносеологічний, методологічний,
ідеологічний, політичний, релігійний, економічний, аксіологічний плюралізм свідчить про фактично неосяжну кількість сфер, де проблематика варіативності, множинності ідей, підходів, концепцій набуває важливого значення. У юридичній сфері
широко використовується термін «правовий плюралізм», однак існує досить суттєва розбіжність думок стосовно його розуміння. Розглянемо основні підходи, які
існують у юридичній науці щодо його визначення.
Перш за все, даним терміном відображається різноманіття теоретичних трактувань правової реальності. У новітніх наукових дослідженнях вказується, що останнім часом на пострадянському просторі у зв'язку з ідеологічним плюралізмом з'явилися нові теорії праворозуміння: феноменологія, герменевтика, антропологія, синергетика тощо [5, с.47]. У зв’язку з цим слід зазначити, що плюралістичними можна
вважати також інші підходи до розуміння права, які допускають «можливість існування права і поза всеохватного нагляду, санкціонування і примусу з боку державної влади» [8, с.101-102], тобто які відстоюють позиції, протилежні юридичному
позитивізму. Наприклад, Л.Й. Петражицький ще на початку ХХ ст. виокремлював
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поряд з офіційним правом, яке «має застосовуватися і підтримуватися представниками державної влади відповідно до їх обов'язку служити суспільству» [10, с.139],
також і право неофіційне. У сучасних умовах С.В. Тихонова характеризує правовий
плюралізм як ідейне джерело комунікативних теорій права, які розглядають право
не як примусовий припис, наказ влади, а як феномен, що виникає через процедуру
соціального узгодження і порозуміння [11, с.81, 90]. В.О. Белоносов та А.П. Некрасов вважають, що у теоретичному аспекті дослідження правового плюралізму перетинається з так званим інтегративним підходом до розуміння права [1, с.148].
Другий підхід полягає у розкритті змісту правового плюралізму через призму
свободи вибору при здійсненні різних форм юридичної діяльності. Наприклад, С.В.
Бірюков вказує, що суб’єкти правотворчості мають право на вибір оптимального
варіанта правового регулювання як на етапах правотворчої ініціативи, фіксації певної норми, так і у процесі її зміни, призупинення, скасування. «Таким чином,
тільки на перший погляд у своїй статиці право єдине, генезис права заснований на
правовому плюралізмі» [2, с.22]. Ж. Карбоньє розглядає даний термін в аспекті правозастосовної діяльності: «Ми зможемо виявити справжній правовий плюралізм ...
за умови, що будемо протиставляти одне одному не самі норми, а різні види їх застосування» [7, с.184]. У першу чергу, на думку автора, правовий плюралізм обумовлений особливостями судочинства, оскільки об'єктивні умови конкретного соціального середовища, історичні, географічні та інші чинники його розвитку мають
бути враховані суддями при винесенні рішень [7, с.179-182].
Наступний контекст, у якому використовується поняття «правовий плюралізм»,
пов'язаний з впливом глобалізації на розвиток національних держав. В цьому аспекті
правовий плюралізм застосовується дослідниками з метою обґрунтувати наявність
альтернатив ліберально-демократичному варіанту правового розвитку [9, с.48]. Наприклад, Дж. Грей зазначає, що «західні ліберальні інститути не тільки не мають теоретичного обґрунтування, що доводить їх універсалізм, але найчастіше виявляють і
практичні вади» [3, с.269]. У зв'язку з цим він стверджує, що національні та локальні
спільноти, що володіють стійкими і унікальними правовими і політичними традиціями, мають всі підстави розвивати власні інститути не західного типу.
Нарешті, концепція правового плюралізму може відображати співіснування в
конкретному соціальному середовищі різних інституційно-правових комплексів
(загальнодержавних і регіональних, національних і наднаціональних, світських і релігійних, офіційних і тіньових тощо). Приміром, Г.Д. Гурвич при дослідженні правового плюралізму вказує, що деякі недержавні організації (наприклад, Католицька
церква) створюють своє автономне право для того, щоб регламентувати відносини
своїх членів [4, с.59]. З.М. Зарема вважає правовий плюралізм принципом і самостійним напрямом правової етнології, акцентуючи увагу на тому, що він відображає
самоорганізацію і співіснування різних правових систем (підсистем) в єдиному правовому просторі. Це стосується, у першу чергу, звичаєво-правових систем етнічних
спільнот, що, як відносно самостійні і цілісні системи, можуть бути включені в державно-організований порядок (правопорядок) і чинне позитивне право, а можуть
розвиватися автономно в якості неофіційного (тіньового) права [6, с.124].
Таким чином, категорія «правовий плюралізм» широко використовується у сучасних наукових дослідженнях, хоча і є досить неоднозначною, полісенсуальною.
Залежно від контексту, вона може відображати різноманіття існуючих праворозумінь, свободу вибору правотворчого чи правозастосовного рішення, наявність альтернатив політико-правового розвитку сучасних держав, співіснування на одній території різних нормативно-ціннісних систем. У будь-якому випадку, вона є проявом
розмаїття доктринальних підходів до вирішення низки актуальних проблем юриди379

чної теорії і практики та, у цьому сенсі, свідчить про плюралістичний характер модерної юридичної науки.
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Н. П. Кризина
АНАЛІЗ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
В КРАЇНАХ КОЛИШНЬОГО РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
Реформа охорони здоров’я, яку проводять цивілізовані країни, передбачає:
поліпшення стану здоров’я членів суспільства; підвищення ефективності системи
охорони здоров’я; доступність людей до медичних послуг. Кожний другий
українець - незадоволений низькою кваліфікацією лікарів та близько 70% опитуваних - погоджуються з необхідністю реформувати галузь охорони здоров’я [3].
На сьогодні, важливим в державному управлінні є ефективне управління ресурсами охорони здоров’я та створення умов для розвитку систем охорони здоров’я.
Україна не бачить чіткої моделі розвитку охорони здоров’я.
Системи охорони здоров’я країн колишнього Радянського Союзу характеризуються різноманітністю підходів до розвитку управління, організації та фінансування медичної галузі. Більшість із них запровадили обов’язкове медичне страхування. Певного розвитку досягає розвиток приватної медицини, змінюються принципи фінансування та управління закладами охорони здоров’я.
Аналіз наукових джерел засвідчив, що в Україні недостатньо інформації про розвиток систем охорони здоров’я країн колишнього Радянського Союзу. Зокрема,
І.Кринична. акцентували увагу на історичному аспекті проведення реформування
систем охорони здоров’я [1]; В.Чала, Н.Дорошенко, Н.Філімонов В.Рудий розглядали досвід країн Європи у фінансуванні галузі охорони здоров’я, у тому числі серед таких країн колишнього СРСР [2]; К. Руських, Є. Курагіна, В. Бальошенко проаналізували перші кроки реформ систем охорони здоров’я, в їх дослідженнях, проведено моніторинг показників [3].
Метою нашого дослідження є аналіз процесів забезпечення населення медичною допомогою в країнах, де, як і в Україні, функціонувала в минулому єдина система охорони здоров’я радянського взірця.
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Більшість країн колишнього СРСР проводили реформи в системі охорони здоров’я, запроваджуючи обов’язкове медичне страхування, що в подальшому надавало можливість перспективного розвитку систем охорони здоров’я.
Всі держави колишнього СРСР розвивають системи охорони здоров’я в напрямі
збільшення бюджетного фінансування, поєднання бюджетного та страхового джерела фінансування, впровадження механізмів закупівлі послуг, розвитку первинної
ланки (ПСМД) та приватної форми надання медичних послуг, а також врегулювання державних гарантій відповідно до державних фінансових можливостей, збільшення оплати праці медичних працівників, пошуку нових організаційних форм
діяльності закладів охорони здоров’я, підвищення ефективності використання ресурсів охорони здоров’я, роздержавлення та удосконалення структури системи медичної допомоги.
Згідно з даними дослідження 2015 року тільки 10% респондентів оцінили якість
медичної допомоги в Україні як добру – це найнижчий рейтинг у Європі.
Поєднання механізмів, що застосовували різні країни для успішного вирішення
цих проблем, відрізняються один від одного. Це відбулося внаслідок істотних
розбіжностей основних (особливо економічних) факторів у цих країнах в постперехідний період. Отже, єдиної стратегії реформ, яка підходила б для всіх країн, не існує.
Висновки. Діяльність системи охорони здоров’я будь-якої держави має на меті
збереження життя та відновлення здоров’я населення, тому порівняльний аналіз розвитку систем охорони здоров’я деяких країн колишнього СРСР як метод оцінки
напрямів державного управління охороною здоров’я України дає нам можливість
проводити зважену політику в напрямі реформування системи охорони здоров’я,
тобто в покращенні здоров’я населення держави.
Більшість країн колишнього СРСР з метою динамічного розвитку системи охорони здоров’я провели реформи та перейшли на бюджетно-страхову модель діяльності системи охорони здоров’я, чим забезпечили подальшу перспективу розвитку
ефективності діяльності систем охорони здоров’я.
Україна може започатковувати саме ті зміни в системі охорони здоров’я, які довели свою ефективність в інших державах зі схожою, перехідною економікою.
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Д. Р. Бажанський
МЕХАНІЦИЗМ ТА ОРГАНІЦИЗМ ЯК ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ
ТЕОРІЙ КЛАСИЧНИХ ШКІЛ УПРАВЛІННЯ
Парадигми шкіл наукового і адміністративного менеджменту завершили своє
формування наприкінці епохи панування раціональності класичного типу. Орієнтуючись на наукові ідеали природознавчих дисциплін фундатори перших парадигм
управління намагались привести свої об’єкти дослідження у відповідність до
об’єктів фізики та біології. У такий спосіб теоретики шкіл наукового менеджменту
(Ф. Тейлор) і адміністративного менеджменту (А. Файоль) прагнули досягнути максимального рівня обґрунтованості своїх концепцій, а також уникнути можливих
помилок, використовуючи інструментарій тих наук, які підтвердили надійність
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своїх методологічних підходів. Результатом подібних спроб стало включення в теоретичні конструкти таких понять, як «організм» і «механізм». Ф. Тейлор і А. Файоль не використовують їх в статусі понять, а використовують їх тільки в якості
пояснюючих метафор. Однак детальне вивчення теорій досліджуваних шкіл дає нам
підстави стверджувати, що семантика цих понять радикально вплинула не лише на
підходи до постановки проблем теорії управління, але і на способи їх розв’язання.
Вивчення історії менеджменту зазвичай розпочинають з творчості Ф. Тейлора.
Беручи до уваги цю традицію, спершу проаналізуємо вплив механіцизму на ключові
гіпотези тейлоризму. Стимулом до творчості в сфері теорії управління для Ф. Тейлор стала проблема низької ефективності праці [1, с. 5]. В кінці ХХ століття після
Другої промислової революції ступінь механізації всіх операцій на виробництві зростав у геометричній прогресії, тому засновник школи наукового управління зосередив свою увагу на відношенні людини і машини. Характерно, що в цій парі машина
поступово перетворюється із знаряддя праці, створеного для скорочення часових
витрат на виконання операції, на знеособлену силу, алгоритми функціонування якої
задають логіку виробничих відносин. Повторюваність результатів, відсутність помилок й інших проявів ірраціональності людської природи перетворює машину на
еталон. Тепер уже людина поступається своєю раціональністю механізму. А управлінці вважають своїм основним завданням перекваліфікацію працівників для максимальної відповідності промисловим алгоритмам. Однак, всі ці ініціативи не обмежились лише виведенням нових правил роботи і принципів кадрової політики.
Відтепер працівник повинен був вдосконалювати свої рухи для більш точного наслідування машинам і станкам. Тотальна механізація всіх аспектів трудових відносин і виробництва знайшла своє найбільш повне і завершене вираження в концепті
«людина-гвинтик». Метафора машини уособлювала не тільки закономірний результат синхронізації виробничих операцій та поєднувала їх з роботою технічної інфраструктури, але й в свою чергу ставала універсальною моделлю для побудови будьякої організації. Найбільш знакових успіхів в цьому напрямі досяг послідовник Ф.
Тейлора Г. Форд. Ідея тотальної механізації виробництва стимулювала його до
створення першого конвеєра – місця, в якому діяльність працівника була остаточно
підпорядкована алгоритмам машин. Запропоновані підходи Г. Форда до організації
роботи підприємства не обмежувались цехами, а були екстрапольовані на інші
сфери життя людини [2, с. 161]. Логіка механіцизму перенесена в соціальне середовище досить швидко почала набувати ознак тоталітаризму, реалізованого у відмові
визнавати існування в системі якої-небудь іншої рушійної сили окрім двигуна. Фордівський контроль поведінки працівників у вільний від роботи час став найкращою
ілюстрацією цієї тенденції.
Для характеристики організації як системної цілісності представники школи адміністративного менеджменту обрали метафору «організму». Якщо в механізмі як
закритій системі всі коліщата підпорядковані волі двигуна, то в організмі як відкритій системі клітини і тканини здатні виявляти самостійну активність. Що, безумовно,
вплинуло як на розуміння цілей і характеру управлінської діяльності, так і на методологічні підходи у цілому. Так само як і Ф. Тейлор, А. Файоль проводить прямі аналогії між функціонування окремих підрозділів реально існуючої організації та органів абстрактно побудованого організму [3, с. 21]. Пріоритетним завданням управлінців, з огляду на органіцистське розуміння природи соціальних систем, постає координація. На відміну від механіцизму, в рамках цього підходу з’являється можливість
реалізації системи управління через спільну ідею, яка доповнює традиційний тип координації через завдання. Використання метафори «організму» також розширювало
поле можливостей і як, наслідок, давало змогу застосовувати гнучкі підходи до методик керування. Якщо в «механізмі» Ф. Тейлора панував тотальний детермінізм і
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строга визначеність всіх виробничих процесів аж до найменшого руху, то в організації А. Файоля всі правила і методи були гнучкими [3, с. 21]. Використання моделі
«організму» не передбачало строгості і чіткої визначеності всіх схем внутрішньої
взаємодії. Однак, проводячи аналогії з центральною нервовою системою А. Файоль
наполягав на необхідності дотримання принципу єдності розпорядництва.
Гнучкість підходів, обумовлена використанням метафори «організму», дозволила дослідникам школи адміністративного менеджменту створити універсальну
теорію, яка сприяла переходу до некласичного етапу розвитку управлінської думки.
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О. П. Борис
ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ В АДМІНІСТРАТИВНОТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНАХ БАЗОВОГО РІВНЯ
Кабінетом Міністрів України оголошено перехід до нового етапу децентралізації,
який передбачає закріплення зрушень і завершення формування спроможних громад,
зміну територіального устрою, чітке розмежування повноважень та функцій у сфері
державного управління [1]. Державна політика України у сфері місцевого самоврядування направлена на підтримку інтересів мешканців територіальних громад і передбачає передання від державних органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування значної частини повноважень, ресурсів та частини відповідальності у
різних напрямах суспільної сфери. Це стосується і функцій цивільного захисту щодо
забезпечення високого рівня реагування на небезпечні події та надзвичайні ситуації,
отримання швидкої і професійної допомоги населенням в разі їх виникнення. Таким
чином, важливим аспектом реалізації нового етапу децентралізації є забезпечення
безпеки життєдіяльності населення в об’єднаних територіальних громадах (ОТГ), що
безпосередньо пов’язане із розподілом функцій цивільного захисту.
Однак, формування напрямів державного регулювання сфери цивільного захисту
не завершено та підлягає обговоренню і ґрунтовному науковому аналізу. На сьогодні,
залишаються не вирішеними питання стратегічного розвитку цивільного захисту в
цілому та формування повноважень адміністративно-територіальних органів базового рівня, як його складової частини. Потребує розроблення і узгодження механізм
системи управління в НС з урахуванням зміни територіального устрою держави, зокрема ОТГ, як підсистеми реагування на надзвичайні ситуації. Остаточно не визначено, які саме повноваження у сфері цивільного захисту мають бути покладені на
громади, а які є безпосередньою функцією держави. Відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні [2]
основним завданням ОТГ щодо побудови системи цивільного захисту на місцях є
забезпечення гасіння пожеж. При цьому, система пожежної безпеки в ОТГ має орієнтуватись на створення місцевої та добровільної пожежної охорони, яка крім основного завдання – пожежогасіння, має бути спроможна реагувати на надзвичайні ситуації (НС) місцевого рівня та здійснювати допомогу спеціалізованим аварійно-рятувальним службам у разі ліквідації НС об’єктового, регіонального та державного рівнів.
Також важливим завданням підрозділів базового рівня має бути надання професійної
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екстреної медичної допомоги населенню. Запровадження такого підходу пропонуються громадськими організаціями і підтримується ОТГ. Однак, центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері ЦЗ, останнім часом,
все частіше пропонується повна реалізація функції ЦЗ на рівні новоутворених ОТГ
[3], що в певній мірі протирічить встановленим концептуальним підходам. Наявність
суперечностей в поглядах щодо кінцевої мети державного регулювання у сфері цивільного захисту є підґрунтям для прискорення процесу формування повноважень
адміністративно-територіальних органів базового рівня.
Таким чином, на даному етапі реалізації плану децентралізації [1] можливо зазначити, що основними повноваженнями органів місцевого самоврядування базового рівня у сфері цивільного захисту є гасіння пожеж [2] й організація та участь у
здійсненні заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою і цивільним захистом
на відповідній адміністративній території [4]. Основним завданням: керівництво
створеною місцевою (добровільною) пожежною охороною та контроль за готовністю таких підрозділів до дій за призначенням, а саме гасіння пожеж і ліквідації НС
місцевого рівня. Однак зазначене не означає, що ОТГ не мають приділяти увагу іншим напрямам цивільного захисту. Керівна ланка територіальної громади повинна
бути обізнаною в питаннях організації системи цивільного захисту, проходити спеціальні навчання та приймати участь в забезпеченні та здійсненні заходів цивільного захисту, що в першу чергу пов’язане із евакуацією та мобілізаційною підготовкою, оповіщенням та інформуванням населення тощо. Загалом реалізація функцій
цивільного захисту має концентруватись на рівні районних рад територіальних
об’єднань. Одним із важливих завдань об’єднаних територіальних громад в процесі
децентралізації є побудова системи цивільного захисту на місцях. На сьогодні важливо сформувати пропозиції щодо розмежування повноважень між державною та
місцевою владами, алгоритми дій, а також варіанти рішень з організації цивільного
захисту в територіальних громадах.
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1.План дій з реформи децентралізації на період до 2020 /електронний ресурс:https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-onovlyuye-plan-dij-po-reformi-decentralizaciyi-tainiciyuye-novij-etap-zmin-volodimir-grojsman. 2.Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» від
01.04.2014 р. № 333-р / Електронний ресурс: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014/. 3.Практичний порадник з організації цивільного захисту в територіальних громадах / Електронний ресурс: http://www.dsns.gov.ua/files/2017/5/31/ОЗЦЗ/Pjradnuk_organizacii_cz.pdf. 4.Закон України «Про
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О. В. Кризина
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ
Здоров’я населення визначається такими показниками як, народжуваність, фізичний розвиток, захворюваність та смертність. До показників-детермінант здоров’я
належать: рівень життя, санітарно-епідеміологічне благополуччя та розвиток системи
медичної допомоги населенню.
В сучасних умовах реформування галузі охорони здоров’я, функціонування медичних служб та лікувально-профілактичних установ долають перехід до принципово
нових технологій управління. Сьогодні, характерні суттєві зміни соціально-економічних умов, переосмислення цільових установок.
Одним з найважливіших факторів удосконалення лікувально-діагностичного процесу є аналіз якості клінічної діагностики, особливо у випадку смерті пацієнта. При
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цьому основним документом для цього аналізу є «Медичне свідоцтво про смерть» [1].
Для цього дуже важливо, щоб клініцисти між собою та з патологоанатомом спілкувалися однією мовою, а саме, дотримувалися одних і тих самих принципів кодування відповідно 10-ї Міжнародної класифікації захворювань (МКХ-Х), як єдиного Міжнародного нормативного документа звітності в охороні здоров’я, і як єдиний стандарт для проведення оцінювання показників [2].
Найважливішим підрозділом потужних установ госпітальної допомоги є патологоанатомічні відділення або лабораторії.
Все ж частково проведена реорганізація патологоанатомічної служби (ПАС) дає
можливість і зараз контролювати ситуацію, проте лише частково. Справа в тому,
що в лікарнях, де збереглися раніше організовані і не виведені з їх складу патологоанатомічні відділення, рішення про скасування розтину приймає головний лікар
(заст. Головного лікаря) і патологоанатом не може, та й не буде він мовчить. У
лікарнях, які не мають своїх патологоанатомічних відділень і замикаються на патологоанатомічні бюро, рішення головного лікаря про скасування розтину не є остаточним, так як згідно з положенням про патологоанатомічному бюро начальник
бюро (або його заступник) має право скасувати необґрунтоване дозвіл про видачу
тіла без розтину і призначити розтин.
Перспектива розвитку ПАС бачиться не тільки у виділенні її в самостійну ланку
охорони здоров'я, а й в уніфікації форм організації та методів діяльності.
Так, ідея створення навчально-науково-практичних об'єднань, запропонована
ще І.В. Давидовським, стала здійснюватися. Закликаючи до створення таких об'єднань, І.В. Давидовський говорив: «Наука без практики мертва, оскільки вона базується на фактах, здобутих з практики, і істинність наукового висновку перевіряється практикою» [3].
Ще раніше І.П. Павлов писав: «Практика - повітря вченого, без фактів немає
науки, а й без ідеї в голові не побачиш фактів». Не секрет, що в невеликих відділеннях патологоанатоми-одинаки часто знаходяться на низькому професійному рівні і
залежать від адміністрації лікарень, тому їх звіти малодостовірні, некритичні і недостатньо інформативні для статистики та аналізу якості клінічної діагностики. Створення на базі кафедр патологічної анатомії медичних вузів навчальнонауково-практичних об'єднань дозволить уніфікувати і оптимізувати всі напрямки
діяльності ПАС.
Таким чином, роль інститутів патології як передовий форми організації ПАС
полягає в наступному: вони є центрами по узагальненню передового досвіду і наукових досягнень вітчизняного і світового охорони здоров'я; мають достатньо кваліфікованих кадрів, що забезпечує уніфікований підхід до проведення поглиблених
морфологічних досліджень з використанням сучасних методик; проводять і контролюють уніфікацію форм медичної документації; є консультативними центрами з теорії діагнозу як для патологоанатомів, так і для лікарів іншого профілю; забезпечують достовірність і уніфікацію річних звітів для органів медичної статистики; служать базами для підготовки і перепідготовки лікарів-патологоанатомів, лаборантівгістологів, перепідготовки лікарів клінік по теорії діагнозу і сучасним методам морфологічного дослідження [3].
Висновки. Перш за все, потрібно привести в порядок нормативно-правові акти
з охорони здоров'я і ПАС. Причому робити це повинні не випадкові люди, а професіонали.
ПАС є важливою ланкою для отримання надійної інформації в системі охорони
здоров’я про якість діагностики і причинах смерті. Нажаль на сьогодні, організаційно-методичний і контрольний потенціал служби використовується не достатньо.
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Л. М. Радченко
АНАЛІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ПІЛОТНОГО ПРОЕКТУ У СФЕРІ
ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ
З 2010 року DESPRO це Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні», який фінансується Швейцарською Конфедерацією через Швейцарське бюро співробітництва (ШБС/SDC) та впроваджується Швейцарським центром ресурсів та консультацій з питань розвитку підтримує пілотні проекти у сфері
поводження з твердими побутовими відходами.
Місія проекту полягає в оптимізації системи управління та сприянні
ефективному місцевому розвитку в Україні, що, в свою чергу, створить новий
імпульс як для демократичних процесів, так і для надання послуг на рівні громади.
Проект передбачає чотири фази: фазу I (2007-2010), фазу II (2010-2013), фазу III
(2013-2017) та фазу IV (2017-2020).
Ключовим партнером DESPRO є Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України.
В Україні пілотні проекти здійснюються у Тульчинському районі (Вінницька
область) та у смт. Нові Санжари та Новосанжарському районі (Полтавська
область) [1].
Проекти ґрунтуються на трьох методологічних підходах: 1) інтегроване
поводження з (ТПВ); 2) співробітництво територіальних громад; 3) покрокове
планування.
Інтегроване поводження з ТПВ включає в себе:
1. Зацікавлені сторони до яких відносяться (державні органи (регулювання,
дозволи, контроль); органи місцевого самоврядування; комунальні підприємства;
приватний сектор («формальний»); приватний сектор («неформальний»);
користувачі послуг (громадяни, підприємства, туристи); неурядові організації;
донорські установи).
2. Елементи системи поводження з ТПВ містить в собі (утворення сортування;
збирання; вивезення; обробку та розміщення, відновлення, утилізацію,
використання знову, зманшення).
3. Аспекти (технічний, екологічний/здоров’я, фінансово-економічний,
соціальний, інституційний, політико-правовий).
Співробітництво територіальних громад, яке ґрунтується на принципах (законності; добровільності; взаємної вигоди; прозорості та відкритості; рівноправності учасників; взаємної відповідальності суб’єктів співробітництва за його результати).
Реалізують спільні проекти, які передбачають координацію діяльності суб’єктів
співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів.
Утворюють спільні комунальні підприємства, установи та організації - спільні
інфраструктури об’єктів.
3. Результатом покрокового планування є формування Стратегії інтегрованого
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поводження з відходами для певної території. Яка містить в собі: 1) мобілізацію
(мобілізація процесів планування за участю основних «гравців», зокрема, громад);
2) визначення базових данних (створення відходів (наявна ситуація/тенденції) склад
сміття, ринок переробки, мобелі переробки ТПВ, зацікавлені сторони); 3) створення
планувальної структури (інституційні структури, збирання відходів/переробка/ обробка/розміщення, управління фінансами, підвищення обізнаності/інформація); 4) визначити/оцінити варіанти (серед компонентів структури); 5) розробити стратегію (розробити Стратегію переробки ТПВ з урахуванням обраної моделі переробки ТПВ);
6) розробити План дій (виконання заходів, заходи та контакти, етапи прийняття рішень); 7) реалізувати стратегічний план (планування та підготовка до виконання, виконання зокрема на інституційному, технічному та адміністративному рівнях).
Всі проекти потребують активної участі громадськості в розробці та їх реалізації [2].
Висновки. Завданнями проекту DESPRO є: покращання якості послуг і доступу
до них у цільових районах; впровадження ефективних моделей управління досвідом/знаннями у секторі децентралізації і місцевого самоврядування; підтримка процесу національного реформування з розбудови децентралізації і місцевого самоврядування.
Сприяє процесу впровадження реформ щодо децентралізації та місцевого самоврядування в Україні: надання дорадчої підтримки з питань децентралізації і реформування місцевого самоврядування ключовим національним інституціям та асоціаціям органів місцевого самоврядування, що грунтується на накопиченому в ході
реалізації проекту досвіді з надання послуг на місцевому рівні, співпраці між різними рівнями влади й залученні громад у процес реформ.
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К. О. Олійник
ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ
Зародження філософії відбулося дуже давно, ще у Греції. З самого початку філософію управління витіснили із списку наук про управління розвитку соціальноекономічних процесів. Але згодом вона, взаємодіючи з теорією управління, залишалась зовсім самостійною наукою, втім, ще багато часу була непопулярною. Зараз
філософія управління є достатньо популярною наукою, але досі очікує своїх найкращих часів.
На практиці управління потребує від суб’єкта управління знання основ теорії управління, властивостей, , характеру руху об’єкта яким він керує і, Теоретично воно
має випереджати суспільну і історичну практику, повинно відповідати об’єктивному
світу, і врахувати те, що соціальні програми та ідеали створені людьми, можуть чинити не лише до позитивні, але і негативні наслідки, якщо вони будуть суперечити
законам природи і суспільства, потребам та інтересам людей [5, c. 398].
Безсумнівно, філософські проблеми управління корисні тоді, коли у людини виникає потреба зрозуміти деяку реальність, її сутність і підстави. Філософські проблеми управління – це одна з галузей загальної філософії. Це не тільки наука, це
знання, де можлива невизначеність, послідовне обмеження, неоднозначність та подолання проблем управління .
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З кожним днем цим питанням цікавляться все більше філософів та вчених. З’являються нові думки, припущення, методи вирішення проблеми управління. Якщо
не мати чіткої мети в організації управління та не сформулювати ясних і зрозумілих
принципів, з часом організація прийде до повільного вимирання. Тоді, коли виникла
необхідність у спільній діяльності людей, з’явився такий вид діяльності, як управління. Завдяки управлінню багато організацій мають можливість досягти високого
рівня розвитку. Якісне управління є добре організованою та скоригованою діяльністю групи людей, які поєднують свої зусилля для досягнення спільної мети. Час
вносив свої корективи у відносини суб'єктів управління. З’являлися нові методи
стимулювання, змінювалися самі масштаби організації процесу, та лише в ХХ ст.
з'явилися і почали розвиватися наукові підходи управління [4, c. 295].
«Управління» як процес. Для розгляду процесу використовуватимемо такі поняття: процес – це діяльність перетворення вхідних елементів у вихідні елементи.
Необхідно розуміти, що одним з головних та основних понять управління є зворотній зв'язок, зокрема зворотний зв'язок з об'єктом управління.
Отже, осмислення управління як процесу набуває форми системи діяльності:
по-перше, діяльності управляючого суб'єкта, по-друге, діяльності керованих
суб'єктів, по-третє, каналів передачі управляючих дій від керівника до керованих
суб'єктів, по-четверте, «каналів зворотного зв’язку» при передачі інформації про
діяльність різних структур, для оцінки управління. Таким чином, не можна звести
поняття «управління» лише до одного або декількох фрагментів цілісної системи.
Тому управління – це встановлення порядку взаємодії між елементами системи
будь-якого виробництва, тобто в тій чи іншій мірі їх систематизація.
Важливим елементом управління є наявність підсистем: організація стосунків
усіх її складових, режиму функціонування як певний механізм, що контролюється
певними нормами, розвивається за відомою програмою у напрямі до певної мети.
Якщо розглянути етапи процесу управління, то з основних можна виділити такі: збір
і обробка інформації, аналіз, систематизація (синтез), діагноз і прогноз, встановлення
мети, винесення рішення, що направлене на досягнення мети, планування, програмування, проектування, вироблення управлінських рішень, організація діяльності
для виконання рішення; контроль діяльності. Одним з найважливіших питань управління є робота з кадрами, направлення та конкретизація роботи кадрів, їх підбору і
розставляння. Одну з основних ролей в роботі з персоналом відіграє заохочування та
мотивація для більш продуктивної та результативної роботи. Також в ідеалі цього
безперервного процесу суттєвими є збір і обробка інформації [1, c. 522].
Філософські проблеми управління торкаються організації, методології, управлінням та розглядають управлінські відносини в різних проявах. Їх можна порівняти
з наукою про соціальне управління як особливе і загальне. Предметом цієї
міждисциплінарної науки є сфера охорони громадського порядку та боротьби зі
злочинністю, яку вона досліджує із використанням вже існуючих специфічних та
власних понять, принципів, категорій, методів.
Мета філософії управління – пошук внутрішніх взаємодій суб'єктів і об'єктів управління, тобто треба знайти помітні зміни стану об'єкту від цільової дії суб'єкта
управління. Філософи мають не лише знайти, але і користуватися ними, будуючи і
пояснюючи реальну дійсність, яка іноді має структуру, приховану і неявну для зовнішнього спостереження. Тісно пов’язане управління і з культурою, звідси і різні
підходи до нього [3, c. 245].
За дослідженнями Г. Атаманчука, управління як соціально-філософська
категорія має такі аспекти: 1) інтелектуальний – спирається на симбіоз «наука +
досвід + мистецтво (талант)» і відновлює його; 2) владно-вольовий, тобто має
організуюче-регулюючий механізм впорядкування та розвитку суспільних
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відносин, видів діяльності, виконання соціальних ролей; 3) соціальний – пов’язаний
з потребами та інтересами людей, їх колективів, суспільства в цілому. Це
об’єктивний зв’язок, хоча суб’єктивно може ігноруватися (маючи негативні
наслідки) [5, c. 392].
Підводячи підсумки, зазначимо, що управління являє собою сукупність багатьох процесів: 1) управління реалізується в можливостях людини передбачати, прогнозувати, програмувати, проектувати, планувати; 2) управління існує без примусу,
у творчій діяльності розуму. Прикладом є концепція «свободи волі» І. Канта, А.
Шопенгауера, Ф. Ніцше, П. Лаврова, М. Михайловського та ін.; 3) управління регулює процес функціонування будь-яких механізмів і систем.
У житті людини людини управління зустрічається тоді , коли присутня організація суспільства, де є інтерес і знання, цілі і воля, енергія і діяльність людини [3].
Відносини мiж управлiнням та владою будуть залежати вiд конкретних iсторичних
обставин, у той же час управлiння відбиває змiни в соцiальнiй структурi [4].
Часто на практиці не розрізняють поняття «управління людськими ресурсами»
і «управління персоналом», що може призвести до непорозуміння. Управління
персоналом – ряд дій, за допомогою яких організації щоденно оперативно
управляють людськими ресурсами. Суттєва відмінність між цими поняттями полягає в тому, що при управлінні людськими ресурсами використовують стратегічний
аспект, а при управлінні персоналом – оперативний. Розвиток людських ресурсів –
це діяльність, спрямована на розвиток здібностей працівників з метою їх постійного
росту і прогресу [2].
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М. М. Палагнюк
ГЕНДЕРНА ПРОБЛЕМАТИКА В УПРАВЛІННІ:
ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Прагнення жінок займати ключове місце в сфері управління викликало низку
розбіжностей з боку громадськості більшості країн і обумовило необхідність
дослідження гендерних аспектів менеджменту.
З погляду психології, є деяка відмінність між чоловіками та жінками у процесі
прийняття рішень та управління ними.
Жінки-керівники більш товариські, уважніші до людей, готові до співпраці,
сміливіші й активніші у налагодженні соціальних контактів, експансивніші й
динамічніші у спілкуванні, поступливіші, доброзичливіші та експресивніші. У них
вища стійкість у стресових ситуаціях, ефективніше застосовують індивідуальний
підхід до підлеглих. Разом з тим, вони більш конформні та залежні від групи, їм
притаманна сильніша, ніж у чоловіків, тривожність. Для жінок-керівників
центральними комунікативними якостями, що визначають успішність
управлінської діяльності, є порядність, гнучкість у стосунках, повага до людей,
товариськість, відповідальність, колегіальність, надання ініціативи підлеглим,
вимогливість до себе, врахування індивідуальних особливостей підлеглих,
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доброзичливість, толерантність.
Чоловікам-керівникам більш властиві об'єктивність, довіра до колег,
упевненість у собі, відсутність дріб'язковості, комунікативна врівноваженість,
вимогливість до підлеглих. У них, як і в жінок, стрижневими комунікативними
складниками є здатність до соціальної взаємодії, уміння відмовитися від
стереотипів, уміння бути самим собою. Цей перелік доповнює такий показник (у
жінок його немає) особливостей управлінської взаємодії, як об'єктивність і
здатність сприймати працівників такими, як вони є [4].
S.Sonnentag виявила закономірність між ступенем стабільності в роботі одно
профільних організацій і статтю керівника. Організації, якими керували жінки,
відрізнялися стабільністю. Компанії, які очолював чоловік, частіше попадали в
кризове становище [4].
У жінок і чоловіків часто відрізняються стилі здійснення однієї і тієї ж діяльності, у тому числі управлінської. Жінки частіше, ніж чоловіки, схильні використовувати демократичний стиль керівництва. Жінки-менеджери орієнтовані на групу,
вони характеризуються комунікабельністю, умінням спілкуватися, делегувати повноваження. Жінка-лідер вміє мотивувати підлеглих на досягнення, формувати у
працівників професійну самоповагу.
У психології менеджменту сформувалося кілька точок зору на причини гендерних упереджень.
Люди в організаціях пред'являють до лідерів різної статі різні вимоги, і по відношенню до жінок ці вимоги вищі. Щоб отримати керівну посаду, жінка повинна продемонструвати більшу компетентність.
Інша точка зору пояснює гендерні забобони в менеджменті тим, що через малу
чисельність в управлінському середовищі жінки більш помітні, їх характеристики
перебільшуються, вони сприймаються стереотипно. Психологи Н. Райджер і К.
Гелліган, вивчивши дані опитувань жінок-управлінців, припустили, що манера поведінки і результати роботи «символічних жінок» критично аналізуються і можуть
оцінюватися за вищими мірками, ніж ті, які існують для чоловіків. Таким чином,
можна констатувати, що, по суті, гендерні відмінності суттєво поступаються
індивідуальним. Дослідження показало, що існують певні особливості статі в системі менеджменту: чоловік більш «ефективний» при постановці цілей організації і
з параметру лідерських якостей; з іншого боку, жінка «ефективніша» у сфері мотивації персоналу, комунікації і при прийнятті рішень - вона з більшою користю використовує знання та потенціал співробітників для аналізу альтернатив. Що стосується контролю, то чоловіки і жінки реалізують його однаково успішно.
Підсумовуючи викладене вище, можна стверджувати, що існують певні
відмінності між жіночим та чоловічим управлінням, однак проблема статі може
бути вирішена шляхом єдності та доповнення потенціалів переваг чоловіків і жіноккерівників.
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Айтов Спартак Шалвович, к. і. н., доц., доцент кафедри філософії та соціології Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна.
Алексєєв Сергій Васильович, к. і. н., доц., доцент кафедри філософії та соціально-політичних наук Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ.
Антонюк Владислав Володимирович, студент 3 курсу НУВГП Національного університету
водного господарства та природокористування, м. Рівне.
Апшай Віталій Федорович д-р філософії в галузі бослов’я, викладач КВНЗ «Ужгородський
коледж культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради.
Артішевський Артур Едуардович, аспірант кафедри політології та державного управління
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Ахмад Інна Михайлівна, ст. викладач Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Ахмаджанова Дар’я Василівна, студентка І курсу групи СМ-18-2 факультету суспільних
наук і міжнародних відносин Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара.
Бабенко Богдана Олегівна, аспірантка кафедри української та зарубіжної літератури
Центральноукраїнського педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
Бабенко Олег Олександрович, директор Державного архіву Кіровоградської області.
Бажанський Дмитро Романович, докторант кафедри філософії, соціології та релігієзнавства
філософського факультету ПНУ ім. В. Стефаника.
Балагура Олена Олександрівна, к. філос. н., доц., доцент кафедри філософії та педагогіки
Національного транспортного університету.
Барабан Ірина Вікторівна, студентка IV курсу, гр. ІІ-15-2 м Дніпровського національного
університету імені Олеся Гончара.
Барабаш Олег Васильович, к. філос. н., доц., докторант НПУ ім. Г.С. Сковороди, м. Харків.
Баракатова Неонілла Анатоліївна, к. філол. н., доц., доцент кафедри української та іноземних мов ДРІДУ НАДУ при Президентові України.
Бардіна Людмила Миколаївна, викладач кафедри української та іноземних мов Національного університету фізичного виховання і спорту України, м. Київ.
Бескаравайний Станіслав Сергійович, к. філос. н., доц., доцент кафедри філософії і політології Національної металургійної академії України
Білоус Віктор Борисович, к. філол. н., провідний науковий співробітник Державного архіву
Кіровоградської області.
Бобіна Наталія Леонідівна, студентка магістратури спеціальності «Соціальна робота» ВНЗ
«Університет імені Альфреда Нобеля», м. Дніпро.
Богомаз Ярослав Дмитрович, студент 2-й курсу Університету імені Альфреда Нобеля.
Бойко Наталя Ігорівна, аспірант денного відділення Донецького національного університету імені Василя Стуса.
Бондаренко Діана Сергіївна, студентка 4 курсу факультету суспільних наук і міжнародних
відносин Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара.
Бондаренко Олександра Ігорівна, викладач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування №3, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Борис Олександр Павлович, к. т. н., заступник начальника Українського науково-дослідного
інституту цивільного захисту, м.Київ.
Борщ Дар’я Андріївна, студентка 4-го курсу спеціальності «Соціальна робота» Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
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Браславська Оксана Володимирівна, д. пед. н., проф., завідувач кафедри географії та методики її навчання Уманського Державного педагогічного університету Імені Павла Тичини.
Брик Юлія Олександрівна, студентка 4-го курсу історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Брюман Владислава Олександрівна, студентка 5 курсу спеціальності «Соціальна робота»
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Васильєва Дар'я Едуардівна, студентка факультету суспільних наук і міжнародних відносин
Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара.
Вервес Стелла Владиславівна, студентка групи СМ-15-2 факультету суспільних наук і міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Вердиева Тунзаля Муслим кызы, доктор философии по педагогике, старший преподаватель
кафедры «Организация социальной работы» Университета Азербайджан.
Веретюк Тетяна Володимирівна, к. філол. н., старший викладач кафедри української і світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.
Виноградов Геннадій Миколайович, к. і.н., доц., доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу Дніпровського гуманітарного університету.
Висоцька Ольга Євгенівна, д. філос. н., доц., завідувач кафедри філософії КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР».
Висоцький Олександр Юрійович, д політ. н., проф., професор кафедри міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Виходцевська Юлія Олександрівна, викладач Коледжу промислової автоматики та інформаційних технологій Одеської національної академії харчових технологій.
Вінтонів Христина Михайлівна, к. і.н., доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
Власенко Наталія Іванівна, к.філол.н., доц., доцент кафедри зарубіжної літератури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Войтюк Олена Анатоліївна, к. психол. н., доц., доцент кафедри англійської мови Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.
Гавриленко Євгенія Андріївна, магістр історії, інспектор з кадрів Державного закладу професійної освіти «Вище професійне училище № 55 м. Дніпро».
Гаврилюк Марина Ігорівна, магістр 1 курсу, спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» ДонНУ ім. В.Стуса, м.Вінниця.
Гарник Людмила Петрівна, к. політ. н., доцент кафедри комерційної, торговельної та підприємницької діяльності Національного технічного університету «Харківський політехнічний
інститут».
Гетманов Олексій Олександрович, студент ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний
університет».
Гетьманчук Микола Петрович, д. і.н., проф., професор кафедри політології та міжнародних
відносин Національного університету «Львівська політехніка».
Гладиш Маріанна Леонідівна, доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка.
Глазунов Станіслав Васильович, к. і. н., доц., доцент кафедри соціальної роботи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Гнатюк Ярослав Степанович, к. філос. н., доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Гомон Андрій Михайлович, к. філол. н., доцент кафедри укр., рос.мов і прикладної лінгвістики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут.
Городецький Олександр Володимирович, к. і. н., доцент кафедри соціально-гуманітарних
наук Придніпровської академії фізичної культури і спорту.
Грачевська Таміла Олександрівна, к. і. н., доц., доцент кафедри міжнародних відносин
Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара.
Грищук Ірина Анатоліївна, викладач кафедри української та іноземних мов Національного
університету фізичного виховання та спорту України
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Грод Інна Миколаівна, к. фіз.-мат. н., доцент кафедри інформатики та методики навчання
інформатики Тернопілького національного педагогічного університету імені Володимира
Гнатюка.
Гуртова Карина Миколаївна, студентка 3 курсу спеціальності «Соціальна робота»
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Давиденко Олена Борисівна, викладач кафедри сучасних мов Національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв.
Двуреченська Олександра Сергіївна, к. і. н., доц., доцент кафедри міжнародних відносин
Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара.
Дєнєжніков Сергій Сергійович, к. філос. н., доцент кафедри філософії та соціальних наук,
начальник відділу міжнародних зв’язків Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка.
Дідюк Валерія Олегівна, студентка групи СІ-15 факультету суспільних наук і міжнародних
відносин Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара.
Дмитрієва Діана Михайлівна, студентка факультету суспільних наук і міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Доценко Лариса Зінатівна, викладач кафедри української та іноземних мов Національного
університету фізичного виховання та спорту України
Дробна Богдана Василівна, студентка факультету суспільних наук і міжнародних відносин
Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара.
Дубенчук Єлизавета Михайлівна, студентка 4 курсу факультету суспільних наук та міжнародних відносин Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара.
Дубініна Віра Олександрівна, к. філос. н., доцент кафедри філософії і суспільних наук Української медичної стоматологічної академії, м. Полтава.
Дубовик Наталія Анатоліївна, к. політ. н., доц., доцент кафедри документознавства та аналітичної діяльності Державного університету телекомунікацій (м.Київ).
Дяченко Данило Володимирович, студент групи СП-18м Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Дяченко Олена Валеріївна, викладач кафедри української, російської мов і прикладної лінгвістики НТУ «Харківський політехнічний інститут».
Єрьомкіна Галина Геннадіївна, к. філол. н., доц., зав.каф. іноземних мов Одеського національного медичного університету.
Живіцька Інна Андріївна, к. філол. н., доцент кафедри іноземних мов Донецького юридичного інституту МВС України.
Задорожна Тетяна Павлівна, старший викладач кафедри сучасних мов Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв.
Залізко Василь Дмитрович, д. е. н., проф., професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Заруднєв Микита Костянтинович, студент спеціальності «Політологія» Університету імені
Альфреда Нобеля.
Захарченко Валерія Вікторівна, студентка 4 курсу факультету суспільних наук та міжнародних відносин Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара.
Згурська Валентина Леонідівна, к. політ. н., доцент Київського національного університету
будівництва і архітектури.
Зімен Олена Олегівна, студентка СМ -15-2 факультету суспільних наук та міжнародних відносин Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара.
Іваник Микола Михайлович, к. і.н., доцент кафедри історії України, політології та права
Національного лісотехнічного університету України, м. Львів.
Іванова Наталія Валентинівна, магістрантка 5 Ф групи Харківського національного
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.
Іщенко Ігор Васильович, д. політ. н., доц., завідувач кафедри міжнародних відносин Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара.
Казанков Роман Юрійович, к.і.н, старший викладач кафедри українознавства філософського факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Каковкіна Ольга Миколаївна, к. і. н., доцент Дніпровського національного університету
імені Олеся Гончара.
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Калаба Марія Іванівна, магістрант 1 курсу спеціальності «Філологія» Факультету іноземної
філології НПУ імені М.П.Драгоманова.
Калюжна Юлія Олександрівна, аспірантка Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України.
Карпухіна Наталія Романівна, студентка СМ -15-2 факультету суспільних наук та міжнародних відносин Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара.
Карчевська Олена Василівна, к. політ. н., доц., доцент кафедри політології та міжнародних
відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
Католікян Софія Тігранівна, студентка факультету суспільних наук та міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Кисельова Тетяна Володимирівна, викладач кафедри сучасних мов Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв.
Кіндзерський Юрій Вікторович, д. е. н., с.н.с., провідний науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (Київ).
Ключник Руслан Максимович, к. політ. н., доцент кафедри політології та міжнародних відносин Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля» (м. Дніпро).
Коваленко Ганна Вікторівна, к. ю. н., асистент кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків.
Козьміна Наталія Анатоліївна, старший викладач кафедри англійської мови технічного
спрямування №1 НТУУ «КПІ» імені Ігоря Сікорського.
Колєчкін Вадим Петрович, к. і. н., головний археограф відділу археографії та використання
документів Державного архіву Кіровоградської області.
Колісник Юлія Ярославівна, студентка факультету суспільних наук та міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Коломієць Наталія Євгенівна, к. філол. н., доц., доцент кафедри української та світової
літератури Криворізького державного педагогічного університету.
Кондакова Дар’я Юріївна, к. філол. н., старший викладач кафедри світової літератури та теорії літератури Факультету іноземної філології Національного педагогічного університету
імені М.П.Драгоманова.
Конон Наталія Євгенівна, к. політ. н., доцент кафедри міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Кононович Дар’я Олександрівна, аспірантка спеціальності «Соціальна робота» Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.
Копільченко Олександр Олександрович, студент І курсу групи СМ-18-1 факультету суспільних наук і міжнародних відносин Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара.
Коптєв Олександр Сергійович, студент кафедри політології та міжнародних відносин
Університету імені Альфреда Нобеля.
Кордун Вікторія Олександрівна, к. філос. н., старший викладач Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.
Корнієнко Сергій Сергійович, студент Дніпровського національного університету імені
Олеся Гончара.
Коротіч Галина Вікторівна, к. філос. н., доц., доцент кафедри філософських наук та історії
України ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь.
Корчинський Максим Вадимович, аспірант кафедри міжнародних відносин Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ.
Костєєва Марина Станіславівна, студентка 1 курсу, групи СМ-18-2 факультету суспільних
наук і міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Кострюков Сергій Володимирович, д. філос. н., доц., доцент кафедри цивільного, господарського та екологічного права Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».
Коцюбовська Галина Анатоліївна, к. філол. н., доц., доцент кафедри філософії та політології Національної металургійної академії України.
Кравчук Єлизавета Максимівна, студентка 1 курсу, групи СМ-18-1 факультету суспільних
наук і міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
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Кривець Вадим Юрійович, викладач іноземної мови I категорії Лубенського лісотехнічного
коледжу.
Кривуля Валентина Олексіївна, к. філол. н., доцент кафедри перекладу та іноземних мов
Національної металургійної академія України, м. Дніпро.
Крижановська Ганна Ігорівна, студентка магістратури спеціальності «Соціальна робота»
ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», м. Дніпро.
Кризина Наталія Павлівна, д. н. держ. упр., проф., професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, заслужений лікар України Національної академії державного управління при Президентові України, м.Київ.
Кризина Олена Вікторівна, асистент кафедри патологічної анатомії, гістології та судової
медицини Приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет».
Кругляк Мирослава Іванівна, к. філос. н., доцент кафедри філософії Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
Крушеницька Анастасія Ігорівна, студентка факультету суспільних наук і міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Кулікова Єлизавета Олександрівна, аспірантка кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку Одеського національного економічного університету.
Кульбач Альона Андріївна, студентка факультету суспільних наук і міжнародних відносин
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Кухта Василь Васильович, аспірант кафедри політології і державного управління ДВНЗ
«Ужгородський національний університет».
Кушелева Юлія Юріївна, студентка факультету суспільних наук і міжнародних відносин
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Лавренко Валерія Сергіївна, к. і. н., доцент кафедри всесвітньої історії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Лазаренко Володимир Григорович, м.н.с. науково-історичного відділу Державного музею
авіації ім. О. К. Антонова.
Лазаренко Володимир Петрович, старший викладач кафедри філософії та політології НметАУ.
Ланіна Ганна Вікторівна, студентка магістратури спеціальності «Соціальна робота» ВНЗ
«Університет імені Альфреда Нобеля», м. Дніпро.
Литвиненко Світлана Григорівна, старший викладач Національного університету фізичного виховання та спорту України.
Лісний Денис Володимирович, студент кафедри політології та міжнародних відносин ВНЗ
«Університет імені Альфреда Нобеля», м. Дніпро.
Локшин Данило Володимирович, студент спеціальності «Політологія» ВНЗ «Університет
імені Альфреда Нобеля», м. Дніпро.
Луконцева Юлія Олегівна, аспірант Харківського національного університету внутрішніх
справ.
Малашкевич Таїсія Юріївна, студентка 3 курсу спеціальності «Соціальна робота» Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Малярчук Олександр Андрійович, студент факультету суспільних наук і міжнародних відносин, за спеціальністю політологія Дніпровського національного університету імені Олеся
Гончара.
Манько Альона Миколаївна, аспірант кафедри української літератури Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.
Масюк Олег Петрович, к. філос. н., доц. кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного університету.
Матухно Генріх Робертович, студент 4 курсу кафедри політології та міжнародних відносин
ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», м. Дніпро.
Медкова Ольга Миколаївна, викладач Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Мельников Ростислав Володимирович, к. філол. н., доц., завідувач кафедри української і
світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.
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Микитчук Наталія Миколаївна, к. і. н., доц., доцент кафедри міжнародних відносин
Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара.
Микула Руслан Васильович, аспірант ННЦ «Інститут аграрної економіки» Національної
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Мірзоєва Аліна Артурівна, студентка 4 курсу факультету суспільних наук і міжнародних
відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Міхейченко Марія Анатоліївна, к. політ. н., доцент кафедри міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Монастирьова Єлизавета Владиславівна, студентка факультету суспільних наук та міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Мороз Надія Володимирівна, к. пед. н., доцент кафедри англійської мови Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.
Мосюкова Наталія Геннадіївна, к.і.н., доцент кафедри філософії та політології НМетАУ.
Муляр Віра Григорівна, студент 3 курсу НУВГП Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне.
Наджафова Зулейха Сейфулла кызы, преподаватель кафедры «Организация социальной работы» Университета Азербайджан.
Назаренко Альбіна Андріївна, аспірант 1-го курсу спеціальності «Політологія» Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Нестор Ганна Ігорівна, студентка 4 курсу факультету української філології Криворізького
державного педагогічного університету.
Нєгіна Влада Русланівна, аспірант факультету суспільних наук та міжнародних відносин
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Ніколаєнко Ліна Ігорівна, студентка 3 курсу факультету іноземної філології Запорізького
Національного Університету.
Ніколенко Юрій Олександрович, студент-магістр Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Німенко Наталія Анатоліївна, викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян
Сумського державного університету.
Новоскольцева Людмила Олександрівна, к.політ.н., доц., доцент кафедри політології та
правознавства Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, м.Харків.
Ойє Олександр Андрійович, студент групи СІ-15 факультету суспільних наук та міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Олійник Катерина Олегівна, студентка магістратури спеціальності «Управління навчальними закладами» ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», м. Дніпро.
Оніпко Зоряна Сергіївна, аспірантка кафедри політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Орєхова Світлана Євгенівна, к. і. н., доц., докторант кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету.
Осецький Станіслав Ігоревич, студент факультету суспільних наук і міжнародних відносин, за спеціальністю політологія Дніпровського національного університету імені Олеся
Гончара.
Островська Вікторія Вікторівна, студентка І курсу факультету суспільних наук та міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Оцвера Анна Вікторівна, студентка 3 курсу історичного факультету Донецького
національного університету імені Василя Стуса.
Павлик Наталія Василівна, к. філол. н., викладач кафедри філософії мови, порівняльного
мовознавства та перекладу Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова.
Павлій Дар’я Олегівна, студентка факультету суспільних наук та міжнародних відносин
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Павлова Алла Казимирівна, к. філол. н., доц., доцент кафедри журналістики, української
словесності та культури ННІ гуманітарних наук Університету ДФС України.
Павлова Діана Костянтинівна, студентка групи СМ-15-1 Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара.
396

Павлова Олена Сергіївна, аспірант кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова Херсонського державного університету, вчитель Музичного мистецтва КЗ «Гімназія ім. Т.Г. Шевченка» Херсонської обласної ради.
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Панафідін Ігор Олексійович, к. філос. н., старший викладач кафедри всесвітньої історії Криворізького державного педагогічного університету.
Пацан Василь Олексійович (Євлогій, архієпископ Новомосковський), к.богослов'я, к.філос.н., доц., доцент кафедри філософії Дніпровського національного університету імені Олеся
Гончара.
Перепелюк Ольга Максимівна, аспірантка кафедри історії України Уманського державного
педагогічного університету імені П. Тичини.
Перфільєва Анастасія Олександрівна, к. політ. н., доц., доцент кафедри міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Петренко Іван Данилович, головний архівіст відділу археографії та використання документів Державного архіву Кіровоградської області.
Пилипенко Вікторія Вікторівна, к.і.н., старший викладач кафедри соціально-гуманітарних
дисциплін і професійної психології Луганського державного університету внутрішніх справ
імені Е. О. Дідоренка.
Плевако Катерина Валеріївна, аспірантка кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ.
Поглод Ганна Якимівна, асистент кафедри іноземних мов і перекладу Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ.
Прадівлянна Людмила Миколаївна, к. філол. н., докторант Національного педагогічного
університету ім. М.П. Драгоманова, м.Київ.
Приходько Дмитро Сергійович, викладач Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Прокопенко Надія Ігорівна, студентка 1 курсу історичного факультету Дніпровського
національного університету імені Олеся Гончара.
Прокопій Дар’я Андріївна, головний консультант відділу соціальної політики, аспірант Національного інституту стратегічних досліджень.
Прокопчук Юрій Олександрович, д. т. н., доц., професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій та систем, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».
Прохоров Александр Васильевич, к. пед. н., доц., г. Рязань, Россия.
Прутчикова Валентина Василівна, к. філол. н., доц., завідувач кафедри перекладу та іноземних мов Національної металургійної академії України, м.Дніпро.
Пугачова Тетяна Василівна, старший викладач кафедри філософії КНУБА, м. Київ.
Пунько Вікторія Михайлівна, аспірантка Донецького національного університету імені Василя Стуса.
Пятницькова Ірина Володимирівна, к. і. н., старший викладач кафедри історії України Донецького національного університету імені Василя Стуса.
Рагимова Шахла Камил гызы, докторант Института Истории Национальной Академии
Наук Азербайджана.
Радченко Людмила Миколаївна, аспірантка кафедри регіонального управління, місцевого
самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України, м.Київ.
Раілко Віталія Ігорівна, студентка І курсу групи СМ-18-1 курсу факультету суспільних наук
та міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Ратніков Максим Ігоревич, старший викладач кафедри всесвітньої історії та міжнародних
відносин Черепського національного університету ім. Богдана Хмельницького.
Реброва Юлія Олександрівна, студентка факультету суспільних наук та міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
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