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СЕКЦІЯ V
ПОЛІТИЧНІ НАУКИ В СВІТІ.
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ.
СОЦІОЛОГІЯ ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА:
НОВІ ІДЕЇ ТА НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ
В. Г. Ціватий
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ДІАСПОРОЛОГІЯ
І ТИПОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ ХХ – ХХІ СТОЛІТЬ:
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ, ПОЛІТИКО-ДИПЛОМАТИЧНИЙ
ТА ІСТОРИКО-МОТИВАЦІЙНИЙ ДИСКУРСИ
Інституціональна діаспорологія – це новий напрям історичних досліджень.
Термін «інституціональна діаспорологія» уперше ввів до наукового обігу доцент
кафедри історії світового українства В.Г. Ціватий (КНУ імені Тараса Шевченка).
Даний напрям наукових досліджень з 20-х років ХХІ століття набув широкого поширення як в Україні, так і за кордоном.
Друга світова війна і третя хвиля міграції (з кінця Другої світової війни до 80х років ХХ століття) – це особливий інституціональний період в історії української державності [5,c.182-186].
Головним завданням дослідження є визначення особливостей та причин міграції українців до Європи і США, а також характеристика основних періодів інституціоналізації української діаспори та української міграції, зокрема третьої
хвилі міграції (інтелектуальна міграція в історичній ретроспективі, сьогоденні й
перспективі).
Традиційно історію української еміграції поділяють на чотири хвилі: перша –
трудова еміграція – з останньої чверті XIX ст. до початку Першої світової війни;
друга – політична – період між двома світовими війнами; третя – інтелектуальна –
період після Другої світової війни до середини 1950-х рр.; четверта – економічна –
від 1980-тих рр. до сьогодення. Звичайно, такий поділ є досить умовним. Свою
періодизацію також має і світова, і українська інституціональна діаспорологія.
Відступ німців з України спричинив нові зміни в демографічному середовищі
української спільноти. Особливо внаслідок евакуації частини українського населення й заслання його на роботи до Німеччини; а перед новим приходом радянських військ в Україну (1944) на Захід виїхало близько 100 тисяч українців, здебільшого з провідної (інтелектуальної) верстви, які згодом стали підставою найбільшої
в історії української другої політичної еміграції. Перша ж політична еміграція відбулася після поразки національно-визвольних змагань XX ст. (1917-1921 рр.).
Переважна частина українців з третьої хвилі міграції прибула до США протягом 1947-1951 років, серед них – біженці, переселенці й лише невеликий відсоток
трудових мігрантів. Серед іммігрантів значну частку становили особи, які після
Другої світової війни перебували у таборах для біженців та військовополонених
у Німеччині, Австрії, Бельгії, Великій Британії. Загалом після Другої світової
війни до США переїхало близько 100 тис. біженців з України [2].
Саме завдяки великій кількості інтелігенції та науковців у третій хвилі імміграції і почався розвиток українського політичного, громадського, культурного та
релігійного життя в діаспорі. У повоєнні роки частина українців повернулася з
Німеччини на Батьківщину. Багато їх емігрувало до країн Північної та Південної
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Америки, Англії, Австралії. Вважається, що 1945-1950 роки – це специфічний, інтелектуальний, героїчний інституціональний період в історії української культури й науки. Українські біженці, знайшовши притулок у таборах Ді-Пі, відразу
почали створювати школи, літературу, організації, пресу. У той час у Німеччині
(з Австрією) було 29 українських гімназій, 87 народних шкіл, 8 фахових шкіл,
кілька закладів університетського типу. Після Другої світової війни, від половини
1947 року до кінця 1951-го, у бразильських портах зареєстровано понад 7 тисяч
українців. Ця імміграція складалася головно з українських переселенців, яких кінець війни захопив у Західній Європі. Нині їх нараховують приблизно 400 тисяч
у Бразилії, із яких 360 тисяч живуть у Парані.
Цей вимушений процес сьогодні ми називаємо «третьою хвилею» («другою
політичною хвилею») масового переселення української спільноти поза межі
своєї рідної Вітчизни [1; 3]. Питання становлення й стратегічного інституціонального розвитку держав пострадянського простору у ХХІ столітті потребує вивчення та узагальнення набутого ними досвіду: державотворчого, діаспорального,
міграційного тощо [3, c.178-185].
Після краху біполярної системи, на початку XXI століття людство виявилося
в ситуації існування різних центрів сили/центрів впливу. У повсякденне вживання
увійшло поняття багатополярності (поліцентричності). Поліцентричний світ, що
затверджується на наших очах, стає унікальним продуктом безпрецедентної стадії
глобалізації, яку вона досягла до теперішнього часу [4, с.26-29].
Формування міграційної та діаспоральної політики сучасної України розпочалося після здобуття державної незалежності. Основною рушійною силою подальшої еволюції міграційної політики в нульових роках ХХІ ст. була необхідність
приведення законодавства у відповідність до Конституції України та взятих державою міжнародних зобов’язань. Реалізація цього завдання мала за результат ухвалення цілої низки важливих законодавчих актів.
Упродовж першого десятиліття нового століття міграція, і в першу чергу –
інтелектуальна міграція, поступово почала привертати дедалі більше уваги влади
та суспільства, перетворювалася на помітний елемент політичного життя ХХІ століття. Стався справжній прорив в удосконаленні міграційного законодавства України, активізації міжнародного співробітництва.
Важливою складовою цього процесу – є інтелектуальна міграція та міжкультурна комунікація. Вони актуалізувалася на сьогодні в умовах поліцентричного
світоустрою як для України, так і окремих держав Європейського Союзу. Усі вказані проблеми є актуальними на сьогодні для України, і їх вирішення загострює
необхідність підвищення ефективності міграційної політики нашої держави. Актуальність і гострота міграційної проблематики, інституціональні проблеми діаспоральної політики, питання української діаспори зумовили піднесення інтересу
до цієї тематики широкого кола науковців у 2016-2020 роках.
Оскільки державна міграційна політика є складовою як зовнішньої, так і внутрішньої політики держави, то в науковій літературі розрізняють, відповідно, зовнішню і внутрішню міграційну політику. Ці та інші завдання міграційної політики і діаспоральної політики можна виконати тільки в тісній взаємодії з іншими
напрямами державної політики і міжнародними партнерами [6].
Каталізатором інтелектуальної міграції виступають глобалізаційні процеси, у
першу чергу у сфері ринку праці, бізнесу, освіти, міжкультурних комунікацій, інформаційно-комунікаційних технологій тощо. На рівні окремих країн здійснюється цілий комплекс заходів міграційної, діаспоральної та науково-технічної політики, покликаних оптимізувати управління потоками інтелектуальної міграції.
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У другому десятилітті ХХІ століття потоки інтелектуальних мігрантів у розвинені країни різко розширилися. При цьому посилилися циркуляційні пересування фахівців і студентів, і між самими розвинутими державами, у першу чергу,
у рамках ЄС. Відзначається також відплив умів з Європи в США, проте в більшості країн континенту вона має обмежені масштаби і компенсується припливом
у них науково-технічних кадрів з інших держав.
Отже, невід’ємною складовою міграційної політики і діаспоральної політики
є міжнародне співробітництво. Хоча інтереси України як країни походження та
інтереси країн призначення українських мігрантів суттєво відрізняються, обидві
сторони зацікавлені в організованій, законній і безпечній міграції, що відкриває
реальні можливості для співпраці. Основними мотивами інституціоналізації української діаспори та міграції були й залишаються економічні чинники. Якщо на
початок 90-х років ХХ ст. виїзди на заробітки спричиняли банкрутства підприємств, затримки виплат заробітної плати, безробіття, то у ХХІ столітті їхньою метою найчастіше є: підвищення добробуту, вирішення житлового питання, фінансування навчання, поглиблення економічної кризи тощо.
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А. М. Годлюк
ІСТОРИЧНЕ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ БЕЗПЕКОВИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЇХНЯ РОЛЬ У ПИТАННЯХ БЕЗПЕКИ
1940-х – 1970-х РОКІВ
Перш ніж розглянути проблему ролі міжнародних організацій в питаннях міжнародної безпеки, варто зробити невеличку ретроспективу становлення та розвитку безпекових організацій, адже ці організації, котрі почали більш масштабно
з’являтися після Першої світової війни, трансформувалися в наднаціональні
об’єднання, які мали на меті забезпечити врегулювання конфліктів і криз військового характеру. Серед таких організацій варто згадати передусім Лігу Націй, організацію, котра в історичному контексті здійснила спробу об’єднати людство задля досягнення спільної мети. Відповідно метою діяльності більшості, якщо не
всіх організацій, котрі декларують свою діяльність у безпековому контексті є забезпечення миру та сталого розвитку всіх країн світу та збереження мирного співіснування і добробуту країн. Згідно зі статутом Ліги Націй, головним напрямом
її діяльності була функція з підтримки міжнародного миру і безпеки, реалізація
якої безпосередньо зачіпала питання забезпечення державного суверенітету і безпеки як держав-членів, так і решти країн світу [7].
Бачимо, що в цьому контексті безпекові організації спрямовують свою діяльність на поширення такої важливої цінності для розвитку світового співтовариства як мир. Хоча мир у контексті історичної ретроспективи не є основним критерієм аналізу, проте фактично є одним із основних елементів аналізу діяльності
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безпекових організацій і відповідно попри свою філософську парадигму мир є ідеологемою, котра стимулює розвиток безпекових організацій. Актуальність досліджень у цій галузі пов’язана із сучасними проблемами міжнародних відносин, як
вказують такі вітчизняні автори Б. Парахонський і Г. Яворська: «Сенс входження
України до колективних структур безпеки на європейському субконтиненті полягає в тому, щоб мати можливість грати роль активного учасника європейської безпеки та мати реальні безпекові гарантії» [4].
Відповідно метою статі є аналіз діяльності безпекових організацій і у цьому
контексті варто звернути увагу саме на питання реалізації безпеки в міжнародному середовищі в контексті 1940 – 1970 років.
Після закінчення Першої світової війни світ перебував в стані відновлення, в
стані пошуку нових зв’язків і налагодження комунікації. Змін зазнала і система
міжнародних відносин, оговтуючись від важких наслідків війни, країни намагалися в 1920 – 1940 знайти більш дієві механізми співпраці та комунікації задля
збереження миру. Німецький дослідник, професор міжнародного права Вільгельм
Греве зазначав, що «міжнародний правовий порядок будь-якого періоду виникає
із протиборства між політичними та міжнародно-правовими ідеями та постулатами конкуруючих держав» [12, с.23].
Саме завдяки цьому і виникла по суті перша безпекова організація –Ліга Націй. Та ця організація, попри вагоме значення в історичному контексті, зазнала
невдачі, адже як і всі міжнародні організації, базуючись на добровільному дотримані прав всіх її членів, не змогла запропонувати дієвих механізмів врегулювання
низки конфліктних ситуацій.
У 1933 р. до влади в Німеччині прийшов А.Гітлер, який очолив Націонал-соціалістичну німецьку робітничу партію. Його прихід до влади був обумовлений
економічним неблагополуччям країни та незадоволенням німецького народу Версальсько-Вашингтонською системою. Використовуючи ці незадоволення, А. Гітлер закликав народ узяти реванш за поразку в Першій світовій війні, забезпечивши німцям, як вищій расі, панівне місце у світі, розширити їхній життєвий простір та поліпшити економічні умови [3, c.147]. Саме прихід А.Гітлера до влади і
події від 14 жовтня 1933, коли Німеччина, яка взяла курс на ремілітаризацію, відкликала своїх представників із Женеви та офіційно припинила участь у конференції і діяльності Ліги Націй [7,c.10,13] пізніше і призвів до виходу з Ліги Націй
Німеччини 1933 року, а потім і СРСР.
Варто зазначити, що вихід Німеччини і СРСР не був спровокований діяльністю Ліги Націй, це скоріше було рішення вищеназваних країн через невдоволення
ситуацією, що склалася в системі міжнародних відносин після Першої світової
війни. Адже зазнавши поразки, Німеччина та її союзники сплачували репарацій,
потерпали від стагнації економіки та бідності. Такий стан речей не задовольняв
все населення. Саме цим можна пояснити прихід до влади А. Гітлера в 1933 році.
Здійснюючи політичну пропаганду і використовуючи площадку Ліги Націй для
пропаганди ідей комунізму та інтернаціоналізму, СРСР також готувався до загострення, військового конфлікту та протистояння з опонентами на міжнародній арені.
Отже, перша безпекова організація зазнала невдачі, ця невдача була не наслідком діяльності Ліги націй, а наслідком Першої світової війни. Тому, коли ми
проголошуємо актуальність нашого дослідження в контексті дослідження безпекових організацій, передусім звертаємо увагу, що шляхи пошуку мирного співіснування в глобальному просторі і невдоволення результатами переділу після Першої світової війни призвели до Другої світової війни, а відтак стимулювали пошук
оптимальних шляхів реалізації та формування безпекових організацій.
Зрозуміло, що всі безпекові домовленості в системі міжнародних відносин
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зруйнувала Друга світова війна. Проте війна була тільки наслідком тих процесів,
котрі тривали в світовому просторі в першій половині ХХ ст., адже так звана Версальсько-Вашингтонська система переділу після Першої світової війни виявилася неспроможною подолати низку конфліктогенів. Конфліктність, в якій перебувала Європа, в 1930-х роках поступово та систематично готувала світ до нового
переділу та нового кривавого протистояння.
З початком Другої світової війни в 1939 році почала руйнуватися система колективної безпеки, котра була декларована у Версалі країнами- переможцями
Першої світової війни. Ми спостерігаємо, що завдяки реалізації пакту МолотоваРіббентропа СРСР та Німеччина змогли усунути з геополітичної карти світу низку
держав, зокрема Республіку Польща, котра була буфером між Європою та СРСР.
Це також добре розуміли в тогочасному Кремлі і навіть серед офіцерів нижчої
ланки: «Немає нічого дивного, Німеччина постарається увійти до нас в довіру, а
потім, зайнявши Польщу, нападе на СРСР» [5, Ч. 2, с. 311].
До прикладу, Республіка Польща, Угорщина, Чехословаччина та інші, в тому
числі прибалтійські держави, фактично не тільки отримували свою незалежність,
вони були буфером для недопущення поширення комунізму воєнним шляхом. Ці
країни першими прийняли на себе виклик Другої світової війни, зокрема Республіка Польща була атакована та зазнала подвійного удару як від Німеччини, так і
від СРСР. Не новою є ідея створення буферних країн, котрі виконують роль своєрідного індикатора війни і в наш час, до прикладу створено невизнану Придністровську Молдавську Республіку та інші утворення, котрі виконують роль буферу,
але вже для запобігання поширення НАТО. Проте після 2014 року ситуація дещо
змінилася, коли було прийнято рішення про денонсацію «Угоди між урядом України та урядом РФ про організацію військових міждержавних перевезень та розрахунки за них» [8]. Також скасовано «Угоди між урядом України та урядом РФ
про транзит через територію України військових формувань РФ, які тимчасово
знаходяться на території Республіки Молдова» [9].
Спостерігаємо, що Друга світова війна також відіграла значну роль у творенні
Європейської та й загалом світової системи безпеки. Війна в своєму глибинному
сенсі спонукає після завершення активної фази шукати всі країни світу вирішення
проблеми мирного співіснування. Мирне співіснування в свою чергу не можливе
без налагодження якісної системи безпеки. Свого часу Генеральний секретар
ООН Пан Гі Мун зосередив увагу на таких пріоритетних викликах безпеки
ХХІ ст., як жорстокі конфлікти, збої в системах державного управління, економічні вади та інші фактори, які призвели до значного переміщення людей [6].
Саме завершення Другої світової війни змусило країни здійснювати пошук
нової системи безпеки, яка б гарантувала мирне співіснування. Можемо констатувати той факт, що демократичні країни й досі перебувають у процесі перманентної трансформації безпекових об’єднань, адже після 1940-го року система міжнародних відносин знаходиться в стані перманентного спротиву декількох геополітичних полюсів планети.
Коли ми згадуємо про вплив війни і військових конфліктів на розвиток системи міжнародних відносин в контексті протистояння, нам передусім варто згадати Холодну війну – цей неординарний процес протистояння тогочасного біполярного світу. У статті історика М.М.Бессонової «Канада та початок Холодної
війни: сучасні інтерпретації» детально досліджене питання початку біполярного
протистояння, авторка чітко виділяє такі події 1946 року в хронологічному порядку, які і були поштовхом до глобального конфлікту: 9 лютого – промова Й.
Сталіна перед виборцями у Москві; 22 лютого – «довга телеграма» тимчасового
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повіреного США у Радянському Союзі Дж. Кеннана; 5 березня – промова В. Черчилля у Фултоні; 27 вересня – «довга телеграма» посла СРСР у США М. Новикова, саме ці події і стали своєрідним початком «холодної війни» [1,с.46-57].
Холодна війна в історичному контексті привнесла в систему міжнародних відносин перманентне напруження, стимулювала розвиток науково-технічного
прогресу, змусила низку країн налагодити співпрацю, котру ми зараз називаємо
стратегічним співробітництвом та іншими термінами, що увійшли в використання
аналітиків-міжнародників, істориків, соціологів та дослідників, що займаються
проблемами розвитку нашої цивілізації.
Отож, ми можемо згадати, що після завершення Другої світової війни світ перебував в стані невизначеності, певного міжнародного хаосу та політичного домінування двох стратегічних союзників, котрі перемогли гітлерівську коаліцію.
Варто зазначити, що мирний діалог між США та СРСР фактично припинився після закінчення війни, фактично дві наддержави почали спочатку приховану, а згодом відкриту конкуренцію за сфери впливу в системі міжнародних відносин, котра і переросла у так звану холодну війну.
Звичайно, Холодна війна – це явище неординарне в сучасній історії і потребуватиме детального аналізу та переосмислення, але така форма протистояння та
напруги беззаперечно вплинула на світ загалом. Попри те, що більшість дослідників вважають Холодну війну завершеною, автор схиляється до думки, що Холодна війна після розпаду СРСР перейшла в більш латентну фазу і знову загострилася, як явище на межі поширення НАТО на схід та з формуванням нового конфлікту на території України.
Тому можемо припустити, що саме завершення Другої світової війни стимулювало в системі міжнародних відносин виток нових процесів, котрі пов’язані з
формуванням нової системи безпеки у глобальних вимірах. Наслідки глобальної
війни, що відбулася в середині ХХ ст., від якої постраждала економіка і господарський сектор багатьох країн світу, колосальні втрати населення та низка інших
драматичних процесів, поставили світову еліту перед питанням формування мирного співіснування. Після невдалих спроб та рішень Ліги Націй, для підтримки
міжнародного миру в 1945 році було створено Організацію Об’єднаних Націй, яка
мала стати тим майданчиком, котрий відігравав би в системі міжнародних відносин роль комунікатора та допомагала долати конфліктні ситуації у всьому світі.
Проте ООН, не змогла забезпечити мир та спокій після Другої світової війни
і загалом виконувала переважно функції представлення інтересів країн на світовій
арені. В цьому контексті варто згадати Раду безпеки ООН, що є найвпливовішим
органом Організації Об’єднаних Націй, на яку, згідно зі Статутом ООН, покладена головна відповідальність за підтримку миру та безпеки [11]. Проте Рада Безпеки ООН не могла і не може впливати на вирішення конфліктних ситуацій у світі
через свою декларативність.
Бачимо, що в процесі завершення Другої світової війни Європейські країни
постали перед вибором руху в сторону демократичних ініціатив чи зближення з
країнами соціалістичного табору. Варто зазначити, що авторитет СРСР був надзвичайно високим в той час і силові форми тиску на країни окуповані Радянським
Союзом після завершення війни, сприяли розгортанню протистояння між країнами, котрі сповідували демократію, та державами, що залишалися фактично сателітами Москви.
В цих умовах США запропонували дієвий механізм виходу з цієї доволі неординарної ситуації, а саме шляхом оптимізації розвитку країн Західної Європи був
План Маршалла, планувалося, що він «… стане ефективним знаряддям у стратегії
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стримування комунізму» [14, с.164–165]. Такий стратегічний підхід дозволив розвивати трансатлантичне співробітництво, хоча з іншої сторони такі дії також
провокували відповідну реакцію СРСР в системі міжнародних відносин. Загалом
План Маршалла позитивно вплинув на формування нового європейського простору, дозволив стимулювати в країнах Європи просунуту демократію, сприяв економічному розвитку і започаткував процес інтеграційних перетворень, що супроводжувалися об’єднанням Європи.
Фактично План Маршалла не був спрямований на зміцнення оборонного сектору чи розвиток безпекових організацій, проте саме такі заходи стимулювали розвиток в країнах Західної Європи тих процесів, котрі пізніше і призвели до створення блоку НАТО та ОБСЄ. «Допомога в рамках Плану Маршалла виявилася
успішною тому, що Європа мала давні традиції підприємництва, ділової кмітливості, високий рівень освіченості населення й технологічних знань поряд з індустріальним потенціалом. Жоден План Маршалла не може виявитися успішним там,
де відсутні ці передумови» [14, с.218]. Беззаперечним є значення і роль Вашингтону у відновленні післявоєнної Європи та зрозуміло, що в системі міжнародних
відносин США керуються й власними інтересами. Відповідно інтереси Америки
та інтереси післявоєнної Європи збігалися зокрема в прагненні відбудови та поширення демократії, котра стала основоположним елементом подальшої глобалізації і фактором боротьби, спрямованим на протидію Москві.
Отже, після реалізації Плану Маршалла європейські країни почали процес
природної інтеграції, яку ознаменувало Об’єднання Вугілля та Сталі. Це також
економічна структура, яку використовували для економічної взаємовигоди, але
пізніше таке партнерство переросло у дещо серйознішу наднаціональну організацію, котру ми тепер ідентифікуємо як Європейський Союз.
Звичайно, що об’єднання країн в Європі повинно було проходити через певні
стадії та набути певного логічного змісту. Економіка в таких умовах виступила
найбільш оптимальним шляхом, адже фінансовий добробут – це запорука розвитку
демократії, це і стабільність, і безпека. Тобто можемо вважати, що ЄС, а в той час
передусім Об’єднання Вугілля та Сталі започаткували формування колективної системи безпеки, починаючи з 1940-х років і впродовж всього ХХ століття. Звісно ж
економічне об’єднання потребує також і захисту, найбільш захищеною і військовопотужною на той час були та й залишаються Сполучені Штати Америки.
Відповідно історик Д.Гаддіс вважає, що ідея військового союзу була ініційована самими європейцями, які досить чітко окреслили необхідність створення
саме військового, а не економічного Альянсу згідно з Планом Маршала [13, с. 28].
НАТО ж ставила за мету захист інтересів демократичних країн на чолі із США та
була запобіжником розгортання конфліктів в Європі після Другої світової війни.
Зрозуміло, що країни Європи, а зокрема Франція, вважали за краще створити іншу
структуру, котра б діяла паралельно із НАТО, а саме ініціювали створення Європейського оборонного товариства, проте такі заходи зазнали невдачі через неузгодженість між країнами Європи.
НАТО, як військовий альянс, забезпечував безпеку тогочасного демократичного світу, котрий протистояв країнам соціалістичного табору під проводом СРСР.
В 2003 році Європейський центр з питань досліджень проблем безпеки ім. Дж. Маршалла оприлюднив доповідь «ЄС та НАТО: гармонізація зусиль у Південно-Східній Європі» в якій йшлося, що «Створення НАТО прискорило та зміцнило процес
інтеграції країн західної демократії. Альянс був покликаний гарантувати безпеку
для країн-членів на випадок нападу СРСР та його союзників та протидіяти будьяким планам нападу на Західну Європу» [10, с.25]. Варто зазначити, що завдяки
створенню Північноатлантичного альянсу було сформовано також і започатковано
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становлення ЄС, адже і в сучасних історичних вимірах невід’ємною складовою
вступу до Європейського Союзу є членство в НАТО. Припускаємо, що вплив військового співтовариства на формування Європейської системи безпеки є ключовим
і неможливим у сучасному світі без такої наднаціональної організації, як ЄС, без
блоку НАТО. Економічний розвиток сучасного світу, інтеграція та трансформація
країн є неможливим без налагодження якісної системи безпеки.
Варто додати, що специфіка діяльності безпекових організацій в основному
стосувалася не тільки запобіганню конфлікту, котрий міг бути реалізований через
суперечки з СРСР, а найбільшого остраху та усвідомлення загрози було з приводу
конфлікту з застосуванням ядерної зброї. Напруга між країнами Європи та СРСР
не знижувалася і це було як проявом логічної еволюції системи міжнародних відносин і інтеграції, так і реакцією демократичних країн на тиск СРСР та підписання
Варшавського договору.
Об’єднання країн Варшавського договору (далі ОВД) під проводом СРСР також було спрямоване на подолання конфліктів у властивій для Москви формі. У
травні 1955 р. у Варшаві представники Албанії, Болгарії, Угорщини, НДР,
Польщі, Румунії, СРСР і Чехословаччини підписали Договір про дружбу, співробітництво і взаємодопомогу. В Договорі підкреслювалося прагнення його учасників до створення колективної безпеки в Європі, хоч було зрозумілим, що найважливіше спрямування ОВД полягало в активному протистоянні НАТО [2, с.707].
Відповідно, протягом 36 років такий світовий устрій формував систему міжнародних відносин, систему безпеки тогочасного світу.
Наступним етапом в еволюції і становленні системи колективної безпеки
стало створення Наради з безпеки та оборони в Європі, котра започаткувала свою
діяльність з травня 1972 року. Фактично Нарада, що тривала і об’єднала собою 33
Європейські країни США та Канаду, зуміла додатково знизити рівень конфліктогенності в тогочасній системі міжнародних відносин, було досягнуто низку домовленостей, в тому числі із Москвою, котра зберігала за собою статус-кво.
Відповідно, Нарада з безпеки та оборони в Європі з плином історичних подій
трансформувалася в Організацію з безпеки і оборони в Європі (ОБСЄ). Зрештою
ОБСЄ у дусі Хартії ООН вважається регіональною організацією у глобальній системі колективної безпеки [11]. Можемо припустити, що безпекові організації в
своєрідній манері впливали на трансформацію політичного простору та взаємозв’язків у системі міжнародних відносин.
Варто зазначити, що все ХХ століття проходило складні зміни, на котрі вплинули дві світових війни. Відсутність якісної комунікації і дієвих механізмів забезпечення безпеки між державами в таких умовах можна пояснити декількома факторами:
По-перше, на нашу думку, на становлення і глобальні трансформації вплинули передусім зміни в науково-технічному рівні розвитку. З конструктивної точки зору науково-технічний прогрес покращив у тогочасному суспільстві передусім військово-промисловий сектор, але не дозволив країнам адаптуватися до нових ринкових умов, що і призвело до надмірного споживання ресурсів. Відповідно Перша і Друга світові війни були орієнтовані на перерозподіл благ, ресурсів
і економічного впливу;
По-друге, світ в ХХ столітті почав стрімко глобалізуватися і військові конфлікти цьому також сприяли, хоча саме явище конфліктів та військових сутичок є
деструктивним, проте збереглися конструктивна тенденція, котру можна описати
як здатність світового співтовариства консолідуватися до викликів і загроз тогочасного світу, що і опосередковано призвело до появи нових безпекових органі10

зацій, котрі неординарно, проте ефективно впливали на систему відносин. Трансформація системи відносин проходила динамічно а основну роль в цьому процесі
в середині і наприкінці ХХ століття відігравали саме безпекові організації;
По-третє, в глобальному просторі, як ми бачимо, в силу перебудови системи
міжнародних відносин та безпекових організацій у викликах сучасних загроз змінюється і сприйняття історичної дійсності. Тому надзвичайно важливим є спроба
дослідити безпекові організації та їхній вплив на формування взаємозалежностей
системи міжнародних відносин.
Доволі цікавим нам також видається дослідження еволюції безпекових ініціатив такої військової організації як НАТО, адже саме ця організація нині є найбільш впливовою в глобальному просторі та неординарною і потребує детального
історичного аналізу від моменту її заснування та до сьогодні.
Переходячи до висновків, варто зазначити, що все ХХ століття проходило
складні зміни, на котрі вплинули дві світові війни. Відповідно, Перша і Друга світові війни були орієнтовані на перерозподіл благ, ресурсів і економічного впливу.
Трансформація системи відносин проходила динамічно, а основну роль в цьому
процесі в середині і наприкінці ХХ століття відігравали саме безпекові організації, які під час свого формування в середині ХХ століття вплинули на систему
міжнародних відносин, допомогли побороти низку криз і конфліктів.
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О. Ю. Висоцький
ПУБЛІЧНА ДИПЛОМАТІЯ ЯК ФОРМА НОВОЇ ПРОПАГАНДИ
Публічна дипломатія є формою пропаганди на міжнародної арені під евфемістичною назвою. Такої точки зору додержуються, наприклад, К.Осгуд [8,
p.543], Г.Р.Беррідж та А.Джеймс [3,p.197]. Прагнення ряду вчених провести вододіл між публічною дипломатією та пропагандою [5,р.17] є зрозумілим, але не достатньо обґрунтованим. Зрозумілою ця позиція виглядає тому, що будь-яка країна
в сучасному світі не може відкрито визнати, що займається міжнародною пропагандою, оскільки тут же зустріне осуд з боку світової громадськості. Разом з тим,
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приховування пропагандистських практик під парасолькою публічної дипломатії
є достатньо прийнятним, оскільки як слово «дипломатія», так і слово «публічна»,
викликають позитивні емоції та, на відміну від міжнародної пропаганди, не вказують на зовнішньополітичну загрозу. Справді, публічність має такі позитивні конотації як «відкритість», «гласність», «демократичність», а дипломатія – такі не
менш привабливі конотації як «ввічливість», «добропорядність», «миролюбність», «гуманність».
Не достатньо обґрунтованим прагнення виокремити публічну дипломатію від
міжнародної пропаганди виглядає тому, що одним із головних критеріїв цього
виокремлення висувається характер комунікативного впливу. У випадку пропаганди - це монологічний комунікативний вплив, у випадку публічної дипломатії
– діалогічність, інтерактивність. У зв’язку з цим, варто зауважити, що така якість
пропаганди як монологічність ніколи не була визначальною для характеристики
її сутності. Якщо скористатися визначенням одного із відомих теоретиків пропаганди Г.Лассвелла, то пропаганда є керуванням колективними настановами за допомогою маніпуляції значимими символами, тобто формуванням нахилів діяти
згідно з певними зразками оцінювання. Причому настанови повинні виводитися
із знаків, які мають загальноприйняте значення [4, p.627].
Якщо уважно проаналізувати технології публічної дипломатії, можна стверджувати, що вони спрямовані саме на формування позитивних настанов щодо
політики держави (насамперед, зовнішньої), яка здійснює публічну дипломатію.
Причому такі технології, як, наприклад, наукові та освітні обміни, покликані
сформувати настанови через впровадження відповідних ціннісних критеріїв у
свідомість об’єктів публічної дипломатії, які дозволяють їм оцінювати політику
іншої держави позитивно та, іноді, вважати її більш значимою чи гідною, ніж
політика власної країни. Безумовно, непомітне впровадження критеріїв
оцінювання є маніпуляцією та арсеналом методів пропаганди.
Якщо порівняти мету міжнародної пропаганди та публічної дипломатії, ми не
помітимо різниці. Вона полягає у просуванні інтересів держави на міжнародній
арені. Публічна дипломатія це робить за рахунок «вербування» авторитетних
діячів, лідерів громадської думки за кордоном. З їх допомогою суб’єкти публічної
дипломатії ефективно збільшують привабливість культури своєї країни, домагаються прихильності зарубіжних ЗМІ, сприяють тим самим зростанню добробуту
і могутності своєї країни, її політичного впливу в світі.
Примітно, що один із сучасних теоретиків публічної дипломатії Дж.Меліссен,
намагаючись виокремити публічну дипломатію від пропаганди, пише про «нову
публічну дипломатію» та «традиційну пропаганду» [5,р.17], тим самим розширяючи поле відмінностей. Проте, зазначимо, що пропаганда, разом з іншими соціогуманітарними технологіями, еволюціонувала, збагачувалася і вже не тотожна
своїй історичній попередниці. Тому правильною позицією зараз є говорити про
нову пропаганду та відносити сучасну публічну дипломатію до її форм.
Симптоматично, що автор концепції «м’якої влади» Дж.С.Най-мол., зі
здійсненням якої пов’язують публічну дипломатію, використовує слово «спокуса» для ілюстрації механізму дії м’якої влади [6, p.29]. Зазначимо, що спокуса
як інструмент публічної дипломатії вказує на маніпулятивний характер останньої,
що споріднює її з пропагандою. Разом з тим, треба визнати, що спокуса виступає
в сучасному світі універсальною технологією здійснення влади. На це звертає
увагу Ж.Бодрийяр, що пише: «спокуса проникає усюди, нишком чи відкрито, пронизуючи будь-які соціальні відносини» [1,c.301-302]. Не зайвим буде у даному
зв’язку згадати англійського вченого Н.Дж.О’Шанесі, що досліджував сутність
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пропаганди. У своїй книзі з красномовною назвою «Політика і пропаганда: зброя
масової спокуси» він відстоює думку, що поняття «спокуса» описує мистецтво
процесу пропаганди. «Ефективна пропаганда є часто спокусливою пропагандою»
[7, p.VI], – зазначає Н.Дж.О’Шанесі.
У контексті теорії Ж.Бодрийяра нова пропаганда, як і публічна дипломатія,
що є її формою, уявляють собою низку симуляцій реального. Так, публічна дипломатія є симуляцією комунікації та симуляцією дипломатії, але, не можна сказати, що вона не є комунікацією та дипломатією, оскільки має їх певні ознаки.
Симуляція, за словами Ж.Бодрийяра, «ставить під сумнів відмінність між «істинним» і «хибним», між «реальним» і «уявним»» [2,c.8]. Тому впізнання публічної
дипломатії об’єктами її впливу відбувається за рахунок успішних демонстрацій
як двобічних комунікацій, так і втілення бажань закордонної громадськості щодо
споживання високих суспільно-політичних ідеалів. Не важко зрозуміти, що
публічна дипломатія експлуатує міф про райське місце, яке має ідеальні умови
для існування.
Висновки. Отже, публічна дипломатія є свого роду реалізацією пропагандистської влади на міжнародній арені, просуванням інтересів держави в світі за
рахунок стимулювання бажання закордонної громадськості споживати ідеали демократичності, раціонального управління, добропорядності, добробуту, безпеки,
успішності та необмежених можливостей розвитку людського потенціалу.
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М. А. Срібна
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЄ ЖИТТЯ ПОЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ
НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ В КІН. ХХ СТ.
У ЗБІРЦІ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Стратегічне партнерство між Україною та Польщею є важливою умовою євроінтеграції. Культурно-освітні громади українців в Польщі та поляків в Україні
виступають надійним гарантом співпраці та партнерства між обома державами.
Дослідження міжнародних відносин між Польщею та Україною на рівні національних меншин є доволі популярною темою, яка розглядалась істориками у різний
період. Варто виділити таких дослідників, як Калакура О. [1], Осіковіч Ж. [7], Медведчук Н. [2], Стрільчук Л. [8], Моцок В. [3] та ін.
В наукових працях автори використовували різноманітні архівні документи,
договори між Польщею та Україною, наукові публікації українських та польських
істориків, періодику тощо. Проте, варто виділити ще одне важливе джерело для
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вивчення даної тематики. Це фондове зібрання Національного музею історії України, яке доповнить наукові доробки істориків. В колекції представлені матеріали І Конгресу поляків України, що відбувся 13 травня 1990 р. в Києві, який засвідчив прагнення поляків України до відродження національної самобутності [4]. У жовтні того ж року пройшов ІІ Конгрес поляків на якому було створено
Спілку поляків України, затверджено її статут та програму діяльності. Головною
метою Спілки визначено «національне відродження поляків, пробудження та розвиток національної свідомості, робота задля громадського і культурного розвитку громадян України польського походження». Крім того, Спілкою створена мережа курсів з вивчення польської мови. Культурно-освітні організації польської
меншини діють в різних областях України (Житомирській, Івано-Франківській,
Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Одеській, Харківській,
Миколаївській, Черкаській областях) [5].
Також в музейній колекції зберігається копії документів про співробітництво
в галузі культури, науки і освіти між двома державами [6]. Польські громади в
Україні доволі активні в сфері культурного співробітництва (різноманітні фестивалі, лекції, кіномистецтво, музейна та архівна справа тощо). З 1999 р. в Києві
відкритий Інститут польської культури, мета якого формування образу Польщі як
сучасної та демократичної держави, що має великий культурний і науковий потенціал, та готова до європейської інтеграції. Наведені факти свідчать про активне
культурне-освітнє життя польської громади в Україні. Виникнення та розвиток
різних польських організацій є результатом довгого історичного розвитку обох
держав, а їх діяльність стала важливим фактором формування українсько-польських міждержавних взаємин. У свою чергу Національний музей історії України й
надалі поповнює фондове зібрання з даної тематики та сприяє подальшій міжнародній співпраці через реалізацію спільних виставкових та наукових проектів з
польськими науковцями.
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С. Д. Герчаківський
ПРОЯВИ МИТНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В ГЛОБАЛЬНОМУ
ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ ВИМІРАХ
Протидія злочинності у митній сфері є однією з найважливіших форм боротьби фіскальних органів держави з протиправними проявами, що спрямована
на попередження митних деліктів, виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню митних правопорушень.
Питання, що пов’язані із існуванням митної злочинності в світі та Україні,
профілактикою митних правопорушень, девіантною поведінкою суб’єктів митної
системи вивчалися фахівцями в галузі митного права, теорії управління, фінансів.
Окремим науковим та прикладним проблемам протидії девіантній поведінці приділяли увагу в своїх роботах такі вчені, як К. Антонов, О.Бандурка, A.Берлач,
А.Войцещук, В. Володимиров, О. Долженков, Є. Додін, А. Закалюк, І. Іващук,
Г.Кириченко, Ю. Ляпунов, О. Максимов, В. Мартинюк, Є. Скулиш, Б. Тишкевич,
Ю.Сучков, В.Філонов, І.Шинкаренко та ін. Проблеми митної злочинності,
девіантної поведінки суб’єктів, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність
є актуальною з огляду на її недостатню розробленість та фрагментарність в сучасній українській фінансовій науці.
Так, Є.В.Додін обстоює ідею введення до наукового обігу поняття «митна злочинність», під якою пропонує розуміти сукупність злочинів, що вчиняються в
сфері митної діяльності або митної справи. Критеріями вирізнення митних злочинів названо ознаки об'єктивної сторони: порушення правил переміщення через
митний кордон України різних об'єктів; місце вчинення злочинів - митний кордон
України; спосіб вчинення - переміщення поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю; предметами злочинних посягань є предмети контрабанди, які вилучені з цивільного обігу або обіг яких обмежено [1]. Відзначимо,
що особливий феномен існування митної злочинності пов'язаний з існуванням
специфічних форм девіацій в митній сфері. Девіантні форми поведінки в наш час
не тільки стрімко поширюються, але й набувають особливих рис, незвичних і
навіть лякливих для суспільства. Іноді девіації прямо ведуть до протиправних і
злочинних дій, а тому стає зрозумілим інтерес до цього феномена як з боку теоретиків, практиків, так і суспільства загалом.
Класичними митними деліктами, що формують сукупність поняття «митна
злочинність» є контрабанда та порушення митних правил. Результати проведеного дослідження [2] потенційних обсягів зростання контрабанди в Україну показують її суттєве зростання в наступні роки. Окрему увагу потрібно звернути на
розподіл контрабандних поставок за основними категоріями товарів. Як бачимо,
найбільш ризиковими товарними групами є: машини та електроніка 21,4%,
хімічна продукція 14,3%, транспорт 10,6%, текстиль та одяг 9,8%, та аграрний
сектор - в середньому по 5% на кожну підгалузь: продукти тваринного походження продукти рослинництва і продукти харчування. Якщо акцентувати увагу
на географічному розподілі, то найбільші порушення у торгівлі спостерігаються з
«сусідами» України по сухопутному кордону та найбільшими торгово-економічними партнерами в зовнішніх відносинах: Польща (16,7%), Російська Федерація (15,7%), Німеччина (9,5%), Угорщина (7,1%) та Китай (3,9%). Оцінка питомої ваги Китаю в контрабандних потоках є дещо заниженою порівняно із фактичною, що пов'язано із згаданими вище «чорними» поставками. Так, рівень тіньової
економіки в Китаї складає в середньому 12,1%, що еквівалентно $1,5 трлн; значна
частка експорту відвантажується в тіньовому режимі та не відображається у торговій статистиці КНР.
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Також звертає на себе увагу щорічне збільшення фактів незаконного переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з використанням поштових та експрес-відправлень, так у 2014 році було виявлено 101 факт
незаконного переміщення наркотиків з використанням поштових відправлень, що
становило 9% від загальної кількості зазначених правопорушень, у 2015 році - 189
фактів (19%), у 2016 році виявлено 383 зазначених фактів (34%), у 2017 році - 595
фактів (42%). Найбільша кількість фактів виявлення наркотиків у поштових
відправленнях з таких країн: Нідерланди, Ізраїль, Німеччина, Китай, Таїланд [3].
Митна злочинність як певний феномен обумовлюється корупційною природою взаємостосунків між усіма суб’єктами митних правовідносин, а тому розгляд
питання корупції в митній сфері є необхідним. Корупція в митній сфері має транснаціональний і транскордонний характер. У ній беруть участь митні адміністрації
країн-постачальника товару, країни-покупця, країни-транзитери, правоохоронні
органи, міжнародні компанії, численні посередники, місцеве населення з прикордонних населених пунктів. Рух через національні кордони контрабанди, фальсифікату та неврахованих товарів забезпечують, як мінімум митні, прикордонні,
контролюючі органи, а також правоохоронні органи двох держав, що мають
спільний кордон. У зв'язку з цим наївно думати, що окрема взята реформа митних
органів сприятиме подоланню корупції на митницях. У країні, де тіньовий обіг
товарів і послуг становить понад 40%, високий рівень корупції на митницях явище закономірне.
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А. В. Молочкова, В. О. Пермінов
ПЕРСПЕКТИВИ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ НАТО
Геополітичні аспекти безпеки справляють все більший вплив на систему міжнародних відносин, яка в умовах сьогодення домінує у формуванні нового світового порядку та зазнає значного оновлення й розвитку. НАТО є важливим учасником геополітичних відносин у сфері безпеки, тому що це політико-військовий
альянс, відданий принципові колективної оборони як основи для збереження
миру та забезпечення майбутньої безпеки.
Розробці вище означеної проблематики присвячено певну кількість праць відомих дослідників. Наприклад, праці О.С.Вонсовича, Т.В.Брежнєвої, О.С.Полторацького, В.Г.Воронкової [1] та багато інших.
Дослідження присвячено аналізу геополітичної стратегії НАТО. На сьогодні
європейська політика НАТО зосереджена, переважним чином, на безпекових питаннях, а також на розширенні діалогу як з країнами-членами, так і з країнамикандидатами [1, c.115].
Через нестабільну ситуацію, яка складається на міжнародній арені співробітництво між Північноатлантичним альянсом і ЄС посилюється у чотирьох сферах:
цивільно-військове планування; кіберзахист; обмін інформацією; аналіз і узгоджена стратегічна комунікація з метою виявлення дезінформації і передачі правдивої інформації.
Укріплення безпеки в Європі постає одним з ключових завдань для НАТО, з
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огляду на появу ряду нових викликів та загроз. На підставі цього збільшилась чисельність візитів представників НАТО до європейських країн. Прикладом можуть слугувати ряд навчань в Угорщині на полігоні Баконі, які були присвячені проблематиці
так званої «розумної енергетики» – випробуванню енергозберігаючих рішень, запропонованих НАТО з метою зменшити витрати і водночас посилити оперативну сумісність і військову ефективність [4]. Такого роду навчання є корисними з точки зору
приділення більшої уваги до енергозберігаючих технологій з метою оптимізації ряду
технологічних завдань для підтримки належного рівня безпеки в Європі. Завдяки таким діям НАТО посилює свій геополітичний вплив у цьому регіоні.
Важливим питанням для НАТО залишається вирішення конфліктної ситуації
на сході України, яка загрожує європейській безпеці. Анексія Росією Криму та
події на сході України активізували дії НАТО щодо перегляду підходів до забезпечення стійкості країн-учасниць Альянсу. В геополітичному контексті Україна
важлива для НАТО, тому що організація отримує додаткову оборону, яка зможе
стримати російську агресію, якщо вона буде поширюватися по всій Європі. Також
НАТО розширить свій вплив та буде мати можливість будувати свої військові
бази для збереження суверенітету країн-членів Альянсу.
Іншим вектором геополітичної стратегії НАТО є питання Середземномор’я.
Варто виділити основні елементи підходу до геостратегії НАТО для у цьому регіоні. Альянсу необхідно розглянути свої основні цілі, дивлячись на південь. Насправді вони нічим не відрізняються від інших місць в зоні відповідальності
НАТО: стримування і захист від непередбачених обставин і захист спільних інтересів безпеки. Лівія більше не становить загрозу зброї масового ураження для Європи. Але Сирія і Іран володіють значними ракетними арсеналами та зброєю масового ураження, які здатні досягти європейських кордонів. Територіальні загрози більш очевидні на сході НАТО, але непередбачені обставини такого роду
також можна уявити на півдні [3].
В рамках Ініціативи адаптації НАТО GLOBSEC лідери і експерти з усіх куточків євроатлантичного співтовариства понад року розглядали стан колективної
оборони НАТО. Вони підготували низку доповідей, в яких проаналізували стратегічні, військові, оборонно-промислові і технологічні зміни, що відбуваються в
ХХІ сторіччі, і які зумовили необхідність замислитись над тим, як Альянсу продовжувати адаптуватись для того, щоб відповідати на виклики сторіччя, в якому
сама ідея безпеки і оборони радикально змінюється [2].
Зважаючи на швидке проникнення нових технологій, роль, функція, методи і
структура НАТО повинні радикально змінитись, щоб колективна оборона і стримування залишались надійними. Альянсу необхідна геополітична стратегія майбутнього, яка повною мірою інтегрує гібридну війну, кібервійну, протидію тероризму. Дуже важливо, щоб НАТО використовувала вплив нових технологій на
простір безпеки і простір бойових дій. Альянсу потрібно краще опановувати і використовувати нові інформаційні технології і систематично здійснювати ретельне
виявлення новітніх можливостей.
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О. В. Барабаш
КРАЇНИ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ ТА КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ
МІЖ «КОЛІЄЮ» СТАРИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ
ТА «СТЕЖИНОЮ» ПОШУКУ НОВИХ
При всій різнорідності ситуації щодо багатьох параметрів у 33 формально незалежних країнах Латинської Америки та Карибського басейну, тим не менш, разом з
усвідомленням зростання ролі регіону щодо значущості ролі у майбутності світу,
простежується спільний запит й лінія розвитку відносно «переналаштування» системних основ способу життя з виходом на подолання застарілих негативів соціального характеру. У цьому контексті пробуджене громадянське суспільство країн регіону, за активної участі й підтримки представників наукових кіл, намагається віднайти витоки походження й відтворення зон соціальної проблемності, механізми появи заниження регіональної чи національної самооцінки і відповідної їм суспільної
контр-продуктивності, конфліктно-насиченої результативності. Одна з причин, яка
уважно досліджується в ракурсі виходів на образи майбутнього – особливості формування місцевих ідентичностей. Як відзначає Еміліо Гарсіа, регіон знаходиться під
суттєвим впливом стійких і нав'язаних зовнішніми силами стереотипів і уявлень
щодо можливостей самоідентифікації, співвідношень індивідів і груп в межах умовних ідентичностей, що є сформованими певними цінностями, характерними поведінковими рисами, підвалинами способу життя тощо [5]. Виходячи на тематику ідентичності, місцеві автори інколи додають – «La identidad tra´gica» (трагічна ідентичність) [2]. Так, будь-який громадянин Республіки Ель-Сальвадор завжди насторожено пам'ятає, що він репрезентує країну, що є батьківщиною одного з наймогутніших злочинних угрупувань світу, що є широко представленим в США, та і близько
60 тис. населення Сальвадору з загальних 6,5 млн відкрито визнають свою приналежність до нього – MS’13 (Mara Salvatrucha). Країну, що інколи, наче з бравадою, визнає своє лідерство разом з Венесуелою останніх років та Гондурасом в сумній статистиці кількості вбивств на 100 тис. населення. Країну з найнижчими показниками
мінімальної заробітної платні в регіоні (на рівні 300 дол.) та загального рівня життя.
На цьому фоні наче «губляться» і надбання сальвадорської культури і здобутки місцевих науковців, краса самої найбільш густозаселеної маленької за територією країни Центральної Америки. Відтворюється і поновлюється настанова свідомості, що
«колись» саме жорстоке місцеве життя «встановило» такий середньостатистичний
стандарт-образ сальвадорця, який має виживати лише завдяки жорстокості в країні,
що сповнена несправедливості й марності намагань добре жити за рахунок праці.
Так поколіннями встановлюється trampa de profecía autocumplida (пастка самоздійснюючогося пророцтва). «El tópico a partir del cual se percibe al salvadoreño es la
violencia… Y una violencia en su forma más extrema: el crimen cruel y hasta espantoso…
Una población de víctimas y victimarios es el estereotipo dominante» [2] – усвідомлення
подібного порядку речей породжує «константу»: трагедія як колективний історичний факт, що знаходиться в основі сальвадорської ідентичності.
Мексика та Бразилія за багатьма показниками щодо рівня життя, параметрами
соціальної мобільності населення, інше, входять до переліку країн, що розвиваються достатньо динамічно. В Мексиці після широкого суспільного обговорення
кількох альтернативних програм стратегій розвитку, що були представлені колективами авторів-науковців, впроваджені, зрештою, реформи виборчого законодавства,
взято загальний курс на високі соціальні стандарти життя ( якість і доступність
освіти й медицини, подолання соціальної нерівності). Але, мабуть, перші асоціації
щодо країни, що власне вкладається в схеми нашого стереотипного, історично-звичного сприйняття Мексики, і що наносить їй важкі іміджеві втрати – високий рівень
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насильницької злочинності в окремих регіонах ( у зв'язку з наркотрафіком, шляхами
незаконного переміщення осіб з Африки, Центральної Америки до США). У штатах Сіналоа, Мічуакан об'єднання громадян самі намагаються в різний спосіб протистояти злочинності. Але, вочевидь, цю головну битву за безпеку своїх громадян
держава і суспільство поки що програють. Характерною є історія із захопленням
цілого великого міста Кульякан і подальшим відступом поліції й спецназу з виконанням вимог картелю Сіналоа відпустити захопленого поліцією сина лідера одного з 3-х найрозгалудженіших злочинних угрупувань Хоакіна Гусмана Лоера. На
демонстраціях 8-9 березня 2020 року у тих містах, де вони проходили (9 березня
жінки Мехіко свідомо не вийшли на роботу і, загалом, не виходили навіть з дому,
щоб показати «світ без жінок» [1]), жінки йшли з плакатами «No nos maten!» – «Не
вбивайте нас!» (Тільки за ці 2 дні в країні було вбито 21 жінку – 8-го/10 і 9-го/11.)
Загалом же, 2019 рік став найбільш жорстоким за кількістю вбивств у Мексиці 21
століття (34 579) [3].
Отже, в регіоні зараз спів-існують дві тенденції: 1) слідування за «ескізами» тих
ідентичностей, що пов'язані з історичним минулим, його негативним досвідом, у
тому числі у зв'язку з нав'язаними зовні проекціями способу розбудови життя, які
тривалий час «прирікають» на жорстокість, злочинність, безвихідь, трагізм.
2) окреслювання рис нової, набутої виключно власним досвідом ідентичності успішності, динамізму, набуття заможності на основі пошуку стратегій розвитку за активної участі різних кластерів громадянського суспільства, використання новітніх
(мережевих) форм громадянської активності. Як правило, вони сполучаються в різній динаміці та амплітудності вираження у соціополітичному житті країн регіону,
але досвід, скажімо, Коста-Ріки чи Уругваю щодо консолідованого підходу під керівництвом соціально відповідальних груп з вирішальними ресурсами щодо організації суспільств і прийняття рішень (еліт) засвідчує головне – можливі докорінні
зміни основ і змісту ідентифікацій, що є значним підґрунтям і фактором масових
пере-орієнтацій у розбудові якісно відмінної, благополучної майбутності.
Список використаних джерел
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M. A.Soroka
FINANCIAL GLOBALIZATION IN THE PROCESS
OF INTERNATIONAL RELATIONS
The sphere of international relations is the system of transboundary social interactions, which subjects are the states, the international intergovernmental and international
non-governmental organizations, transnational corporations and, under special conditions, private persons [1].
One of the major aspects of the international relations is globality. The semantic
concept of «globality» is connected with the Latin word «globus», translated as globe.
So, «globality» means life in the world community where any country cannot exist without interaction with other countries.
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Therefore, globality, is the situation when the restrictions imposed by national borders are overcome and the uniform world community is formed [2].
It is also important to specify also concept of «globalization».
Globalization is the process of global economic, political and cultural integration
and unification.
One form of globalization is financial globalization. Financial globalization means
the process aimed at forming of a single financial market and proceeds on the basis of
the international movement of financial capital.
Financial globalization involves the creation of international financial markets and
their functioning. It also provides integration of internal financial markets and national
markets interaction.
International financial markets are huge financial centres that mobilize and redistribute significant amounts of financial resources worldwide [3].
From a functional point of view, it is a system of accumulation and redistribution of
world financial flows for the purpose of continuous and cost-effective reproduction. From
an institutional point of view, it is a complex of banks, specialized financial institutions,
stock exchanges through which the movement of world financial flows is carried out.
The main purpose of the international financial market is to ensure the redistribution
of accumulated free financial resources between countries for the sustainable economic
development of the world economy and to generate a certain income from these operations.
The functional purpose of the international financial market is to ensure international liquidity, the ability to quickly attract sufficient financial resources in various
forms at a favourable condition at the supranational level [3].
Thus, financial globalization is not only a boundless system of interaction between
the financial resources of different countries, but also an integral part of the international
relations formation.
References

1. Бандурка О.М. Гроші та кредит / О.М. Бандурка, В.В. Глущенко, А. С. Глущенко. – Львів:
Магнолія 2006, 2014. – 368с. 2. Гетьманчук М.П. Політологія: навч. посіб. / М.П. Гетьманчук,
В.К. Грищук, Я.Б. Турчин та ін.; За ред. М.П. Гетьманчука. – К.: Знання, 2011. – 415 с. 3. Коваленко Д.І. Фінанси, гроші та кредит: теорія і практика [текст]: навч. посіб. / Д.І. Коваленко,
В.В. Венгер. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 578 с.

І. І. Юхименко
ДО ПИТАННЯ ОСНОВНИХ СТРАТЕГІЙ
РЕАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ПІВНІЧНОЇ КОРЕЇ
Проблема розуміння та інтерпретації зовнішньої політики Північної Кореї є
однією із актуальніших в сучасному науковому дискурсі. Це пов’язано з тим, що
Корейська народно-демократична республіка (далі –КНДР) залишається достатньо закритою від світу державою. Разом з тим, ця закритість в умовах сучасного
глобалізованого світу сприймається як певна девіантність, яка може вказувати на
майбутні небезпеки. Все це актуалізує виявлення та вивчення стратегій реалізації
зовнішньої політики КНДР.
Стратегії реалізації зовнішньої політики Північної Кореї – це основні напрями
застосування нею зовнішньополітичних технологій на світовій арені з метою досягнення основоположних цілей, що визначені її державними інтересами. Іншими
словами, стратегії – це групи технологій зовнішньополітичної дії, обумовлені
прагненням максимально втілити потенціал країни.
Виявимо та висвітлимо основні зовнішньополітичні стратегії КНДР.
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Однією із значимих стратегій зовнішньої політики Північної Кореї є стратегія
національного добробуту або державного будівництва. Стратегія передбачає використання досягнень країни на міжнародній арені для покращення життя в її середині, для покращення внутрішньої політики, Як зазначав член Політбюро і секретар ЦК КПК Тхе Бок Чхве, «прискорити будівництво процвітаючої соціалістичної нації, прискорити культурну революцію і побудувати цивілізовану
соціалістичну націю через наші власні зусилля, щоб ми могли пишатися собою
перед усім світом» [1, р.2].
Другою важливою стратегію є стратегія суверенітету. Це прагнення держави
приймати політичні рішення відповідно до своїх власних інтересів, а не на
підтримку цілей інших держав, реалізовувати свій власний вибір на міжнародній
арені. Одним із джерел цієї стратегії є антиколоніальний настрій.
Стратегія активної незалежності полягає у прагненні розвивати відносини з
якомога більшим числом країн, але лише з тими, хто не бути зазіхати на її суверенітет та єдність з якими буде укріпляти позиції КНДР на міжнародній арені.
Йдеться, насамперед, про ідеологічно близькі, соціалістичні країни або дружні
держави, що можуть протидіяти тиску Сполучених Штатів. До таких дружніх
країн відноситься Китай та Росія.
Стратегія ізоляції передбачає боротьбу проти будь-яких посягань на гідність
та суверенітет держави, забезпечувати неприступність її кордонів, захист своєї
політичної системи та національної гідності як основоположних цінностей від
будь-якого тиску ззовні.
Стратегія революційного визволення містить готовність КНДР керувати різними видами революційного руху за кордоном для звільнення інших народів або
держав, надавати їм фізичну, моральну, політичну або ідеологічну підтримку або
натхнення, активно працювати над руйнуванням старого міжнародного порядку
панування і підпорядкування, забезпечувати становлення нового порядку на основі рівності, справедливості та чесності, будувати справедливий і рівноправний
світ відповідно до ідеалів незалежності, миру і дружби [2, p.7]. Стратегія революційного визволителя передбачає протидію країнам-ворогам, до яких відносяться
США та їх союзники, та підтримку країн-друзів, до яких належать аналогічно думаючі радикальні антиімперіалістичні країни, до яких можна віднести Кубу і
Еквадор у Латинській Америці та Танзанію і Зімбабве в Африці.
Стратегія антиімперіалізму передбачає боротьбу проти імперіалістичних
країн, що здійснюють агресію та втручання в справи незалежних країн. Під «імперіалістичними країнами» розуміються США та їх союзники.
Стратегія захисту глобального світу передбачає нарощування військової сили,
використання ядерного стримуючого фактору для забезпечення миру та безпеки
у глобальному та регіональному масштабі, створення нового справедливого порядку, де не буде панування США. Стратегічна концепція захисту глобального
світу ґрунтується на конфронтаційному розумінні світового устрою, тому включає зовнішньополітичні технології залякування, підтримки миру силою.
Стратегія захисту миру в регіоні пов’язана в основному з протистоянням на
Корейському півострові, але передбачає також боротьбу за мир та безпеку в усьому
Азіатсько-тихоокеанському регіоні проти реакційних та імперіалістичних сил.
Реалізація вищезазначених стратегій передбачає реалізацію КНДР таких
зовнішньополітичних технологій як: 1) зміцнення могутності держави, що
пов’язана з укріпленням політичної, економічної та військової сили; 2) сприяння
звільненню країн від залежності, що передбачає та виправдовує здійснення зусиль
проти могутності США та їх союзників у світі, підтримку визвольних рухів за
кордоном; 3) захисту чистоти власних цінностей, що передбачає зміцнення
солідарності зі своїми прихильниками на позиціях поваги до ідеологічної та
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політичної самобутності та реалізації принципу неприєднання; 4) технологія
підтримки ядерного роззброєння передбачає пропагування ядерного озброєння та
одночасно виправдовує наявність у КНДР власної ядерної зброї як стримуючого
фактору; 5) технологія позиціювання себе як мирної країни включає миролюбні
заяви Північної Кореї про власну миролюбність; 6) технологія вірного союзника
передбачає безумовну підтримку керівництва країни, з якою у КНДР союзницькі
відносини; 7) технологія боротьби з ворогами передбачає протистояння на
міжнародної арені з США та їх союзниками заради миру, протидії фанатикам
війни та втручання у внутрішні справи країн; 8) технологія союзницького
співробітництва з країнами Півдня передбачає союзницькі відносини з Кубою,
Іраном, Сирією, Лівією, Колумбією задля укріплення їх суверенітету.
Висновки. Отже, нами були виявлені такі основні зовнішньополітичні стратегії
КНДР як 1) стратегія національного добробуту або державного будівництва, 2) стратегія суверенітету, 3) стратегія активної незалежності; 4) стратегія ізоляції, 5) стратегія революційного визволення, 6) стратегія антиімперіалізму, 7) стратегія захисту
глобального світу, 8) стратегія захисту миру в регіоні. Реалізація цих стратегій передбачає застосування цілого комплексу зовнішньополітичних технологій КНДР.
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V. I. Ostapiak
TRENDS OF STRATEGIC PARTNERSHIP AND MANAGEMENT
Researchers claim that strategic partnerships are usually related to the defense and
security sector, although bilateral strategic economic, investment, educational or cultural relations may be noted. There are several approaches to understanding the essence
of the term «strategic partnership», in particular skeptics note that the concluded interstate agreements are based on a specific international political context, formed under
certain time conditions, and therefore such agreements have their own context, which
cannot be projected from the past to the present; scientists who hold a neutral stance on
forming a strategic partnership consider it as a form of combination of status interstate
relations; proponents stress that developing a strategic partnership depends on how successfully one or both parties are able to balance between the conflicting interests of their
partners and minimize political, economic, military or social risks of cooperation [2].
For scientific presentation of research problems, this article includes terminology,
which is reflected in specialized scholarly works about the place and role of global actors, their interaction and interdependence in global development, in particular, such
terms as international cooperation, foreign policy and strategic partnership:
– international cooperation means the interaction of actors on the basis of a positive
and adaptive perception of each other, characterized by such compatibility of interests
and goals, which results in the coordination of their actions to achieve a common goal.
The category of cooperation in international relations is a dichotomous category opposite to the category of international conflict. Most researchers recognize the dialectical
nature of the interaction of these two situational characteristics, preferring one of them
as the dominant form of the system of international relations, in particular, the primacy
of cooperation over conflict is considered to be the central axiom of most concepts of
international integration [1].
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– the foreign policy strategy is defined as the system of actions taken by the state to
achieve the goals of foreign policy, as well as the system of theoretical theses that govern them. It is formulated in a system of state documents that include the concept of
foreign policy, foreign policy and / or military-political doctrine, the concept of national
security, or it may be not formulated by state documents, but instead represented by a
system of principles governing the activities of state bodies and officials in foreign policy. The foreign policy strategy reflects the main groups of national interests, goals and
means of achieving them, and determines the ratio of all these elements. The strategy
regulates the use by state bodies of diplomatic, economic or military means of foreign
policy, as well as it is the basis for the development of comprehensive programs aimed
at achieving the set goals [1].
– strategic partnership, from the author's point of view, implies such a level of international interaction of actors that allows to reconcile common foreign policy interests
and form long-lasting bilateral and multilateral unions in political, economic or security
sectors.
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М. Е. Воскресенська, В. О. Пермінов
ГЕОПОЛІТИЧНА СТРАТЕГІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
В кінці ХХ ст. у світі відбулися зміни, що дали змогу ЄС посісти одне з
провідних місць у системі геополітичних відносин, а також зумовили необхідність формування його нової геополітичної стратегії. Важливе значення для
реалізації геополітичних інтересів ЄС має використання несилових засобів для
захисту національних інтересів держав-членів, що передбачає двосторонню та багатосторонню співпрацю, що, у свою чергу, перетворило Союз на впливового в
міжнародному плані актора [1].
Невід’ємною частиною геостратегії Європейського Союзу на сучасному етапі є
економіка. Нині суттєвою проблемою для ЄС є погіршення економічного стану
більшості країн-членів організації [2]. Головним «двигуном» економічного розвитку ЄС, звісно, залишаються ФРН та Франція. Проте варто зазначити, що вони
також потерпають від економічних проблем. Це і послаблює єдність ЄС, загострює
внутрішні суперечності щодо визначення способів подолання економічної кризи,
гальмує подальше розширення ЄС через несхвальне ставлення провідних членів Європейського Союзу до прийому новими країнами дотацій, яких вони потребують.
З огляду на це, керівництво Європейського Союзу головні зусилля спрямовує
сьогодні саме на розв’язання проблем економічних, а саме: посилює фінансову
дисципліну в країнах ЄС, жорстко обмежуючи дефіцит їх держбюджетів; надає
Європейському центральному банку широких повноважень в питаннях контролю
за банківською діяльністю в країнах ЄС; створює спеціальні фінансові фонди для
надання допомоги тим членам ЄС, які перебувають у найбільш скрутному стані;
опікується розвитком економічного та монетарного союзів ЄС, диверсифікацією
економічних зв’язків Європейського Союзу, в т. ч. за рахунок розвитку співпраці
з КНР, Індією та іншими країнами [1;3].
Необхідним інструментом реалізації глобальних інтересів ЄС є проведення
його країнами-членами спільної зовнішньої політики. Діяльність ЄС в цій сфері
23

характеризується певною двоїстістю, коли рішення з питань загальної зовнішньоекономічної політики, з одного боку, і власне спільної зовнішньої політики і
політики безпеки - з іншого, приймаються сепаратно, відповідно до особливих і
при тому якісно різнорідними процедурами [2]. У такому вигляді зовнішньополітична поведінка ЄС не може бути достатньо ефективною, що перешкоджає
його ствердженню на міжнародній арені в якості самостійного центру сили.
На користь європейської геополітичної стратегії слід віднести створення загальноєвропейської валюти, визнання Європи центром світової екологічної
політики. До цього слід додати конструктивність відносин Європейського Союзу
з країнами «третього світу» [4]. ЄС прагне підтримати стійкий економічний і
соціальний прогрес країн, що розвиваються. Ці заходи (насамперед щодо скорочення соціальних видатків та виділення коштів до фінансових фондів ЄС) сприймаються членами Європейського Союзу неоднозначно, і призводять у деяких
країнах навіть до масових протестів населення та, як наслідок, до зміни влади. Та
керівництво Європейського Союзу, намагаючись зміцнити ЄС, вважає за належне
дотримуватися обраних напрямів своєї діяльності. Зокрема, це стосується переходу на альтернативні енергоносії (вітрову, сонячну енергію та біопаливо); застосування енергозберігаючих технологій; інтеграції енергетичних ринків та
енерготранспортної інфраструктури країн ЄС; запобігання монополізації європейського енергетичного сектора [5].
Роблячи підсумок, можна зазначити, що Європейський Союз відіграє важливу
роль в системі геополітичних відносин, просуванні прав людини, торгівлі, розвитку і наданні гуманітарної допомоги, а також в роботі з багатосторонніми організаціями. Невід’ємною частиною геостратегії Європейського Союзу на сучасному етапі виступає економіка. З огляду на це, керівництво ЄС головні зусилля
спрямовує сьогодні саме на розв’язання економічних проблем. Союз перетворився на потужну і впливову силу, яка відіграє провідну роль у світовій політиці,
економіці, культурі.
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–
Электрон.
текстовые
дан.
–
Режим
доступа:
http://www.kaziss.kz/ru/categories/geopolitika-i-mezhdunarodnye-otnosheniya/posts/es-kak-novayageopoliticheskaya-sila-problemy-evropeysk. 4.Усе про спільні політики Європейського Союзу /Н. Мусис. – Київ: 2015. – 518 с. 5.European geostrategy and the transatlantic alliance [Электронный ресурс]
/.
–
Электрон.
текстовые
дан.
–
Режим
доступа:
https://www.ecfr.eu/article/commentary_too_close_for_comfort_european_geostrategy_in_the_age_of_t
rump

А. В. Молочкова, В. О. Пермінов
МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ
У ДІЯЛЬНОСТІ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ США
В останні десятиліття публічна дипломатія зайняла одне з ключових місць у
зовнішньополітичній діяльності Сполучених Штатів. Як експерти, так і представники виконавчої та законодавчої влади визнають ефективність публічної дипломатії та необхідність її використання для створення сприятливої атмосфери за кордоном, що сприяє успішному проведенню політичних, військових чи економічних акцій.
24

Особлива роль в сучасній публічній дипломатії Сполучених Штатів Америки
відводиться діяльності неурядових організацій (НУО). Зацікавленість залучення
НУО до програм публічної дипломатії пояснюється тією роллю, яка відводиться
громадськості в сучасній політиці, і формальною незалежністю НУО, які мають
більший кредит довіри у громадян зарубіжних країн, ніж державні установи.
Розробці вище означеної проблематики присвячено певну кількість праць відомих дослідників. Наприклад, праці Дж. Ная, К. Маттсона, К. Фіоріни та інших.
Дослідження присвячено аналізу співпраці Держдепартаменту США і неурядових організацій в рамках публічної дипломатії. Держдепартамент США активно співпрацює з такими відомими НУО, як Національний фонд на підтримку демократії, FreedomHouse, Національний Демократичний Інститут, Міжнародний
Республіканський Інститут, Інститут відкритого суспільства.
Особливо тісні зв'язки Держдепартамент США підтримує з Національним фондом на підтримку демократії (NED). Основна декларована мета фонду – зміцнення демократії за кордоном. Діяльність фонду переслідує такі цілі: 1) заохочувати вільні і демократичні інститути в усьому світі через приватні ініціативи;
2) сприяти контактам між демократичними групами за кордоном і американськими неурядовими групами; 3) покращувати демократичну систему виборів за кордоном за допомогою своєчасних акцій в кооперації; 4)заохочувати формування і
розвиток демократії в такому напрямку, щоб вона відповідала національним інтересам США і специфічних потреб демократичних груп в інших країнах, які фінансуються фондом [1, c.224].
Ще однією відомою неурядовою організацією, яка активно використовується
Держдепартаментом США для реалізації своїх зовнішньополітичних цілей, є
Freedom House.
Freedom House – неурядова організація зі штаб-квартирою у Вашингтоні
(США). Вона була заснована в 1941 р. Об'єктом досліджень FreedomHouse передбачався моніторинг «демократичних змін» в світі, «підтримка демократії» та «захист демократії і прав людини». Після початку «холодної війни» Freedom House
вела активну роботу, спрямовану проти поширення комунізму.
Неурядова організація Freedom House фінансується переважно урядом США,
однак підкреслюється, що мова йде не про контракти, а про гранти [2,c.74].
З 1978 р. Freedom House випускає щорічні доповіді «Свобода у світі», в яких
аналізується стан справ з політичними правами і громадянськими свободами в різних державах і присвоюються відповідні рейтинги, за якими країни поділяються
на «вільні», «частково вільні», «невільні». Доповіді готують штатні аналітики
Freedom House в Нью-Йорку за підтримки наукових радників. При підготовці доповідей використовуються повідомлення місцевих і міжнародних ЗМІ, дані правозахисних груп і особисті спостереження експертів.
З 2002 р. на підставі щорічних доповідей Freedom House про ситуацію з громадянськими свободами в різних країнах Білий Дім розподіляє міжнародну допомогу через Корпорацію «Millenium Challenge»[3, c.174].
Freedom House оцінює поведінку влади держав усього світу за двома критеріями: 1) політичні права, можливість вільної участі громадян у виборі лідерів і в
прийнятті важливих для суспільства рішень; 2) громадянські свободи: свобода вираження поглядів, особиста автономія від держави, незалежність ЗМІ та надійний
захист прав меншин.
Сьогодні FreedomHouse використовується Держдепартаментом США виключно для просування інтересів США на міжнародній арені.Неурядова організація
FreedomHouse фактично є дочірньою структурою Державного департаменту
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США, яка виступає в ролі ідеологічного розповсюджувача.
Подібна політична і фінансова заангажованість багатьох великих американських «правозахисних» НУО прямо суперечить самій суті поняття «неурядової організації» як організації неупередженої і фінансово незалежної від державних
структур, тому немає сумнівів, що діяльність таких установ значно погіршила
імідж цієї найважливішої складової сучасного громадянського суспільства.
Список використаних джерел

1.Fiorina М.P., Abrams S.J., Pope J.C. «Culture War? The Myth of a Polarized America (Great Questions in Politics Series): Longman. – 483 p. 2.Mattson K. Did punk matter?: Analysing the practices of
a youth subculture during the 1980s // American studies. – Vol. 42. – № 1. – Lawrence,– P.69–97. 3.Nye
S.J. Soft Power. The Means to Success in World Politics. – New York: Public Affairs, 2004. – 192 p.

Н. М. Микитчук, Ю. В. Гордєєва
«М’ЯКА СИЛА» ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВИ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Поняття «м'яка сила» в останні роки все частіше зустрічається в офіційних
документах зовнішньополітичних відомств країн світу і в науковій літературі, що
свідчить про зростання затребуваності цього інструменту.
Термін «м'яка сила» (soft power) був запропонований американським політологом Джозефом Наєм-мл. наприкінці минулого століття. У статті з однойменною
назвою, опублікованій в журналі Foreign Policy в 1990 р., він міркує про нову
конфігурацію світового порядку після закінчення «холодної війни». Продовжуючи ідеї взаємозалежності, розроблені спільно з Робертом Кеохейном, він говорить про зміну розподілу сили в світовій політиці і про те значення, яке надбали
недержавні гравці, перш за все, – транснаціональні корпорації. У цьому суспільстві й успіх держави залежить не тільки від військової або економічної могутності, а й від здатності бути привабливим, домагаючись того, щоб «інші хотіли
того ж, чого хочеш ти» [5].
У подальших роботах Дж. Най розвиває свої ідеї, проте поняття «м'яка сила»
– тобто сила, заснована на привабливості національної культури, цінностей і
зовнішньої політики, – залишається центральним у його концепції та протиставляється силі «жорсткій», що базується на примусі або підкупі. Пізніше він також
додає визначення терміну «розумна сила» (smart power) для позначення поєднання «м'якої» та «жорсткої» сили [4, c. 7].
Джон Кіртон пов'язує «м'яку силу» із формою національної могутності або
відносного потенціалу, який мобілізують країни для проведення свого дипломатичного курсу процесом впливу в рамках цих міжнародних інституцій в міру того,
як країни намагаються визначити свої переваги, і типом впливу, який інститут як
колективний актор здійснює на своїх членів, міжнародні відносини і глобальний
порядок в цілому [2, c.34].
Русакова О.Ф. вважає, що термін «soft power» може бути розшифрований як
сила (міць, влада, енергія), що володіє характеристиками, властивими якійсь
«м'якій матерії», і розглядає її як спосіб володарювання, не зважаючи на той факт,
що «м'яка сила» може також виступати одним із способів впливу в зовнішню
політику країн [3, c.177].
Єрмаков Ю.А. порівнює «м'яку силу» із «невидимою рукою» і розглядає її
виключно як «вид маніпуляції» [1, c.218].
Рейтинг фактора «м'якої сили» у зовнішній політиці провідних країн світу
(Soft power 30) з 2015 року щорічно публікується центром міжнародних відносин
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Університету Південної Каліфорнії США і британським піар-агентством Портленд (Portland).
Рейтинг оцінює використання «м'якої сили» країнами відповідно до шести
об'єктивних критеріїв: уряд, культура, освіта, ступінь залучення до вирішення
глобальних проблем, бізнес-клімат та впровадження цифрових технологій. 1.
«Уряд» – оцінка політичних цінностей держави, громадських інститутів, основ
зовнішньої державної політики, вимір привабливості моделі управління в країні,
включаючи свободу особистості, розвиток людства, насильство в суспільстві,
ефективність уряду. 2. «Культура» – заходи культурного впливу, які включають
якість, міжнародну привабливість і охоплення поширення культурних цінностей
країни. 3. «Освіта» – привабливість освіти, розвиток міжнародних обмінів і кількість іноземних студентів. 4. «Ступінь залучення до вирішення глобальних проблем» – спрямований на вимір дипломатичних ресурсів країни (кількість посольств і місій за кордоном), вклад в міжнародне співтовариство (членство в
міжнародних організаціях і допомогу в розвитку інших країн). 5. «Бізнес-клімат»
– привабливість економічної моделі країни, кількість іноземних інвестицій, конкурентоспроможність, розвиток інновацій і підприємництва, легкість ведення
бізнесу і рівень корупції. 6. «Впровадження цифрових технологій» – ступінь залученості країни в світовий технологічний простір, використання цифрової дипломатії через соціальні мережі.
У 2018 році рейтинг фактора «м'якої сили» у зовнішній політиці очолила Великобританія.
Отже, «м'яка сила» – це сила привабливості різних цінностей, які стійко
асоціюються з певною країною. До їх числа відносяться культурні цінності даної
країни, організація і рівень життя в ній, якість освіти тощо.
Список використаних джерел
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Л. Д. Павлюк, О. М. Ковальчук
УКРАЇНА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Міжнародні відносини - система міждержавних взаємодій, суб’єктами яких є
держави і міждержавні та неурядові організації, приватні особи. За кардинальних
змін у світі проблеми міжнародної політики постійно зростає, загострення глобальних проблем, невирішеність яких загрожує існуванню людства. Їх розв’язання
залежатиме від політики на міжнародній арені, як окремих держав, так і народних
організацій [1].
З самого початку існування незалежної України ми стали суб’єктом світової
політики. Цьому сприяли прийняття «Декларації про державний суверенітет України» (16 липня 1990р.) та «Акту проголошення незалежності України» (24 серпня 1991р.), а також його підтвердження всенародним референдумом в грудні
1991 р.
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Зараз Україна, як співзасновник Організації Об'єднаних Націй, є членом 20 її
організацій. Показовою щодо цього є діяльність Організації Об'єднаних Націй з
питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), створеної 1946 р. Україна стала її
членом 1954 р. Завдання ЮНЕСКО - розвивати міжнародне співробітництво в царині освіти, науки і культури з метою сприяння досягненню міцного миру і підвищення добробуту народів.
Загальна спрямованість зовнішньої політики України відображена в Конституції (Основний Закон) України. Так, у розділі 1, ст. 18 сказано: «Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення мирного і взаємовигідного
співробітництва з членами міжнародного співтовариства та загальновизнаними
принципами і нормами міжнародного права».
Головними цілями зовнішньої політики України є: забезпечення найбільш
сприятливих умов для подальшої трансформації суспільства, його соціально-політичного, економічного і духовного розвитку, досягнення загальної безпеки, розвитку дружніх відносин і всебічної співпраці з іншими країнами світу [2].
З самого початку існування як незалежної держави Україна опинилась перед
вибором своєї зовнішньої політики - Схід або Захід. Саме тому, ми обрали шлях
співпраці із Заходом із Сходом. Україна завжди підкреслювала необхідність плідної співпрацю з усіма країнами світу. Завжди підкреслювала повагу до всіх країн
світу, сподіваючись на повагу інших країн. Маючи вигідне геополітичне становищу українська влада намагалась балансувати між двома центрами до 2014 року,
який кардинально змінив зовнішню і внутрішню політику держави.
Хочеться навести кілька прикладів, які підкреслюють що Україна є важливим
суб’єктом міжнародних відносин та вважає за необхідне йти по шляху міжнародної інтеграції.
Перший приклад, документ який був підписаний 7-8 грудня 1991 року Президентом України Леонідом Кравчуком, Президентом Росії Борисом Єльциним та
Головою Верховної Ради Республіки Білорусь Станіславом Шушкевичем Білове́зька уго́да - документ, що припинив існування радянської імперії. І саме Україна як одна із співзасновниць СРСР відіграла вирішальну роль.
Другим важливим прикладом співпраці з світовим співтовариством є підписання Будапештський меморандуму, який гарантував безпеку наших кордонів в
обмін на знищення третього за чисельністю боєзарядів ядерного арсеналу у світі.
Оскільки після розпаду СРСР, Україна успадкувала 175 ракет великої досяжності
і 1800 боєголовок в результаті дворічних переговорів та міжнародного тиску на
керівництво країни між США, Росією, Великобританією і Україною домовленість
було досягнута. Україна погодилася знищити всю ядерну зброю на своїй території
в обмін на те, що Росія буде поважати її суверенітет і територіальну цілісність а
також в обмін на економічну допомогу світу, оскільки тоді Україна була в глибокій економічній кризі. Наслідки даного меморандуму, який порушила Російська
Федерація ми відчуваємо й досі.
Невід’ємною складовою співпраці є Україна й НАТО. Але наша співпраця залежить від багатьох факторів: зовнішні чинники, політика керівництва держави і
тиск з боку Російської Федерації . Хоча останні опитування свідчать про розуміння українським суспільством необхідності членства в НАТО. 62% українців
підтримують вступ до Північноатлантичного Альянсу, тоді як 21% - проти. Такі
дані соціологічного дослідження презентував директор Центру стратегічного розвитку територій Андрій Орлов під час прес-конференції в «Укрінформі». Експерт уточнив, що на заході вступ до НАТО підтримують 76% респондентів, на
Донбасі – 37%, на півночі – 66%, на півдні - 55% [3].
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Важливим етапом інтеграції України є майбутній вступ до Європейського союзу як гаранта демократії, швидкого економічного розвитку та соціальної стабільності.
Україна є складовою міжнародної політики як держава, що не лише займає
велику територію в Європі, а як держава що прагне змін, прагне економічної стабільності та демократії.
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С. В. Шуляк, Б. В. Піщанський
«ІДЛІБСЬКА КРИЗА» ТА КРИЗА ТУРЕЦЬКОЇ ПОЛІТИКИ В СИРІЇ
Загострення збройного конфлікту в Сирії, в провінції Ідліб, що сталося наприкінці лютого – на початку березня 2020 рр., хоча й мало доволі обмежений характер, викликало неабиякий резонанс у світовій політиці, адже вперше з кінця
2015 р. Туреччини та Росія – два найпотужніших зовнішніх гравця у сирійському
конфлікті знов опинилися на межі прямого збройного зіткнення. Хоча ескалація
виявилася нетривалою і особиста зустріч Р.Т.Ердогана та В.Путіна 5.03.2020 призвела до припинення вогню, сам факт ескалації та необхідність прямого втручання
турецьких збройних сил на боці повстанських загонів, свідчить про явну кризу
турецької політики у Сирії.
Позиція Туреччини стосовно сирійського конфлікту поступово еволюціонувала від певного демократичного ідеалізму і спроб змінити режим у Сирії до суто
прагматичного курсу з метою нівелювання загроз національній безпеці, що походили від сирійської війни та зміцнення автократичного режиму Р.Т.Ердогана
[4,с.152-153]. Щонайменше з літа 2016 р., з початку прямої збройної інтервенції
Анкари у сирійській конфлікт (операція «Щит Євфрату»), її сирійська політика
будувалася на ситуативному альянсі з іншими впливовими гравцями – Росією та
Іраном, що підтримують президента Б.Асада. Основою для співробітництва прислужилося спільне несприйняття трьома державами американської політики в регіоні, зокрема стосовно курдської проблеми.
Крім таємних домовленостей, альянс був формалізований угодами в межах
так званого «астанінського процесу». Астанінську угоду фактично можна розглядати як угоду про розподіл сфер впливу (формально «зон деескалації») в Сирії.
Усі учасники альянсу отримали від нього дивіденди. Росія та Іран змогли забезпечити перемогу Асада у війні й виживання його режиму. У свою чергу, Туреччина, отримавши згоду Росії та Ірану на пряму збройну інтервенцію, усунула
загрозу з боку Ісламської держави та ліквідувала можливість появи курдського
утворення поблизу турецького кордону.
З часом, підстави для зазначеного союзу, поступово зникають. З одного боку,
США за президента Д. Трампа, помітно зменшили свою активність в Сирії й підтримку сирійських курдів. З іншого, все чіткіше проступає несумісність цілей учасників альянсу – Росія та Іран зацікавлені у відновлені цілковитого контролю сирійського уряду над територією країни, Туреччина ж прагне перетворити прикордонні території на буферну зону під контролем своїх «проксі», що дозволяє їй
зберігати вплив на перебіг конфлікту й претендувати на активну участь у вирішенні майбутнього Сирії.
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Прагнення Асада та його патронів відновити контроль над територією час від
часу призводить до ескалації конфлікту, яку сторони намагаються гасити новими
угодами, що фіксують нові реалії. Така динаміка явно не на користь Туреччини,
адже після кожного загострення контрольована нею територія зменшується.
Остання ескалація не стала виключенням і змусила Анкару до застосування своїх
військ для зупинення урядового наступу. Це власне й створило загрозу прямого
зіткнення з росіянами які активно підтримують наступальні дії Асада.
Зазначена динаміка ставить під загрозу цілі Туреччини в Сирії, адже нові атаки
військ Асада – лише питання часу, і це ставить Ердогана перед непростим вибором.
Або поступатися і втрачати контроль над територією, й відповідно, над розвитком
подій у Сирії, що спричинить до цілої низки негативних наслідків (зростання небезпеки на кордоні, загострення проблеми біженців, послаблення регіональної ролі
Туреччини й падіння авторитету Ердогана у власній країні). Або застосувати турецькі війська для зміни негативної динаміки на полі бою, що неможливе без прямого
зіткнення з Росією, підтримка якої забезпечує воєнні успіхи Асада.
Поведінка Ердогана під час останньої ескалації свідчить про його неготовність до конфлікту з Росією. Ситуація для Анкари ускладнюється ще й тим, що її
партнери по НАТО, і передусім США, не готові надати їй дієву допомогу у такому
конфлікті [3]. Значною мірою в цьому винен сам Ердоган, який останніми роками
у своїй сирійській політиці нехтував стосунками з традиційними партнерами по
НАТО, віддаючи перевагу партнерству з Росією.
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А. В. Молочкова, В. О. Пермінов
МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ПУБЛІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ США
Незважаючи на прагматику сучасного міжнародного порядку, акцентованого,
як і раніше, на використанні державами військової сили в якості пріоритетного засобу забезпечення власної національної безпеки, в світовій політиці помітно зростає
роль гнучких факторів, посилюється вплив «м'яких» інструментів впливу на систему міжнародних відносин, зокрема, і публічної дипломатії. Приклад США є дуже
важливим у згаданому контексті, адже у другій половині ХХ ст. дипломатія цієї
держави стала однією із найбільш інноваційних та динамічних, привносячи як нові
поняття до теорії дипломатії, так і ефективно здійснюючи практичну діяльність.
Серед досліджень інших зарубіжних вчених найбільш цінними в контексті
проблеми, що розглядається, стали праці Д.Адамса, Р.Арона, З.Бжезинського,
П.Б'юкенена, Дж.Гіно-Хехта, М.В.Льоси, Д.Несбітта І.Пелса, та інших.
Дослідження присвячено вивченню методів та інструментів функціонування
публічної дипломатії США.
Поняття «методи та інструменти» має на увазі сукупність програм, які сьогодні
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є в арсеналі публічної дипломатії США. Всі програми можна розділити на наступні
групи [1, c.156]: 1) аналітичні; 2) інформаційні; 3) програми дипломатичного сигналізування, здійснювані через ЗМІ; 4) мережа Інтернет; 5) освітні програми.
Традиційними інформаційними форматами вважаються радіо- і телепрограми. Сьогодні з'явилися нові тенденції в передачі інформації через радіо і телебачення. По-перше, в публічній дипломатії США стала застосовуватися ідея про
пріоритетність інформаційних зон. В основному ця тенденція актуальна в ісламських країнах на Близькому Сході, де створена широка мережа радіостанцій і американського телебачення, наприклад, радіо «Сава», радіо «Фарда», «Афганська
мережа», телеканал «АльХурра» та ін. [3, c.22].
По-друге, американськими експертами стала застосовуватися нова тактика захоплення зарубіжного інформаційного поля. В умовах, коли уряди деяких країн
не дозволяють США створювати радіостанції і телеканали, американці налагодили співпрацю з компаніями-партнерами.
По-третє, «формат» будь-якої інформаційної програми США підлаштовується
під певний сегмент аудиторії. Для залучення уваги була визначена стратегія цільової групи: для неї подається та тематика, яку вона хоче почути.
Новими інструментами здійснення інформаційних програм вважаються вплив
на зарубіжну аудиторію через мережу Інтернет. Широко використовуються такі
сайти, як Facebook, Twitter, YouTube, що сприяють взаємодії між творцями сайтів
та їх споживачами.
Здійснення кампаній для просування конкретної зовнішньополітичної ідеї –
інструмент публічної дипломатії. Основна мета подібних кампаній – донести до
широкої публіки інтереси США, пояснити, чому уряд чинить саме так.
Дипломатичне сигналізування – це одна з форм неформального інформування
урядом США зарубіжного уряду про можливі зміни зовнішньої політики. Інформування, або напрямок сигналу, здійснюється за допомогою: телевізійних каналів
і використання журналістів як посередників [3, c.8].
Іншим інструментом публічної дипломатії є освітні програми. Вони передбачають сукупність урядових програм навчання інтелігенції та молоді, державних
чиновників, політиків, бізнесменів і фахівців різних областей, представників
збройних сил зарубіжних держав. Основна мета програм обміну або освіти – формування еліти в зарубіжних країнах, яка проводитиме дружню по відношенню
до США політику. Використання цього інструменту публічної дипломатії США
призводить, безсумнівно, до досягнення ефективних результату. Однак вони
стали плодом зусиль довгострокових програм публічної дипломатії [2, с.79].
Найефективнішою формою дипломатії в галузі культури в епоху Web 2.0 визнається неформальне спілкування представників діаспор, що живуть в США, зі
своїми родичами з рідної країни. Здійснення впливу на цих людей – основне завдання адміністрації президента в області публічної дипломатії.
Головною причиною успіху публічної дипломаті США можна виділити те,
що, ії мета є не вирішення практичних поточних проблем, скоріше вона є превентивним механізмом – покращуючи ставлення нинішньої молоді інших країн до
своєї держави, Державний департамент прагне отримати політичні дивіденди у
майбутньому. Вдало використовуючи вищезгадані методи та інструменти, США
залишається лідером у сфері просування власного іміджу та співробітництва в рамках публічної дипломатії .
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А. В. Браславська
МІЖНАРОДНА ТОРГОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА:
РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ
Варто замислитися, що кожна людина залежна від міжнародної торгівлі.
Вельми відомим фактом вважається, що жодна країна не зможе існувати поодинці, ізоляція призведе до руйнування і занепаду країни як у внутрішній
політиці, так і в зовнішній. Між кожними державами існують різні зв'язки: економічні, політичні та культурні.
Для початку слід визначити, чим собою представляють міжнародні економічні відносини. Іншими словами, це коли гроші однієї країни, які реінвестуються в будівництво підприємств іншої країни, можуть надаватися в ролі кредитів, державами, національними та міжнародними банками.
Відомий англійський економіст Д.Ріккардо зауважив, кожній країні вигідніше
виробляти і експортувати товари, при виготовленні яких продуктивність праці на
її підприємствах перевершує продуктивність праці на аналогічних підприємствах
інших країні» [1].
Вагомою популяризацією в світовій економіці є міжнародний обмін в областях техніки, продажу ліцензій і патентів на право застосування іншими країнами
нових технологій і винаходів, а також спільні науково-дослідні проекти. Здійснюється також міграція, тобто переміщення робочої сили з однієї країни в іншу, при
цьому важливо знати, що основа світових економічних зв'язків - міжнародна торгівля, початок розвитку якої сягає сивої давнини.
Наприклад Колумбії дешево виробляти банани, ніж в США, але Сполучені
Штати мають високу технологією і мають кваліфіковану робочу силу для виробництва, вони є найбільшим виробником автомобілів. Колумбія має перевагу у виробництві бананів, а США - у виробництві автомобілів. Їм вигідніше обмінюватися цими товарами один з одним, ніж виробляти обидва товари самостійно.
Експортом називають продаж благ, вироблених фірмами однієї країни, в інші
країни. Коли ж держава, фірми або населення купує блага, вироблені в інших
країнах, ми говоримо про імпорт товарів. Отже, експорт - це вивезення товарів в
інші країни, імпорт - ввезення в країну іноземних товарів.
Міжнародна торгівля є одним з основних елементів рушійних сил економічного розвитку, крім того, вона є галуззю міжнародних економічних відносин і являє
собою поєднання зовнішньої торгівлі товарами та послугами, продуктами високоінтелектуальної праці у всіх країнах світу. Зауважте, що це лікування для всіх
підприємців, оскільки близько 80% припадає на всі економічні відносини між державами [1].
Міжнародна торгівля - характерна особливість існування світового ринку, що
представляє сферу товарно-грошових відносин між країнами на основі міжнародного поділу праці та інших факторів виробництва. Товар на світовому ринку у
фазі обміну виконує інформаційну функцію, оскільки відображає загальну середню загальну сукупну пропозицію та пропозицію. Це дає змогу країнам
оцінювати та адаптувати свою продукцію та параметри виробництва (тобто
скільки виробляти) до потреб світового ринку.
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Міжнародна торгівля товарами історично була першою і до певного часу головною сферою міжнародних економічних відносин. Лише наприкінці XX ст.
Різні форми фінансових операцій відіграли провідну роль у міжнародній економіці. Але цінність міжнародної торгівлі все ще дуже значна.
Цей швидкий прогрес міжнародної торгівлі перед усім пов'язаний зі збільшенням значення лібералізації у міжнародних відносинах, посиленням попиту на виготовлені товари (70% загального світового експорту). Міжнародна торгівля продовжує залишатися важливим поштовхом для зростання міжнародної економіки [2].
Міжнародна товарна політика є однією з провідних ланок у продажу товарів
підприємствами (організаціями), оскільки вона є невід’ємною частиною маркетингової стратегії і являє собою комплекс заходів щодо розвитку асортименту.
Розробка товарної політики для кожного підприємства в сучасних умовах та
розробка його ринкової стратегії є важливим напрямком їх діяльності. 1. Товарну
політику слід розглядати як невід'ємну частину маркетингу; 2.Формування товарної стратегії спрямоване на орієнтацію на реальні вимоги та побажання замовників.
Основні напрямки включають у себе: визначення мети виробничої програми;
дослідження товарного ринку; оцінки ресурсної бази; розрахунок норм оновлення
виробництва; формування асортименту продукції; розробка нових товарів; оцінки
її життя; інновації; виведення з експлуатації.
Формулюючи товарну політику, слід враховувати, що товар можна розглядати як: фізичний продукт - продукт у вузькому значенні цього слова, що має
певні фізичні властивості (вага, розмір тощо); сучасний продукт - фізичний продукт, наділений специфічними особливими характеристиками, що відрізняє його
від конкуруючих продуктів; кумулятивний продукт - розширений товар з
урахуванням якостей, які споживач витягує з нього.
Товарна політика компанії розробляється на основі низки факторів: стан попиту та очікування покупців, технологічні можливості виробництва, наявність
аналогів товарів на запропонованому ринку тощо. При розробці товарної
політики це необхідно враховувати, що товар може відрізнятися за типом та періодом використання, функціональністю, надійністю, зручністю користування, довговічністю, сервісом, гарантією тощо.
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О. В. Резуник, С. В. Шуляк
ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ТА КРИЗА СИСТЕМИ ДЕРЖАВ-НАЦІЙ
В АРАБСЬКОМУ СВІТІ
Арабські світ на початку ХХІ ст. переживає один з найскладніших періодів у
своїй сучасній історії. Локальних і регіональних конфліктів стає все більше, в конфліктний простір залучаються все нові країни, у багатьох сферах життя організованість змінюється хаосом. Процес розпаду охопив цілу низку країн, різко загострилися конфесійні та етнічні протиріччя, частина держав перейшла до категорії
«недієздатних», які втратили або втрачають суверенітет над своєю територією.
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Процес фрагментації держав-націй носить багаторівневий характер і супроводжується глибокою ерозією всієї регіональної системи безпеки.
Сучасна арабська держава – це феномен, який виник у період між двома світовими війнами, як наслідок розпаду Османської імперії, колоніальної експансії
європейських держав і розподілу між ними сфер впливу. Європейські колоніальні
держави, насамперед Англія і Франція, відіграли вирішальну роль у визначенні
кордонів сучасних арабських країн, формуванні інститутів державної влади, армій, напрямків соціально-економічного й політичного розвитку. Цей «експортований» до регіону тип державності («держава-нація» або «вестфальська держава»), сприяв упровадженню в арабському суспільстві європейських за походженням, політичних інститутів і цінностей. Проте сприймалася скоріше форма.
Внутрішня сутність цих елементів європейської політичної культури на рівні масової свідомості, сприймалася дуже слабо.
Державні кордони встановлювалися у відповідності до інтересів колоніальних
держав. Як підсумок, у межах однієї держави опинялися різноманітні етнічні, конфесійні елементи, що були мало пов’язані, а інколи, навіть, ворожі один до одного. Ситуацію ускладнював традиційний поділ суспільства за регіональними,
племінними, клановими, ознаками. Така специфіка формування «сучасної» державності в арабському світі, значною мірою зумовила певну «слабкість» державних інститутів в арабських країнах, їхню недостатню легітимність. З одного боку,
цьому сприяло чужинське, зовнішнє походження цих інститутів, їхня невідповідність місцевим переважно ісламським політичним традиціям. З іншого – неоднорідність, мозаїчність самого суспільства, що породжувало партикуляристські тенденції, конфлікти на етнічному, регіональному, релігійному, клановому ґрунті,
які буквально роздирали державу.
Від самого початку існування близькосхідна система держав-націй стикалася
з низкою гострих викликів: міждержавні та громадянські війни; революції, заколоти та перевороти; альтернативні державі-нації інтеграційні проекти (панарабські або ісламські); гетерогенність суспільств, що провокує дезінтеграційні процеси; діяльність потужних недержавних збройних формувань; активне втручання
військових у політику; тиск, у тому числі збройний, з боку зовнішніх сил [5, с.3036]. Проте сучасний виклик, на думку І. Рабіновича є «унікальним» і пов'язаний
зі слабкістю декількох арабських держав, які опинилися не межі розпаду [2,с.2].
Під загрозою опинилася уся система арабських держав з їх наявними кордонами.
Конфлікт у Сирії, Іраку і прилеглих районах став символом нової зловісної
тенденції: розпаду державності на племінні і релігійні одиниці, які нерідко ігнорують наявні кордони, перебувають у жорстокому протистоянні одне з одним, або
ж ними маніпулюють зовнішні сили, не дотримуючись жодних правил, крім права
сильного [4, с.117].
Ісламська Держава, що з’явилася влітку 2014 р. в ході громадянської війни у
Сирії та Іраку, здійснила спробу демонтажу існуючої моделі національно-державного устрою. Вона запропонувала теократичну універсалістську альтернативу,
засновану на принципах халіфату, більш близьку та зрозумілу арабському світу.
Чи вдасться близькосхідним державам подолати кризу й зупинити процес
фрагментації, покаже час. Можливості для цього є, адже, разом з руйнівними тенденціями наявні фактори, що діють в інтересах збереження існуючих державнацій. Поки що потужні регіональні та позарегіональні гравці, незважаючи на суперечливі інтереси, не зацікавлені в руйнації наявної системи, і прагнуть унеможливити появу небажаних альтернатив (їх спільними зусиллями було знищено Ісламську державу, заблоковано появу курдського державного утворення).
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А. В. Гайдаш
РЕАЛІЗАЦІЯ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО СОЮЗУ:
ПОТЕНЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ПЕРЕВАГИ
Концепція союзу держав Центрально-Східної Європи в умовах сучасних міжнародних відносин вирізняється актуальністю, це обумовлюється дезінтеграційними тенденціями, які ставлять питання про майбутнє Європи, складністю членства і досягненням єдності між державами у євроатлантичних структурах, міграційну кризу та кризу західної лібералізації, неоімперську політику РФ та ураховуючи той факт, що такі міжнародні інституції як НАТО, ЄС продемонстрували
невисоку здатність ефективно протистояти новим викликам.
Перераховані обставини ставлять на порядок денний питання оформлення
Балто-Чорноморського Союзу, який, на думку прихильників його створення, здатний стати самодостатнім політичним, економічним та безпековим альянсом для
держав Балто-Чорноморського поясу.
З геополітичної точки зору Балто-Чорноморський Союз дасть змогу утворити
транспортний коридор, об’єднуючи шлях «із варяг у греки» із Великим шовковим
шляхом від Китаю до Середньої Азії. Займаючи транзитивне положення, Союз
отримав би змогу користуватися перевагами від місцезнаходження в точці перетину міжнародних комунікацій [4].
В безпековому плані Союз передбачає нівелювання домінації Франції та Німеччини у сфері безпеки та оборони, бо в разі об’єднання військових потенціалів
держав Східної Європи, постане ефективний безпековий альянс [2]. Стимулюючим чинником до інтеграції може бути ситуація із Сирією, яка фактично стала
територією для змагання Туреччини і РФ та процеси в Україні. До того ж, на думку вченого О. Никонорова, в останні роки Росія збільшила свою неправомірну
участь в політичному житті країн Балтики і сходу Європи: у Латвії та Естонії –
матеріальна підтримка російських громадян; Словаччина, Румунія, Україна – заохочення сепаратизму; Польща, Угорщина – активізація екстремістської діяльності; спецслужби для збору інформації в усіх країнах [5, с. 14].
Об’єднання держав Центрально-Східної Європи мало б низку переваг в економічному сенсі, а саме означало б оформлення зони вільної торгівлі; поглиблення співробітництва у регіоні; забезпечення стабільності, демократизації; культурне, освітнє, інформаційне, наукове співробітництво, розвиток інфраструктури
та прокладання транскордонних доріг, що вирішувало б питання енергетичної залежності деяких країн Союзу [1].
Проте, на шляху створення та функціонування Балто-Чорноморського Союзу
можна передбачити низку потенційних перешкод. Так, видається складним при формуванні союзу уникнути етноцентричного бачення і забезпечити рівну участь між
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країнами. Ускладнюють міжнаціональний діалог історичні нашарування і прагнення охопити велику кількість країн із різними геополітичними векторами [2].
Суттєвою перепоною є те, що керівництво Білорусії, яке діє у фарватері російської політики, навряд чи, найближчим часом дистанціонується від РФ. Також
очевидно, що Німеччина і Франція не захочуть бачити нового сильного претендента на роль світового лідера із здатністю ухвалювати політичні рішення відмінні
від ЄС. А імовірна підтримка Вашингтоном потенційного союзу буде означати
перетворення об’єднання на американський важель впливу [5, c.15]. Українська
кризова внутрішньополітична ситуація зовсім не сприяє вступу України до БалтоЧорноморського Союзу та існує небезпека того, що вона може опинитися в становищі залежності від будь-якої іншої більш сильнішої та економічно розвиненішої держави. Також, постає проблематика відсутності якісної модернізації військово-промислового комплексу держав східної Європи та їх енергетичної залежності [3, с.42-43].
Проаналізувавши різні точки зору ми можемо дійти висновку, що Балто-Чорноморський Союз розглядають як локомотив реформ в «старій Європі» і в той же
час як альтернативу, якщо раптом ЄС припинить своє існування [3, с.42-43].
Отож, Балто-Чорноморський Союз неоднозначно оцінюють з точки зору його
можливих наслідків, бо попри низку переваг, які він може створити, існує вірогідність появи і ризиків як в процесі його створення, так і подальшого функціонування.
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В. Р. Нєгіна
ПУБЛІЧНА ДИПЛОМАТІЯ
ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ІЗРАЇЛЮ
У публічній дипломатичній діяльності Ізраїлю наразі три тенденції: 1) зростаюче розуміння ізраїльськими органами прийняття рішень щодо серйозності загрози делегітимізації; 2) ослаблена здатність офіційних установ діяти серед іноземних аудиторій та 3) зростаючий попит на співпрацю з неофіційними суб'єктами
як частина дипломатичних зусиль. Ці три тенденції разом вказують на потенційний внесок місцевих організацій, що діють у координації з ізраїльським апаратом
публічної дипломатії.
Громадяни Ізраїлю можуть брати участь у публічній дипломатії п'ятьма способами: 1) як емісари, які координують свою діяльність з різними посадовими
особами за кордоном; 2) як представники місцевого або регіонального економічного інтересу; 3) як лобісти; 4) як активісти, що підривно працюють проти уряду
або 5) як незалежні агенти (громадяни використовуються у якості неофіційних
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послів країни). Неофіційні посли несуть певні ризики для країни, оскільки, на
практиці, вони можуть відхилятися від своїх повідомлень або здійснювати ініціативи, що суперечать інтересам держави.
З цієї причини ізраїльський експерт у сфері цифрової дипломатії Ілан Менор
застерігає від тенденції посилення участі громадян у апараті публічної дипломатії
Ізраїлю та стверджує, що численні канали комунікації з цільовими групами та невідповідний набір повідомлень зашкодять її ефективності [2] Програми навчання,
які Міністерство закордонних справ пропонує лише невеликим групам неофіційних послів, не мають значення, коли мова йде про велику кількість. З цього можна
зробити висновок, що програма залучення спільноти до громадських зусиль із дипломатії в Ізраїлі повинна зіткнутися з непростим викликом: як підтримувати високий рівень ефективності та професіоналізму без можливості навчати велику кількість активістів та централізовано контролювати всю їх діяльність.
У той же час, Ілан Манор визнає той факт, що набір громадян дає змогу охопити нові аудиторії, які сприймають повідомлення, які вважаються автентичними,
але не реагують на повідомлення, пов'язані з офіційними акторами. Збільшуючи
самостійність громадянина, Ізраїль підвищує свою автентичність та здатність знаходити необхідних людей у цільовій групі.
Для досягнення поставленої мети, використовується цифрова дипломатія [1].
У наш час апарат цифрової дипломатії є основним і необхідним інструментом для
будь-якої групи, яка займається дипломатією взагалі та публічною дипломатією
зокрема. Особливим її внеском є його швидкість: вона може дати швидку реакцію
широкій аудиторії. Отже, це має надзвичайно важливе значення - насамперед,
коли йдеться про управління кризами та швидке передавання повідомлень у відповідь на нові події. Цифрова дипломатія передбачає використання Інтернету та
соціальних мереж для поширення повідомлень ізраїльського дипломатичного
апарату. Це нове середовище змінює дипломатію з вертикальної діяльності, яку
практикує держава, на горизонтальну діяльність, мережеву та децентралізовану,
в якій держава відіграє другорядну роль. Цифровий апарат традиційно має три
цільові аудиторії: організації, які беруть участь у цифровій діяльності, місцеву аудиторію та іноземну цільову аудиторію.
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К. Р. Гасан
ДЕРЖАВНИЙ БРЕНД У МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
З політологічної точки зору, поняття «бренд держави» розуміється як інструмент впливу на колективну або індивідуальну свідомість з метою формування у
групи осіб або конкретної особи певного уявлення про державу. Бренд відображає
унікальні якості держави, що визначає її місце у формування глобальної соціально-економічної системи для забезпечення сталого розвитку світової економіки.
Як зазначають О.Н. Євтушенко та І.О. Присяженко, «бренд країни – це сукупність характеристик, які об’єднують уявлення безпосередньо країни про себе,
містять ексклюзивні та позитивні характеристики країни та виокремлюють її зпоміж інших держав світу» [1, с. 34-35]. Бренд має бути легко розпізнаваним, а
отже його особливістю є наявність візуального вираження (емблеми, символу),
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завдяки чому буде відбуватися ідентифікація об’єкту, формування про нього асоціацій та уявлень.

Рис. 1. Шестикутник національного бренду Саймона Анхольта

Проте, візуальне оформлення є фінальним етапом; бренд, передусім, має бути
сформованим на основі достовірних, правдивих даних про державу, інакше він
зможе виконувати покладену на нього функцію лише в короткостроковій перспективі. Бренд формується на основі даних із певних сфер життя суспільства, що
об’єднані в так званий «шестикутник Саймона Анхольта» (рис. 1.) [4].
Феномен бренда країни також розуміють як внесок певної нації в глобальну
соціально-економічну систему, тобто як «ключову компетенцію» країни [2, с. 63].
Формування бренду держави необхідне, перш за все, для того, аби вона стала конкурентноспроможним суб’єктом на міжнародній арені, зокрема в економічній
сфері, та боротьбі за розподіл світового багатства. Дослідники наголошують на
безпосередньому взаємозв’язку, що існує між брендом країни та її економічним
розвитком: правильно сформований бренд сприяє економічному зростанню країни, а це, у свою чергу, зміцнює та підтримує бренд держави на високому рівні.
Таку думку можна довести, порівнявши дані двох досліджень – рейтинг брендів держав (за даними Anholt-GfK Roper Nation Brands Index) [3] та рівень конкурентоспоможності національних економік (Global Competitiveness Report) [5] –
за 2019 рік (таблиця 1).
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nation Brands Index
Німеччина
Франція
Канада
Велика Британія
Японія
США
Італія
Швейцарія
Швеція
Австралія

Global Competitiveness Report
Сінгапур
США
Гонконг
Нідерланди
Швейцарія
Японія
Німеччина
Швеція
Велика Британія
Данія

Табл.1. Порівняння рейтингів ТОП-10 індексу національних брендів та індексу глобальної
конкурентоспроможності держав світу за 2019 р.

Як бачимо, шість держав, що мають місця у десятці з найвищим рейтингом
бренду, займають лідируючі позиції і в перегонах за економічну першість, що мо38

жна вважати підтвердженням думки про безпосередній зв’язок між ступенем розвиненості бренда країни та її економічним розвитком.
Отже, на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин бренд держави вважається одним із ключових інструментів побудови успішної зовнішньополітичної
стратегії. Окрім цього, бренд безпосередньо пов’язаний та впливає на рівень економічного розвитку країни та розподіл світового багатства, що було нами доведено емпіричним шляхом.
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О. С. Двуреченська, Т. С. Дорошкова
ВПЛИВ КНР НА АФРИКАНСЬКОМУ КОНТИНЕНТІ
Становлення Китаю як одного з провідних світових центрів сили обумовлює
послідовну політику держави зі зміцнення китайського лідерства в усіх регіонах
світу. Така політика позиціонується Пекіном як частина зусиль з реалізації стратегічної концепції побудови єдиного справедливого світу зі спільною долею для
всього людства. Природні ресурси та значний людський потенціал сприяють зростанню інтересів КНР в Африканському регіоні [2].
Основою китайської політики в Африці є прагнення співпрацювати з будьякими політичними режимами, а її офіційною метою – допомога розвитку. В даний час Китай використовує виключно м'яку силу для розвитку відносин з африканськими країнами. Китай зміцнює свої відносини з африканськими країнами як
на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях через такі організації, як
Африканський союз і Африканський банк розвитку. Основними напрямами відносин КНР з африканськими країнами є співробітництво в торговельно-інвестиційній та економічній області, співпраця в сфері науки, освіти, технологій, культури та охорони здоров'я. Відносини Китаю з африканськими країнами є найуспішнішим проявом його геоекономіки. Пекін використовує зростання впливу Африки в багатополярному світі для створення противаги домінуванню країн Заходу.
Зважаючи на ресурсний потенціал, КНР прагне розвивати відносини з Анголою,
Нігерією, Суданом, Замбією, ДРК, Намібією [4].
В економічному відношенні Африка як регіон, що має найбільший потенціал
розвитку у світі, є важливим напрямом для китайського експорту, який за останні
роки досяг кількох сотень мільярдів доларів США.
Китайсько-африканське співробітництво не обмежується енергетикою, ресурсами та інфраструктурою, а охоплює індустріалізацію, урбанізацію та модернізацію сільського господарства, сприяння розвитку трудомістких галузей промисловості, трансформацію і модернізацію енергетики.
Китай активно розвиває інфраструктури Африки (будівництво шосе, залізниць, телекомунікацій тощо), оскільки це є вигідні сфери для інвестицій та має
значення для розвитку промисловості африканських країн. До пріоритетних про39

ектів належить створення мережі високошвидкісних залізниць в Африці. Важливим напрямом співпраці є фінансування таких проектів, як Китайсько-африканський фонд розвитку і Африканський банк розвитку, а також сприяння розвитку
транскордонного регулювання місцевої валюти, валютних свопів та створенню
філії фінансових установ. Крім того, Китай також активно розвиває співпрацю з
африканськими країнами в галузі науки і техніки, освіти і підвищення професійної підготовки [3].
Ще одним кроком у реалізації геополітичної стратегії КНР на Африканському
континенті стало відкриття військово-морської бази у Джибуті в 2017 р., що свідчить про китайську експансію. Завдяки вдалому стратегічному розташуванню цієї
бази, КНР має вихід до Баб-ель-Мандебської протоки, прохід з Аденської затоки
у Червоне море, до Суецького каналу – найважливіший маршрут, який з'єднує Європу та Азію. Військова база приносить Джибуті дохід, забезпечує безпеку та китайські інвестиції, а для КНР це опорний пункт для підтримки операцій своїх
збройних сил в інтересах міжнародного товариства. А також можливість забезпечити безпеку транспортування китайських товарів.
Країни Перської затоки, як і раніше, є значними постачальники нафти до КНР.
Суецький канал залишається однією з найважливіших транспортних артерій для
китайських виробників. Наявність китайської ВМС у Джибуті також сприятиме
реалізації проекту «Один пояс – один шлях», зокрема у сфері безпеки [1].
Отже, політика Китаю на Африканському континенті спирається на концепцію багатовекторної економічної і політичної експансії, основною метою якої є
просування економічної інтеграції.
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А. І. Крушеницька, В. О. Пермінов
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПУБЛІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ ЯПОНІЇ
За останні два десятиліття Японія змінила характер своєї зовнішньої політики.
Це проявляється у більш активному використанні м'якої сили та публічної дипломатії для покращення позиції країни в глобальних справах та формування її позитивного іміджу.
Актуальним є визначення особливостей публічної дипломатії Японії та можливостей її розвитку у контексті вироблення порад для створення привабливого
іміджу України за кордоном.
Публічна дипломатія Токіо поєднує різні аспекти, які можна об'єднати під назвою «культурного звернення». Японський експорт – це кухня, радіомовлення,
мистецтво, ремесла, манга, аніме та багато інших культурних елементів.
«Класна Японія» («Cool Japan») – це вираз, який Дуглас Макгрей, американський журналіст, використав у своїй статті на початку нового тисячоліття. У
статті Макгрей високо оцінив потенціал поп-культури Японії, особливо її змісту.
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Міністерство економіки, торгівлі та промисловості намагалося використати
«Cool Japan» як вихід із застійної економічної ситуації. Окрім головних визначень
слова «Cool» – класний, розумний, стильний, «Cool Japan» має широкий спектр
значень, таких як Японія, якій співчуває світ, та Японія, яка приваблює світ. Все,
що цінується за кордоном, належить до «Cool Japan».
Японська організація зовнішньої торгівлі (JETRO) використовує «Cool Japan»,
поєднуючи культуру, історію та промисловість.
Типовим прикладом успішної реалізації концепції є поширення японської їжі
за кордоном [1].
Крім того, Японія розробила нову програму публічної дипломатії за використанням власної поп-культури, такої як манга та аніме, щоб продемонструвати свої
привабливі якості.
Дійсно, японська субкультура привертала увагу молоді за кордоном ще до
того, як уряд визнав її джерелом м'якої сили. Таким чином, якщо уряд може вміло
використовувати поп-культуру з метою посилення впливу країни, доцільно розраховувати, що така стратегія буде служити досягненню дипломатичних завдань
Японії.
Що стосується майбутнього розвитку публічної дипломатії Японії. існують
три головні елементи, що забезпечать підвищення її ефективності.
Перш за все, концептуалізація та передача характеру японської культури. Це
означає зробити імідж Японії зрозумілим. У цьому сенсі мета публічної дипломатії – переосмислити, як передати імідж країни за кордоном відповідно до дипломатичних цілей.
Потрібно створювати нові культурні цінності. У звіті «Новий культурний обмін у ХХІ столітті» запропоновано, щоб за «Cool Japan» слідувала концепція «доброго японського суспільства і культури» або «Теплої Японії». Цей звіт вказує на
своєрідну «культуру відновлення» культури рибальського селища, повсякденного
життя, його філософії, цінностей, знань, уваги, гідності, ставлення до природи, до
життя та смерті.
Другий елемент – контекст. Важливим є зміст культурної діяльності та створення базового фундаменту для того, щоб вона була сприйнята належним чином.
Наприклад, герой японського аніме Дораемон надзвичайно популярний в Азії, але
не в Європі. В Азії це історія про дітей, що ростуть, але в Європі це сприймається
як історія егоїстів і зіпсованої дитини. Це різниця в баченні освіти та дітей у сім'ї.
Для ефективного просування Японії на міжнародній арені, потрібно звертатися до
образів та історій, які будуть зрозумілими кожному. Одним із них є, наприклад,
образ природи.
Третій елемент – це розширення мереж та співпраці. Необхідно виховувати
експертів, відповідальних за міжнародний обмін та культуру. Найголовнішим для
них є здобуття академічних знань та створення мережі особистих зв’язків у своїх
галузях. Публічна дипломатія у формі особистого діалогу є надзвичайно важливою, тому необхідно, щоб дипломати якомога глибше проникали у товариства та
регіони, де вони працюють. У цьому сенсі важливо, щоб термін призначення дипломатів тривав довше [2].
Отже, основною рисою публічної дипломатії Японії є активне просування її
поп-культури. Але, при цьому, необхідно враховувати культурні контексти інших
країн та регіонів світу, щоб поширення власного культурного експорту було найбільш ефективним.
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Р. А. Петренко, П. Г. Петров
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ЗАБЕСПЕЧЕННЯ БОРОТЬБИ
З МІЖНАРОДНИМ ТЕРОРИРЗМОМ
Тероризм визнається всією світовою спільнотою, як одна з найбільш важливих глобальних загроз сьогодення. Тому для успішної боротьби з тероризмом необхідне створення міжнародних норм, шляхом постійного розвитку та вдосконалення міжнародного права та захисту прав людини. А велику роль у цьому займають міжнародні організації, і передусім Організація Об’єднаних Націй.
Одним з перших документів з протидії тероризму вважають Декларацію «Про
заходи ліквідації міжнародного тероризму», яка була прийнята 1994 р. Генеральною Асамблеєю ООН та зазначала, що країни повинні: 1) утримуватися від організації терористичної діяльності, підбурювання до неї, сприяння її здійсненню,
фінансування, заохочення або прояви терпимості до неї та вживати належних
практичні заходи до забезпечення того, щоб їх відповідні території не використовувалися для створення терористичних баз або навчальних таборів або для підготовки або організації терористичних актів, спрямованих проти інших держав або
їх громадян. 2) забезпечувати затримання і судове переслідування або видачу
осіб, які вчинили терористичні акти, згідно з відповідними положеннями їхнього
національного права; 3) прагнути до укладання спеціальних угод з цією метою на
двосторонній, регіональній і багатосторонній основі та розробити з цією метою
типові угоди про співпрацю; 4) співпрацювати один з одним в обміні відповідною
інформацією щодо запобігання тероризму і боротьби з ним; 5) оперативно робити
всі необхідні кроки до втілення в життя існуючих міжнародних конвенцій з цього
питання, учасниками яких вони є, включаючи приведення свого внутрішнього законодавства у відповідність з цими конвенціями . 6) крім того, державам, які ще
не зробили цього, настійно пропонується в першочерговому порядку стати учасниками міжнародних конвенцій і протоколів з різних аспектів міжнародного тероризму, про які йдеться в преамбулі до Декларації [2].
Серед заходів в області співробітництва між правоохоронними, слідчими та
судовими органами було визначено необхідність розширення інтеграції та співпраці між різними правоохоронними та судовими установами з наданням належної уваги повазі основних прав людини; визначення напрямків співробітництва
між державами в кримінально-правових питаннях на всіх рівнях системи забезпечення дотримання законів і кримінального правосуддя [3].
Сьогодні існує і діє міжнародно-правова база співробітництва країн в боротьбі
з тероризмом, яка містить ряд Конвенцій.
Однією з перших була укладена багатостороння Женевська конвенція 29 квітня
1958 р., яка містила ряд статей про боротьбу з тероризмом у відкритому морі. Згодом Токійська конвенція 1963 p., Гаазька конвенція 1970 p., та Монреальська конвенція 1971 p. були спрямовані на боротьбу зі злочинами терористів у повітряному
транспорті. Нью-Йоркська конвенція 1973 р. надавала увагу на запобіганні й покаранні злочинів, що користуються міжнародним захистом, та визначала необхідність
боротьби із захопленням заручників, Віденська конвенція 1980 p., а Монреальська
конвенція 1991 р. говорили про маркування пластичних вибухових речовин [4].
Треба також сказати ще про Комітет із боротьби з тероризмом, створений Радою Безпеки ООН після прийняв 28 жовтня 2001 р. Резолюцію №1373.
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У Резолюції вперше були запропоновані заходи не проти держави, її лідерів
або національних груп, а проти терористичної групи. Кожен, хто бере участь у
фінансуванні, плануванні, підготовці або здійсненні терористичних актів, чи підтримує теракти, сприймався як суб’єкт злочину та об’єкт правосуддя, щоб такі
діяння розцінювались як особливо небезпечні кримінальні злочини у внутрішньому законодавстві з адекватними покараннями [3].
Рада Безпеки закликала держави надати Комітету звіти про реалізацію ними
Резолюції. Водночас, для аналізу цих звітів Комітетом було створено підкомітети
й до роботи залучено відповідні фахівці.
Оцінка кожного звіту здійснюється в партнерстві з державою, яка його подає,
що дає змогу Комітетові та закладам ООН надавати адекватну технічну допомогу
в співробітництві з виконання Резолюції № 1373 [4].
Також Резолюція кваліфікувала акт тероризму, як загрозу міжнародному миру
та безпеці, залучила міжнародне співробітництво до обов’язкового виконання
всіма державами главу VII Статуту ООН про дії щодо загрози миру, порушень
миру й актів агресії [2].
Після терористичних актів, що відбулися протягом останнього десятиліття, у
країнах Європи (Німеччина, Франція, Австрія тощо) виникла необхідність у модернізації та вироблення нових нормативно-правових інститутів боротьби з тероризмом, що в першу чергу трансформували систему попередження та нівелювання терористичних загроз.
Отже, за останні десятиліття для боротьби з тероризмом була створена значна
юридична база у вигляді численних міжнародних конвенцій. У цих нормативних
актах передбачено взаємні зобов'язання держав у протидії різним видам і формам
терористичної діяльності.
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А. Р. Чичкан
ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В АВСТРАЛІЇ
Австралія - країна з великою територією, низькою щільністю населення і великими запасами природних ресурсів.
Із п'ятнадцяти незалежних країн Океанії (це ще одна назва Південно-Тихоокеанського регіону, що, як правило, відмежовує Австралію і Нову Зеландію від
інших, більш бідних і маленьких країн південної частини Тихого океану) всього
шість володіють власними валютами, орієнтованими на курс австралійського долара, а решта держав після отримання незалежності взяли в якості офіційної валюти або долар США, або новозеландський долар, або долар Австралії. У трьох
французьких володіннях офіційною валютою виступає тихоокеанський франк,
прикріплений до курсу євро [3].
Австралія зробила основну ставку на відносини з Меланезією. Цей субрегіон
включає в себе чотири незалежних країни - Папуа-Нову Гвінею, Соломонові Острови, Вануату та Фіджі, і одну французьку «заморську країну» - Нову Каледонію.
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Острови Меланезії «відкололися» від австралійського континенту, і тому вони, на
відміну від коралових або вулканічних островів Полінезії і Мікронезії, багаті на
корисні копалини. З початку ХХ ст. на островах Меланезії були відкриті не тільки
родовища міді, золота, нікелю, цинку і т.д., але і нафти. Не дивно, що австралійські компанії стали першими за величиною розробниками ресурсів в меланезійських державах [2].
Аналіз сучасного економічного розвитку Австралії показує, що наявність великих запасів природних ресурсів і великі обсяги їх експорту не зумовлюють фатальну залежність країни від зовнішньоекономічної кон'юнктури. Плаваючий валютний курс в поєднанні з розумною і послідовною фіскальною політикою значно полегшує залучення позикових коштів і обслуговування боргу як для уряду,
так і для окремих компаній, оскільки дозволяє активно використовувати національну валюту на міжнародних ринках. Тим самим створюються передумови для її
перетворення в світову резервну валюту, що в свою чергу розширює можливості
по залученню іноземних інвестицій і фінансування всіх видів діяльності. Разом з
тим ніяке єдине, навіть дуже важливе рішення, зокрема введення плаваючого курсу місцевої валюти, не може забезпечити стійкість національної економіки, глибоко інтегрованої в глобальне господарство. Необхідно послідовне проведення
структурних реформ, постійний пошук і підтримка нових напрямків розвитку,
ефективна інноваційна і технологічна політика, підтримка високих витрат на
пріоритизацію науково-дослідницької активності [1].
Австралія щільно підтримує тісну регіональну взаємодію і грає ключову роль
в регіональних структурах. Австралія є активним членом АТЕС, Східноазіатського саміту, Регіонального Форуму АСЕАН і Форуму Тихоокеанських островів.
Австралія відіграє активну роль у формуванні і розвитку такого основного регіонального торгового і економічного угруповання як АТЕС. Австралія була однією
з країн-засновниць АТЕС та активно допомагала в отриманні АТЕС його статусу.
Австралія сприяє роботі регіональної економічної інтеграції, просуванню структурних реформ і поліпшенню цільових можливостей АТЕС. АТЕС робить важливий внесок в просування концепшії вільної торгівлі та інвестицій, економічного
розвитку і процвітання в АТР. Австралія отримує вигоди від динамічного розвитку АТЕС [3].
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І. Ю. Чвертка
СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНА-НАТО:
ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ
Виходячи з довгострокової цілі приєднання до загальноєвропейської системи
колективної безпеки, Україна створює нові підходи до забезпечення національної
безпеки. Одним із шляхів вирішення цього завдання є співробітництво України з
НАТО у військово-політичній сфері. Це завдання здійснюється на основі
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виконання завдань Річної національної програми співробітництва Україна –
НАТО (2002 р.) у рамках Робочого плану Військового комітету Україна – НАТО
та Індивідуальної програми партнерства.
Відповідно до Річної національної програми співробітництва Україна – НАТО
передбачається виконання широкого спектру завдань на короткострокову перспективу. Основними з цих завдань є: підсилення обороноздатності країни та нарощення оперативних спроможностей Збройних Сил України у сучасних умовах
безпеки; досягнення взаємосумісності Збройних Сил України зі збройними силами країн Альянсу; сприяння реформуванню та професіоналізації Збройних Сил
України, впровадження у їх діяльність кращих військових стандартів; забезпечення участі Збройних Сил України у місіях з підтримання миру та безпеки під
проводом Альянсу, залучення до Сил реагування НАТО [1].
У рамках військового співробітництва з НАТО Збройні Сили України також
беруть участь у багатьох проектах та ініціативах Альянсу, що мають на меті підвищення їх оперативних спроможностей та обороноздатності держави. Наприклад: Українські миротворці виконують завдання у складі Міжнародних сил безпеки в Косово, Тренувальної місії НАТО в Іраку.
У 2004 р. Збройні Сили України долучилися до Концепції оперативних можливостей. Ця Концепція має на меті підвищення рівня взаємосумісності між підрозділами держав-партнерів, які беруть участь у програмі НАТО «Партнерство
заради миру», та держав-членів НАТО, посилення їх оперативних спроможностей
за рахунок використання в навчально-бойовій роботі стандартів армій провідних
країн. До участі у цьому проекті задекларовано низку підрозділів Збройних Сил
України, які проходять спеціальну підготовку за стандартами Альянсу та складають відповідну оцінку. Зазначене дозволяє таким підрозділам брати участь у навчаннях та операціях під проводом НАТО, а також залучатися до оперативного
чергування у складі багатонаціональних військових формувань високої готовності (під проводом НАТО, ЄС, ООН).
Починаючи з 2008 р. у, Збройні Сили України беруть участь у Програмі НАТО
обміну даними про повітряну обстановку. Програма була започаткована у 2001 р.
з метою співробітництва у галузі боротьби з проявами повітряного тероризму. Це
дозволяє Україні здійснювати обмін даними про повітряну обстановку в західному та південному районах над територіями Польщі, Румунії, Словаччини, Туреччини, Угорщини та України, а також над акваторією Чорного моря. Обмін
здійснюється в автоматизованому режимі через контактні пункти прийому-передачі інформації у містах Львів та Одеса (Україна), а також Веспрем (Угорщина)
та Ерзурум (Туреччина).
У 2012 р. Збройні Сили України приєднались до Ініціативи поєднаних
сил (Connected Forces Initiative).[1] Це забезпечить проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції та співробітництва України з НАТО. У 2014 р. Збройні Сили України приєднались до Ініціативи взаємосумісності партнерів. Ініціатива була започаткована з метою збереження та подальшого розвитку операційної взаємосумісності держав-членів та партнерів
НАТО після завершення операції Альянсу в Афганістані [2]. Ініціатива передбачає надання допомоги з розвитку, диверсифікації, а також збільшення переліку
партнерських сил та засобів, що сертифіковані та готові брати участь у операціях
під проводом НАТО. Досягнення партнерами взаємосумісності з НАТО у рамках
зазначеної ініціативи здійснюється у трьох вимірах: технічна, операційна та доктринальна [3].
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Участь України в безпекових програмах НАТО обумовлює необхідність набуття досвіду військово-політичного співробітництва та подолання.
Таким чином, важливість продовження воєнно-політичного співробітництва
України з НАТО обумовлена реалізацією зовнішньополітичних завдань, військовим конфліктом на Сході України і відповідно тією роллю, яку відіграє Організація у підвищенні боєздатності української армії.
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А. В. Михайлик, О.С. Двуреченська
ФІНЛЯНДІЯ В СИСТЕМІ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Нейтралітет Фінляндської Республіки після Другої світової війни є особливим
за своєю суттю. Він не був задекларований в офіційному законодавстві Фінляндії
та дозволяв державі уникнути участі у системі балансу сил під час «холодної
війни», зберігаючи при цьому взаємне співробітництво з усіма країнами. У постбіполярній системі міжнародних відносин Фінляндія продовжує зберігати нейтральний статус [2].
Прагнення фінської влади виробити нові параметри безпекової політики після
«холодної війни» втілилися в урядовій доповіді до парламенту у 1995 р. НАТО в
цій доповіді було визначено як ключову організацію для підтримки військової
стабільності у Європі. Уже в наступній доповіді фінського уряду до парламенту у
2004 р. чітко вказується на імовірність приєднання країни до НАТО. Доволі яскраво це проявилося у період президентства Мартті Ахтісаарі (1994 – 2000), який
фактично задекларував можливість вступу країни до НАТО [1].
Навіть без членства в Альянсі Фінляндія підтримує з ним доволі міцні зв’язки.
З 1993 р. країна брала участь у невійськовій частині маневрів НАТО в Балтійському
морі. У 1994 р. Фінляндія також приєдналась до програми «Партнерство заради
миру», у рамках якої співпраця країни з Альянсом обмежується сферою миротворчої діяльності, проведенням пошукових, рятувальних та гуманітарних операцій, заходами щодо захисту навколишнього середовища [1]. Фінляндія також взяла участь у ряді військових навчань НАТО: Cold Response (Норвегія), Ramstein Alloy
(Естонія), Flaming Sword (Литва, Латвія), Baltops 16 (Балтійське море) тощо [3].
Дискусія про вступ Фінляндії в НАТО істотно активізувалася після 2014 р.
Прихильники атлантичного курсу в Фінляндії вказують на очевидну агресивність
зовнішньої політики РФ. Противники, у свою чергу, відзначають, що сам факт
подачі заявки на членство може спричинити зростання невдоволення з її боку [4].
Активізація політики РФ в Арктиці, провокації на Балтиці та агресія на Сході
України змусили офіційні Гельсінкі переглянути безпекові підходи. У 2015 р. вперше за останні 70 років було здійснено тренувальні польоти військово-повітряних
сил Фінляндії. Країна, намагаючись зміцнити свої військові позиції, підвищує рівень своєї обороноздатності. Крім того, у НАТО підкреслюють відповідність Фінляндії всім необхідним військовим критеріям альянсу [1].
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Одним з пріоритетних напрямків діяльності для Фінляндії стає вивчення питання протидії гібридним загрозам. За ініціативою кількох країн-членів НАТО та
ЄС у Фінляндії створюється Центр протидії гібридним війнам, який має боротися
з кіберзагрозами, пропагандою та дезінформацією [2].
Серед ключових політичних партій Фінляндії дві – Національна коаліційна
партія та Народна партія – заявляють про підтримку євроатлантичного курсу.
Проти виступають як представники лівих сил, так і націоналісти з партії «Істинні
фіни», які, втім, називають НАТО меншим злом у порівнянні з ЄС. Громадська ж
підтримка відмови від нейтрального статусу знаходиться на стабільно невисокому рівні – близько 25 % населення [2]. Ситуація не змінилась й в умовах російської агресивної політики. Питання приєднання до НАТО залишається відкритим,
але позитивне його вирішення на даний момент є малоймовірним, оскільки Фінляндія, на відміну від, наприклад, Швеції, більш лояльно ставиться до Росії, перш
за все, через наявність спільного кордону та економічні преференції [4].
Таким чином, Фінляндія є доволі активним партнером Північноатлантичного
альянсу та відповідає усім необхідним критеріям для вступу в організацію. Можна припустити, що у найближчій перспективі держава вкотре почне перегляд
ролі принципу нейтралітету у напрямі його трансформації задля убезпечення себе
від регіональних загроз, актуальність яких останніми роками зросла. Водночас,
підтримка громадян Фінляндії євроатлантичної інтеграції країни знаходиться на
низькому рівні.
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О. М. Піх
РОЛЬ ПОЛЬЩІ У ФОРМУВАННІ ПОЛІТИКИ ЄС ЩОДО УКРАЇНИ
З перших років здобуття незалежності України євроінтеграція завжди визначалася як один найперспективніший напрямів її зовнішньої політики. Проблемою
у відносинах з ЄС було утвердження парадигми багатовекторності зовнішньополітичного курсу нашої держави та відсутність інституційних механізмів для
поглиблення співробітництва. Водночас Республіка Польща (РП), досягнувши
вступу у НАТО і ЄС, одним з пріоритетів своєї закордонної політики мала намір
зробити східний вектор. Польща брала на себе зобов’язання й надалі підтримувати євроатлантичні прагнення нашої держави, зокрема наполягати на продовженні політики «відкритих дверей» НАТО і ЄС для України [3,с.290]. Ця
політична доктрина залишалася сталою протягом тривалого часу, незважаючи на
зміну політичного керівництва польської держави.
Ще 2003 р. РП виступила із зверненням до Європейської комісії щодо активізації «східного виміру» ЄС, де йшлося про необхідність чіткого визначення
перспективи членства для України, яка проте не отримала належної підтримки
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значної частини членів ЄС. Водночас було впроваджено програму ЄС з сусідніми
країнами «Європейська політика сусідства», яка не передбачала надання країнамучасницям будь-яких гарантій майбутнього членства, натомість мала сприяти належному проведенню прикордонними з ЄС країнами політичних та економічних
реформ, їх часткової економічної інтеграції з ЄС. Офіційний Київ, як і Варшава,
висловлювали своє невдоволення такою політикою Брюсселя, адже означений
формат вказував на відмову від політики розширення.
Незважаючи на тактичні невдачі попередніх років польський уряд продовжував позиціонувати український напрям закордонної політики як пріоритетний.
Так керівник МЗС Р. Сікорський виступаючи в Сеймі РП у травні 2008 р. наголосив, що Польща як одна з найбільш заангажованих у справи сходу країн ЄС має
продовжувати спеціалізуватися на вироблені спільної зовнішньої політики щодо
цього напрямку. Для цього, стверджував він, має бути опрацьований формат
відносин, який давав би додатковий інструментарій у взаєминах з тими державами, які розглядають європейську перспективу найбільш бажаною, зокрема
Україною [3, с.383].
За таких умов, 26 травня 2008 р Польща і Швеція презентували програму
«Східне партнерство» (СП), яка стала продовженням ЄПС і передбачала поглиблення та активізацію східного вектору зовнішньої політики Євросоюзу щодо
Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови й України. Центральне місце
у СП, за польським задумом, мало бути відведено Україні. Водночас СП
об’єднувало країн-учасниць у єдину групу з нібито схожим баченням, потребами
та інтересами, що на практиці могло означати гальмування процесу вступу до ЄС
більш задіяних в цих процесах держав [1, с.257]. В остаточному варіанті документу, на вимогу частини країн-членів ЄС, було знято формулювання про європейську ідентичність та перспективи набуття повноправного членства. Проте з
врахуванням інтеграційної заангажованості, Україна стала першою згідно програми СП, з ким Європейська Комісія 9 вересня 2008 р. на Саміті в Парижі розпочала перемовини щодо Угоди про асоціацію.
В міру просування переговорів України з ЄС, значним викликом для неї була
позиція РФ, яка виступала проти структурування політичних і економічних відносин ЄС на пострадянському просторі без узгодження з її власними зовнішньополітичними практиками. Поряд з цим, все очевиднішими ставали антидемократичні дії влади всередині країни: незаконна зміна діючої конституції на користь
президента В. Януковича, переслідування опозиції та погіршення відносин між
Україною та ЄС спричинило кризу східної політики ЄС та, у першу чергу, програми СП. Польська сторона не була налаштована підтримувати ізоляцію
України, насамперед, з огляду на дуже ймовірний поворот останньої у бік
євразійської інтеграції, а отже і формування на українській території зони нестабільності з авторитарним режимом на чолі [2, с.33]. Польське керівництво продовжувало пропагувати євроінтеграцію України серед країн-членів ЄС, проводячи чимало двосторонніх зустрічей як з представниками Європейської Ради,
Єврокомісії і Європарламенту, так і з високопоставленими українськими урядовцями, задля того, щоб було віднайдене консенсусне рішення, яке б задовольнило чиновників ЄС, а українська сторона проявила раціональну політичну волю
і усунула перешкоди, що стояли на шляху асоціації.
Після початку Євромайдану та Революції гідності, що стали наслідком
відмови В.Януковича підписати у Вільнюсі Угоду про асоціацію України з ЄС та
подальші прояви авторитаризму і насильства з боку української влади, одним із
ключових завдань польської дипломатії було просування питання ратифікації
структурами ЄС та Україною Угоди про асоціацію в незмінному вигляді, незважаючи на шантаж і критику Кремля. Зрештою за активної підтримки польської
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сторони 21 березня 2014 р. підписано політичну частину, а уже 27 червня 2014 р.
президентом України П. Порошенком було узгоджено економічну частину
асоціації та договору про всеосяжну Зону вільної торгівлі з ЄС. Ці та інші
міжнародні заходи Польщі стали важливими елементами утвердження української позиції на європейському континенті, особливо в умовах, коли Росія прагнула
розколоти Європейський Союз у питанні її агресії в Україні.
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К. Р. Сокуренко, В. М. Щербак
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ РЕЛІГІЙНИХ АКТОРІВ
НА СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ПРОЦЕСИ
В сучасній світовій політиці підвищується роль релігійного фактору. Активно
впливають на світові політичні процеси різноманітні міжнародні релігійні організації, зокрема: Організація Ісламська Конференція (зараз Організація Ісламського
Співробітництва), Всесвітня Рада Церков, Конференція Європейських Церков,
Всесвітнє Братство Буддистів, Азіатська буддиська конференція за мир, Міжпарламентська Асамблея Православ’я. Релігійними акторами світової політики також
є політичні партії, програми яких базуються на етичних релігійних нормах. Це
Європейський демократичний союз – в Європі, Християнсько – демократична організація Америки – в Латинській Америці; на світовому рівні - Всесвітній союз
християнських демократів
Характерними ознаками активності сучасних релігійних акторів світової політики є: а)опосередкований вплив на прийняття політичних рішень шляхом формування ціннісного політично значимого ряду; б) спроби інкорпорувати в громадську думку автономне, релігійно - забарвлене (частіше за все послідовно – традиційне) бачення світу, політики, гуманітарної і соціальної сфери; в) комплексний
вплив на суспільство або на світове співтовариство з метою досягнути системного
ефекту корегування громадської думки в світоглядний бік.
Основними напрямки зовнішньої активності релігійних акторів є: «інформаційна політика (здатність доставляти політично важливу інформацію швидко і надійно туди, де її вплив буде найбільшим)»; «символічна політика (здатність викликати в свідомості аудиторії, яка не має інформації про ситуацію, символи, дії
і історії, що допомагають їй скласти уявлення про сутність проблеми)»; «політика
«важелів» (здатність залучати до своєї діяльності більш сильних акторів, коли
власних сил не достатньо для зміни ситуації)»; «політика підзвітності (здатність
більш сильних акторів діяти на основі політики або принципів, які вони формально схвалили)» [1].
Передумовами зростання ролі релігійних акторів в світовій політиці є: комплекс модернізаційних змін в основних християнських конфесіях; зростання чисельності релігійних структур шляхом виникнення нових організацій та подрібнення
традиційних; формування «недержавної» свідомості у громадян, що призводить до
рівнозначності державної і релігійної свідомості, або до пріоритету останньої над
першою, коли громадянин стає більш прихильним до релігійних акторів, зокрема і
до міжнародних, ніж до своєї держави – що підкріплюється розвитком засобів ко49

мунікації які і спряють встановленню безпосередніх контактів між людьми; глобалізація, наслідками якої є: масова трудова і політична міграція, одруження людей
із різних національностей, віросповідань та держав (нині до 10% жителів індустріально розвинутих країн Європи народились за їх кордонами) - наслідком таких
«всеохоплюючих економічних, політичних, соціокультурних змін стає остаточне
завершення доби моноетнічних, моно-світоглядних, моно-релігійних суспільств»
[2]; активний розвиток транснаціональних релігійних мереж – релігійних організацій, які поширилися у світі завдяки відкриттю своїх національних філіалів на основі методів управління й організації, що властиві економічним транснаціональним корпораціям [3,с.125-126]; «глокалізація» (взаємодія і синтез глобальних ідей,
що поширюються завдяки глобалізації, із локальними ідеями й культурними традиціями [3,с.126-127]), нові релігійні організації швидко поширюються у тих регіонах/державах, де вони проводять найбільш активну місіонерську роботу (наприклад, мормони чи новітні харизматичні рухи в Україні), заявляють про себе не лише
як про релігійну, але й політичну інституцію (вплив на формування законодавства
у сфері свободи совісті, включення цих питань у міждержавні угоди, формування
фінансових установ та лобіювання з їх допомогою своїх релігійних інтересів тощо).
Посилення релігійних почуттів і відповідно зростання ролі релігійних акторів
в міжнародному житті має як позитивні так і негативні наслідки.
Позитивними наслідками є: сприяння співробітництву між державами; досягнення стабільного розвитку країн; врегулювання конфліктних ситуацій, що виникають на релігійному підгрунті; вирішення екологічних проблем; надання допомоги антирасистським організаціям; участь у вирішенні глобальних проблем;
сприяння інтеграційним процесам в Європі; подолання тенденцій націоналізму і
самодержавності; створення плюралізму загального Європейського дому. Загрозами для суспільного розвитку є: виникнення міжнародних конфліктів на релігійній основі; поширення релігійного тероризму.
Таким чином, релігійні актори насьогодні є вагомим чинником формування сучасних міжнародних відносин. Вони сприяють появі на світовій арені релігійних
систем у вигляді транснаціональних зв’язків між державами, окремими групами і
політичними рухами. Ці зв’язки встановлюються над національними кордонами,
утворюючи додаткову транснаціональну систему взаємодій.
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Н. М. Микитчук, Ю. В. Гордєєва
ДЕРЖАВНІ ІНСТИТУТИ РЕАЛІЗАЦІЇ «М’ЯКОЇ СИЛИ»
У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
Провідна роль в реалізації державної зовнішньої політики і, зокрема, політики
«м'якої сили» належить прем'єр-міністру. Очолюваний ним уряд відповідає за поточну політику перед Сувереном, парламентом, своєю політичною партією і в
цілому перед виборцями.
На сьогоднішній день уряд включає в себе 24 міністерських і 22 неміністерських департаменти, численні агентства, недепартаментські громадські органи і
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державні корпорації [3].
Міністерство закордонних справ та у справах Співдружності та дипломатичні
представництва за кордоном залучені практично в усі напрямки діяльності щодо
збільшення «м'якої сили» країни.
Міністерство не тільки займається власною дипломатичною роботою,
взаємодіючи з урядами інших країн та міжнародними організаціями, відповідаючи
за зв'язки з громадськістю, доносячи позицію Великобританії з ключових проблем
і питань до партнерів і зарубіжних аудиторій тощо, але і виступає сполучною ланкою, координатором і виконавцем різних напрямків політики «м'якої сили».
Своєрідні взаємини склалися між міністерством закордонних справ і департаментом міжнародного розвитку Великобританії (DFID) – ще одним міністерським
департаментом в структурі уряду [3].
Координація роботи двох найважливіших, з точки зору, «м'якої сили», відомств
залишається одним із пріоритетів роботи при урядах консерваторів і лейбористів,
а розподіл сфер відповідальності між ними не завжди виглядає логічним.
Зарубіжна діяльність департаменту міжнародного розвитку спирається на
співпрацю з неурядовими організаціями – в першу чергу, з провідними міжнародними організаціями зі штаб-квартирами у Великобританії, такими як Oxfam, Британський Червоний Хрест, Care International, Save the Children, британським
підрозділом «Всесвітнього фонду дикої природи» (WWF UK).
Одна з форм співпраці з такими структурами є укладення довгострокових
партнерських угод (Programme Partnership Arrangements, PPA). Йдеться про можливість бюджетного фінансування поточної діяльності організацій, а не конкретних проектів, що дає міжнародним НУО достатній ступінь свободи і можливість
гнучко підходити до планування і реалізації діяльності за кордоном [2, c. 78].
Міністерство культури, ЗМІ і спорту, як випливає з його назви, відповідає за
ключові, з точки зору «м'якої сили», ресурси і активи країни. У його веденні знаходяться провідні музеї та культурні організації, такі як Британський музей і галерея
Тейт, а також національні парки, спортивні організації та ЗМІ, в тому числі BBC.
Міністерство бізнесу, інновацій та професійної підготовки надає підтримку
національним компаніям, в тому числі в їх закордонних господарських одиницях, і
відповідає за політику в сфері науки та інновацій, професійної та вищої освіти як
одного з найважливіших ресурсів британської «м'якої сили» (дитячі садки, школи,
а також соціальне благополуччя дітей знаходяться у веденні міністерства освіти).
Британські університети традиційно займають високі позиції в міжнародних
освітніх рейтингах, і роблять внесок у збільшення «м'якої сили» країни [1,c.88].
Ключова роль в роботі з просування інтересів британських компаній за кордоном, створення умов для розвитку експорту національних товарів і послуг, а
також залученню іноземних інвестицій належить неміністерському департаменту
з торгівлі та інвестицій (UK Trade and Investment, UKTI), що знаходиться у веденні
відразу двох міністерств: бізнесу, інновацій та професійної підготовки і МЗС.
У порівнянні з міністерством бізнесу, інновацій та професійної підготовки,
роль міністерства освіти в збільшенні «м'якої сили» країни видається менш значною. Однак британські школи, як і університети, беруть участь у створенні позитивного образу країни.
Вивчаючи роль «м'якої сили» у зовнішній політиці Великобританії та існуючі
механізми та інструменти реалізації такої політики, неможливо обійти стороною
величезне значення інституту монархії.
Монархія сприймається в світі як відмінна і впізнавана риса Великобританії,
привертає в країну туристів, викликає значний інтерес з боку ЗМІ. Діяльність
окремих членів британської королівської сім'ї також працює на збільшення ролі
«м'якої сили» і впливу країни.
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О. О. Анучіна
ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ЛАТИНСЬКИЙ АМЕРИЦІ
Процес латиноамериканської інтеграції почався в 1960-і рр., коли були підписані перші угоди про інтеграційні угруповання. Першим інтеграційним угрупованням стала Латиноамериканська зона вільної торгівлі - ЛАВТ (Latin America
Free Trade Agreement - LAFTA), створена на основі Договору Монтевідео, що поставив мету формування зони вільної торгівлі в західній півкулі. До її складу увійшли 11 країн: Мексика, Аргентина, Болівія, Бразилія, Чилі, Колумбія, Еквадор,
Парагвай, Перу, Уругвай, Венесуела. Угруповання об'єднало 85% країн Латинської Америки і Карибського басейну. Це - великі і середні за обсягом ВВП країни.
Вони переслідували чисто економічні цілі щодо сприяння індустріалізації економік і розширення ринків збуту. Величезна економічна диференціація між країнами не дозволила повністю реалізувати проект. У його рамках була створена система взаємних торгових преференцій, основу яких складали, перш за все, товари,
що не були предметом взаємного експорту [2].
Другим інтеграційним угрупованням Латинської Америки став Центральноамериканській загальний ринок (ЦАЗР - Central American Common Market CACM), утворений в 1960 р. у складі 5 країн Сальвадору, Гватемали, Гондурасу,
Нікарагуа, Коста-Ріки. Країни-члени мали намір сформувати митний союз, але
досягли лише зони преференційної торгівлі в період до 1990-х рр.
У цілому, за даними Світового банку, в Латинській Америці виділяють 21
Угоду про досягнення тієї чи іншої форми інтеграції. Умовно всі угоди можна
поділити на дві групи. Перша група - угоди «першого покоління», створені за моделлю ЛАВТ, а друга група - угоди «другого покоління», які взяли в якості моделі
угоду НАФТА [3].
Латиноамериканська інтеграція розвивається в основному по осі Південь-Південь в рамках горизонтальної форми, об'єднуючи країни, що розвиваються, але
є і приклади вертикальної інтеграції, коли в угруповання входять розвинуті країни
по осі Північ-Південь (наприклад, підписана в 2004 р. угода про Центральноамериканську зону вільної торгівлі).
Сучасні інтеграційні процеси в Латинській Америці відбуваються в рамках
концепції «відкритого регіоналізму», що вперше отримала визнання в АзіатськоТихоокеанському регіоні [2].
Таким чином, з точки зору глибини та охоплення, в Латинській Америці переважають інтеграційні процеси на субрегіональному рівні (функціонують 4 митних союзи і 1 зона вільної торгівлі), одночасно спостерігається поступове зміщення акценту на користь загальнорегіонального рівня.
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М. Е. Карпущенков
ДО ПИТАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ МУЗИЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ
Основним дипломатичним інструментарієм, беззаперечно, є мова. Загальноприйнята, міжнародна, згідно протоколу. Але є ще одна мова, що може змінити
хід подій або погляд на них - музична. Можливо є скептики, які скажуть, що у
сучасному мінливому через бурхливі політичні події музика не є ефективною.
Але я не можу з ними погодитись.
Музика у розрізі дипломатії має, на мій погляд, три дуже потужних інструментарія. Це слово, сенс і пам’ять. У консолідації в один цілий музичний твір вони
стають зброєю більш потужною, аніж будь-яка летальна зброя, що є проявом «дипломатії сили» - навіть незважаючи на те, що музичне мистецтво – це «soft power».
Від поширення своєї культури на інші території – до ознайомлення європейської
спільноти з притаманними американській культурі спірічуелсами (Симфонія №9
«З Нового Світу» А.Дворжака), від прояву незламного героїзму в музиці (Симфонія
№7 «Ленінградська» Д.Д.Шостаковича) до «Soviet music against NATO» (збірка радянських військових маршів періоду Холодної війни) – все це має більший ефект,
аніж велика промова з трибуни. Але найбільший ефект має голос вулиці.
Зародження рок-музики та, зокрема, рок-н-ролу як засобу відображення правдивих відомостей про реалії війни та розуміння невідворотності пацифістських настроїв зообов’язане найкривавішому військовому конфлікту після Другої світової
війни – В’єтнамській війні (1955-1975). Антивійськовий рух, який виник у жовтні
1968 року, згодом значно підсилився «культурним фронтом», зокрема, за допомогою
музичного фестивалю у Вудстокі у 1969 році. Роком пізніше група Black Sabbath
видає знаменитий альбом «Paranoid» який здійснив дуже потужний вплив, на мою
думку, не стільки на маси, але й на політичне керівництво на шляху до миру. Можна
виділити три основні композиції альбому, що є тими, які найбільш запам’ятовуються. Навіть зараз їх можна використовувати у якості «рупора правди», адже музика – вічна. Це «War Pigs», «Iron Man», «Hand of Doom». Правда без цензури.
Натомість, радянський погляд на війну не такий гострий, але й також має
вплив. Дипломатія це не завжди «відкритий текст» або все у прямому сенсі. Радянська цензура замовчування та приховування змушувала митців часів Афганської
війни 1979-1989 років казати про все майже тихо, мовою метафор. Окремою проблемою поставав метод подачі, донесення слова. Слова, сенс та пам'ять можна
передати тільки через емоції. На зміну акценту на масовому чиннику музичного
твору , який була притаманний міжвоєнному періоду, прийшов акцент на поетичне слово та авторське виконання твору. А підсилити емоційний ефект допоміг
звуковий осередок музики - нові неосяжні межі, які відкривав перед музикантами
рок. Зокрема, і підкорення собі нових мас. Перетворення митця на оратора, стадіон на залу міжнародної організації. За цим, як наслідок, зростав авторитет мистецтва яке має кожен раз все більшу вагу над політикою, до якої довіра все менше.
Окремо варто згадати про те, що у вирі інформаційної та гібридної війни культура, зокрема, і музика має напрочуд важливе значення. У даний час залпи важкої артилерії дедалі часто замінюються на позиціонування та приналежність певної групи населення то соціокультурного чи політичного осередку певної країни.
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Як приклад можна навести виступ мешканки ТОТ в одному з останніх випусків
капітал-шоу «Поле Чудес», де була виконана українська народна пісня, при цьому
висловлюючи подяки та побажання в адрес РФ. Це можна трактувати як «культурну репатріацію», коли показується що людина, як представник певного громадського суспільства, нібито і є розповсюджувачем культурної спадщини однієї країни, але при цьому вважає себе частиною зовсім іншої країни. І таким чином, «культурна репатріація» стає сильним аргументом для суспільства та світової спільноти, що дійсно – ці люди дійсно є частиною певної країни. Або інший приклад –
виступ шахтаря з окупованої Макіївки Леоніда Сергієнка на сцені російського талант-шоу «Голос-60+» з виконанням української пісні. Згодом, виконавець став
переможцем. На окупованій території він був сприйнятий як той, хто приніс перемогу зі столиці – Москви. Навіть визнання певної культурної перемоги теж перетворюється на певну заяву оточуючому світу,до чого насправді прагне тимчасово окупована територія і який в них світогляд. І тут є і слово, і сенс, і пам'ять.
Відзначимо важливість аналізу будь-якого культурного твору, який може бути
ефективною зброєю на дипломатично-політичному фронті. Від того, наскільки ми
навчимося аналізувати та сортувати будь-який культурний продукт, від цього беззаперечно буде залежати наше майбутнє. Навіть якщо це, наприклад, продукти
поп-культури сучасної української естради. Слово, сенс і пам'ять – це не тільки дипломатичний інструментарій, а перш за все і освітній, що формує наш світогляд та
політичну думку. Наголошую на тому, що інформацію ми повинні споживати відповідально. А відповідальність у сучасний тривожний час на кожному з нас.

Д. О. Павлій, О. С. Двуреченська
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «БЕЗПЕКА»
ТА «МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА» У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ
Питання безпеки займає одне з чільних місць у дослідженні міжнародних відносин. В умовах відсутності централізованого управління системою міжнародних відносин, головні актори, – держави, – змушені шукати шляхи попередження
і подолання різноманітних загроз.
Хоча безпека є одним з провідних мотивів поведінки суб’єктів міжнародних
відносин, зміст цього поняття не є сталим. У широкому розумінні, безпека передбачає відсутність будь-яких загроз, а також такий стан суб’єкта, в якому він загроз
не відчуває. Водночас, змістове наповнення поняття «безпека» було неоднаковим
впродовж різних історичних періодів; воно змінювалось і розширювалось відповідно до вимог часу.
Традиційні дослідження безпеки є державо-центричними. Безпека в такому
трактуванні означає здатність держави відповідати на зовнішні загрози й запобігати втручанню у свої внутрішні справи.
В дослідженнях представників течії політичного реалізму (Г.Моргентау, Р.Нібур, Г.Кіссінджер) основним засобом протидії загрозам і забезпечення безпеки держави виступає нарощування її військового потенціалу [1]. В умовах холодної війни,
блокового протистояння, гонки озброєнь і взаємного ядерного знищення зросло
значення міжнародної безпеки, – такого стану системи міжнародних відносин, що
виключав порушення загального миру та гарантував збереження суверенітету держав. Без міжнародної безпеки відтепер стала неможливою і національна безпека.
В подальшому погляди реалістів зазнали критики через ототожнення міжнародних та міждержавних відносин, применшення ролі міжнародного співробітництва у забезпеченні безпеки, і натомість перебільшення ролі силового фактору.
Дослідники іншого теоретичного підходу – ідеалістичного (Г.Гроцій, І.Кант та
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ін.) – вбачали основу міжнародної безпеки у правовому регулюванні та демократизації міжнародних відносин [1]. Співпраця акторів мала замінити конкуренцію і вирішити т. зв. «дилему безпеки», коли абсолютна захищеність однієї держави передбачає абсолютну незахищеність іншої. Практичну реалізацію ідеалістичні ідеї знайшли в роботі міжнародних організацій та в договірних актах міжнародного права.
Усвідомлюючи зміни в картині світу в II половині XX ст., транснаціоналісти наголошували на зростаючому значенні недержавних суб’єктів (організацій, транснаціональних корпорацій, рухів, окремих індивідів) у підтриманні міжнародної безпеки.
Сучасне розуміння міжнародної безпеки обумовлено розгортанням глобалізації, посиленням взаємозалежності різних акторів, більшою прозорістю кордонів.
У постбіполярній міжнародній системі небезпека міжблокового протистояння замінена низкою менших різноманітних асиметричних загроз, що швидко розповсюджуються: локальні та міжетнічні конфлікти, нелегальна міграція, екологічні
та економічні проблеми, поширювання захворювань, кіберзагрози, організована
злочинність, міжнародний тероризм тощо.
Глобальні виклики сучасності і нові типи загроз обумовили розширення розуміння концепції міжнародної безпеки. Так, британський дослідник Б. Бузан виділив замість традиційного військово-політичного одразу п’ять секторів міжнародної безпеки: військовий, політичний, економічний, екологічний та суспільний [2].
Таким чином, безпека – це стан захищеності від будь-яких загроз і небезпек.
Поняття «безпеки» є складовою частиною поняття «міжнародна безпека», тобто
стану міжнародних відносин, який виключає порушення миру чи створення загрози безпеці держав і народів. Прагнення міжнародних акторів забезпечити власну безпеку є одним з провідних факторів сучасних міжнародних відносин.
Диверсифікація сучасних загроз безпеці обумовлює необхідність підвищення
ефективності міжнародної співпраці, нового організаційного і технологічного рівня функціонування інститутів безпеки.
Провідними концепціями міжнародної безпеки стали концепції балансу сил,
спільної, колективної та кооперативної безпеки, засновані на визнанні глобальної
залежності міжнародних акторів та необхідності спільних дій. Сучасна система
міжнародної безпеки має загальний характер і передбачає співпрацю суб’єктів
міжнародних відносин на різних рівнях.
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Н. М. Микитчук, Ю .В. Гордєєва
НЕДЕРЖАВНІ ІНСТИТУТИ РЕАЛІЗАЦІЇ «М’ЯКОЇ СИЛИ»
У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
Нерідко державні ініціативи сприймаються з недовірою, в той час як діяльність бізнесу, освітніх установ, діячів мистецтва тощо не викликає негативної реакції зарубіжних аудиторій. Тому значна частина роботи в рамках британської
«м'якої сили» свідомо позиціонується як незалежна від держави, хоча де-факто
уряд і законодавчі органи влади мають вирішальний голос в цьому відношенні.
Британська рада часто виконує функцію посередника і провідника на зарубіжні
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ринки для британського бізнесу, освітніх та культурних установ. Наприклад, Британська рада пропонує послуги з маркетингу для національних навчальних закладів
в рамках програми Services for International Education Marketing (SIEM). Програма
включає ряд платних і безкоштовних сервісів, в тому числі щомісячні брифінги про
стан ринків і інформацію про потенційні можливості; маркетингові дослідження
про перспективи експорту освіти в тій чи іншій країні світі; послуги з просування і
рекламу для освітніх установ на цільових ринках тощо [1, c.210].
Британське управління з туризму (VisitBritain), в свою чергу, співпрацює з
британськими компаніями, зайнятими у відповідній галузі, а департамент з
торгівлі та інвестицій надає підтримку британським експортерам, а також працює
над залученням іноземних інвестицій [2].
Програма GREAT Britain (або GREAT) – один з найбільш показових прикладів ініціатив, спрямованих на посилення міжвідомчої координації та одночасно залучення недержавних акторів до роботи по збільшенню «м'якої сили». По
суті справи, програма ефективно задіяла цінні інструменти «м'якої сили» для просування іміджу країни і підвищення її привабливості за кордоном. Дана програма
була запущена напередодні літніх Олімпійських ігор в Лондоні в 2012 р., в її реалізації взяли участь різні відомства та організації.
Кампанію підтримали представники великого бізнесу, в тому числі: авіакомпанія British Airways, телекомунікаційна корпорація BT, виробник одягу, аксесуарів і парфумерії класу люкс Burberry, автомобільні компанії McLaren і Land
Rover Jaguar; а також відомі люди: модельєри Пол Сміт і Вів'єн Вествуд, засновник міжнародного конгломерату компаній Virgin Group Річард Бренсон, актриса
Джуді Денч та інші [3].
Саме слово GREAT обігравалося в рекламі і об'єднало різні напрямки в рамках
кампанії: була випущена лінійка комунікаційних матеріалів (постерів, інтернетбанерів, білбордів тощо) з гаслами, які можна прочитати двояко: «Education is GREAT»
/ «Education is GREAT Britain» («Освіта – це здорово» / «Освіта – це Великобританія»), «Innovation is GREAT» / «Innovation is GREAT Britain», («Інновації – це здорово» / «Інновації – це Великобританія»), «Heritage is GREAT» / «Heritage is GREAT
Britain» («Спадщина – це здорово» / «Спадщина – це Великобританія») тощо.
Згідно з офіційним формулюванням, кампанія спрямована на те, щоб надихнути світ на нове раціональне і емоційне сприйняття Великобританії в сьогоденні
і майбутньому, на те, щоб показати, що Великобританія – найкраща країна для
туризму, інвестицій, отримання освіти і торгівлі.
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А. Е. Артішевський
ІНСТИТУЦІЙНЕ БУДІВНИЦТВО – МІНІМІЗАЦІЯ ДЕЛЕГІТИМАЦІЇ
СИСТЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ
Демократична трансформація держав пострадянського періоду, стимулювала
аналіз інституціональних умов модернізації системи політичної влади [1]. Дослідження систем політичної влади пострадянських держав в період демократичного транзиту, підкреслює, необхідність моніторингу змін внутрішнього і
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зовнішнього середовища і формування стратегії, відповідно цим змінам, включаючи можливості швидкого антикризового реагування [2].
Алгоритм ефективного, компетентного державного управління, включає три
основні складові:
Перш за все, це інноваційна здатність, тобто здатність управлінської системи
реалізовувати політику модернізації, яку може проводити тільки державне управління, орієнтоване на зміни, що володіє здатністю до оновлення. Істеблішмент
щоб забезпечити конкурентоспроможність національної інноваційної системи,
має направляти значні зусилля на появу нових знань, у формі інституційного
будівництва і відповідно змінювати підходи до виконання своїх функцій. Роль
істеблішменту полягає в створенні ефективних інститутів, які «підвищують готовність до змін», а не «захищають від них» [3]. Можна погодитися з В.М.Сергєєвим і Н. І. Бірюковим, що «модернізація ніколи не буде здійснена, якщо,
скопіювавши інститути сучасності, ми просто станемо чекати, їх дифузії в руслі
модернізації системи політичної влади.
Модернізація навряд чи буде успішною, навіть якщо ми запозичуємо все базові демократичні інституції, бо необхідна взаємодія власне самих інститутів в
ракурсі формальної та неформальних складових [4, с.62].
Звичайно, інноваційна здатність в даному контексті не зводиться тільки до забезпечення технологічних проривів в економіці.
Інноваційна спроможність державного управління - це його потенціал до
вирішення нових, складних, іноді несподіваних проблем, що викликаються, в
тому числі, наявними соціальним капіталом.
Управління перехідними процесами повинно включати вміння впоратися з латентністю системи (systemic sliding) - специфічним неформальним алгоритмом
що віддаляє систему від формальних регламентів характеризується впливом неформальних інститутів. Тут діє принцип кумулятивної причинності, алгоритмів
формальних і неформальних інститутів модернізації [5].
Адаптивна здатність, тобто вміння підлаштовуватися під технологічні та економічні зміни в умовах зміни конкуренції на глобальних ринках. В кінцевому підсумку це чутливість інституційної системи до впливу навколишнього середовища
і її здатність адаптуватися до змін, зменшуючи свою вразливість через застосування нових політичних і адміністративних підходів до скорочення ризиків.
Дана здатність передбачає проведення управлінськими органами заходів
щодо підвищення прозорості їх діяльності. На практиці це означає стимулювання
горизонтальних зв'язків в державному апараті, які дають можливість, зберігаючи
функціональну або лінійну структуру, впроваджувати відкриті адаптивні інформаційні системи.
Тобто адаптивна здатність може бути успішно використана при формуванні
інституційного середовища співпраці між відкритим урядом, добре організованим бізнесом і активним громадянським суспільством. Це означає, що наявність
такої можливості залежить від сформованого типу інституційного середовища і
одночасно є фактором її розвитку.
Нарешті, здатність істеблішменту досягати поставлених цілей, пов'язуючи їх з
адміністративним і ресурсним потенціалом, характеризує мобілізаційнорозподільну здатність державного управління. Це здатність до залучення і ефективного використання ресурсів з метою вирішення поставлених перед суспільством пріоритетних завдань. Ефективна система, яка забезпечує акумулювання
кращого досвіду, в тому числі за допомогою широкого застосування програмних
інструментів і підвищення професійно-кваліфікаційного рівня державного апарату.
Одночасно з ефективністю ця здатність повинна спиратися на принцип
57

соціальної справедливості. Звідси її найбільш тісна залежність від панівних у суспільстві пріоритетів та соціального капіталу.
У сукупності алгоритми ефективного, компетентного державного управління
дозволяють здійснювати політику модернізації заснованої на інноваціях їх адаптації з метою розв'язання нагальних питань державного управління і характеризуються рівнем організаційної культури політико-адміністративних інститутів.
Але формування засад державного управління ще не означає автоматичного
успіху на шляху його трансформації як системи і як політико-адміністративного
регулятора. В умовах «сильної держави» можуть продовжувати панувати неформальні інститути, а на практиці нівелюються формальні правила та регламенти [6].
Останнє при цьому є наслідком неформальних конвенцій або конфліктів, інакше
кажучи, типовим прикладом правового нігілізму. В результаті складається модель
відносин, в якій формальні інститути стають не більше ніж знаряддям
істеблішменту, інструментом селективного заохочення лояльних і покарання нелояльних. Як зазначають фахівці з аналізу політичних трансформацій, зокрема
В.Гельман, є численні аргументи на користь того, що «сильна держава може стати
нітрохи не меншою перешкодою для верховенства права, ніж слабка, якщо його
адміністративний потенціал поєднується з низьким рівнем легітимності» [7, с. 10].
Ступінь легітимації державного управління залежить від типу наявного інституційного середовища: ригідного або еластичного. У еластичного інституційного
середовища превалює комплементарний спосіб взаємодії формальних і неформальних інститутів, коли неформальні практики доповнюють формальні інститути [8].
У ригідного інституційного середовища механізм функціонування інститутів
державного управління зводиться переважно до операційних правил і неформальних узгоджень. Все це обумовлює суперечливу роль держави як регулятора модернізації: з одного боку, держава є необхідною умовою стійкості розвитку, а з іншого - при певних обставинах може бути його перешкодою. Така подвійність
сприяє посиленню невизначеності в регулятивному механізмі і одночасно стимулює використання не тільки формальних, але і неформальних способів впливу на
дисфункцію. Формуються паралельні структури (неформальні інститути), де основним інструментом виконання правил є переговори учасників. Якщо в еластичне
інституційне середовище неформальні інститути можуть виконувати функцію
мінімізації певних ускладнень, то в ригідному інституційному середовищу вони
сприяють зростанню невизначеності, та певним ускладненням.
З позицій еволюційного розвитку фактор неформальних інститутів вводить
певні обмеження на інституційне будівництво. Інституційний підхід в якості основного завдання управління змінами висуває зведення суперечливих і різноспрямованих процесів в послідовний інституційний розвиток.
Інституційне будівництво спирається на певні траєкторії трансформації, які
використовують блокову модель інституційних змін.
Дана модель вигляді послідовного алгоритму державного управління. вибудовує певні інституційні блоки, обумовлені певними правилами. Ці блоки з конгруентними інститутами (формальними і неформальними) дозволяють розв'язувати інституційні проблеми економічної модернізації. Реформа державного
управління забезпечена в той період часу, коли готові окремі блоки для інституційного будівництва.
Процес інституалізації в такому розумінні стає значною мірою процесом демократичної трансформації, успіх якої може зменшить ймовірність того, що основним результатом інституційних реформ буде необхідність в нових реформах.
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А. В. Бойда
ПОСТРАДЯНСЬКІ ВЕКТОРИ ЕВОЛЮЦІЇ АВТОРИТАРИЗМУ
(НА ПРИКЛАДІ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ)
На сучасному етапі низка республік колишнього СРСР демонструє стійкі авторитарні риси та тенденції у функціонуванні власних політичних режимів. За
своє суттю, авторитаризм (від лат auctoritas – влада, вплив) – це один із різновидів
недемократичних варіантів правління та політичного режиму, що характеризується значним зосередженням влади в руках однієї особи або певної політичної
сили [7, с.12].
На пострадянському просторі остання декада 2010-х рр. позначилась суттєвими змінами в політичних системах країн регіону. Насамперед це стосується Казахстану та Російської Федерації, в яких відбулась еволюція існуючого автократичного режиму. Зокрема, Казахстан характеризує те, що у процесі становлення
інституту глави держави варіант «сильного» президента був збалансований «сильним» парламентом. Н. Назарбаєв, скориставшись ситуацією, яка склалась при
розпаді СРСР, створив технократично-авторитарний режим, примирив націоналістів з етнічними меншинами, але не зумів примирити політичну опозицію з правлячим режимом. Разом з тим, політична система Казахстану і надалі залишається
стабільно-авторитарною [1, с.15].
Добровільна відставка Н. Назарбаєва в березні 2019 р. з поста глави держави
суттєво не змінила ситуацію та, як наслідок, не створила підстави для масштабної
демократизації країни. На думку російського політолога Ф. Крашениннікова, реальна зміна влади не відбулась насамперед тому, що за майже 30 років незалежності в Казахстані не було сформоване сильне громадянське суспільство, а також
не вдалося реально створити впливову опозицію для зміни політичного режиму
[4]. «Демократичні» президентські вибори, що були проведені в червні 2019, обумовили своєрідний «транзит» влади в казахському стилі. При цьому, нині діючий
президент Касим-Жомарт Токаєв під час виборчої кампанії перебував на посаді
тимчасово виконуючого обов'язки глави держави. Сам процес передачі влади до
обрання нового президента відбувався у відповідності із положеннями Конституційного закону Республіки Казахстан від 26 грудня 1995 р. Згідно законодавчо
визначеної процедури, в разі відставки президента його обов’язки до наступних
виборів виконує спікер верхньої палати парламенту [3, ст. 27]. Власне, до 20 березня 2019 р. Касим-Жомарт Токаєв був головою сенату.
Таким чином, суть транзиту президентської влади в Казахстані полягала в тому,
що другий президент країни Касим-Жомарт Токаєв був обраний на тлі добровільної
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відставки Н. Назарбаєва, який, у свою чергу, був автором саме такого сценарію розвитку подій. Вперше за майже три десятиліття в цій центральноазійській країні змінився глава держави, що є справжнім феноменом для регіону. Спадкоємець «лідера
нації», на переконання екс-президента, є цілком надійною людиною з його оточення
[8]. Разом з тим, березневі події 2019 р. засвідчили, що відставка Н. Назарбаєва з
поста президента була лише формальною. За собою він залишив пост глави Ради
безпеки республіки і лідера правлячої партії «Нур Отан» з доволі широкими повноваженнями, а тому й надалі залишається найвпливовішим політиком країни, в руках
якого сконцентровані реальні та неформальні важелі влади.
Еволюція авторитаризму в Російській Федерації, попри певні схожі риси з Казахстаном, має свої особливості. На відміну від Н. Назарбаєва В. Путін після двох
президентських термінів не ініціював через референдум своє збереження на посаді
глави держави. Формально він поступився місцем у владній вертикалі, пересівши
в крісло глави уряду. Його ставленик Д. Медведєв, протягом своєї однострокової
каденції збільшив на 1 рік перебування на посаді свого наступника, тим самим
створив вдалу площадку В.Путіну для наступних двох термінів президентства.
На зламі перших десятиліть XXI ст. в Росії спостерігаються певні риси еволюції авторитаризму. Зокрема, на сучасному етапі існує два цілком реальні варіанти збереження В. Путіним влади після закінчення в 2024 р. терміну його президентських повноважень. У першому випадку мова йде про трансформацію політичної системи РФ шляхом перетворення Росії та сусідньої Білорусії в єдину Союзну Державу. Питання перетворення формально наддержавного об’єднання з
конфедеративної у федеративну модель залишається актуальним ще з 1990-х. Зокрема, в грудні 1999 році було підписано договір про створення такої Союзної
Держави. Відповідно до статті 6 Договору обидві країни зберігають власний суверенітет «з урахуванням добровільно переданих Союзній Державі повноважень»
[2, ст. 6]. Згідно з ст. 4 даного Договору передбачається створення спільної Вищої
державної ради (до якої входять президенти, прем’єри, спікери та голови палат
держав-членів), а також єдиного парламенту і уряду. Водночас «владу у державах-учасниках здійснюють утворені ними відповідно до їхніх конституцій державні органи» [2, ст. 4].
Але у практичній площині процес інтеграції Росії і Білорусії до цього часу не
був реалізованим насамперед через різне його тлумачення політикумом та істеблішментом обох країн. Намагання офіційної Москви звести міждержавну інтеграцію до простого приєднання Білорусії до Росії не знайшло підтримки у Мінську.
Станом на сьогодні спостерігається прагнення В. Путіна реалізувати цей інкорпораційний сценарій та його критика з боку О. Лукашенка [6].
Другий варіант збереження владних повноважень В. Путіним у його постпрезидентському статусі є, на наш погляд, більш реальним. Цей план передбачає
впровадження в Росії конституційних змін. Сучасна російська владна політична
еліта активно працює над його реалізацією. Як відомо, в січні 2020 р. російський
президент вніс до Державної Думи проєкт закону про зміни до 22 статей Конституції РФ, в якому, зокрема, запропонував ослабити інститут президентства шляхом передачі частини його повноважень парламенту, а також посилити роль Державної ради. Цей неконституційний (станом на сьогодні) та дорадчий при президентові орган повинен очолити пірамідальну владну інституційну структуру. Головою Державної ради має стати В. Путін. Ці запропоновані трансформації, у разі
їх підтримки шляхом всенародного голосування, (з огляду на рівень авторитаризму в країні видається малоймовірним їх неприйняття) реально дозволять В. Путіну надалі утримувати владу після четвертого терміну [5].
Таким чином, станом на сьогодні спостерігається стійка тенденція у векторах
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політичного розвитку Республіки Казахстан та РФ зберегти авторитаризм як найбільш прийнятний для політикуму та переважної більшості суспільства тип політичного режиму. У контексті цих подій Н. Назарбаєв вже створив умови для свого
збереження на владному олімпі, формально відмовившись від президентства, а В.
Путін все ще стоїть перед вибором найбільш оптимального сценарію втримання
владних важелів впливу після закінчення останнього терміну президентських повноважень.
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Л. Я. Угрин
ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНТЕГРАТИВНИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Глобалізація як об’єктивна закономірність розвитку людства виявляє себе у
різноманітних процесах та явищах і є чинником змін та трансформацій, які ми
спостерігаємо і на мікро- та макрорівнях сучасних суспільств. Держава, з одного
боку, була і залишається важливим агентом глобалізації, а з іншого – зазнає глибинних змін і функціональних обмежень як основний суб’єкт внутрішньосуспільних і міжнародних процесів. «Випробуванням» для сучасних держав є пошук нових форм та моделей інтегративних ідентичностей в умовах культурно-етнічного
розмаїття, кризи національних ідентичностей чи їх переконструювання як необхідної умови консолідації та подальшого розвитку. Вони відбуваються в контексті
глобальних тенденцій, які співмірні зі змінами у механізмах ідентифікації та соціалізації індивіда та трансформаціями національної держави.
Найперше, відзначимо, що транснаціоналізація світу, інформаційна революція,
транспарентність кордоні надають індивіду більше альтернатив і свободи у виборі
власної ідентифікаційної моделі; його почуття солідарності та лояльності можуть
поширювати не лише на державу, а й на інші спільноти та міжнародних акторів.
Відтак, сучасна людина перебуває у постійних пошуках своєї ідентичності й «центру», тобто базового рівня ідентичності, маючи більше свободи і варіантів вибору,
але одночасно і відповідальності за його наслідки, ніж людина в епохи Модерну.
По-друге, процеси формування і трансформації ідентичностей змістилися в
напрямі від універсалістських (національних, цивілізаційних) до групових, партикулярних. Як наслідок відбувається актуалізація локального (общинного, ко61

мунітаристського) ідеалу ідентичності, в основі якого орієнтація на рухливі мережеві структури, відмова від укоріненості та прив’язаності до місцевості, традицій,
інститутів повсякденного життя заради мобільності, успіху та повноти самореалізації індивіда. Групи таким чином перебирають на себе посередництво у процесі ідентифікації індивіда з макроспільнотами (нацією, державою, регіональним
співтовариством) й дедалі успішно конкурують з ними за базовий рівень ідентифікації індивіда. Попередній історичний період у формуванні ідентифікаційних
моделей характеризувався протилежним напрямом – від локальних спільностей
до суспільства та держави; від автономізації спільнот – до їх інтеграції в імперії,
згодом – національні держави.
По-третє, руйнується ієрархічна структура макрорівневих ідентичностей і
таксономічний принцип їхньої побудови, характерні для Модерну, оскільки базовими ідентичностями для індивідів чи груп дедалі частіше стають і локальні, і
транснаціональні. і, навіть, архаїчні ідентичності, не пов’язані з почуттями лояльності й солідарності з національно-державною спільнотою, а часто з новими
структурами – віртуальними комунікаціями і віртуальним простором, транснаціональними за своєю природою.
По-четверте, результатом актуалізації домодерних форм інтеграції спільнот
(етнічних, расових) є «розмивання» традиційного для Модерну ядра ідентичності
великих спільнот, її базового рівня – національної і державної ідентичності, які
взаємодоповнювали і взаємно зміцнювали одна одну. Сучасний індивід і групи як
соціальні суб’єкти живуть і функціонують у вічній суперечності між системністю
життя, пов’язаною з державною формою управління, та прагненням більшої
індивідуальної свободи і групової автономії від державних інститутів, що об’єктивно посилює і кризу сучасних форм держави (національної, соціальної), її економічних і соціальних функцій, а відтак – її ідентичності.
І, по-п’яте, як наслідок попередніх тенденцій – змінюються центри, а точніше
– збільшується їхня кількість, довкола яких формуються колективні ідентичності,
і суб’єкти, які впливають на її конструювання на різних рівнях. Держава, її інститути та норми втрачають монополію на визначення категорій ідентифікації, правил включення і виключення, а, відтак, – формування та підтримання спільних
політичних ідентичностей в сучасних суспільствах. Їхніми «конкурентами» стають ЗМІ, віртуальні спільноти, транснаціональні сили, політичні еліти інших держав і т.п., а також різноманітні нові суспільні та політичні практики (консюмеризм, нові соціальні рухи, альтернативні стилі життя, туризм), які держава не
завжди спроможна контролювати. У своїй політиці ідентичності (інституціалізації відмінностей) держави дедалі більше змушені зважати на норми
міжнародного права, позиції міжнародних організацій та рейтингових агентств.
Сукупний вплив визначених тенденцій привів до того, що «привласнена державою інтегративна спроможність нації стає недієвою» [1, c.217-218] і de facto
зумовлюють кризу базових ідентифікаційних моделей на макрорівні суспільства,
якою у часи Модерну була національна ідентичність, трансформують принципи
ідентифікації в сучасних суспільствах, які постають «не сукупністю індивідів»,
«…а множиною окремих культурних сегментів, що належать меншості або більшості» [2,c.23–26]. Це проблематизує пошук нових моделей формування інтегративних ідентичностей як основи функціонування і розвитку сучасних соціальнополітичних систем в умовах поглиблення диференціалістських тенденцій і
різнорідності суспільств.
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М. Ф. Москалюк
КЛЕРИКАЛЬНО-КОНСЕРВАТИВНА ТЕЧІЯ
УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИКУМУ ПІДАВСТРІЙСЬКОЇ
ТА МІЖВОЄННОЇ ГАЛИЧИНИ У НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ
Розбудова незалежної Української держави та становлення багатопартійності
актуалізували дослідження суспільно-політичних процесів минулого, особливості їх протікання в окремих регіонах країни. Під цим кутом зору значний інтерес
становить дослідження клерикально-консервативної течії українського політичного спектру Галичини – християнсько-суспільного руху.
Історіографію заявленої проблематики, з огляду на специфіку її становлення
та хронологічний принцип,можна умовно поділити на п’ять періодів:
1) праці сучасників, що брали активну участь в суспільно-політичних
процесах краю; 2) радянська та польська історіографія міжвоєнної Галичини;
3)післявоєнна радянська та діаспорна наукова думка; 4) вітчизняна історіографія
періоду незалежності України; 5) сучасна польська історіографія.
Як правило, серед наукових розвідок домінують праці не політологічного, а
історичного напряму. Також відмінною рисою історіографічного комплексу теми
можна вважати обмежене коло праць, особливо у перші періоди становлення
християнсько-суспільного руху, що, на наш погляд, пов’язане із слабкими
впливами галицьких клерикалів на суспільно-політичні процеси краю. Окрім
того, характерними особливостями праць першого періоду є їх публіцистичне
спрямування.
Започаткував вивчення клерикально-консервативної течії українського
політикуму Галичини К.Левицький [12]. Окремі аспекти цієї проблематики
розглядали М.Стахів [26], С.Томашівський [30] та М.Лозинський [14]. Але
загалом праці сучасників, незважаючи на зібраний певний фактичний матеріал,
по суті, носили довідково-інформативний характер, – тому не можуть
сприйматися як серйозні дослідження даної теми.
Радянська iсторiографiя міжвоєнного періоду, в силу iдеологiчного тиску та
ретельно відібраної доказової бази, тенденцiйно висвiтлювала суспiльнополiтичнi процеси в Галичинi, гостро критикувала або відверто фальшувала
діяльність клерикально-консервативних сил. Як правило, праці радянських
авторів, зокрема М. Луцкевича [15], В. Мінаєва [17] та ін. були пропагандистськопубліцистичними.
У роботах польських дослідників 20–30 рр. ХХ ст. А.Белціковської [34],
М.Фелінського [36] та Г.Лубенського [37], попри певну заангажованість та
фрагментарність, частково розглядається інституалізація християнськосуспільного руху Галичини. Згадані праці також носять довідково-інформативний
характер.
Повоєнна радянська iсторiографiя продовжувала з класово-партiйних позицiй
аналiзувати проблеми суспiльно-полiтичного руху Галичини, побіжно
характеризуючи українські католицькі партії. Схематизм, заiдеологiзованiсть та
фальсифiкацiя дiяльностi клерикально-консервативного табору притаманнi працям
С.Даниленка [4], М.Кравця [10], Ю.Киричука [7], В.Масловського [16],
П.Петлякова [22], А.Шиша [33], Ю.Сливки [25] та ін.
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Християнсько-суспільна тематика майже не дослiджувалася вченими української діаспори. Заслуговує на увагу дослiдження I. Лисяка-Рудницького про вплив
гетьманської iдеологiї на формування ідейних засад українських консерваторiвкатоликiв та мiсце клерикальних структур в українському суспiльно-полiтичному
русi [13]. Разом з тим, зусиллями ряду дослідників, зокрема П.Свія [23] та П.Феденка [31], започатковано політологічні дослідження суспільно-політичних рухів
та партій Галичини окресленого періоду, в яких, нехай фрагментарно та епізодично, все ж розглядався християнсько-консервативний табір.
Пiсля 1991 р. настає новий перiод у вiтчизнянiй науковій фаховій літературі,
спрямований на об’єктивне висвітлення всiх аспектiв політичної історії Галичини
кінця ХІХ – 30-х рр. ХХ ст. У структурі окресленої історіографічної проблематики
можна виділити наступні складові: по-перше, праці, присвячені загальному
аналізу суспільно-політичного життя галицьких українців; по-друге, дослідження
консерватизму як ідеологічної основи становлення та функціонування
українського християнського руху в Галичині; по-третє, роботи, в яких
розглянуто вплив греко-католицької церкви на формування ідеологічних засад
клерикальних консерваторів; по-четверте, предметні дослідження клерикальноконсервативної течії загалом та партій і організацій християнсько-суспільного
спрямування зокрема; по-п’яте, праці, присвячені окремим діячам християнськосуспільного руху Галичини.
Застосовуючи інші підходи, зокрема проблемно-хронологічний, наявну
історіографічну базу окресленої проблематики також можна поділити на дві
групи – праці, в яких клерикально-консервативна течія розглядається в
підавстрійській Галичині (кінець ХІХ ст. – 1918 р.) і у міжвоєнний (польський)
період (1919–1939 рр.).
Питання українського партогенезу на теренах Галичини наприкінці ХІХ –
початку ХХ ст. та партійна структуризація краю знайшли свій вияв у працях
О.Сухого [27], С. Телешуна [28]. Івано-Франківський дослідник М.Кугутяк
охарактеризував ідейні засади, роль та місце християнсько-суспільних структур у
партійній системі краю, їх представництво в органах влади ЗУНР та Міжпартійній
Раді. Також вчений з’ясував особливості організаційного становлення та еволюції
українського християнсько-суспільного руху протягом 20–30-х рр. ХХ ст. [11].
Окремі науковці, зокрема А. Баран [2], О.Зайцев [6], М.Швагуляк [32],
досліджуючи партологічну проблематику окресленого періоду, побіжно
розглядали причини виникнення клерикальнних партій, міжпартійний аспект
відносин та парламентську діяльність християнських суспільників.
Важливе концептуальне значення для аналізу ідейно-теоретичних засад
клерикалізму та консервативної компоненти його ідеології має монографія
Ю.Терещенка «Причиники до історії галицького консерватизму» [29].
Консервативний напрям в українській політичній думці ХІХ ст. є предметом
розгляду С. Гелея [3].
Політологічний вимір дослідницьких розвідок християнсько-суспільного
руху представлений Л. Слінченко [24] та М. Москалюком [18].
Державотворчі концепції християнських суспільників Галичини стали
предметом наукового зацікавлення Т.Дерещук [5]. А.Павко в контексті
досліджень українських політичних партій та організацій окресленого періоду
здійснив аналіз Католицького русько-народного союзу [21]. Роль грекокатолицької церкви як важливої духовної основи клерикально-консервативного
руху Галичини досліджувала У. Кошетар [9].
Також сучасними дослідниками, як правило істориками, увага сконцентрована
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на характеристиці особливостей організаційного становлення та інституалізації
християнсько-суспільного руху. Одним із перших цей напрям наукових досліджень
обрав львівський вчений Т.Антошевський [1]. Продовжив ці наукові розвідки
М.Мудрий [19]. Християнсько-суспільний рух в 20–30-х рр. ХХ ст., а саме
національне питання в програмних документах клерикальних партій і організацій
висвітлив А.Нагірняк [20]. Значний внесок у розробку християнсько-суспільної
проблематики вніс тернопільський дослідник А.Кліш [8].
У пiслявоєннiй польськiй iсторiографiї визначилися такі основні напрями
дослiджень християнсько-суспільної проблематики. М.Папежинська-Турек [38] та
С.Стемпень [39] продовжували вивчати обрядовi питання. Ряд iнших авторiв,
зокрема Р.Тожецький [40]., зайнялися аналiзом ролi католицьких партій в
польсько-українських стосунках, впливу греко-католицької церкви на суспільнополітичне життя краю. Ч.Бжоза в контексті дослідження української
парламентарної репрезентації в Польщі протягом 1922–1935 рр. звернув увагу на
участь у ній представників українського клерикально-консервативного напряму
[35].
Між тим, варто зазначити, не зважаючи на певну зацікавленість окресленою
тематикою, відсутні комплексні узагальнюючі дослідження клерикально-консервативної течії Галичини наприкінці ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст. Ряд питань християнсько-суспільної тематики залишилися поза межами наукового вивчення. Відчутним є також брак політологічного аналізу проблеми.
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А. А. Головка
ОСНОВНІ ДРАЙВЕРИ ЗМІН В СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ
Для того щоб виокремити та охарактеризувати основні тенденції та перспективні напрямки розвитку політичної науки варто провести ґрунтовне дослідження, яке базуватиметься на відповідному інструментарії та вивченню передових наукових та експертних розробок. Тому у даній доповіді буде приведено експрес-аналіз «відчутних» тенденцій в світі, що, імовірно, будуть драйверами змін
в політичній науці.
1. Глобальні нестабільність та невизначеність. Загрози стабільності глобальної економіки (поширення COVID-19; наслідки торгових воєн та їх потенційне відновлення; «білі плями» Brexit, уповільнення економіки Німеччини) та
остаточне зміщення політичних протистоянь із суто політичної до економічної,
інформаційної та технологічної площини, спонукатиме політичну науку враховувати ці фактори при проведенні відповідних досліджень.
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Найбільш показовим, перш за все, стане глобальне протистояння між США та
КНР (особливо в контексті реалізації Китаєм ініціатив «Один пояс – один шлях»
та «Made in China 2025»). Водночас набуває готсроти боротьба за енергетичний
ринок – конфлікт між Саудівською Аравією та Росією, головним наслідком якого
стало ініційоване Ер-Ріядом нарощення видобутку нафти та інші заходи для зниження ціни на даний енергоносій, який також може посилитись (принаймні, він
вже спричинив істотні наслідки для світової економіки).
Як наслідок – збільшення значення міждисциплінарного підходу до організації досліджень як визначення нових зв’язків та відношень між елементами наукових дисциплін і виявлення закономірностей появи та розвитку політичних явищ
та процесів. Окремо підкреслимо, що визначальним трендом стане акцент на поєднання досліджень політичних процесів із комплексною оцінкою економічних
процесів, розвитку промисловості та інформаційних технологій, «енергетичне»
суперництво на локальному, регіональному та глобальному рівнях. Значення міждисциплінарних досліджень посилюється ще й через те що, окремі явища та
пов’язані із ними глобальні ризики передбачити просто не можливо (спалах
COVID-19) або, принаймні, важко оцінити не маючи доступу до інформації з
«першоджерел» (суперечності між ОПЕК та Російською Федерацією), що обумовить необхідність оперативної оцінки їх політичних наслідків.
2. Проблема поєднання ефективного стратегічного планування із лояльністю електорату. Тенденція, яка відображає схожі риси між різними країнами
(приклад Латиноамериканські країни, Україна) – в спрощеному вигляді, перед політичними елітами стоїть вибір між впровадженням непопулярних реформ та виконанням обов’язків зовнішніх кредиторів (МВФ), з одного боку, та задоволенням
бажань та соціальних вимог населення, з іншого.
Оцінюючи цю проблему об’єктивно слід розуміти, яке б рішення не було
прийнято лідером (лідерами) тієї чи іншої країни вони несуть в собі одинакові
ризики – наприклад, задоволення потреб широких верств населення з допомогою
розширення соціальних програм, зменшення виплат по зовнішньому боргу та відсутності непопулярних, але необхідних структурних реформ в результаті може
призвести до рецесії та навіть економічного колапсу. Разом з тим, різкі зміни державної політики (в сфері трудового законодавства, проведення пенсійних реформ,
збільшення існуючих чи введення нових податків) може здійснити санаційний
ефект на економіку, але спричинити масові протести суспільства, бойкоти та інші
види соціального невдоволення, що, у підсумку, може призвести до економічних
проблем коли негативи реформ «знецінять» їх здобутки.
В обох випадках обов’язковим є поетапне та стратегічно виважене впровадження реформ, балансування між економічним майбутнім та соціальними вподобаннями населення, високим рейтингом електоральної підтримки правлячої
еліти. При цьому невід’ємним компонентом виступає аналітичний супровід політики, що включає в себе експертну підтримку, стратегування, «діагностику» державної політики та прогнозування суспільних та економічних процесів. Це приводить нас до ще одного важливого висновку – збільшення ролі «мозкових центрів» (аналітичні центри, науково-дослідні інститути, групи експертів).
3. Зменшення рівня довіри до інституцій та ідеологій:
- Продовження кризи традиційних політичних ідеологій (консерватизм, соціал-демократія, лібералізм) – якщо раніше вони просто ставали більш центристськими і менш відмінними один від одного то в умовах сьогодення існування тк.
зв. партій «одного лідера» та популістів свідчить про поступову відмову від цін67

нісного та політико-ідеологічного підходів до формування політсил – часто створення політичного об’єднання та його подальше функціонування відбувається за
межами традиційного ідеологічного розподілу «правий-лівий» і базується на певних галузевих проблемах (незадоволеність трудовим законодавством або податками, вимога підвищення якості соціальних послуг тощо), популярній меті (боротьба з корупцією) або озлобленості широких верств населення. Можливими стають прецеденти коли партія визначається із ідеологією або політичними пріоритетами уже після виборчої кампанії.
- Ціннісна та ідейна криза ЄС – аналогічні процеси відбувається і на рівні наднаціональних інституцій ЄС, що на практиці призводить до кризи самого концепту
«об’єднаної Європи» (чому передувала рецесія після 2008 року, міграційна криза,
розбіжності між учасниками Унії) та посилення євроскептицизму, особливо на тлі
Brexit. Критиці піддаються як окремі компоненти політики ЄС так і сама ідея передачі частини власного суверенітету на користь колективного розвитку та миру.
- Криза довіри до політичних інституцій – питання складне та багатогранне,
тому доречніше навести одну показову подію – тк. зв. скандал «Ukraniangate» за
участю Дональда Трампа у вересні 2019 року. Розпочатий демократами процес
імпічменту та пов’язані із ним суперечки одним із наслідків мали зниження легітимності не тільки інституту президентства, але й політичних інститутів США,
які традиційно вважались зразковими. Період другої половини 2019 р. та поч.
2020 р. стали свідченням того, що вперше за довгий період ризики політичної нестабільності посилюються і в США.
Короткий висновок. Сучасний етап еволюції політичних наук характеризується, перш за все, прагненням «адаптуватися» до високої динаміки політичних
явищ та процесів, а також намаганнями пояснити та, найголовніше, передбачити
політичні тренди. Фактично, політична наука поступово переходить, умовно, в
«нову реальність», вивчення якої потребує осучаснення як інструментарію так і основних векторів досліджень. Сучасні «турбулентність» та криза довіри є реальним фактом, але оцінка їх наслідків та прогнозування можливого розвитку подій
стануть в найближчій перспективі одними із головних завдань політичної науки.
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Н. Ю. Гусєва, О. В. Красільнікова
СВІТОВА ПРАКТИКА ПОДОЛАННЯ АБСЕНТЕЇЗМУ
У державі, побудованій на демократичних принципах, громадянам надається
можливість брати участь у політичному процесі. Одним з найбільш важливих типів
такої участі є формування виборних органів державної влади. Однак сьогодні все
більш актуальною стає тенденція відмови громадян від участі в політичному житті
соціуму, що негативно впливає на формування структур громадянського суспільства, на ефективність виборних органів влади, у звʼязку з чим зростає інтерес до
проблеми абсентеїзму. Свідоме ухилення виборців від участі у виборах – поширене
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явище у світовій виборчій практиці, для демократичних держав абсолютна участь
у виборах нехарактерна. Стовідсоткова явка типова для недемократичних режимів,
де використовуються різні методи примусу до участі в голосуванні.
На сьогодні у більшості європейських країн світу голосування є обов’язковим
для громадян. Цей принцип закріплений в законодавстві 31 країни світу. У цих
країнах кожен громадянин повинен зареєструватися та з’явитися на виборчу дільницю для участі в голосуванні.
В статті 48 Конституції Італійської республіки зазначено: «Голосування – особисте та рівне, вільне і таємне. Участь у ньому є громадянським обов’язком» [3,
с.72]. В якості санкції передбачено громадський осуд: список виборців, які не
з’явились на виборчу дільницю, оприлюднюється біля будівлі суду або міської
ради та публікується у місцевих газетах [3, с.72].
В Конституції Греції також зазначається, що здійснення виборчих прав є
обов’язковою справою, виключення та карні санкції у кожному випадку визначаються законом, за яким громадянина, який без поважної причини не зʼявився для
участі в голосуванні, очікує штраф або позбавлення волі строком від 1 місяця до
1 року.
Обов’язковий характер голосування передбачається також в Австрії, Бельгії,
Болгарії, Бразилії, Данії, Нідерландах, окремих кантонах Швейцарії, Об’єднаних
Арабських Еміратах, Чилі, Туреччині, Коста-Ріці, Еквадорі та інших країнах. У
Сінгапурі в разі неявки на виборчу дільницю передбачається виключення громадянина з реєстру виборців до моменту, поки громадянин не пояснить владі причину його відсутності на виборах [2, с.121].
В президентській республіці Єгипет в кінці березня 2018 р. відбулись вибори
глави держави. На вибори не зʼявилися 34 мільйони 823 тисячі чоловік з майже
60 мільйонів, внесених до списків виборців. Національна виборча комісія Єгипту
склала список виборців, що не проголосували на виборах президента та передала
його до Генеральної прокуратури для подальшого стягнення штрафу в розмірі 500
єгипетських фунтів (28 доларів США) з кожного громадянина, який не зʼявився
на виборчу дільницю без поважної причини [1].
В Австралії вже більше 90 років діє закон, за яким за неучасть громадянина в
голосуванні з неповажної причини виписується штраф в розмірі 13 доларів. Чималі кошти, які «набираються» в результаті неучасті в голосуванні, йдуть до державної скарбниці. В Люксембурзі штраф становить приблизно 70 євро за першу
неявку і втричі більше – за наступні. Крім того, за рішенням суду громадянина
Люксембургу можуть на той чи інший термін позбавити права обирати, а також
вводять заборону на держслужбу. У Бельгійському законодавстві зазначається,
що якщо громадянин «прогуляв» вибори чотири рази поспіль, то він позбавляється виборчого права на 10 років і право обіймати державні посади в державних структурах. У Пакистані за неявку на вибори загрожує штраф або виправні
роботи. Причому їх термін встановлюється судом залежно від того, скільки разів
громадянин проігнорував участь у голосуванні.
Досить жорсткі правові заходи за ігнорування виборчого процесу передбачені
в Сан-Марино. Згідно з нормами Кримінального кодексу Республіки Сан-Марино
1974 р. особа, що утрималася від голосування, або зазнає увʼязнення терміном до
шести років, або позбавляється політичних прав, в тому числі виборчих, а також
займати державні посади протягом пʼяти років.
Неучасть у виборах у Мексиці призводить – до штрафу або позбавлення волі;
у Австрії – адміністративний штраф або ув’язнення протягом 4-х тижнів; в Ар69

гентині особа, яка не брала участі у виборах, втрачає право перебувати на державній службі протягом трьох років; у Туреччині таку особу засуджують до
позбавлення волі [2, с. 120].
Таким чином, які б не були причини абсентеїзму, ігнорування громадянами
процесу голосування знижує демократичний потенціал суспільства. Саме свідома
участь широких верств населення у виборах забезпечує перетворення демократії
формальної в реальну.
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Д. В. Дяченко
КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ВПОРЯДКУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ
Функціонування політичної підсистеми соціуму, реалізація політичних процесів, здійснення владних принципів, суто технічно, завжди потребувало відпрацьованих механізмів комунікації. Соціальні та політичні процеси в усі часи мали
комунікативне підґрунтя. Комунікація як інструмент реалізації влади та структурування політичного процесу застосовувалася ще племінними вождями, фараонами, царями, князями та правителями ранніх державних, політичних утворень.
Вже в ті часи правлячий клас розумів потенціал впливу вербальних та невербальних інструментів \ повідомлень у корегуванні поглядів підданих свої держав: символіка, архітектурні споруди, об’єкти природного та соціального ландшафту (як
окремо так і в поєднанні), соціальні повідомлення (особливості їх структури та
сутнісного наповнення) [1]. Еволюція механізмів та інструментів комунікації надавали нові практичні можливості впливу на суспільну думку, і, як наслідок регуляції соціально-політичних процесів в державі.
Інформаційно-комунікативний характер політичної системи у свої працях розробляв К.Дойч. Запропонована К.Дойчем модель політичної системи включає чотири блоки: отримання та структуризація інформації; відбір та переоцінка інформації; вибір та прийняття політичних рішень; реалізація політичного рішення з урахуванням зворотного зв’язку. Інформація до політичної системи сприймається через рецептори (зовнішні – інформаційні структури \ інститути, внутрішні – аналітичні центри вивчення громадської думки), через які відбувається структуризація
інформаційних потоків. У межах блоку «цінностей та пам’яті» відбувається порівняння ціннісної, нормативної складової, позицій акторів соціального середовища.
Формуючи загальну картину соціальної реальності, державні структури приймають рішення з приводу впорядкування соціального простору [2, с.343].
Насамкінець, на рівні органів виконавчої влади відбувається реалізація державних \ політичних рішень, верифікація яких здійснюється завдяки механізмам зворотного зв’язку [2, с.343]. Зазначена модель демонструє поліваріантність інформаційних потоків, механізмів їх здійснення, реципієнтів та продуцентів інформаційного продукту, агентів взаємодії. Важливою складовою реалізації комунікативного
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потенціалу в публічній політиці полягає у технічному залучені символів. Символічні аспекти інформації узагальнюють важливі владні сенси та мотиви, ідентифікуючи політичні об’єкти в свідомості соціальних агентів. Значення символічної складової в інформаційному просторі відзначається історичною мінливістю: в часовопросторовій площині суттєво змінювалися механізми символізації соціальних повідомлень. Як правило виділяють чотири базових матриці, що володіють різною
структурою символізації повідомлень: міфи, релігія, ідеологія та політична реклама [3,с.3]. Істотні прогалини в комунікації, що виникають в нову «комунікативну
еру» між громадянами та політичними елітами, в значній мірі обумовлений ситуативною неконгруетністю застосування тих чи інших символів в інформаційних повідомленнях. В окремих випадках «символічна розбалансованість» обумовлена загостренням політичної конкуренції. Відповідно, регулятивний потенціал комунікативної сфери публічної політики може мати прямо протилежний ефект. Власне публічний характер політичної комунікації виступає головним критерієм її функціонального навантаження в політичній сфері. Принцип публічності надає політичній
сфері мінливості та безперервності інформаційних обмінів та взаємовідносин між
акторами та інститутами, у вертикальні \ горизонтальній площині їх взаємодії. В
даному контексті політика інтерпретується як поле для масштабного дискурсу великих соціальних груп. Інформаційні потоки та соціальні повідомлення що виникають в даному інформаційному полі представляють собою діяльності соціальних
груп, із власними груповими інтересами [3,с. 3-4]. «Нервами державного управління» за висловом К. Дойча, політична комунікація стає, через вплив соціальних
повідомлень на поведінку соціальних агентів [1].
Ефективність органів державного управління прямо залежить від злагодженої
системи взаємодії державних інститутів та громадянського суспільства. Інформаційне забезпечення політики надає можливість здійснювати якісну верифікацію
ефективності державної рішень, завдяки діагностиці ступеню задоволеності широких суспільних верств. Окремим проявом політичних комунікацій є їх мобілізаційний потенціал, що забезпечує координацію, консолідацію та організацію політичної діяльності соціальних агентів с приводу досягнення політичних цілей.
Технічна сторона питання мобілізації акторів полягає у застосуванні диференційованого набору каналів комунікації [4, c.54]. Комунікативна система в даному
контексті має трансформаційний потенціал стосовно соціального простору.
Політичні комунікації, окрім того, як вже зазначалося вище володіють впорядковуючими можливостями. Стабілізація зовнішнього середовища за допомогою
комунікативних інструментів полягає в ефективному моніторингу соціальних
процесів, в державі; забезпечення громадян \ соціальних агентів доступом до інформації з приводу діяльності державних органів (прийнятих політичних рішень,
можливих державних послуг); підвищення за допомогою інформаційних технології якості соціальної інфраструктури (адміністративні послуги, освіта, медицина, соціальна сфера); насамкінець еволюція інформаційних технологій підводить до цільової підтримки розвитку спеціалістів у сфері комунікації [4, c. 56].
Соціальний контроль забезпечується, як вже зазначалося вище завдяки механізмам зворотного зв’язку [5,с.12]. Завдяки механізмам комунікації існує можливість
скорочення економічних витрат, регуляції соціальних процесів, впорядкування
політичної системи. Можливість попередження соціального конфлікту, не викликає сумніву робить соціальне середовище більш стійким. Інформаційні механізми
\ структури створюють можливість амортизації конфліктного потенціалу до його
переходу до точки неповернення. Інформатизація суспільства логічно підштовхує
до підтримання дискусійної моделі соціуму, в якому інформаційний обмін забезпечує конструктивне функціонування політичної системи.
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Н. А. Дубовик, М. О. Петренко
РОЗУМІННЯ ВЛАДИ У ПОСТСТРУКТУРАЛІСЬКІЙ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ
Постструктуралізм – один з найцікавіших напрямів для аналізу та оцінки сучасних реалій. Обставини, що спонукали до появи даного напряму, головним чином, пов’язані зі змінами в духовній культурі: падіння престижу науки, зниження
віри в соціальний прогрес суспільства, його дегуманізація. Беручи початок розвитку у Франції, згодом постструктуралізм розповсюджується у США й на сьогодні
ця теорія пов’язана з вченнями Ж. Дерріди, Ж. Дельоза, Ф. Гваттарі, Ж. Бодріяра,
Ю. Кристевої, Ж. Ліотара, М. Фуко та ін.
Характерним для постструктураліського вчення є недовіра до універсального
знання. Соціальне та політичне життя здебільшого фрагментується. Полем для пізнання стає мікрорівень, історія і політика перетворюються на мікроподії, в яких
беруть участь мікроагенти, вирішуючи локальні проблеми. Постструктуралісти
негативно ставляться до раціональності, тяжіють до аналізу фрагментарності, випадковості, нестабільності, релятивізму. Самосвідомість суб’єкта є лише сукупністю різних текстів і розумінь, що відтворюють світ культури. Суб’єкт неминуче
знаходиться всередині «тексту», в рамках пануючих норм, історичної чи політичної свідомості, тому з’являється ідея про його «зникнення» («смерть суб’єкта»).
Також, на противагу поняттю структури, що представляє собою жорстко систематизований, ієрархічно упорядкований принцип організації природних, культурних, соціальних і наукових явищ, постструктуралісти, а саме Ж. Дельоз та
Ф. Гваттарі, вводять поняття ризоми (запозичене з ботаніки), яке повинне протистояти незмінним лінійним структурам (як буття, так і мислення) та є типовим для
класичної європейської культури.
М. Фуко вважає, що під тиском капіталізму виникає ідея дисципліни і дисциплінарного суспільства. Інструментами дисциплінарної влади є нагляд, безперервно нормалізуючи поєднанням заохочення і покарання. М. Фуко показує як інститути (школа, поліція, армія, фабрика) наказують тілу, розуму і душі вести себе
«нормально»: «Мої дослідження звертаються до технік і технологій влади. Вони
зосереджені на вивченні того, як влада володарює і змушує підкорятися їй» [2,
С.319]. На відміну від королівської влади, що демонструє себе підданим, дисциплінарна влада анонімна. Водночас влада, оточує нас з усіх боків не тільки у вигляді уряду, але і у вигляді громадянського суспільства. Влада контролює кожен
наш крок. М. Фуко вважає, що в умовах дисциплінарного суспільства право не
головне знаряддя влади. Сучасна влада функціонує за допомогою мотивів, підсилень, контролю, нагляду. З одного боку, з’являються нові загрози суспільству, з
якими важко впоратися старими інструментами дисципліни, з іншого боку , виробляються недисциплінарні способи соціального контролю та роль державного адміністративного апарату в інтеграції суспільного життя неухильно знижується.
Таким чином з’являються нові, постдисциплінарні суспільства.
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У статті Ж.Делеза «Постскриптум до товариств контролю» [1]. повертається
до тематики М.Фуко, але формулює ті трансформації, які відбуваються з владою
під час занепаду дисциплінарних суспільств. На їх зміну приходять суспільства,
в яких суб’єкта вже не потрібно піддавати ув’язненню, бо створені інструменти,
що дозволяють відслідковувати його стан у будь-який момент. Влада у товариствах контролю стає безперервною, «хвилеподібною». Методи примусу і контролю
еволюціонують, покриваючи суб’єкта та впливаючи на нього, заохочуючи до потрібної поведінки.
Конструктивним у сприйнятті держави є спільна робота Ж. Дельоза і
Ф. Гваттарі «Капіталізм і шизофренія. Анти-Едіп» (1972). Де зазначено, що соціум,
держава, влада є безпосереднім продуктом бажання. Будь-яка, навіть сама жахлива
форма соціального і політичного устрою (наприклад, фашизм) існує лише завдяки
тому, що люди бажають її. Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі виділяють три стадії розвитку
соціального устрою: первісність, варварство і цивілізація. У первісності, земля кодує членів громади як тотальну єдність, яка існує на певній території, тобто примітивної територіальної машини, що зводиться до колективного накопичення. У варварстві на зміну пануванню землі приходить панування деспоту, на зміну території – держава. Держава не заперечує колишню систему громадських зв’язків, але
поверх наноситься новий запис, за допомогою якої деспот опановує «усіма силами
і агентами виробництва» [3, С.26], витягуючи з них додаткову вартість у формі данини (податку). Стародавні територіальні записи стають «цеглинками» у великій
стіні держави. З такої точки зору, держава стає продуктом не суспільного договору,
а бажання деспота. Закон є винахід самого деспота: Закон не протистоїть деспотизму, а служить йому. Відмінною рисою варварського законує те, що він розділяє
тих, ким керує, на нетоталізовані частини: варварство – доба кастового поділу.
При капіталізмі (в епоху цивілізації) касти перестають існувати, на зміну їм
приходять класи. Однак, з капіталістичної точки зору є тільки один клас, покликаний бути загальним – буржуазія. Звідси виходить найважливіший принцип сучасного права – рівність всіх перед законом. І хоча постструктуруалісти наголошують на занепаді капіталістичного суспільства, те, що прийде на зміну, неможливо дослідити. Однак, аналіз вищезгаданих робіт і поглядів створює фундамент
подальшого розвитку теорії держави і права. Постструктураліська теорія легітимувала перегляд багатьох понять, що спричинило зміну культурного простору.
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В. В. Кухта
ВПЛИВ ЕТНІЧНОГО ЧИННИКА НА ПЕРЕБІГ
ДЕМОКРАТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ КРАЇН ТРОПІЧНОЇ АФРИКИ
Важливість виокремлення етнічного чинника, що впливає на перебіг демократичних трансформацій Тропічної Африки, зумовлена існуванням у регіоні великої кількості поліетнічних країн, для яких вирішення нагальних етнічних проблем має вирішальне значення для економічного й культурного поступу [1; 4].
Варто також зазначити, що сучасна політологія, орієнтуючись на методологію європейського державотворення, зазвичай відносить традиційні інститути і норми
життя певного соціуму до пережитків минулого, які не заслуговують на особливу
увагу. Проте в африканському суспільстві, на думку дослідників, їх незнання чи
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ігнорування можуть провокувати різного роду конфлікти й негативно позначатися на перебігу та результатах демократичних перетворень і модернізації політичних режимів [3].
Зважаючи на подібні зауваги вчених, вважаємо, що спільні етнічні проблеми
африканських країн доцільно аналізувати на прикладі унікального досвіду Ефіопії
– єдиної країни в світі, де етнічність на офіційному рівні розглядається як політична ідеологія, тобто діючі партії відображають інтереси окремих етнічних груп,
оскільки створюються за принципом етнічної приналежності. У такий спосіб у
межах країни формується специфічна національна етнополітична система, так
званий етнічний федералізм, в який вписуються поняття етнічної ієрархії, етнічних каст, етнічних стереотипів тощо.
Цікавим є погляд африканістки Р. Ісмагілової на питання специфіки африканського федералізму й етнічної ієрархії, елементи яких по-різному проявляються і
впливають на політичне життя практично всіх країн Тропічної Африки. Вона зазначає, що в Ефіопії федералізм не просто історично зберігся, а в сучасних умовах
модифікується, набуваючи нових форм існування, що закріплені законодавчо. Зокрема, в Конституції Ефіопії представлена кодифікація етнічних спільнот, їх поділ на «нації», «національності» і «народи». Нації мають (або можуть мати)
штати, національності – зони, народи – ворєди. В кожному штаті, зоні, ворєді є
«титульні» і «нетитульні» національності [2].
Варто зазначити, що ігнорування специфіки етнічного федералізму часто призводить до політичних протистоянь. Наприклад, з 2012 року одна з країн –
Центральна Африканська Республіка – охоплена конфліктом, з-поміж учасників
якого, окрім влади та повстанських коаліцій «Селека» й «Антибалака», так звані
общинні ополченці та безліч етнополітичних угруповань, які об’єднуються з позиції традиційного африканського етнокультурного дискурсу [1, с. 23].
На закоріненість і складність даного чинника вказує хоча б той факт, що в
деяких африканських країнах, існують традиційні механізми і навіть відповідні
інститути врегулювання подібних конфліктів, що зайвий раз підкреслює неординарність ефіопського досвіду й актуальність його вивчення [2, с. 98].
Між тим, незважаючи на декларації про рівне представництво етносів, у жодному з шести штатів Ефіопії (Афар, Бенішангул-Гумуз, Гамбелла, Оромія, Південних народів, Сомалі) воно не забезпечене, через що зберігається високий рівень політичної нестабільності, причини якого – монополізація правлячою партією політичного представництва, особливості територіального розселення народів, заполітизованість окремих етнічних груп. Це означає, що ефіопський етнічний федералізм позбавлений реальної децентралізації влади як обов’язкової складової федерального устрою, натомість характеризується як «централізована форма федеративної системи» [2, с. 523].
Отже, з попереднього аналізу можна констатувати: на сучасному етапі розвитку в Федеративній Демократичній Республіці Ефіопії, незважаючи на конституційно затверджені норми рівності, немає ані справжньої децентралізації, ані громадянської єдності, а етнічний федералізм не тільки не забезпечив національну
єдність, а по-новому загострив питання нерівності етнічних груп. Встановлення
нової форми державного правління мало на меті вирішення етнічних проблем (національного питання). Насправді міжетнічні конфлікти не просто не зникли, а їх
стало значно більше, і вони стали чинником, який негативно позначається на політичних трансформаціях у бік прогресу: «Сучасні штати розглядаються як форма
етнотериторіального самовизначення в системі федералізму. Однак в умовах,
коли не всі народи можуть мати свої адміністративно-територіальні одиниці, особливого значення набуває екстериторіальна етнокультурна автономія як форма
самовизначення» [2, с. 518].
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Під етнокультурною автономією розуміють право на збереження етнокультурних особливостей того чи іншого народу, право общинної власності, право на
особливі форми політичного представництва й законодавчу ініціативу. Тому до
позитивних результатів досвіду етнічного федералізму в Ефіопії можна віднести:
створення місцевих органів самоврядування; набуття федеральним центром мультикультурного характеру; передача штатам владних повноважень на законодавчому рівні; надання можливості представникам етносів вивчення рідної мови;
створення зон і ворєдів у межах штатів за вузькоетнічним принципом, що закріпило основи етнокультурної автономії; піднесення етнічної самосвідомості меншин і вихід на політичну арену [2, с. 525].
Успішне просування політики етнічного федералізму пригальмовує економічна відсталість країни, недостатнє фінансування життєво важливих сфер, корупція,
ізольованість етнічної периферії, надмірна централізація федерального центру та
ін. Особливо це помітно в таких штатах, як Гамбелла, Оромія, Сомалі [2, с.530].
Окрім того, надання етнічності статусу політичної ідеології призвело до здержавлення й політизації етнічності та етнізації політики, що, звісно, не могло не позначитися на поглибленні політичної кризи у владних структурах і всередині правлячої партії. Тим більше, що з 2015 р. у політичних процесах Ефіопії активізувався
протестний рух з ініціативи етнічної спільноти оромо, а вже в лютому 2018 р. під
тиском антиурядових виступів молоді оромо прем’єр-міністр Хайлемаріам Десалень добровільно пішов у відставку, а його наступник – Абій Ахмед – розпочав
реформи, з якими пов’язують старт нового етапу політичного розвитку Ефіопії.
Отже, етнічний чинник у більшості країн Тропічної Африки, а не тільки в Ефіопії, за сучасних умов не сприяє просуванню демократії, а перетворився в засіб
політичної мобілізації, розподілу ресурсів, кадрових призначень, електоральних
амбіцій і симпатій тощо.
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І. В. Москалевський
ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ
За даними британського дослідницького центру The Economist Intelligence
Unit з 2006 по 2019 рік Україна посідає 84 місце з 167 за рівнем розвитку демократії [1].
За критеріями, повноцінними демократіями визнані країни, що займають місця з першого по двадцяте, недосконалими демократіями – з двадцять першого по
сімдесят п'яте, гібридними режимами – з сімдесят шостого по сто чотирнадцяте,
а авторитарними – зі сто п'ятнадцятого по сто шістдесят сьоме. Як можна побачити - чим далі країна знаходиться від початку відліку, тим більш далекою від
справжньої демократії вона є.
Виходячи з цих даних можна впевнено стверджувати що в Україні панує гібридний режим. Внаслідок цього виникає логічне запитання - як це могло статися,
якщо Україна рясніє демократичними інституціями, такими як вибори, поділ гілок влади, багатопартійність etc? Після розпаду Радянського Союзу Українська
СССР перетворилася на незалежну Україну, яка мала обрати новий політичний
курс. Це певною мірою відобразилося на політичній системі.
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Парламент набув повної чинності, з'явився інститут обговорювання законопроектів, остаточна ліквідація одноголосних голосувань.
Було утворено безліч партій, які не мало твердої політичної доктрини, були
суто кон'юнктурними, маловідомими українському громадянину та базувалися на
особі лідера партії.
Також відбулася криза місцевого самоврядування та децентралізації влади - колишні ради на місцях ділили прийняття рішень з нововведеними державними адміністраціями, що призводило до бюрократизації та хаотизації політичного процесу.
Ці та безліч інших політичних процесів в Україні призвели до формування, а
потім і до стабілізації гібридного режиму. Під «режимом» у цій праці буде розумітися ідея соціально-політичного механізму, що уособлює в собі взаємодію
управляючих та їм підпорядкованих, взаємозв'язок та діяльність політичних партій та груп інтересів, висунута французьким соціологом Морісом Дюверже[2].
Для початку необхідно дати визначення термінології, за якою буде проходити
аналіз проблематики. Гібридний режим - змішаний тип політичного режиму, що
виникає на основі авторитарного, внаслідок незавершеного демократичного переходу [3, с.62-65].
Гібридність режиму заснована на неправильному функціонуванні політичних
інститутів, їх повній або часткової фіктивності, існуванні підконтрольної правлячій еліті опозиції і таємної монополії провладних структур на медіапростір.
В термінології західних політологів, зустрічаються такі назви як: неліберальна
демократія, неоавторитаризм, демократура, диктабланда. Маючи безліч назв подібна типологія режиму зводиться до головної ідеї - імітації демократичного середовища в суспільстві.
Так звані «неліберальні демократії» є найбільш стійкими з авторитарних режимів, тому що не мають чітко окреслених ознак цього самого авторитаризму.
Більше того, гібридні режими не можуть забезпечувати стабільного транзиту
до демократії, тому вони беруть курс на авторитаризацію.
Подібні режими зводять нанівець реальні демократичні ініціативи, стирають
межі прав людини і призводять до економічної стагнації країни і занепаду рівня
життя в цілому.
Розглянемо проблему гібридності стосовно інституту держави в сучасній Україні на предмет народного представництва.
Візьмемо до уваги як партії що перебувають при владі, так і партії, що традиційно відносяться до опозиції. Раніше, для збереження впливу на всі важелі влади,
державній еліті найбільше імпонувала ідея монопартійності - верховенства єдиної
партії з панівною ідеологією яку вона екстраполює на державну політику, як внутрішню так і зовнішню.
Остання хвиля демократизації створила найсприятливіші умови для монопартійності і диктатури єдиної партії, розвинувши інститут демократії і зробивши
його одним із головних цінностей західної цивілізації. Видимість плюралізму думок - базис для збереження стійкості гібридного режиму. Навіть поверхневий
огляд виборчих програм або «ідеологічних» доктрин партій, що існують в українському парламенті, можна показати стійку тенденцію до популістських тез різного політичного спрямування. Розширення соціальної допомоги, верховенство
ідеї суспільного блага і незмінна прихильність до радикалізації курсу, будь то в
бік Російської Федерації або ж бажання стрімкої інтеграції в Європу. Більш того,
військовий конфлікт на сході України дав неймовірну можливість радикалам педалювати свої ідеї, шляхом «простих і зрозумілих» рішень, які, комплексно, призводять до фатальних економічних і політичних наслідків. Кожна партія ратує за
підтримку бідних, спрощення роботи державної машини і допомогу в розвитку
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малого бізнесу, в свою чергу залишаючись повністю підконтрольною великому
капіталу. Внаслідок руйнування звичної для демократій свободи політичного
поля, з'явилася нова негласна доктрина «держави-інструменту», яка приводить до
руху державні інституції лише для підтримки і збільшення статків (будь то фінансові одиниці, цінні папери, перемога в тендерах або приватизація засобів виробництва) представників великого капіталу.
Держава, будучи інструментом досягнення матеріального блага олігархами, є
абсолютно відрізаною від соціокультурних тенденцій українського суспільства.
Неможливість реального відображення політичних і економічних вимог і запитів громадян України призводить більшість громадян до викликаної безвихідністю аполітичності, як результату відсутності реального представника в вищих
ешелонах влади, що ще більше сприяє розвитку гібридності і бюрократизації режиму, який з кожним роком (незважаючи на змінюваність політичних сил) все
більше віддаляється від потреб громадян.
На жаль, сучасна політологія не має уявлення про можливості переходу від
гібридного режиму до демократії, зважаючи на відсутність прецедентів.
Гібридність занадто самодостатня і задовільна відносно стандартних запитів
громадян, відповідно шанс демонтажу режиму зсередини зводиться до мінімуму.
Зовнішнє втручання за допомогою фінансування середовищ ліберальної думки, революцій etc. має більший шанс на руйнацію гібридного режиму, але не дає
гарантії на його невідновлення. Політикам що прийшли до влади після так званої
революції, значно легше прийняти доктрину своїх попередників.
Нажаль з 1991 року Україна не змогла стати на шлях демократичного транзиту, а спрямовувала політичні та економічні зусилля на відновлення та підвищення рівня економічного статку представників крупного капіталу, які за це взяли
на себе відповідальність утримувати політичних акторів при владі.
Сталася політична транзакція, що призвела до згортання демократизації та гібридизації режиму.
Не були вибудовані інститути громадянського суспільства, а через штучне закриття шляхів отримання вимог та запитів державний апарат отримав можливість
«кулуарного» прийняття політичних рішень, що не корелюються з громадянським
запитом та викликають суспільні резонанси.
Змін на політичному ринку можна очікувати тільки за умови формування ідейної та економічної опозиції, отримання підтримки від європейських країн та демократичних фондів, та політичної волі діючих сил, зацікавлених в проведенні транзиту.
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В. В. Комарницький
ПОЛІТИЧНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ПАРТІЙНОЇ ЕЛІТИ
НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Компетенції як певна сукупність повноважень суб’єкта, що має відповідні
знання та досвід, у політичній сфері інтерпретуємо як здатність брати на себе
відповідальність, участь у прийнятті управлінських рішень і мирному вирішенні
конфліктів, підтримувати та запроваджувати демократичні інститути тощо.
Політичні компетенції безпосередньо пов’язані із процесом здійснення влади,
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тому можуть бути категоризовані й як здатність і можливість здійснювати управління на різних рівнях – від локального до загальнодержавного.
В Україні компетенції регіональної партійної еліти визначаються як
внутрішніми, так і зовнішніми чинниками. Перші – це зрілість партійної системи,
рівень розвитку організаційної структури партій, її низового рівня, другі – це, у
першу чергу, процес децентралізації влади, який зумовив нові виклики як для
політичних партій, так і для її функціонерів. Йдеться про те, що на місцевому рівні
партії отримали виключні повноваження, зокрема, у формуванні Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, обласних та міських рад (у містах з кількістю виборців більше 90 тис. осіб) [1]. І якщо раніше регіональну еліту переважно звинувачували у «пристосуваннні до центру» як базовій тенденції її існування, то зараз в умовах поступової передачі функцій від центру на місця локальний політичний клас і безпосередньо представники партійних організацій мають адаптуватися до того обсягу повноважень, які отримують представницькі органи влади.
Базовими компетенціями у контексті означеної теми вважаємо формування
представницьких органів місцевого самоврядування та забезпечення їхньої діяльності, розподіл ресурсів, зокрема, у рамках здійснення фіскальної політики, стратегічне планування розвитку регіонів як запорука успішного постдецентралізаційного періоду, лобіювання і відстоювання інтересів громад та ін. Перераховані компетенції є такими, що відповідають нагальним потребам сучасного
етапу реформ у державі, тоді як напрямки інформаційно-культурної, соціальногуманітарної, екологічної сфер мають лягти у перелік пріоритетів «за замовчуванням», адже їхнє ігнорування або сприйняття як другорядних може призвести до
кризових явищ, які своїми наслідками охоплять усі сфери суспільно-політичного
життя. Йдеться про те, що комплекс компетенцій місцевих еліт мають ґрунтуватися одночасно на принципах регіональної ідентичності, політичної відповідальності, ресурсної спроможності та загальнодержавної доцільності. Це унеможливить монополізацію владних ресурсів та повноважень на місцях, а також дистанціювання регіонів від визначеного національного курсу країни.
Інституціональну основу для реалізації компетенцій регіональних партійних
еліт наразі становлять норми, закладені у Виборчий кодекс України, Закони
України «Про політичні партії в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеве самоврядування в Україні» тощо. Водночас,
функціональність цих компетенцій забезпечить впровадження стратегії організаційного розвитку політичних партій в Україні, перш за все, таких її кроків,
як: 1) утвердження практики постійно діючих партійних осередків, що дозволить
напрацювати ефективні алгоритми діяльності в електоральний період і сформувати
фаховий кадровий апарат партії на місцях; 2) підвищення рівня політичної компетентності як партійних функціонерів, так і симпатиків партії через розробку і впровадження системних заходів ідеологічного спрямування, вивчення особливостей
регіону, співпрацю з органами місцевого самоврядування, державної влади, громадським активом, адміністрування виборчого процесу тощо; 3) формування спроможних партійних осередків, здатних оперативно трансформуватися зі структурної
складової партії у дієву команду в складі представницького органу місцевої влади;
4) професіоналізація членів виборчих штабів партій, що оптимізує електоральний
процес й мінімізує ризики фальсифікацій та дискредитації інституту виборів як такого; 5) реалізація принципу політичної відповідальності, починаючи з низового
рівня народного представництва. В умовах невеликих громад простіше забезпечити виконання функцій контролю, нагляду, комунікації тощо.
На позаінституціональному рівні на партійні еліти нині покладено функцію
формування або ж переформатування місцевого політичного класу. Характери78

стики останнього корелюватимуться із перерахованими вище компетенціями. Серед ризиків – домінування партійних брендів і політичних гасел над реальними
повноваженнями і обов’язками.
Разом із тим, на якісний вимір забезпечення і реалізації політичних компетенцій регіональної політичної, включно із партійною, еліти впливає і рівень політичної свідомості громадян та громад, які мають артикулювати вимоги до політичної
еліти. Наголосимо, що політична комунікація тут є потужним ресурсом і дієвим
механізмом досягнення суспільної та міжінституціональної консолідації.
Список використаних джерел

1.Виборчий кодекс України. Законодавство України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/39620.

Ю. О. Ніколенко
ЗВ'ЯЗОК ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТТЯ «ВИБОРЧА ІНЖЕНЕРІЯ»
ЗІ СПОРІДНЕНИМИ ПОНЯТТЯМИ
Виборчу інженерію (далі – ВІ) в найбільш загальному розумінні можна визначити як цілеспрямовану, раціональну, науково та прагматично обґрунтовану діяльність з законодавчого (тобто за допомогою правових інструментів) конструювання (або модифікації) виборчої системи (далі – ВС) та технологій виборчого
процесу (далі - ВП) з метою отримання заданого політико-правового результату.
Тобто сутністю ВІ є застосування інженерного підходу (далі – ІП) до виборчої
сфери [1].
На сьогоднішній день в рамках досліджень виборчої сфери сформувалось достатня кількість споріднених до дотичних до поняття «ВІ» понять. Зокрема до даних понять належать «соціальна інженерія» (далі - СІ), «політична інженерія»
(далі - ПІ), «юридична інженерія» (далі - ЮІ), «правопорушення в виборчій
сфері», «політичні технології», «виборчі технології», «наукові дослідження виборчої сфери», тощо.
Поняття СІ є більш широким та охоплює діяльність з конструювання та модифікацію соціальних структур взагалі (в тому числі і виборчої сфери, яка також
належить не до матеріальної, а до соціальної реальності). Близьким до нього можна вважати такі поняття як ПІ (застосування ІП до політичної сфери, наприклад,
створення та модифікацію певних політичних інститутів) та ЮІ (відповідно ІП в
правовій сфери). Всі ці поняття є дотичними до поняття «ВІ», так як виборча
сфера перетинається одночасно з соціальною, правовою та політичною сферами.
З них найбільш близьким до ВІ є поняття ЮІ, що обумовлено тим, що основна
частина форм та способів практичної реалізацій ВІ (таких як законодавче конструювання ВС та ВП) здійснюється в правовій площині та за допомогою правових
інструментів (наприклад. шляхом прийняття нових виборчих законів чи внесення
змін до існуючого законодавства).
До ВІ не належать наступні аспекти виборчої сфери [1]:
- Явні порушення законодавства в рамках ВП, такі, наприклад, як фальсифікація результатів виборів; підтасовки; різноманітні порушення виборчих процедур; тиск на виборців та кандидатів; підкуп виборців та членів виборчих комісій,
причому як в грошовій, так і в негрошовій формах; необґрунтоване перешкоджання реєстрації кандидатів та партій; розповсюдження неправдивої інформації
про учасників виборчих перегонів; тощо. В той же час такі явища як зловживання
владними повноваженнями, тобто діяння, які формально входять в компетенцію
посадової особи або органу влади та не суперечать законодавству, але суперечать
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засадам конституційного порядку та направлені на досягнення суб’єктивістських
цілей; а також зловживання правом, тобто досягнення неправових (як правило
суб’єктивістських) цілей (з порушенням прав окремих учасників ВП) за допомогою формально правових засобів, входить до набору проявів ВІ.
- Різноманітні технології проведення виборчої кампанії (політичні технології
взагалі): стратегія та тактика виборчої кампанії, передвиборча агітація та політична
реклама, організаційні заходи в рамках виборчої кампанії, управління виборчою
кампанією, фінансування ВП, тощо. Також до ВІ не належить сам процес виборчої
кампанії ВІ направлена на зміну початкових правил ВП, в той же час як зазначені
вище аспекти виборчої сфери виходять з вже існуючої ВС та заданих правил ВП.
- Формальна організація ВП, сам процес проведення ВП та адміністрування
ВП: утворення тимчасових виборчих комісій, організація роботи виборчих комісій, утворення та розміщення виборчих дільниць, висунення і реєстрація учасників виборів, реєстрація виборців, складання та уточнення списків виборців, організація та проведення голосування, підрахунок голосів, встановлення результатів
виборів, оприлюднення результатів виборів, контроль та спостереження за ВП,
фінансування ВП. Дана діяльність також виходить з заданого законодавства. Але
зміни законодавства щодо вищезазначених аспектів вже можна віднести до ВІ.
- Також ВІ слід відрізняти від наукових досліджень, оскільки ВІ безпосередньо включена в процес управління та направлена на практичну реалізацію своїх
напрацювань, тоді як науково-пізнавальна діяльність носить в основному рекомендаційний характер та направлені на розкриття сутнісних характеристик та закономірностей виборчої сфери. ВІ представляє собою нормативну діяльність, вона
спрямована на підтримання виборчої сфери у заданому якісному стані або її перехід в новий стан у відповідності з заданими параметрами. Областю застосування ВІ є сфера належного, тобто конструктивні характеристики та можливості
цілеспрямованого перетворення параметрів ВС та ВП. Але в той же час діяльність
з ВІ може спиратися на певні результати наукових досліджень.
Таким чином на сьогоднішній день сформувалася достатня велика кількість
понять, споріднених з поняттям ВІ та дотичних до даного поняття, але не одне з
них не може адекватно та в повній мірі відображувати та розкрити зміст, сутність
та специфіку ВІ. ВІ направлена на зміну початкових виборчих правил, які здійснюють вплив на проведення та встановлення результатів виборів, тому будь-які
аспекти виборчої сфери на напрями діяльності в виборчій сфері, що виходять із
вже встановлених виборчих правил та параметрів виборчої сфери, або не передбачають зміни існуючих виборчих правил, до ВІ не належать, хоча й можуть бути
дотичними до ВІ. На підставі вищезазначеного можна зробити висновок, що використання терміну «ВІ» є на сучасному етапі доцільним то обґрунтованим.
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В. В. Опанасюк
УМОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ
В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Трансформаційні процеси в сучасному світі, що пов’язані з так званою «цифровою революцією» та формуванням інформаційного суспільства поширюються
на державу як політико-правовий інститут, її функції та межі функціональної активності.
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Ставимо за мету виявити умови трансформації функцій держави в середовищі
її функціонування в інформаційному суспільстві.
Погодимося з думкою українського політолога О. В. Сосніна, що ідеологія інформаційного суспільства на Заході сформувалася достатньо виразно, щоб впливати на життя сучасної людини, спонукати її до пошуку нових принципів стабільного розвитку, забезпечення безпеки, балансу сил і соціальної ентропії [3, с. 169].
Мережеве суспільство створює умови, а процеси та структури цього суспільства
впливають на системи ієрархій, зокрема, трансформують державу як найвищу ієрархію політичної влади.
Умови трансформації функцій держави можна поділити на дві основні групи
– достатні та необхідні умови.
Утвердження ідеології інформаційного суспільства є однією із достатніх умов
трансформації функцій держави на сучасному етапі. Додамо до цього прихильність урядів до інновацій, особливо, – урядів держав, що розвиваються. Така прихильність означає принципову відмову урядів від модернізаційних перспектив,
спрямованих на індустріалізацію. Водночас, для таких держав залишається аспект
розвитку, закріплений, хоч і в трансформованому вигляді в теорії сталого розвитку. Ця теорія є об’єднавчою для держав із різним рівнем розвитку, оскільки орієнтована на новий тип економіки, що ґрунтується на збереженні навколишнього
середовища для прийдешніх поколінь, подоланні бідності та рівного доступу до
суспільних благ, зокрема, сприяє забезпеченню права кожного на навчання. Достатньою умовою модернізації функцій держави в інформаційному суспільстві є
підтримка громадянами процесів діджиталізації, зокрема, в політичній сфері. У
цьому зв’язку акцент ставимо на встановленні, розвитку та/або збереженні демократії, оскільки діджиталізація сприяє підтриманню свободи у віртуальному та
реальному просторі. Аналіз ширшого за обсягом поняття «глобальної інтеграції»,
який здійснила українська дослідниця Р. Войтович, дав їй підстави стверджувати,
що держави, які здійснюють таку інтеграцію, мають сприяти розвитку цінностей
демократії [1, с.18].
Достатні умови самі собою не забезпечують, а тільки уможливлюють трансформаційний процес. Функції держави в інформаційному суспільстві в дійсності
трансформуються за наявності необхідних умов, які сприяють породженню причин для такого типу перетворень. Необхідні умови – це умови, без яких трансформаційний процес в системі функцій держави не відбувається, тобто, знаходиться
в потенційному або залишається в зародковому стані.
Серед необхідних для трансформації функцій держави в інформаційному суспільстві назвемо такі основні групи умов: 1) географічні умови (стирання комунікативних меж і проникність державних кордонів в інформаційному просторі);
2) демографічні умови (демографічна структура населення, зокрема, достатня частка молоді та осіб, що забезпечують державний бюджет ресурсами для трансформації); 3) технічні умови (наявність інформаційно-комунікаційних мереж, інших
техніко-організаційних, ширше, – економічних ресурсів, від яких залежать причини трансформації); 4) зовнішні умови існування держави (спрямованість міжнародної політики, наявність ефективних національних практик провадження діджиталізації, що здійснені сусідніми державами тощо).
Отже, в умовах інформаційного суспільства держава використовує інформаційні та комунікаційні технології [2, c.63] для формування інформаційного суспільства та трансформації своїх функцій. Умови такої трансформації виявляють ситуацію, в якій відбувається зародження причин для перетворень у системі функ81

цій держави. Поділ умов трансформації функцій держави в інформаційному суспільстві на достатні та необхідні є цілком виправданим.
Відповідно до поставленої мети, дослідження виявило тільки ті умови, що
пов’язані з інформаційним суспільством. Однак, при аналізу умов трансформації
функцій сучасної держави варто враховувати також географічну (фізичну) дійсність, що піддається внутрішнім і зовнішнім впливам. Держава все ще залишається у своїх географічних кордонах і підтримує окремі традиційні функції держави, зокрема, функцію забезпечення державного суверенітету.
Необхідні умови в поєднанні з достатніми умовами тільки створюють простір
для трансформації функцій держави. Трансформаційні процеси потребують наявності факторів їх здійснення. Виявлення цих факторів окреслює перспективи подальших досліджень.
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Д. В. Прошин
ТЕРРОРИЗМ И «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»: ОПРАВДАННА ЛИ ПАРАЛЛЕЛЬ?
Акты террористического насилия многим авторам представляются идеальной
иллюстрацией к уже ставшим хрестоматийными рассуждениям Нассима Талеба о
«чёрных лебедях». Как и талебовский «лебедь», теракт, якобы, абсолютно неожидан (хотя и объясним задним числом), может иметь самые масштабные последствия и «получает объяснение», «кажется предсказуемым» лишь post factum [1,
c.14]. Излюбленным примером здесь являются теракты 11 сентября 2001 г. (удары
по Всемирному торговому центру, Пентагону и угон четвёртого самолёта, не достигшего своей оставшейся неизвестной цели) [2, sec. A, p. 29]. По мере сокращения размаха (взрыв одной бомбы, единичное покушение и пр.) кажущаяся очевидность параллелей с «чёрным лебедем» начинает растворяться. И тем не менее терроризм в целом (независимо от масштабов отдельных его проявлений) остаётся
среди феноменов, в той или иной мере уподобляемых «лебедям» Талеба.
Здравый смысл подсказывает, что террористам действительно необходима внезапность – как предпосылка осуществления их планов и как важнейший психологический фактор воздействия на противника. С такой точки зрения родство терроризма и «чёрного лебедя» выглядит бесспорным. Однако это впечатление обнаруживает свою (в лучшем случае) поверхностность, когда речь заходит о глубинной
природе терроризме, о том, «как он работает» и «для чего его используют».
Оставляя в стороне академически дискуссионный и политически болезненный вопрос об эффективности террористического насилия, следует подчеркнуть:
какими бы ни были шансы террористов на стратегический успех, для оказания
сколько-нибудь ощутимого политического и психологического давления на власти им требуется не единичный теракт, а террористическая кампания. Подобная
кампания оформляет присутствие террористической группировки (возможно,
представленной некой полулегальной надстройкой) на политической сцене. Каж82

дый очередной теракт в этом контексте служит напоминанием властям о продолжающемся противостоянии; играет роль «сигнала», «требования», «ответа на действия правительства» и пр. Парадоксальным образом кампании террористического насилия оказываются сочетанием внезапности и предсказуемости, ожидания, предчувствия. Зачастую противоборство террористов и властей называют
«войной на истощение» (the war of attrition) – причём «истощение» здесь носит,
разумеется, характер психологический, политический, но отнюдь не «военный»,
ресурсный. Террористы не могут победить «на поле боя» и максимум того, что им
остаётся, – это рассчитывать на результаты изнуряющего давления, оказываемого
ими на мирных граждан и власти.
Из сказанного следует, что родство террористического насилия с талебовским
«лебедем» прослеживается не выше тактического уровня, т.е. там, где готовятся
очередные теракты, планирование которых нуждается в секретности и ориентировано на достижение ситуативной внезапности. Выше – на уровне стратегическом – присутствие преступных формирований, уже заявивших о себе, не только
не является секретом, но и чётко вписано в динамику общественной жизни.
Строго говоря, «чёрным лебедем» может оказаться лишь первый инцидент
новой террористической кампании – или масштабный теракт, выбивающийся из
ряда ему предшествовавших и переводящий весь конфликт в качественно иную
плоскость. Именно таким терактом явились хорошо срежиссированные удары
«Аль-Каиды» в сентябре 2001 г. (сама по себе эта группировка уже успела заявить
о себе, и её вызов США не был полной неожиданностью).
Вполне предсказуемым будет указание на то, что и в случае широкомасштабного военного конфликта «неожиданностью» в чистом виде остаётся только первоначальный удар. Последующие операции – какими бы тактически внезапными
они ни были – являются частью развернувшегося конфликта. Но даже с таким
уточнением оказывается проблематичным сопоставление и по другому ключевому параметру – глубине потрясения, вызываемого «чернолебяжьим» вмешательством в нормальный ход вещей. Уже в среднесрочной (не говоря о долгосрочной) перспективе терроризм во всех своих проявлениях (включая наимасштабнейшие теракты 11 сентября) не обнаруживает никаких «катастрофических способностей», по утверждению Талеба, свойственных «чёрным лебедям». Террористические кампании (не говоря уже о единичных атаках) в своём воздействии на происходящее не в состоянии подняться выше уровня ситуативного расшатывания
повседневной жизни. Война может не только нарушить, но и разрушить устоявшийся уклад, уничтожить государство, подвергшееся нападению (внезапному
или нет). Терроризм, к счастью, таким деструктивным потенциалом не обладает.
Наконец, вызывает возражения и третий «лебяжий» атрибут – «предсказуемость лишь post factum». Объективности ради следует подчеркнуть, что рассуждения об абсолютной «непроницаемости» «чёрного лебедя» спорны практически во
всех сферах. Деятельность террористических формирований здесь едва ли можно
расценивать как нечто исключительное. Но, вынужденно оставляя за скобками всё
прочее, нужно сказать, что вспышки террористического насилия в огромном числе
случаев отнюдь не столь внезапны, как кажется в первые мгновения вызванного
ими шока. Даже «знаковые», «хрестоматийные» теракты 2001 г. в США, как показало последующее расследование, пусть и не были предсказуемыми в буквальном
смысле слова, но отбрасывали перед собой довольно заметную тень, вовремя заметив которую, власти могли бы предпринять некоторые меры предосторожности.
Предотвратили бы они на самом деле атаки «Аль-Каиды» – сейчас об этом
гадать уже практически бессмысленно. С другой стороны, не стоит забывать о
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том, что вся дискуссия о «чёрных лебедях» способна в принципе существенно исказить наши представления о динамике и природе происходящих в мире событий.
Увлечённость темой рокового «чёрного лебедя» подталкивает к тому, чтобы видеть в некой «лабораторно чистой» разрушительной внезапности едва ли не главный двигатель совершающихся изменений. «Непреодолимые неожиданность и
непредсказуемость» выпячиваются за счёт принижаемой или вовсе исключаемой
способности к прогнозированию, предвидению, отслеживанию тенденций и извлечению уроков из опыта. Представляется, это одна из наиболее серьёзных аналитических, эвристических ошибок, которые могут быть допущены нами в связи
с угрозой терроризма.
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О. І. Свідерська
ВІРТУАЛЬНА МАСА ЯК НОСІЙ ПОЛІТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ
В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Сучасне суспільство, котре відображає політичну реальність, сповнене ризиками, симулятивними проявами політичних орієнтацій, різким нівелювання ролі інституцій у формування соціального порядку, та іншими ознаками. Окремим чинником формування політичної поведінки є активне поширення глобалізації і розвитку
мережевого суспільства, а також поступової інтеграції віртуальної політичної поведінки й реальної. Аналізуючи сучасне суспільство, З. Бауман наголошує на його
«плинності», «розрідженості», «роз’єднаності» й «невизначеності» [1, c.42]. На
глобальній розфокусованості й мозаїчності індивіда, як представника постсучасності акцентує й Ф.Уебстер [4, с.344]. У своїх наукових розвідках З. Бауман неодноразово наголошує на руйнації сталих політичних норм, переконань й структур,
які до недавна визначали вектор напрямку життя людини. [1, c.42].
Зауважимо, що політична поведінка завжди починається зі стимулів, котрі посилає індивіду зовнішнє середовище. Сама політична система і окремі її інститути
висувають свої вимоги до суспільства: в одних обставинах вони очікують від громадян високої активності, в інших – зовсім не заохочують їх до виступів, навіть
на боці існуючої системи [3, c.90].
У сучасній науковій літературі сформовані три підходи до аналізу поведінки,
що ґрунтуються на засадах політичної соціології, соціальної психології та політології, й по-різному трактують поведінку особистості, наповнюючи її раціональними мотивами, особистою зацікавленістю, або ж – афектами й підсвідомим [4,
c.287]. Сам термін «політична поведінка» концептуалізувався в межах
біхевіористської психології. Саме завдяки цьому підходу можна фіксувати
зовнішні вияви поведінки, відсуваючи на другорядний план політичні погляди,
переконання і інші суб’єктивні чинники [6, c.126-176].
У епоху мережевого суспільства, коли все наше життя наповнюють інформаційні системи, а мобілізація індивідів відбувається шляхом залучення до віртуального середовища, варто наголосити на ролі віртуальної маси у виявах масової
політичної поведінки у політичному полі. Означимо, що віртуальною масу робить
активне її залучення у кібер-простір, постійна участь у віртуальних політичних
шоу, коментуванні, онлайн дискусіях на інтернет-форумах, долучення до проведення флеш-мобів політичного спрямування, поширення мемів, демотиваторів,
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використання акаунтів у соціальних мережах з метою здійснення маніпулятивного впливу на свідомість інших індивідів, або ж – неусвідомлене поширення неправдивої інформації, яка має вагомий вплив на політичну поведінку громадян.
Чим більше розвиваються інформаційні системи, тим легше і простіше завдяки їхньому активному використанню здійснювати вплив на політичну
свідомість, а значить – вибір постсучасного індивіда. Як слушно зауважує
Ф.Уебстер: «в епоху постсучасності зникає різниця між реальним і нереальним,
аутентичним і неаутентичним, між правдою і брехнею» [5,c.340]. Варто наголосити, що такої ж думки дотримуються численні прихильники Постмодерну, чиї
ідеї врешті вплинули на те, що у світі визнали панування епохи постправди, в
котрій сучасному індивіду стало абсолютно байдуже до того споживачем якої
якості інформації він є.
Це суттєво впливає на формування віртуальної маси, котра й без того є досить
складним явищем для дослідження, адже віртуальний простір сприяє її фрагментарності, короткочасності, видозміні, ілюзорності й перенасиченості інформацією. Проте варто наголосити й на тому, що, як ми зазначали раніше, вияви
сучасної масової політичної поведінки є суттєвим показником рівня та динаміки
політичного життя. Вона є комплексним явищем, що відображає сукупну поведінку усіх суб'єктів суспільного життя та політичних процесів і є об'єктом
постійного впливу, коригування і маніпулювання з боку владних інститутів та інших суб'єктів суспільно-політичного процесу – окремих політиків, політичних
груп, партій, громадських організацій, засобів масової інформації, котрі посвоєму намагаються спрямувати її у потрібне русло, змінюючи установки і преференції політичної свідомості [4, c.287].
Окремим чинником формування віртуальної маси можна вважати інтернеткультуру, котру М. Кастельс визначає як продукт творців інтернету. Під терміном
«культура» автор розуміє набір цінностей і переконань, які визначають поведінку
людини, зокрема й політичну. На його думку, повторювані моделі поведінки породжують норми, дотримання яких контролюється інституціями та неформальними соціальними організаціями, а поняття культури відрізняється від ідеології,
психології чи проявів окремої індивідуальності, що дозволяє їй мати досить видиме вираження. Культура є колективною побудовою, вищою за індивідуальні
вподобання, і здатна впливати на діяльність людей у культурному середовищі, у
даному випадку – на виробників чи користувачів інтернету [2, c.34].
Доведено, що у формуванні віртуальної маси, як і політичної поведінки вагоме значення відіграє соціальне середовище, в котрому народжується, росте, розвивається та проходить усі етапи політичної соціалізації індивід. Крім того, як
зазначалось раніше, у виявах політичної поведінки, не залежного від її типу чи
ступеню залучення індивіда існують такі індивідуальні складові, як особиста зацікавленість суб'єкта або учасників політичних дій; адаптивна поведінка, пов'язана з необхідністю пристосовуватися до об'єктивних умов політичного життя;
ситуативна поведінка, яка обумовлена конкретною ситуацією, коли суб'єкту або
учаснику політичної дії практично не залишається вибору; поведінка, обумовлена
моральними принципами і моральними цінностями політичного актора; компетентність актора в тій чи іншій політичній ситуації чи політичних діях [3, c.92] .
Підводячи підсумки, можемо сказати, що сучасна політична реальність наповнена інформаційним перенасиченням й суттєвим послабленням впливу
політичних інституцій на політичну поведінку індивіда. Постійна включеність у
політичні процеси, що відбуваються у сучасному суспільстві через інтернет портали, форуми чи за допомогою соціальних мереж суттєво ускладнює дослідження
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явища маси, зокрема її віртуального прояву. Попри складність дослідження даної
проблематики, акцентуємо, що віртуальна маса, як носій політичної поведінки детермінується низкою чинників: інституцій, норм, культурних аспектів, психологічних особливостей її членів, тощо.
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Є. Р. Устименко
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ І ПРИЧИНИ ПРОВАЛУ
РЕФОРМИ В 1991 – 2013 РОКАХ
Постановка проблеми. Масові акції протесту в Україні (грудень 2013 – лютий
2014 рр.), що тепер вже увійшли в історію під назвами «Євромайдан» або «Революція Гідності», спонукали українську владу та суспільство повернутися до однієї з важливих, на нашу думку, проблем – реформування місцевих органів влади.
Зокрема, 1 квітня 2014 року новий Кабінет Міністрів України затвердив розпорядження № № 333-р «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні», яке дало поштовх
процесу під назвою «децентралізація».[1] Тим не менш, мало кому відомо, що
перші спроби реформувати місцеве самоврядування в Україні відбувалися задовго до прийняття даного документу. До речі, в останній рік існування Радянського Союзу, себто 1990, Верховна Рада тоді ще УРСР прийняла закон «Про
місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування»[2].
Саме цим законом українці зобов’язані появі в юридичному і політичному лексиконі терміну «місцеве самоврядування».
Аналіз досліджень і публікацій. В даній статті автор здебільшого буде спиратися не на дослідження окремих спеціалістів та авторів (політологів, політичних
експертів, журналістів, соціологів тощо), а на нормативно – законодавчі акти
України, які так, чи інакше використовувались впродовж 1991 – 2014 років, тобто
починаючи з проголошення незалежності України і закінчуючи періодом, коли в
нашій державі нарешті почали впроваджуватися в життя реформи, які б дозволяли
змінити філософію взаємовідносин влади і громади в регіоні.
Мета дослідження. Головною метою даної публікації є дослідження хронології впровадження реформи децентралізації влади в Україні, а також тих подій,
які передували затвердженню з боку Кабінету міністрів України розпорядження
щодо концепції децентралізації влади в Україні.
Виклад основного матеріалу. Майже одразу після відновлення Незалежності
України (автор принципово використовує термін «відновлення» а не «проголошення», оскільки перша незалежна українська держава була утворена в 1918
році), держава намагалася робити поступові кроки в цьому напрямі: була ратифікована Європейська хартія місцевого самоврядування, прийнято закони про
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місцеве самоврядування, статус депутатів місцевих рад, вступила в силу Конституція Автономної Республіки Крим тощо. Поруч із тим, майже одразу повстало
питання. Одночасно постало питання про подальшу оптимізацію АТУ
(адміністративно-територіальний устрій) згідно реалій новоствореної держави,
адже територія України на момент проголошення Незалежності дорівнювала території колишньої Української Радянської Соціалістичної Республіки.
Однак справедливості заради мусимо зазначити, що на практиці часто буває
не так, як в теорії. З перших днів свого існування нова українська держава вимушена була зіткнутися з необхідністю вирішення низки інших важливих проблем:
економічних і фінансових, суспільних, політичних, тощо. На той час Україна переживала гостру економічну кризу, пов’язану з нещодавнім розпадом СРСР і припиненням зв’язків з колишніми республіками Радянського Союзу. Людям не
виплачувались зарплати і пенсії, робота підприємств зупинилась, більша їх частина перейшла у приватну власність, формувався новий прошарок суспільства –
олігархи, що потім стануть ядром нової української політики. До того ж, бажання
якомога швидше покінчити з проблемою відсутності державних інституцій, що
відповідали би нормам часу також відштовхнули проблему розвитку місцевого
самоврядування на другий план, поки в 1996 році не було ухвалено нову Конституцію України.
Вже після ухвалення нового Основного закону повстало питання про зміну
адміністративно-територіального устрою нашої держави. У 1997 році. Верховна
Рада України навіть прийняла проект Закону «Про адміністративно - територіальний устрій України», що мав вирішити певні суперечності і проблеми, однак
тодішній Президент України Леонід Кучма наклав на нього вето, оскільки цей закон не враховував вирішення проблем адміністративно-територіального устрою ,
які назріли перед Україною [3]. У 1998 році була схвалена Концепція адміністративної реформи, важливою складовою якої повинна була стати адміністративнотериторіальна реформа (АТР). Проте здійснення деяких заходів щодо АТР розпочалось лише у 2000 році [4].
У деяких людей може одразу виникнути питання: для чого потрібна була ця
реформа? На наш погляд, основною метою реформування мало стати так зване
«поліпшення управління територіями» (іншими словами, надання якомога більших повноважень в регіони, аби місцеві еліти не відчували себе «чужими» в цій
державі і не підбурювали народ до сепаратизму, що ми вже бачимо в Криму та на
Донбасі), а також створення фінансової рівноправності між регіонами, тобто, щоб
кожна область, кожне місто, чи село отримували однакові грошові надходження
з державного бюджету. Проте впродовж 2000 – 2004 років влада не спромоглась
представити конкретні проекти на суспільне обговорення і розгляд. Натомість, в
Адміністрації Президента та Кабінеті Міністрів пішли іншим шляхом: спочатку
набула поширення ідея щодо укрупнення регіонів. Потім було вирішено
здійснювати територіальні перетворення не вище рівня району – про область і
місто взагалі мови не було. А вже далі був розроблений проект Концепції удосконалення системи адміністративно-територіального устрою, який не передбачав
кардинальних змін в АТУ, а мав на меті вдосконалення існуючої його системи.
Тобто через чотири роки стала очевидною відсутність концептуального підходу
до розв’язання даної проблеми. Тобто замість реформи було запропоновано провести, по суті справи, косметичний ремонт вже існуючого на той момент територіального устрою.
У 2005 р., після зміни політичного керівництва держави, питання реформи
АТУ було поставлено на порядок денний діяльності нового Уряду. За дорученням
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Прем’єр-міністра України від 14 лютого 2005 р. була створена робоча група з
адміністративно-територіальної реформи, відповідний напрям діяльності очолив
віце-прем’єр міністр Р. Безсмертний. План заходів щодо виконання у 2005 році
Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям» містив перелік конкретних заходів щодо вирішення питання адміністративно-територіальної реформи. Зазначеною робочою групою був запропонований проект реформування АТУ, який доволі широко обговорювався громадськістю. Проте з
відставкою Уряду в серпні 2005 р. активна діяльність щодо реформи АТУ на рівні
центральних органів виконавчої влади фактично припинилась. Варіант реформи,
запропонований робочою групою під керівництвом Р.Безсмертного, не міг бути
успішно реалізований, оскільки не враховував необхідності зазначеного вище
комплексного підходу. Не була прорахована вартість реформи, нереальними встановлені темпи реформування – півтора року. Р.Безсмертного, що перебував на посаді голови «Народного Союзу «Наша Україна», звинувачували у форсуванні реформи з метою підготовки адміністративного ресурсу для виборів у парламент і
місцеві представницькі органи [5].
Указом Президента України від 26 квітня 2005 р. було створено Національну
раду з питань місцевого самоврядування і регіонального розвитку. Завданням
цього органу глава держави визначив формування ефективної системи управління
і координації всього комплексу реформ управління: адміністративної, територіальної, бюджетної. Проте фактично даний інституційний орган не здійснив
практичних заходів з вирішення питання реформування АТУ [6].
21 липня 2006 р. Постановою Кабінету Міністрів було затверджено Державну
стратегію регіонального розвитку на період до 2015 року. Реалізація цієї Стратегії
передбачає проведення у 2009–2015 рр. адміністративно-територіальної, бюджетної та податкової реформи з метою зміцнення фінансово-економічної основи територіальних громад [7]. Слід зазначити, що в результаті революційних подій
2004 року деякі політичні сили реанімували ідею макрорегіоналізації України і на
її основі – перехід до федеративного державного устрою. Це відбувалось як на
теоретичному, так і на практичному рівні. Зокрема йдеться про події 2004 р. у
Сєвєродонецьку, збір підписів громадян у Донецьку за проведення референдуму
щодо федералізації (2005 р.), збір підписів за референдум про незалежність Донбасу (2006 р.).
Тодішній Уряд України, продовжуючи дії своїх попередників щодо вдосконалення й активної діяльності у сфері регіональної політики, водночас вважає неактуальним питання реформи АТУ. Зокрема, міністр юстиції України О. Лавринович
зазначає, що «у нинішніх політичних і управлінських реаліях говорити про реформу територіальну недоцільно». Попри те, що в Універсалі національної єдності,
підписаному 3 серпня 2006 р, пунктом 10 Плану дій для забезпечення Національної
єдності передбачається «стимулювання розвитку місцевого самоврядування,
підвищення його ролі і статусу шляхом забезпечення фінансово-економічної спроможності та реформування адміністративно-територіального устрою».
Протягом 2008-09 років сформоване Міністерство регіонального розвитку та
будівництва взялось за підготовку реформи уже на серйозному рівні і 29 липня
2009 р. Уряд схвалив «Концепцію реформи місцевого самоврядування» за №900-р.
Але, що цікаво, тут відбулась дивна історія з оприлюдненням цього документу.
Розпорядження було оприлюднено на сайті Уряду, а текст самої концепції – ні.
Правда, це не завадило тодішньому Мінрегіону продовжувати роботу і підготувати
план заходів з реалізації концепції, а також низку концептуальних документів щодо
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формування системи підвищення кваліфікації та перекваліфікації кадрів для місцевого самоврядування, формування та реалізації державної регіональної політики та
проектів законів, які випливали з цих концептуальних документів. [8] Проте 201013 роки стали роками відкату реформи. Новий Уряд скасував рішення свого попередника про затвердження концепції реформи та плану заходів з її реалізації, а документи, які визначали дії Уряду на 2010-13 роки із створення системи підготовки,
перепідготовки та перекваліфікації кадрів для місцевого самоврядування просто не
виконувались і за це нікому нічого поганого не було.
Висновки. Дослідивши історію та хронології впровадження реформи децентралізації влади в Україні, а також тих подій, які передували затвердженню з боку
Кабінету міністрів України розпорядження щодо концепції децентралізації влади
в Україні, автор вважає, що керівництво України намагалось принаймні робити
перші кроки в запровадженні цієї реформи відповідно до реалій нашої держави.
Найбільш близькими до успішного завершення реформи були члени Кабінету
Міністрів часів президентства Віктора Ющенка, проте через ряд причин, зокрема,
через відставку уряду, вищезазначений план так і залишився на папері. Одразу
може постати питання: яким чином це вплине на сучасне впровадження реформи
децентралізації, що розпочалось в 2015 році? Автор залишає за собою право
відповіді в подальших дослідженнях.
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М. В. Чабанна
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОРІЄНТАЦІЇ
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ
Соціально-економічні орієнтації суспільства не лише відбивають цінності та
особливості політичної культури громадян, але і можуть відігравати роль у формуванні соціальної політики держави, і відтак, чинити вплив на економічні процеси, а також потенційно впливати на виборчий процес, зокрема на дії та обіцянки
політиків, що прагнуть здобуття або утримання влади. Відповідно, пріоритети та
цінності українського суспільства, що стосуються соціально-економічних питань,
потребують розгляду в межах поітичної науки і можуть спиратися на дані численних досліджень і соціологічних опитувань.
Певну орієнтацію українського суспільства на матеріалістичні цінності підтверджують дані про те, що для більшості українців значущими виступають такі цінності, як «стабільність», «порядок» та «матеріальний добробут» [6, с. 217] (з часом
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цей показник дещо знижується, - у 2016 р. матеріальну забезпеченість як цінність
назвали близько 45 %, у 2018 р. - 41 % респондентів [5, с. 18]). Ці дані показано, як
у ранжуванні цінностей, так і у відповідях на питання про пріоритети прав, вибір
між достатком та свободою. Зокрема, за даними опитування 2008 р., 32,7 % респондентів стверджували, що «звичайно, важливими є i свобода, i достаток, однак в
обмiн на власний добробут я готовий поступитися державi часткою своїх прав та
громадянських свобод», 33,0 % - «звичайно, важливими є i свобода, i достаток, однак заради особистої свободи та гарантiй, дотримання всiх громадянських прав я
готовий терпiти певнi матерiальнi труднощi» [3]. Пізніше, після 2015 р., 45 % висловили готовність терпіти матеріальні труднощі, але не поступатися своїми правами, близько 25 % готові поступитися частиною своїх прав та свобод заради
добробуту, приблизно 30 % не визначилися [5, с. 19]. У 2019 р. «обміняти» свободу
і громадянські права на достаток схильні 28 % [7]. Водночас у 2009 р. за 5–бальною
шкалою [6,с.217] українці надавали 3,61 бали такій цінності як «соціальна рівність», 4,23 бали – «створення в суспільстві рівних можливостей для всіх», тоді як
цінності «можливість підприємницької ініціативи» надавали 3,26 бали [6, с.217].
Як індикатор патерналістських настроїв українські вчені називають збільшення
частки «тих, хто зовсім або скоріше не схвалюють розвиток приватного підприємництва (14,6 % у 1992 р. і 20,4 % у 2012 р.) і, навпаки, зменшення частки тих, хто
цілком або скоріше схвалюють (52,7 % та 50,7 % відповідно)» [4, с.125].
Водночас зауважимо, що патерналістські орієнтації суспільства посилюються
у періоди економічного спаду. У період економічної кризи 2008-2009 рр. близько
третини населення демонструвало прихильність до ідеї матеріального зрівняння
та збільшення соціальної допомоги, а також невимогливе ставлення до забезпечення соціальних стандартів. На думку 28 % громадян держава повинна підтримувати непрацездатних і малозабезпечених громадян шляхом збільшення соціальної допомоги, виплат, субсидій тощо [8] у контексті того, що «люди повинні
бути рівними в соціально-економічному, матеріальному становищі» (26,2 %) [1].
Разом із цим, на думку третини громадян, держава «повинна гарантувати всім громадянам пристойний рівень життя, нехай не дуже високий» [2]. Водночас кількість прихильників ідеї про те, що держава повинна забезпечувати громадян всім
необхідним, зменшилася з 44 % у 2018 р. до 38 % у 2019 р. [7] Втім у 2018 р. 65%
і у 2019 р. 71 % опитаних вважали, що держава повинна надавати максимум безкоштовних послуг, навіть за рахунок збільшення податків [7].
Цікавою є інша сторона питання. Показовими є дані, коли велика частина суспільства не хоче «однакових правил» для всіх, натомість очікує від держави гарантування певного рівня добробуту. Втім, якщо у 2008 р. 30,1 % громадян вважали,
що «держава повинна встановлювати єдинi для всiх «правила гри» та стежити за
тим, щоб вони не порушувались», а 57,6 % - що «держава повинна турбуватися про
всiх своїх громадян, забезпечуючи їм пристойний рiвень iснування» [3], то у 2019
р. «зросло у суспільстві усвідомлення того, що «держава повинна забезпечити людям однакові «правила гри» у житті, а далі сама людина несе відповідальність за
те, як вона ці шанси використає» – так вважають 61% громадян» [7].
На підставі цього можемо стверджувати, що питання соціального забезпечення потенційно сприяє популізму зі сторони влади і виступає тією складовою
передвиборчих програм, яка привертає увагу відповідного сегменту виборців та
доводить потенційну «виборчу» ефективність політичних обіцянок збільшення
соціальних видатків та оподаткування.
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Н. В. Шотурма, І. І. Никорович
ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ
Сучасній людині неможливо уявити своє життя без Інтернету. Це зумовлює
як низку переваг і зручностей, так й велику небезпеку: вплив на суспільну думку
та маніпуляції настроями населення. Дослідження впливу основних механізмів
інформаційної війни в інтернет-просторі є метою даного дослідження, яке в еру
сучасних технологій та глобалізації є актуальним.
Інтернет має такі специфічні особливості: анонімність, багатоплановий вплив,
відсутність обов’язкової верифікації, а також пріоритет живого спілкування та
мультимедійність. Через це він став основною платформою для ведення інформаційних війн в медіа-просторі. Інтернет-майданчик є найбільш зручним для
маніпуляцій та інформаційного протиборства. Потреба в інформації, необхідної
для функціонування людського суспільства, практично безмежна.
З розвитком мережі Інтернет масштаби інформаційних воєн різко зросли.
Стало значно простіше «вивести когось на чисту воду», не вдаючись до залучення
регіональних та національних ЗМІ. В наші дні, розміщені на форумі, замітки або
повідомлення за лічені хвилини будуть розтиражовані по всій країні за допомогою маркетингових технологій [3]. В ході мережевих воєн важливим є досягнення
інформаційної переваги. Вона визначається як «здатність збирати, обробляти і
розподіляти безперервний потік інформації про ситуацію, перешкоджаючи противнику робити те ж саме» [1].
Ведення інформаційної мережевої війни стала як ніколи зручним: з'явилася
можливість безконтрольного розміщення негативного і, що важливо, анонімного
повідомлення, яке швидко поширюється в мережі [4]. У традиційних ЗМІ завжди
було можливо ідентифікувати автора, а також довести спростування через суд,
якщо інформація була розміщена помилково. В мережі це зробити не вдасться,
оскільки процес займе об’ємну кількість, що піде на користь противнику [2].
Загальновідомо, що для багатьох Інтернет вже давно став єдиним способом
отримання інформації, тому організатори будь-якої інформаційної війни не можуть знехтувати таким потужним інструментом і широко використовують його в
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своїх цілях [5]. Цілий ряд специфічних особливостей Інтернету робить його особливо привабливим для організаторів інформаційних протиборств. До них відносять:
 Анонімність – в Інтернеті легко придумати віртуального персонажа чи
створити десятки ботів, наділяючи їх вигаданим характером, історією і
зовнішністю.
 Миттєвий вплив – можливість одночасного поширення інформації на
різних сайтах, форумах, блогах, соціальних мережах і т.п.
 Відсутність верифікації – Інтернет, включаючи всілякі соціальні мережі,
представляє джерело дезінформації.
 Пріоритет живого спілкування – живе спілкування на форумах та у
коментарях грає більш важливу роль при формуванні громадської думки, ніж
сухий виклад фактів або просто читання новинних стрічок.
 Мультимедійність – все більш поширеними стають відео, оскільки
інформація, підкріплена відеорядом, набагато емоційніше впливає на людину, ніж
тільки почута або надрукована.
Отже, інтернет-простір став саме тим інформаційним середовищем, у якому
за допомогою низки інструментів інформаційно-психологічного впливу, повідомлення передаються, складаються, копіюються практично миттєво. Це середовище
змінює зміст і цінність багатовікових підвалин та понять, трансформує норми моральності.
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аспекти протидії інформаційній війні в Україні / В. Носов, О.Манджай // Правове, нормативне
та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – 2015. – Випуск 1 (29). –
С. 26-32. 4.Почепцов Г. Г. Інформаційна політика / Г. Г. Почепцов, С. А. Чукут. – 2-ге вид., стер.
– Київ : Знання, 2008. – 663 с. 5.Сенченко О. Інформаційні війни як фактор трансформації соціальних систем / О. Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 9. – С. 40-46.

Р. В. Бородіна
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ ПРОФЕСІЙНОМУ ВИГОРАННЮ
СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА В УКРАЇНІ
Феномен «вигорання» та його аспекти відноситься до гігієни людини (уважне,
своєчасне та кропітке збалансування усіх сфер особистості) і за міжнародною класифікацією хвороб має діагностичний статус «синдрому професійного вигорання –
10»: «Z 73 − проблеми, пов'язані з труднощами управління власним життям».
Соціальний працівник в нашій країні знаходиться на передовій збереження суспільної гармонії, що вимагає нелюдських зусиль та приводить до швидкого професійного вигорання. Відповідно, виокремлення основних засад запобігання професійному вигоранню соціального працівника в Україні є як ніколи актуальною темою для нашої наукової розвідки.
Особливості синдрому «професійного вигорання», що характерне для представників соціальної сфери досліджувались такими вченими, як: В.Бойко, Н.Водоп’янова, С.Джексон, К.Маслач, Г.Каплан, І.Кущ, Г.Робертс, Б.Седок, В.Семеніхіна, К.Черніс, А.Юр’єв, К.Ван Вак, Т.Марек та інші. Метою нашої роботи є пошук основних засад професійного вигорання соціальних працівників в нашій країні.
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Варто зазначити, що цей синдром (англ. – «burnout») вперше був виявлений
та описаний у 70-х роках ХХ століття американським психіатром Х. Дж. Фрейденбергером. Науковець увів це поняття для характеристики психічного стану
здорових людей, які інтенсивно спілкуються з клієнтами, пацієнтами, постійно
перебувають в емоційно навантаженій атмосфері при наданні професійної допомоги [2]. Відповідно, вигорання можна віднести до розряду професійних захворювань соціального працівника, яке потребує уваги та періодичної профілактики.
На початку XXI століття синдром професійного вигорання досяг статусу
«хвороби цивілізації», нарівні з меланхолією в XIX столітті, неврастенію на початку ХХ століття, параноєю в період між двома світовими війнами [3]. Затяжна
гібридна війна в України додає соціальному працівнику клопоту, який пов'язаний
з роботою з її ветеранами та жертвами. Відсутність актуального досвіду в цій
сфері збільшує емоційне та професійне напруження, яке має зніматись навчальнопедагогічними заходами для вказаних фахівців.
Сучасні вчені визначають синдром «професійного вигорання», як особистісну
деформацію викликану тривалим професійним стресом. Тож достатньо гострою
дана проблема є для працівників соціальної сфери загалом і для соціальних
працівників зокрема,, які зазнають інтенсивний деформуючий вплив. Це
пов’язано, перш за все, з особливостями професійної діяльності, а також відсутністю в нашій країні умов і компетентності в питаннях збереження і зміцнення
професійного здоров’я.
Синтезуючи загальнонаукові підходи синдром «професійного вигорання»
соціальних працівників може бути визначено як стан емоційного, розумового та
фізичного виснаження від роботи з клієнтами соціальної служби через тривале та
стійке емоційне навантаження, негативними проявами якого є депресивні стани
та негативна професійна установка щодо необхідності покращення соціального
стану громади та країни.
Підбиваючи підсумки нашої наукової розвідки зазначимо, що цілеспрямоване
запобігання професійному вигоранні соціальних працівників в нашій країні передбачає навчання актуальним знанням для ефективного здійснення професійної
діяльності в соціальній сфері, переосмислення робочого графіку соціальної
служби з урахуванням необхідності відпочинку та відновлення сил, а також формулюванні вмінь щодо конструктивне вирішення конфліктів між клієнтом та навколишнім соціальним світом.
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Д. А. Борщ, С. В. Глазунов
СОЦІАЛЬНЕ ПІДҐРУНТЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
ТА ЗАСОБИ ЙОГО ПРОФІЛАКТИКИ
Домашнє насильство є однією з найскладніших, суперечливих, латентних соціальних проблем сучасного світу, включаючи і безпосередньо Україну. З розвитком і становленням громадянського суспільства насильство в сім'ї стає соціальнозначущою проблемою та все більше отримує виражену негативну оцінку з боку
суспільства.
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Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від
2017 року вказує, що домашнє насильство ― це «діяння (дії або бездіяльність)
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 (не перебували) 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» [1].
Насильником (кривдником) здебільшого стає людина, яка сама переживала
насильство, має «занижену» самооцінку, прагнення контролю, домінування (ставить свої цінності, упередження вище за інші та нав’язує їх), не в змозі висловити
свої потреби та зрозуміти потреби іншого. Нерідко насильник сприймає свої дії
як єдину комунікацію – лише так його чують, поважають, бояться. Якщо насильник є соціопатом (людина з клінічною нездатністю до соціальної адаптації), його
характеризує також невміння співпереживати [3,с.26].
У більшості випадків схильні до насильства, жорстокі люди впливають на оточуючих людей, а не намагаються пристосуватися до них, залишаючись в рамках
свого «Я», і в цілому їх адаптаційні можливості знаходяться на досить низькому
рівні.
Існує ціла низка закономірностей, які описують проблему сімейного насильства, яке зустрічається в соціальних групах з різним рівнем доходів, освіти, релігійних поглядів, зокрема: 1) присутність у стосунках одного виду насильства підвищує вірогідність прояву інших форм домашнього насильства; 2) сімейне насильство у всіх його формах включає елементи контролю і придушення з боку того,
хто його здійснює; 3) сімейне насильство є дуже сильним психотравмуючим чинником і веде до значних змін поведінки і психічного стану потерпілих [2,с.22].
Наслідками жорстокого поводження в родині стають тілесні ушкодження,
психічні розлади, самогубства, а також втрата почуття самоповаги у жертви. Постійне грубе поводження здатне спровокувати у жертви відповідні насильницькі
дії стосовно агресора.
Робота соціального працівника у процесі роботи з людьми, які постраждали
від домашнього насильства має полягати в морально-психологічній реабілітації,
інформаційно-консультативній, правової та медичній допомозі. Загальна модель
роботи з випадками сімейного насильства в Україні ще потребує вдосконалення,
для цього необхідно постійно докладати значних зусиль щодо знаходження нових
та більш дієвих шляхів вирішення цієї проблеми, шляхів допомоги жертвам, які
постраждали від рук «домашнього тирана», адже проблема домашнього насилля
продовжує стрімко розвиватись не тільки в Україні, але і у світі загалом.
Цю проблему можна вирішити тільки в тісному контакті з правоохоронними
органами, закладами охорони здоров'я, соціального захисту і освіти. Сімейна жорстокість не може розглядатися як приватна справа членів сім'ї. Потрібна розробка комплексної системи соціальних заходів щодо захисту прав людини в сімейній сфері і по профілактиці сімейних злочинів. За допомогою засобів масової інформації слід здійснювати пропаганду ненасильницьких методів вирішення домашніх конфліктів.
Зокрема, має сенс запровадити в практику радіо і телебачення консультації та
бесіди з питань правового регулювання сімейних взаємин, збільшити кількість соціальної реклами з проблем сімейних взаємостосунків, цивільних прав сім'ї, виховання дітей і, звичайно ж, активно залучати громадську увагу до проблеми домашнього насильства.
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Заходи щодо попередження сімейного насильства стануть ефективним інструментом захисту від насильства в родині за умови широкого доступу до інформації
із проблем профілактики насильства в сім’ї, плідного співробітництва громадських організацій та органів влади й місцевого самоврядування, а також активної
протидії громадян цьому негативному явищу.
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А. В. Кива, К. Є. Суятинова
РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ГУВЕРНЕРА
У СИСТЕМІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
Актуальність дослідження. Актуальною тенденцією на сучасному етапі розвитку суспільства виступає проблематика навчання, виховання та соціалізації дітей із особливими освітніми потребами. Відповідно до Конституції України та законодавства щодо соціального захисту держава має забезпечити доступність до
якісної освіти відповідного рівня дітям з особливими освітніми потребами з урахуванням здібностей, можливостей, бажань та інтересів кожної дитини шляхом
запровадження інклюзивної освіти. У цій системі саме соціальний гувернер має
стати «з’єднувальною ланкою» між дитиною та суспільством. Педагогічна цінність гувернерства полягає у тому, що особистісно зорієнтований підхід дозволяє
задовільнити освітні та соціокультурні запити різних категорій громадян.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сучасному етапі до розвитку та
впровадження інклюзивної освіти зверталися науковці різних сфер: соціології, психології та педагогіки. Вивчалися проблеми виокремлення основних груп дітей, які
потребують створення специфічних умов для реабілітації та соціальної адаптації
(І.Бех, В.Бондар, Т.Власова, Є.Мастюкова, В.Синьов, О.Хохліна, М.Шеремет,
М.Ярмаченко); з’ясовувалися специфіка змісту, особливості навчання та підготовки до життя дітей з особливими освітніми потребами (Т.Білоус, І.Дмитрієва, В.Золотоверх, І.Ванова, В.Липа, Л.Одинченко, В.Тарасун та ін.) [2, с.19]. Дослідження
науковців щодо діяльності соціального гувернера орієнтовані на особливості соціалізації вихованців та генезис інституту гувернерства (О. Баконіна, А.Бєлова, А.Ганічева, М. Денисенко, О.Звєрева, І.Іванович, С.Теплюк, С.Трошина); соціокультурні аспекти становлення гувернерства в умовах інклюзивної освіти (С.Марченко).
Мета статті: дослідження особливостей соціального гувернерства в умовах
інклюзивної освіти.
Виклад основного матеріалу. Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг,
що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та
права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу [5,с. 202]. Мета
інклюзивної освіти – розбудова інклюзивного суспільства, що дозволяє кожному,
незалежно від віку й статі, етнічної належності, здібностей, наявності або відсутності особливостей у розвитку, брати участь у житті суспільства й робити свій
внесок в його розвиток. Якість освіти в першу чергу пов’язана із задоволенням
потреби кожної людини в ефективній соціалізації, тобто набутті засобів вибудовування особистої, професійної та громадської діяльності в суспільному житті [3,
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с. 102]. При інклюзивному навчанні відбувається повноцінне та ефективне наповнення цих сфер соціалізації учня з особливими освітніми потребами. Особливість інклюзивної освіти полягає в її динамічності, тому що спостерігається постійна адаптація умов навчання до індивідуальних особливостей кожного учня. Запорукою успішної реалізації моделі інклюзивної освіти є ефективна співпраця викладачів, фахівців, батьків та учнів. Одним із провідних фахівців, на нашу думка,
є соціальний гувернер.
Соціальний гувернер – це спеціаліст з медико-соціальної реабілітації дітей з
особливими освітніми потребами для роботи в сім’ях і соціальних закладах, зазначає Л. Кобилянська у статті «Сімейне гувернерство як один із напрямів професійної діяльності соціального педагога» [2, с. 33].
Виокремлюють основні функції діяльності соціального гувернера: прогностична, соціалізуюча, виховна, освітня, комунікативна, попереджувально-профілактична, організаторська, консультативна, корекційно-реабілітаційна, соціально-терапевтична, посередницька. Вказані функції домінують залежно від потреб та
конкретних ситуацій, що виникли у дитини, але реалізуються системно.
Головною метою його діяльності є сприяння соціокультурній реабілітації дитини з функціональними обмеженнями, її інтеграції у суспільство шляхом розвитку
її потенційних можливостей, індивідуального навчання й виховання, передусім основам самообслуговування. Загальний процес соціально-педагогічної допомоги гувернером щодо дітей з особливими освітніми потребами поділяється на чотири
етапи: дослідницький (виявлення особливих і соціальних потреб дітей з особливими освітніми потребами, збереження здібностей); планування системи соціально-педагогічних впливів; організація соціально-педагогічної допомоги; оцінка
результатів діяльності [1, с. 302]. Згідно з цими етапами, соціальний педагог-гувернер досліджує проблеми в розвитку дитини, складає план допомоги, реалізовує
процес реабілітації та визначає результативність даної системи. Гувернерство є соціально-педагогічним феноменом, який відзначається позитивною ефективністю та
динамікою, а також різновидами форм роботи, має ознаки наставницької, патронажної професійної діяльності. На погляд дослідниці Л. Кобилянської, саме соціальний педагог-гувернер з психолого-педагогічної та соціально-медичної підтримки
дітей з обмеженими можливостями здійснює свою діяльність як безпосередньо у
сім’ї, так і у соціально-реабілітаційних та опікунсько-виховних закладах, надаючи
допомогу цій категорії осіб. Гувернерство вирішує суспільні завдання в індивідуальній формі, у ньому консолідовані запити сім`ї, її освітній вибір. Сучасний гувернер як особливий тип педагога виконує як загальнопедагогічні, притаманні усім
напрямам педагогічної діяльності, функції, обов’язки, завдання, так і специфічні,
пов’язані з особливостями індивідуального навчання й виховання дитини.
Висновки. Отже, одним із напрямів реалізації системи інклюзивної освіти повинна бути належним чином організована та втілена у практику альтернативна
(варіативна) форма навчання та виховання особистості – гувернерство. Соціальний гувернер, у свою чергу, створює такі умови для саморозвитку дитини з особливими освітніми потребами, в результаті яких виробляється активна життєва позиція. Перспективами подальшого дослідження є втілення нових форм, методів і
технологій роботи фахівців у систему освіти. Для українського суспільства важливим є розвиток педагогічного потенціалу гувернерства як цілісної системи реалізації триєдиної мети (виховання, навчання, розвиток) у становленні особистості.
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О. В. Даниленко, С. В. Глазунов
ПРОБЛЕМА БУЛІНГУ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
ТА ЇЇ ПРЕВЕНЦІЯ МЕТОДАМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Проблема жорстокого ставлення у дитячому середовищі в цивілізованому
світі постає досить гостро. Вона обговорюється і в наукових колах, і в мистецтві, і в засобах масової інформації. Цивілізоване суспільство хотіло б бачити
гармонійні і безпечні відносини всередині самого дитячого світу, однак навіть
в розвинутих країнах досі зберігаються тривожні симптоми проблеми жорстокого ставлення дітей одне до одного. І немає однозначних відповідей, чому так
відбувається. Тому ця проблема потребує подальшого вивчення.
Булінг передбачає складну систему взаємовідносин між кривдниками та їх
«жертвами». Вищезазначене явище переважно зустрічається в дитячих установах, починаючи зі школи [1]. Це пов’язано з тим, що школа - універсальний
майданчик для комунікативного досвіду дітей довжиною в 10 і більше років. А
під час активної комунікації можуть виникати конфліктні ситуації, які можуть
стати однією з причин булінгу.
У свою чергу булінг, як складне соціальне явище, може стати причиною
таких проблем: 1) психологічні, негативні трансформації особистості; 2) посттравматичні стресові порушення; 3) погіршення психічного та фізичного здоров’я; 4) зниження освітнього і професійного функціонування; 5) проблеми в
комунікації або їх подальше поглиблення.
Враховуючи вищезазначене, вкрай важливим є превенція булінгу в сучасному освітньому середовищі.
В сучасній Україні проблема булінгу постає досить гостро, особливо в
останні роки. У зв’язку з цим 18 грудня 2018 року був прийнятий Закон України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу
(цькуванню)». Одним із основних завдань держави у напрямку превенції та подолання булінгу в сучасній Україні є створення у закладах освіті безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу [1]. Після прийняття даного
закону фахівці соціальної роботи стали активніше залучатися до профілактики
булінгу в освітніх закладах.
Одним із основних методів соціальної роботи, який активно почав впроваджуватися, став соціально-педагогічний патронаж. Його основне завдання: сприяння
взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації, забезпечення профілактики булінгу, надання консультативної допомоги
батькам, психологічного супроводу здобувачів освіти, які стали свідками булінгу
чи його жертвами.
Інший досить ефективний метод соціальної роботи є соціальний тренінг. Він
відіграє важливу роль у профілактиці булінгу, адже допомагає розвивати такі якості як емпатія та співпереживання, сприяє засвоєнню позитивних цінностей та підвищує згуртованість групи, зокрема, учнівської. Важливим завданням тренінгів
також є розвиток демократизації в шкільному оточенні.
З метою демократизації сучасних українських шкіл у 2018 році була впроваджена програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», яка
реалізується у співпраці з благодійною організацією «Центр освітніх ініціатив» та
97

ініціативним центром сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання», за підтримки Міністерства освіти і науки України, а також Міністерства
закордонних справ Норвегії.
В межах даної програми у грудні 2019 року в Україні було проведено ряд тренінгів по протидії булінгу, серед яких: «Стоп - булінг!», «Вчимося бути толерантними», «Конфлікти і шляхи їх вирішення». До участі у тренінгах були залучені
школярі, батьки та вчителі з метою зміцнення зв’язків між учасниками освітнього
процесу, розгляду проблеми булінгу та навчання ефективним засобам її подолання [2].
Програми вищезазначених тренінгів є у відкритому доступі і можуть бути використані фахівцями із соціальної роботи та педагогами для профілактики булінгу
в шкільному середовищі.
Практика показує, що зазначені та інші методи соціальної роботи, які передбачають співробітництво, відкритість, активність, відповідальність учнів, допомагають інтенсивному засвоєнню ними нових знань, умінь, позитивних цінностей. Вони є доцільними для профілактики та подолання булінгу в освітньому середовищі.
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О. Ю. Столярик
ІНТЕРВЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
У МЕЖАХ СІМЕЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ПРАКТИКИ
Вступ. В системі соціальної ідентифікації, становлення та розвитку ключове місце займає найближче мікросоціальне середовище, в якому індивід зростає – сім’я.
Здоровий сімейний клімат, адекватні методи виховання, повага до особистості дитини – основні передумови формування повноцінного члена суспільства. Особливо
це стосується дітей з порушеннями розвитку, які мають проблеми з ментальним та
соціальним здоров’ям, зокрема дітей з діагнозом розлад спектру аутизму (РСА).
Саме сім’я, стає тим ключовим маршрутизатором, який допомагає їм встановлювати
контакти з зовнішнім середовищем. Ця розвідка має на меті схарактеризувати сімейно-орієнтований підхід, який використовують у соціальних інтервенціях.
Основні результати. Про сімейно-орієнтований підхід, або як визначають
його закордонні дослідники «сімейно-орієнтовану практику» почали говорити ще
1950 рр. минулого століття. Визначною у становленні сімейно-орієнтованої практики видається нам робота американського психолога Урі Брофенбернера, який у
своїй розвідці визначає ключову роль родини у формуванні особистості дитини,
її розвитку, освіті [1]. Однак досить довго концепція Брофенбернера не бралась
до уваги науковцями та практиками соціальної роботи.
У 1980-х роках. Асоціація з догляду за дитячим здоров’ям (Association for the
Care of Children’s Health, ACCH) запропонувала основні постулати сімейно-орієнтованої практики, які варто враховувати при розробці інтервенцій соціальної роботи [2]. ACCH, зокрема, наголошує на тому, що взаємодія сім'ї, спеціалістів та
професіоналів, що надають послуги як дитині з порушеннями, так і родині, потребує фасилітації на всіх рівнях взаємодії: індивідуально-орієнтованому, сімей98

ному, системному (соціальна політика, програми втручань та розвитку). Соціальні працівники мають демонструвати повагу до індивідуально-сімейних особливостей родини у формуванні адекватної соціальної практики, як-от демографічних, етнічних, расових, соціально-економічних характеристик. Соціальні інтервенції мають бути орієнтовані на сильні сторони кожного члена родини та сім'ї загалом, формування у них навичок копінг-стратегій долання труднощів. Основним
інструментом налагодження програми партнерства з соціальними, освітніми, медичними фахівцями повинна виступати системна інформаційна підтримка. Також
необхідне: формування мереж неофіційної та офіційної соціальної батьківської
підтримки «батьки – батькам»; створення системних програм та інтервенцій розвитку, навчання, соціальної інтеграції дітей з порушеннями та батьків; лобіювання соціальних програм, котрі надають фінансову, психологічну та емоційну
підтримку родині, що виховують дітей з порушеннями розвитку. Доцільним вважається формування гнучкості та компетентності провайдерів послуг, якими користується сім’я, що виховує дитину з РСА, які здатні реагувати на індивідуальні
потреби родини, враховувати її ресурсний потенціал [2].
Деякі науковці зазначають, що при вибору інтервенцій соціальної роботи, окрім принципів сімейно-орієнтованої практики слід враховувати культурне середовище та соціальне тло, в якому функціонує сім’я, що виховує дитину і які впливають на її потреби та визначають ресурси [3].
Програма втручань соціальної роботи при сімейно-орієнтованому підході має
певні особливості та механізми (рис.1). Варто зазначити, що вони не є універсальними, і в певній практиці, можна зустріти поєднання різних механізмів. При розробці програми соціальної інтервенції, важливо враховувати тип та функціональну здатність сім'ї, ресурсний потенціал, актуальні потреби на даному етапі її
життєдіяльності.

Рис. 1.Механізми соціальних інтервенцій сімейно-орієнтованої практики (складено за [2; 4])

Висновки. При розробці інтервенцій соціальної роботи з родинами, які виховують дитину з РСА, варто враховувати пріоритети та можливості родини, використовувати активи, ресурси та сильні сторони батьків як певний фундамент формування якості життя сім'ї.
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СЕКЦІЯ VІ
ІСТОРИЧНІ НАУКИ У ПОШУКУ НОВИХ МЕТОДІВ ТА ТЕМ
О. О. Бабенко
БУДІВНИЦТВО КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ГІДРОВУЗЛА
У ДОКУМЕНТАХ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Серед комплексу документів, які є основною джерельною базою для дослідження історії спорудження КремГЕС – документи Державного архіву Полтавської області, які відображають деякі особливості перебігу різноманітних процесів, пов’язаних з будівництва станції, а також наслідки для Полтавщини від
створення величезної рукотворної водойми. Ці документи зафіксували для історії
картини життя (у певному хронологічному періоді) Лівебережжя (у межах Середньої Наддніпрянщини), зокрема Посулля, напередодні, під час і після введення
в експлуатацію однієї з найпотужніших у Дніпровському каскаді електростанції.
Передусім йдеться про документи, що стосуються переселення людей із чаші
майбутнього Кременчуцького водосховища, а також санітарної очистки зони затоплення та підтоплення, будівництва захисних споруд тощо. Зазначені документи відображають конкретні адміністративно-управлінські рішення керівництва областей та районів, перебіг переселення, вирішення проблем переселенців, насамперед, стосовно побудови помешкань на новому місці, а також
наділення їх землею, скасування податків на втрачені землі та отримання компенсації, містять різноманітні розрахунки фінансового характеру. Саме цього роду
документи дають можливість дослідникам сприймати загальні процеси, пов’язані
з будівництвом КремГЕС, через ті чи інші заходи, події і приклади, долі окремих
людей, що були не лише окремими «гвинтиками» чи «коліщатами» в державному
механізмі, а й заручниками ситуацій, що складалися. З огляду на це кожен документ, зокрема й збережений у фондах Державного архіву Полтавської області,
набуває неабиякого значення як ілюстрація чи одиничного (виняткового), чи типового для розуміння узагальнених речей небезболісних процесів будівництва
гідровузла, ніби окремий промовистий штришок, без якого барвисте багатопланове художнє полотно епохи втрачає і цілісність, і сенс, і виразність масштабів.
Безпосередньо у Державному архіві Полтавської області основний корпус
джерел з історії будівництва КремГЕС міститься в фонді виконавчого комітету
Полтавської обласної ради депутатів трудящих (Р-4085), зокрема в його описі
№ 10. У зазначеному описі накопичені документи Градизького, Оболонського,
Кременчуцького та Кишеньківського районних виконавчих комітетів Полтавської
області, які, в основному, стосуються все тих же проблем переселення мешканців
зони затоплення. У справах опису представлені штатні розписи та різноманітні
фінансові документи оціночних комісій, плани відселення й переселення,
відповідні рішення виконкомів, матеріали обговорення проблемних питань та
інші документи, пов’язані з проблемою можливого затоплення й підтоплення району Кременчук–Крилів, а також різноманітні контрольні документи, що стосувалися виконання рішень з переселення та використання фінансів тощо [1].
Однією з важливих проблем, яка виникла у наслідок первісних проектних прорахунків щодо меж і формування чаші майбутнього водосховища та затоплення
пристанційних територій, стала необхідність порятунку значних лісових масивів та
населених пунктів лівобережної низовини. На території Полтавської області це пе100

редусім стосувалося Оболонського масиву. Обговорення та шляхи вирішення проблеми висвітлені у одиниці зберігання № 19 згаданого опису, у якій з-поміж іншого
міститься протокол засідання комісії Держбуду УРСР та міжвідомче листування
щодо питань будівництва захисних споруд на Кременчуцькому водоймищі.
Оболонський масив знаходиться на лівому березі р. Сула між селами Оболонь
та Мозоліївка в межах Полтавської області. Для захисту масиву від затоплення спорудили 8 низьконапірних дамб, що з’єднали окремі острови й півострови. Перекидання води з річки Крива Руда здійснено завдяки каналу з насосною станцією.
Греблею захистили також і м. Крюків, що нижче від Кременчуцької ГЕС за
течією Дніпра і не перебуває безпосередньо в зоні водосховища.
20–25 листопада 1959 року в м. Кременчук відбулася нарада під головуванням
начальника управління промислових будівель, організації та економіки будівництва Держбуду УРСР І. Даниловича, у якій взяли участь заступник голови Полтавського облвиконкому І. Хименко, голова Кременчуцького міськвиконкому
Д. Скринник та фахівці Держплану УРСР, обласних та районних управлінь [2,
арк. 1]. На ній констатовано невиконання постанови Ради Міністрів УРСР від 10
серпня 1959 року № 1253 про заходи в частині захисту Кременчука-Крюкова від
затоплення та підтоплення у зв’язку зі збільшенням потужності Кременчуцької
ГЕС та будівництва Дніпродзержинської ГЕС. Намічено комплекс заходів для
виправлення ситуації [2, арк. 2-3]. Загальну вартість робіт визначено у 67,2 млн.
крб. При цьому 26,3 млн. крб. мав витратити КременчукГЕСбуд, 11,8 млн. крб.
виділялося за рахунок народно-господарських планів на закінчення Крюківських
водозахисних дамб, 19,6 млн. крб. викроїли за рахунок капітального будівництва
підприємств [2, арк. 4].
Під час спорудження дамб використано «новаторський» досвід зведення
Тясминської захисної та 680 м Черкаської дамб. При цьому, більшість робіт все ж
виконувалися «вручну» [3, с. 89].
Серед проблем, висвітлених у документах архіву – проблема санітарної
очистки майбутнього водосховища. Полягало ліквідації все, що могло б стати
джерелом будь-якого зараження води – сміттєзвалища, поховання, гноярки, скотомогильники, ліси тощо. Мали бути перенесені поховання трирічної давнини і
старші, братські та одиночні могили воїнів Червоної Армії з одночасним встановленням обелісків на нових місцях. На ці потреби з бюджету області виділялося
619439 крб. [4].
Важкою для вирішення проблемою стало переселення людей із зони затоплення водосховищем. При цьому переселенці повинні були отримати певну компенсацію, а також необхідні матеріали для будівництва житла та господарства на
нових місцях. Переселенці мали бути і працевлаштовані. Та дуже часто вони
зустрічали бездушне або прямо вороже ставлення з боку різнокаліберного начальства на нових місцях. Так, в одній із архівних справ дізнаємося про розгляд численних скарг від переселенців на керівництво колгоспу «Більшовик» Кременчуцького району та районні організації, що не реагували на скарги переселенців
відповідальною комісією, створеною облвиконкомом [5].
Загалом документальний комплекс Державного архіву Полтавської області,
містить унікальні документи, без вивчення яких дослідникам важко зробити
об’єктивні висновки про виняткове і типове як в процесах, пов’язаних із спорудженням Кременчуцького гідровузла, так і в житті тогочасної України.
Список використаних джерел

1.Державний архів Полтавської області, Ф. Р-4085, оп. 10. Виконавчий комітет Полтавської
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обласної ради депутатів трудящих. 2.Там само, спр.19. 3.Хвощевский Н. В., Губина Н. И. Инжернерная защита в зоне водохранилища / Н. Хвощевский, Н. Губина // Энергетическое строительство. Сборник посвящен строительству Кременчугской гидроэлектростанции. Вып. 23.
– М. – Л.: Государственное энергетическое издательство, 1961. – С. 86-95. 4.Державний архів
Полтавської області, Ф.Р-4085, оп. 10, спр. 38. 5.Там само, спр. 16.

В. П. Колєчкін
ТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ ЧАСТИН 5-Ї ГВАРДІЙСЬКОЇ ТАНКОВОЇ АРМІЇ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ НАСТУПАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ 5-17 СІЧНЯ 1944 Р.
5 гвардійська танкова армія була сформована 25 лютого 1943 року. Очолив
армію колишній командир 3-го гвардійського танкового корпусу Павло Ротмістров, який отримав звання генерал-лейтенанта. Спочатку армія складалася з 3-го
та 29-го танкових і 5-го гвардійського механізованих корпусів. Протягом півроку
відбувалося навчання танкістів, а також доукомплектування армії технікою та
людьми, переформування підрозділів. Бойове хрещення армії відбулося під час
Курської битви у липня 1943 року (грандіозний танковій битві під Прохорівкою).
Після закінчення Курської битви без суттєвого поповнення армія взяла участь у
Білгород-Харківській наступальній операції, битві за Дніпро, а також у боях за
розширення дніпровських плацдармів.
Після трьох спроб пробитися до Кривого Рогу у 5-й гв. ТА залишилося не більше 70 танків з приблизно 600-700, які були у ній ще у жовтні. Тож командуючий
вирішив припинити атаки на криворізькому напрямку. Натомість армія, майже
без перепочинку, розпочала просування до Олександрії та Знам’янки. Німецькі
танкові підрозділи були також суттєво послаблені, проте проти 100-150 радянських танків німецьке командування мало до 200 танків та 2-3 десятки самохідних
гармат. Використовуючи їх як мобільні заслони, гітлерівці час від часу примушували радянську піхоту зупинятися і навіть відступати.
5 гв. ТА спершу допомагала піхотним підрозділам на Олександрійському напрямку, маючи на меті згодом знову повернути на Кривий Ріг. Проте Олександрію
не вдавалося взяти протягом трьох тижнів. Внаслідок виснажливих боїв 8-й механізований корпус залишився майже без танків і був виведений з лінії фронту.
Лише 6 грудня, користуючись відступом ворожих військ, радянська піхота увійшла до Олександрії.
9 грудня 1943 року після дводенних напружених атак танкісти разом з піхотою звільнили м. Знам’янка. На той момент 5-а гв. ТА мала лише 49 танків у
строю. До 5 січня частини 5-ї гв. ТА поповнювалися бойовою технікою та особовим складом. На початок січня завдяки постачанню нових танків та роботі ремонтних підрозділів у її рухомому складі було вже близько 250 «тридцятьчетвірок»,
Т-70 та канадських «валентайнів», а також 127 самохідних гармат.
5 січня 1944 року розпочався наступ Червоної Армії у напрямку Кіровограда.
Основні сили 5-ї гв. ТА наступали у районі сіл Покровське, Митрофанівка, Плавні
разом з частинами 7-ї гвардійської армії.
7-й механізований корпус мав підтримати 5-у гвардійську армію, що наступала на північ від обласного центру.
У районі Митрофанівка-Покровське піхота не змогла повністю прорвати німецьку оборону, тому танки довелося вводити у бій раніше, ніж планувалося. 25а танкова бригада 29-го танкового корпусу на підступах до Покровського наштовхнулася на батарею 88-мм зеніток; за декілька годин було втрачено 47 танків з
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59. 31-а та 32-а бригади, що здійснювали обхід Покровського через Плавні вийшли до села лише наступного дня, хоча і втратили менш ніж 10 танків у бою, та
ще 5, втопивши у багнюці. У той же час на другорядному напрямку, незважаючи
на протидію ворожих танків, 7-й мехкорпус допоміг піхоті прорвати німецькі позиції. Ротмістров негайно перекинув на допомогу свій резерв – 8-й механізований
корпус, який мав обійти місто з півночі. Одночасно протягом 6 січня 29-й та 18-й
корпуси подолали ворожий опір і до ранку 7 січня вийшли до Клинців, розвиваючи обхід Кіровограда з півдня.
У ніч на 7 січня танкісти зайняли Лелеківку, Обознівку, Федорівку, перетявши
шляхи відступу трьом німецьким дивізіям, що застрягли у місті.
Командир 3-ї танкової дивізії вермахту, не звертаючи уваги на пряму заборону
відступати, вирішив вивести дивізію з міста до району Грузького і спробувати деблокувати решту німецьких частин ударом ззовні.
Командування 2-го Українського фронту вирішило розвинути успіх. 18-й та
29-й танковий корпуси отримали наказ наступати на Новоукраїнку та Помічну, 8й механізований мав взяти Малу Виску та допомогти фронту взяти Новомиргород. 1-й окремий мотоциклетний полк мав обійти Помічну з південного сходу і
сприяти піхотним підрозділам у її визволенні. Проте назустріч танковим підрозділам Червоної Армії німецьке командування кинуло 4-у, 11-у, 6-у танкові дивізії
та дивізію «Велика Німеччина». Активно діяли у районі Грузького частини 3-ї
танкової дивізії, з Кіровограда через Лелеківку проривалася 14-а танкова і дві піхотні дивізії. Танкісти Ротмістрова 10-11 січня змушені були вести важкі зустрічні
бої. В результаті більшість німецьких військ змогли вийти з району Лелеківки назустріч своїм військам.
8-й механізований корпус у ніч з 8 на 9 січня зміг пройти через ворожі позиції,
розгромив штаб 47-го німецького корпусу, станцію Мала Виска, аеродром ворожих винищувачів. Проте корпус, залишившись без зв’язку, припинив просування.
10-12 січня під ударами ворожої авіації та мотопіхоти корпус вийшов до району
Катеринівки, здав залишки танків іншим підрозділам і був відведений на поповнення та відпочинок.
15 січня 2-й Український фронт зробив останню спробу розвинути наступ. Незважаючи на те, що його військам вдалося взяти районний центр Олександрівка,
вийти до Новоукраїнки та Новомиргорода не вдалося. У танкових корпусах залишилося буквально по декілька боєздатних танків і Ротмістров віддав наказ припинити наступ. 22 січня 20-й та 29-й танкові корпуси армії, що не брали участі у
останніх боях, ремонтуючи техніку, отримали наказ здійснити марш на північ Кіровоградщини у рамках підготовки Корсунь-Шевченківської операції.

А. А. Ганенко
ДО ПРОБЛЕМИ СТОСУНКІВ СОЛДАТІВ І ОФІЦЕРІВ
ІТАЛІЙСЬКОГО ЕКСПЕДИЦІЙНОГО КОРПУСУ
З УКРАЇНСЬКИМ НАСЕЛЕННЯМ І ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМИ
НА ПОЧАТКУ РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКОЇ ВІЙНИ (1941-1942 РР.)
Проблема взаємовідносин італійських військ з українським населенням та військовополоненими в перші етапи радянсько-німецької війни 1941 -1942 рр. мають
скромну історіографію. Це питання вивчали італійські автори А.Валорі [5], Ф.Валорі [6], А.Рікецца [7], М.-Т.Джусті [4]. Серед праць радянських варто виділити
дослідження Г. В.Сафронова [2; 3].
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Італійський експедиційний корпус в Росії виконував виключно військові функції, але оперативна обстановка робила неминучими контакти з цивільним населенням щодо поводження з військовополоненими і дезертирами. Генерал Дж.
Мессе наводить у своїй книзі фрагмент доповіді: «Офіційні правила ніколи не перешкоджали нашому солдатові висловлювати по відношенню до місцевого населення всю свою доброту, вроджену великодушність, щедро ділитися чутливістю
своєї душі, так що італійське командування часто перебувало у відкритому контрасті з німецькими наказами, захищаючи полонених і покращуючи умови життя
всього цивільного населення» [1, с. 85].
Під час швидких наступальних операцій влітку 1941 р. італійський експедиційний корпус був змушений максимально використовувати місцеві ресурси, але
при цьому намагалися не псувати відносини з населенням. Коли дороги перетворилися в брудні болота, і постачання частин повністю порушилося, К.С.І.Р. регулярно платили власникам продовольства, а не грабували їх, як німці. Подібна поведінка частин з окупаційних військ відкривало широкі перспективи по закріпленню на захоплених позиціях, але в основі дій корпусу лежали, перш за все, щирість і симпатії до народу, чиї страждання зачепили серця італійських солдатів.
Через несподівані холоди усі великі операції в секторі фронту К.С.І.Р. призупинилися. Італійські солдати розташувалися в районі м. Сталіно (сучасний Донецьк), в нижній частині Донецького басейну. Тоді і відбулися перші контакти
між італійцями та місцевим населенням. Спочатку виникла взаємна недовіра, але
вона швидко змінилася теплими і сердечними відносинами між військами і цивільним населенням [4, с. 173].
Дж.Мессе про відносини з місцевим населенням писав так: «К.С.І.Р. ніколи не
мав партизан в своїх тилах, не дивлячись на те, що жорстока партизанська війна
лютувала в суміжних районах. Іноді у нас самих виникало відчуття, що ми діємо в
дружній країні. Ми завжди знаходили спільну мову з російськими полоненими, матеріально і морально підтримували місцевих жителів, а діяльність італійського солдата характеризувалася великодушністю і великою культурою. Строгість нашого
військового правосуддя переслідувала будь-які злочини і проступки, а командування припиняло будь-які зловживання і будь-яку форму насильства» [1,с.88].
При розгляді питань поводження з військовополоненими слід зазначити, що корпус залишався в підпорядкуванні німецької армії, а захоплені італійцями полонені
(після короткого допиту з метою отримання інформації про частини противника)
відправлялися в найближчі німецькі табори. Невеликий контингент з полонених і
перебіжчиків при італійських штабах основному допомагав корпусу пересуватися
через відсутність транспортних засобів і непрохідність доріг. Італійці використовували також добровольців, які йшли до них через більш гуманне ставлення.
Яскраво виражене почуття власної гідності і гостинності, властиве українцям,
багато в чому створювало ґрунт для контактів. Українці оцінювали просту поведінка італійців, несхильних до зарозумілості, їх ніжне ставлення до дітей, доброту. Італійці, в свою чергу, відчували прихильність до себе цих людей, які не
демонстрували ворожості, вели себе досить гостинно і навіть допомогали. Зимові
холоди сприяли контактам. Італійські солдати шукали прихистку в будинках, де
піч завжди могла їх зігріти, а жінки прали білизну. Солдати обмінювалися частиною свого пайка і хліба. Італійські медики надавали медикаменти і ліки хворим
цивільним [5, с.123].
Багато разів італійські солдати добровільно здавали кров, щоб врятувати життя
цивільних. Для тих, хто отримали травми чи поранення командування дивізії «Торіно» в селищі Рикове, Херсонської обл. організувало безкоштовну амбулаторну
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допомогу, з'явився будинок відпочинку для людей похилого віку та навіть пологовий будинок з італійським та українським медичним персоналом [6,с.201].
Для розміщення військ командування К.С.І.Р. по можливості використовувало громадські будівлі – школи, контори, клуби. Примусовим виселенням, яким
часто користувалися німці, італійці ніколи не займалися .
Аналогічним чином, італійці ніколи не втручалися в організацію відправки в
Німеччину робочих рук з числа цивільного населення – цим займалися тільки німці. Італійський відділ цивільних справ проводив заходи щодо тимчасового використання робочої сили в місцях проживання з регулярною оплатою за роботу. Ще
однією формою допомоги населенню з італійської сторони стали, так звані, «транспортні засоби щастя». Вони дійсно виправдовували свою назву, так як німці
дозволяли цивільним особам переміщатися з одного населеного пункту в інший
тільки пішки, а італійці при можливості надавали свої автомашини [4, с.204].
Зима 1941-1942 рр., як зазначає В. Сафронов, поставила місцевих жителів,
особливо в містах, на грань виживання. Люди намагалися купити зерно у сільських жителів, а ті не хотіли брати гроші і призначали ціну предметами і речами. З
міст тяглися цілі обози саней з різноманітним скарбом. Сотні і сотні людей, спотворених стражданнями від голоду і болю, посувалися, не піднімаючи очі, щоб не
показати свою ненависть до загарбників. Італійські водії, щоб хоч якось полегшити їхню долю, відгукувалися на прохання цих нещасних, які сподівалися тільки
на італійські автомашини [3, с.201].
Відбувалися, звичайно, і порушення встановленого правопорядку на окупованих територіях. Але тоді начальство К.С.І.Р. з приблизною строгістю переслідували і карали італійських військовослужбовців, винних у злочинах проти населення. Ці функції виконували допоміжні штаби, прихильно відносяться до постраждалих. «Пам'ятаю випадок, коли одна жінка, чия дитина стала жертвою випадкового пострілу з гвинтівки (винний був засуджений на один рік і десять місяців
ув'язнення), потім була забезпечена роботою і підтримкою від наших інтендантських служб» – Дж. Мессе [1, с.91].
Свої каральні можливості корпус використовував менше всіх, якщо розглядати дію будь-яких збройних сил в умовах воєнного часу. Доходило до того, що
італійці розслідували і карали за такі злочини, як крадіжка гусей і курей у сільських жителів. В пам'яті італійців відбувся тільки один тяжкий злочин, що викликав
цілий потік обурення у всіх військовослужбовців К.С.І.Р., коли один італійський
солдат вчинив звіряче вбивство молодої жінки в с. Рикове, Хесонської обл. Всі
були вражені тим, що сталося і задоволені строгістю італійського правосуддя.
Хороше і справедливе ставлення бійців корпусу до українців, дало свої плоди.
Це спостерігалося всюди, де стояв італійський експедиційний корпус. Населення
пам'ятало італійців, котрі виділялися на тлі інших союзників. Коли після тривалої
зимової зупинки в Донецькому басейні корпус відновив рух у напрямку на схід,
місцеві жителі вручили на пам'ять командира дивізії «Торіно» документ, що виражає подяку за гідне і гуманне поводження. У багатьох залишався страх перед
німцями [7, с.154]. У Різдвяній битві (25-29 січня 1941 р.) чимало італійських солдатів вижило, завдяки втручанню українських селян, які надавали корпусу свої
будинки для прихистку та обігріву під загрозою репресій з боку політичних комісарів, хоча їм самим теж доводилося важко.
Отже, стосунки солдатів і офіцерів Італійського експедиційного корпусу в Росії з місцевим українським населенням і військовополоненими не вкладаються у
звичну для радянської історіографії схему стосунків жорсткого окупанта і поневоленого ним народу. Італійці довели, що вони відрізняються від німців та інших
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їхніх союзників як мінімум своїми людськими якостями. Будучи співучасником
окупації українських земель, італійці не поводили себе, як «справжні» окупанти,
відрізняючись цим від німців. Ставлення до місцевого населення та військовополонених було людським.
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І. С. Азарх
ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
В ЗОНІ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 1941-1943 РР.
Одним із основних обов’язків сільських старост на окупованих територіях
було дотримання всіх вимог щодо оподаткування населення. Господарства, зареєстровані в межах населеного пункту, класифікувалися за певними категоріями,
що передбачав рівень забезпеченості сім’ї. Зокрема, для запровадження чіткої системи оподаткування, Новгород-Сіверський бургомістр Полторацький запропонував установити дві категорії – І (вищу) та ІІ (нижчу) [1, арк.14]. Населення сіл,
відповідно, розподілялося на такі групи: колгоспники, одноосібники, робочі
службовці. Малозабезпечені сім’ї, а також ті, які постраждали від воєнних дій,
пропонувалося звільняти від сплати податків взагалі або ж оплачувати 50 %. План
община мала сплатити на 100%, а в обов’язки старости входило справедливий
розподіл системи оподаткування по окремих дворах. Втім, неодноразово у представників німецької влади викликало подив впливу особистих стосунків старост
з односельчанами при нарахуванні податків. Подекуди мали місце курйозні
випадки, адже, після призначення податку з окремих дворів, порушувалося клопотання щодо звільнення даного господарства від оподаткування [2, арк.14 ].
Згідно даних Чернігівської контори господарського банку, за погодженням з
Чернігівською міською комендатурою, зібрані податки на відновлення господарського і культурного будівництва мали розподілятися таким чином: 40% зараховувалося до бюджету району, зусиллями якого було зібрано податок, а 60% –
до Чернігівської районної управи, в фонд так званого регулювання.
Додатково було прийнято розпорядження про одноразовий збір податку з населення за 1941 р. Одноразовий збір стягувався в 5-денний термін з дня оголошення
про нарахування. Цей збір був спрямований на фінансування видатків на потреби
відбудови зруйнованих під час військових дій побутових і культурних закладів, а
також на інші господарські й адміністративні потреби. Даний податок нараховувався таким чином: при кількості землі в 0,25 га з господарство мало сплатити
200 крб., від 0,25 до 0,5 га – 300 крб., понад 0,50 га – 400 крб. [3, арк.10]. Відомі
випадки, коли в деяких населених пунктах старости надміру активно взялися за виконання отриманих розпоряджень, знімаючи пеню за невчасно сплачений податок.
Однак, подібні ініціативи місцевого керівництва не отримали схвалення окупаційної влади. В лютому 1942 р заступник голови Любечської райуправи Енце
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наказав старості с. Велички повернути односельчанам пеню за несвоєчасність одноразового збору[4, арк.7]. В даному контексті слід зауважити, що переважна більшість сіл не дотримувалася виконання обов’язкового плану. Показовим є факт, що
у с. Нові Яриловичі Добрянського району станом на 18 лютого 1942 р. одноразового збору було зібрано лише 59 % від встановленого обсягу [5, арк.58].
У спеціальних донесеннях секретарю ЦК КП (б) У - Хрущову М.С. про становище в звільнених від окупантів населених пунктах Ворошиловградської області[6, арк. 17] неодноразово наголошувалося, що до населення, яке проживає у
безпосередній близькості до лінії фронту, в так званій «військовій зоні», застосовується більш м'який режим, ніж в глибокому тилу. Натуральні і грошові податки
в прифронтовій смузі стягувалися в значно менших розмірах, а ряд податків, що
збиралися окупантами в тилу, в прифронтовій і фронтовій смузі не накладалися.
Вилучення у населення продуктів, худоби і в окремих випадках майна, окупанти перекладали виключно на старост і місцеву поліцію.
Працюючим на польових і інших сільськогосподарських роботах видавали по
10-16 кг зерна на місяць, чого не робилося в тилових місцевостях
Для створення ілюзії боротьби з грабежами і «незаконними» вилученнями з
боку німецьких, італійських і угорських солдатів, окупанти проводили за цими
фактами так звані «розслідування», виступаючи таким чином перед населенням в
ролі захисників і благодійників [6, арк. 18].
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О. А. Бабенко, В. Б. Белоус
ЧЕЛОВЕК В ИЗМЕРЕНИЯХ ВОЙНЫ
(СУДЬБА «ИЗМЕННИКА» СКВОЗЬ ПРИЗМУ ДОКУМЕНТОВ)
Девиз Государственного архива Кировоградской области – «Архивные документы не должны молчать!». Этот девиз становится особенно актуальным в периоды важных дат, одной из которых в этом году есть 75-ая годовщина окончания
Второй мировой войны.
Уже написаны и обсуждены мемуары выдающихся (и не очень) полководцев
и политиков, расставлены акценты на основных социальных, политических, экономических причинах этой войны, однако бесконечно неисчерпаемой остаётся
тема человека в войне. Именно в плане этого антропоцентричного измерения мы
уделяем внимание судьбе Малиновского Фёдора Петровича, 1913 г.р., который до
начала войны работал директором Александрийского маслозавода (Кировоградская область). С приходом оккупантов эвакуироваться на восток страны ему не
удалось, под угрозой расстрела новая власть заставила его продолжить трудовую
деятельность на той же должности.
Маслозавод успешно функционировал, сохранив рабочие места для местных
жителей, обеспечивал поставки продукции для нужд захватчиков (при этом часть
продукции реализовывалась и для населения).
При наступлении частей Красной армии Малиновский был призван в Действующую армию, служил командиром взвода боепитания одной из стрелковых
дивизий, был тяжело ранен, однако продолжал исполнять свои функции по обеспечению частей и подразделений дивизии снарядами и патронами.
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Военная контрразведка получила сведения о работе Малиновского на временно оккупированной территории. Он был арестован и впоследствии осужден за
измену Родине к 10 годам ИТЛ. Меру наказания отбыл полностью. При пересмотре уголовного дела в 1994 году прокуратура области признала его реабилитации не подлежащим.
По нашему мнению, следствие и суд (а впоследствии и прокуратура) недостаточно глубоко изучили собранные в отношении Малиновского материалы, при
принятии решения по делу руководствовались сиюминутными соображениями
скорее эмоционального характера.
В качестве вещественного доказательства к уголовному делу приобщена тетрадь дневниковых записей, которые вёл Малиновский, уже находясь в рядах
Красной Армии. Этот документ личного происхождения может и должен послужить более полному раскрытию отношения фигуранта к происходившему, показать его морально-психологическое состояние в этот период. Подобные документы, в отличие от тщательно выверенных и отредактированных образцов мемуарной литературы, есть подлинным артефактом эпохи, несущим на себе её,
эпохи, аутентичный оттиск.
Непростой исторический фон – революция и гражданская война, голодоморы,
насильственная коллективизация, массовые репрессии – не мог не повлиять на
отношение народа к своему государству в преддверии Второй мировой войны и
далее, в период временной оккупации противником части территории СССР.
Находились лица, согласившиеся на прямое сотрудничество с врагом, участвовавшие в боевых действиях против Красной армии, в карательных акциях против
партизан и мирного населения, однако большая часть граждан, лишённая способов заработка была вынуждена просто продолжать трудиться в промышленности
и сельском хозяйстве. Можно ли считать таких людей пособниками, коллаборантами, предателями?
В этой связи в настоящее время мы работаем над подготовкой к публикации
оригинального дневника Малиновского, дополненного материалами из архивного
следственного дела по его осуждению, а также размышлениями авторов над судьбами простых людей, волею судеб оказавшихся в сложных переплетениях войны.
Надеемся, что подобные публикации помогут вернуть честное имя десяткам
и сотням людей, долгие годы несправедливо носившим клеймо предателя.

С. В. Алексєєв
ОСОБЛИВОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
УКРАЇНИ З ЄС У 2014-2019 рр.: ДОСЯГНЕННЯ І ПРОБЛЕМИ
Інтеграція України в європейський простір з метою набуття у майбутньому
членства в ЄС є цивілізаційним вибором країни, який визначено Законом України
«Про засади внутрішньої і зовнішньої політики».
Європейська інтеграція в економічному вимірі пов’язана з модернізацією економіки України, залученням іноземних інвестицій і новітніх технологій, підвищенням конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників тощо. Великого
значення на сучасному етапі набуває енергетичне співробітництво України з ЄС.
Стратегія цієї співпраці була визначена у Меморандумі про взаєморозуміння
між Україною та ЄС щодо співробітництва у сфері енергетики, укладеному 1 грудня 2005 р. Положеннями Меморандуму була передбачена реалізація дорожніх
карт за наступними напрямами: ядерна безпека; інтеграція ринків електроенергії
та газу; підвищення безпеки енергопостачання і транзиту вуглеводнів; підви108

щення стандартів техніки безпеки та охорони довкілля у вугільній галузі; енергоефективність. За роки виконання Меморандуму було досягнуто чимало результатів за напрямами, передбаченими в рамках згаданих вище дорожніх карт.
Протягом 2014 р. Україна головувала у Енергетичному Співтоваристві, повноправного членства в якому країна набула ще з 1 лютого 2011 р. У контексті членства в цій організації велася широкомасштабна робота з приведення вітчизняної нормативно-правової бази у відповідність з вимогами законодавства ЄС.
Зокрема, були ухвалені Закони України «Про засади функціонування ринку
газу» та «Про засади функціонування ринку електричної енергії», а також постанова КМУ, яка передбачала поділ НАК «Нафтогаз України» і створення ПАТ
«Магістральні газопроводи України» та ПАТ «Підземні газові сховища України».
Продовжується підготовка щодо інтеграції Об’єднаної енергетичної системи
України з мережею ENTSO-E (Європейська мережа системних операторів з передачі електроенергії). Така синхронізація дозволить українським компаніям експортувати електроенергію до країн Центральної та Південно-Східної Європи на основі
стандартів ЄС. Українською стороною ведеться робота з реалізації проекту [2].
З метою подальшого надання фінансування на модернізацію газопроводу, у
грудні 2014 р. Європейським інвестиційним банком та ЄБРР було виділено кредитні кошти на суму 150 млн. євро та 200 млн. дол. відповідно. Крім того,
«Deutsche Bank AG» дав принципову згоду на участь у фінансуванні модернізації
всієї ГТС України орієнтовною вартістю від 3,5 до 5 млрд. євро. Одночасно тривають процедури затвердження проектно-кошторисної документації з реконструкції газопроводу.
Триває впровадження дорожньої карти з питань енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії, підписаної у квітні 2008 р. У ході засідання Ради міністрів Енергетичного Співтовариства 18.10.2012 р. у м. Будва (Чорногорія) в енергобалансі України у 2020 р. визначено частку енергії, отриманої з
відновлюваних джерел, на рівні 11%. У жовтні 2014 р. КМУ затвердив Національний план дій з відновлювальної енергетики до 2020 р., а також План заходів з
його реалізації [3].
На сьогодні завершено процедуру реформування (анбандлінгу) НАК «Нафтогаз України». Незалежного оператора газотранспортної системи – ТОВ «Оператор
ГТС України» відокремлено від НАК «Нафтогаз України» та передано в управління АТ «Магістральні газопроводи України», яке підпорядковано Міністерству
фінансів України.
18 серпня 2017 р. була схвалена нова Енергетична стратегія України на період
до 2035 р. «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність». 28 червня
2017 р. у Брюсселі під час проведення Асамблеї ENTSO-E відбулась церемонія
підписання «Угоди про умови майбутнього об’єднання енергосистем України та
Молдови з енергосистемою континентальної Європи». [4]
Зазначимо, що газовий ринок України повністю перейшов на добове балансування. Відбулася одна із ключових реформ в енергетичній галузі – відтепер Україна повністю синхронізована з Європою у режимі роботи газового ринку. Взяті у
2014 році Урядом України зобов’язання в рамках Угоди про асоціацію виконані в
цій частині.
ТОВ «Оператор ГТС України» підписані технічні угоди з операторами газотранспортних системи Польщі, Угорщини, Румунії, Молдови, Словаччини та РФ і
з 01.01.2020 р. розпочато транспортування природного газу для споживачів України та ЄС [1].
Стратегічним завданням у контексті євроінтеграційного вектору в електроенергетиці є повна синхронізація української енергетичної системи з європейсь109

кою енергетичною мережею ENTSO-E та здійснення її відокремлення від паралельної роботи з енергетичними системами РФ та Білорусі відповідно (ст. 338, Додаток XXVII до Угоди про асоціацію).
З цією метою поетапно реалізуються положення підписаної 28 червня 2017 р.
Угоди про умови майбутнього об’єднання енергосистем України та Молдови з
енергосистемою континентальної Європи.
Ключовими завданнями для України на 2020 рік в контексті енергетичного
співробітництва є: 1) реформування ринків природного газу та електроенергії відповідно до Додатка XXVII до Угоди про асоціацію; 2) забезпечення процесу інтеграції з європейською енергетичною мережею ENTSO-E відповідно до Угоди про
умови майбутнього об’єднання енергосистем України та Молдови з енергосистемою Європи; 3) забезпечення процесу інтеграції з системою транспортування газу
ENTSO-G» [1].
Енергетична сфера виступає одним з основних напрямків співробітництва України з ЄС, що ґрунтується на спільних інтересах. Основними спільними інтересами України та ЄС є стабільне та довгострокове постачання енергоресурсів, диверсифікація їх джерел та шляхів постачання, реформування енергоринку та збереження контролю над ним, модернізація енергетичної інфраструктури.
Отже, розвиток прозорих і взаємовигідних відносин з ЄС в енергетичній
сфері, розширення зв’язків між енергосистемами України та ЄС, а також диверсифікація джерел і шляхів постачання енергоносіїв є невід’ємною частиною національної безпеки України в цілому.
Список використаних джерел

1.Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eu-ua.org/sites/default/files/inline/files/zvit_implementation2019-4.pdf (дата звернення 25.02 2020 р.). 2.Офіційний сайт МЗС України. [Електронний ресурс].
– Режим доступу: https://mfa.gov.ua/yevropejska-integraciya/spivrobitnictvo-v-energetichnijsferi/integraciya-rinkiv-elektroenergiyi-ta-gazu (дата звернення 27.02 2020 р.). 3.Офіційний сайт
МЗС України. Безпека та енергоефективність. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://mfa.gov.ua/yevropejska-integraciya/spivrobitnictvo-v-energetichnij-sferi/bezpeka-taenergoefektivnist (дата звернення 02.03 2020 р.). 4.Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Євроінтеграційний портал. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://eu-ua.org/yevrointehratsiia/enerhetyka (дата звернення 05.03
2020 р.).

М. П. Гетьманчук
29-ТА ГРЕНАДЕРСЬКА ДИВІЗІЯ ВІЙСЬК СС (РОСІЙСЬКА № 1):
ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ
Необхідно відзначити, що серед вітчизняних дослідників лише у монографії
українського історика А.В. Боляновського звертається увага на історію 29-ї гренадерської дивізії військ СС, але тільки в контексті дослідження ним проблеми
участі іноземних військових формувань у Збройних силах нацистської Німеччини
[1, с.580-583]. Разом з тим існує чимало наукових праць зарубіжних дослідників,
які основну увагу звертають на два аспекти історії формування та бойової діяльності 29-ої гренадерської дивізії військ СС: 1) цивільно – політичний – стосується
утворення в 1941-1943 рр. Б.В.Камінським та К.П. Воскобойником Локотьського
адміністративного округу на окупованій німецькими військами території шести
районів Орловської та двох районів Курської областей; 2) військовий – від створення у грудні 1941 р. підрозділів народної міліції Локотьського округу, бригади
РОНА, і закінчуючи формуванням 29-ї гренадерської дивізії військ СС.
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Військовий аспект історії цього формування СС найбільш повно висвітлюється у серйозних наукових працях, які появилися в Російській Федерації за
останні роки [2; 12; 13; 14; 15; 17]. Переважну частину своїх наукових досліджень
російські історики присвячують як цивільно – політичним аспектам адміністративної діяльності Б.В. Камінського, так і військовим [3; 4; 7; 8; 9; 10; 15]. Аналіз
історіографії проблеми засвідчує, що окремі наукові праці російських дослідників
виділяються відверто тенденційним характером. Деякі з них вважають, що вказану проблему, яка є надто дражливою для офіційної Москви, досліджують лише
«історики – ревізіоністи», «маргінали», «неонацисти», «неовласовці», «ліберали,
які відпрацьовують зарубіжні гранти» [6, с. 147-148]. Російські історики, автори
роботи «Російські есесівці» Жуков Д.А. та Ковтун І.І. констатують: «На превеликий жаль, в сьогоднішній Росії знову проявляється тенденція відведення історичній науці лише ролі засобу виховання. Особливим чином препаровані історичні
факти повинні, на думку багатьох, викладатися таким чином, щоб «давати приклад молоді», «вчити», «вирощувати патріотів», «викликати ненависть до потенційних противників» та ін. Так, справжня історія (яка, а це давно підмічено,
«нікого нічому не вчить») неминуче перетворюється в ідеологічний сурогат, у
міф, в фальшивку та фікцію» [11, с. 5].
Слід вказати й на те, що на Заході також опубліковано чимало спеціальних
наукових праць, які висвітлюють військові аспекти проблеми [5; 18; 19; 22; 25].
Необхідно зауважити, що в наукових працях окремих західних істориків використовується обмежена джерельна база та допускаються помилкові твердження.
Так, наприклад, у досить цікавій монографії американського історика Ф. Макліна
про 36-ту гренадерську дивізію військ СС О. Дирлевангера стверджується, що
штурмова бригада РОНА була сформована з українських колабораціоністів [19,
Р. 187]. Англійський історик К. Хітон у своїй праці помилково називає 29-ту гренадерську дивізію військ СС – (російською № 2) під командуванням группенфюрера СС Г. Зейдлінга, хоча справжнє його прізвище Г. Зіглінг, а військове
звання оберштурмбанфюрер СС, командир 30-ї гренадерської дивізії військ СС
(російської № 2) [18, р.179]. Ряд помилок та неточностей при висвітлені діяльності
бригади РОНА допущені також у роботі колишнього співробітника абверу
С.Штеєнберга, яка присвячується генералу А.Власову [17].
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В. М. Лазуренко
ЛІТОПИСНА НЕОБАЧНІСТЬ ЧИ СВІДОМА ФАЛЬСИФІКАЦІЯ
УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ. 1664 РІК: ТАЄМНИЦЯ ОСКВЕРНЕННЯ
МОГИЛИ І ПРАХУ ВЕЛИКОГО УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЦЯ
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Як за життя постать гетьмана України Богдана Хмельницького була оповита
легендами і міфами, так і після його смерті вона залишила по собі для нащадків
чимало незрозумілого і втаємниченого, а в деяких аспектах – обросла і самими звичайними фальсифікаціями. Новітні пошуки крипти великого державотворця України Богдана Хмельницького, які з кінця 2018 р. проводяться в Іллінській церкві в
селі Суботів Чигиринського району Черкаської області спонукали істориків ще раз
уважно поглянути на той цікавий історичний факт: а чи був-то взагалі напад на
Суботів С. Чарнецького у 1664 р. та осквернення могили і праху великого українського державотворця, гетьмана Богдана Хмельницького. Чернігівський літопис
XVIII ст. та Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки – це єдині на сьогодні свідчення та єдині писемні джерела, на які століттями посилаються всі дослідники життєвого шляху Богдана Хмельницького та в яких зафіксовано факт наруги
над прахом гетьмана у 1664 р. Чи це не фейк, запущений після смерті гетьмана
Богдана Хмельницького? І чи є у польських (хоч якихось) джерелах згадка про напад польсько-шляхетських військ у 1664 р. за наказом обозного коронного війська
Речі Посполитої С. Чарнецького на Суботів та здійснення акту вандалізму над могилою і тілом гетьмана України Богдана Хмельницького та його сина Тимоша?
На початку 2019 р. у результаті новітніх георадарних вимірювань фахівці Інституту геології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за підтримки громадської організації «Великий Льох» (П.Костенко), в Іллінській церкві,
що знаходиться в с. Суботів Чигиринського району Черкаської області, на глибині
3,6 – 3,9 м виявили контури склепіння та підлоги підземної поховальної споруди
розмірами 3х1,3 м і висотою від підлоги до стелі приблизно 1,6 м, ймовірно, викладеної зсередини цеглою і майже повністю засипаної ґрунтом. Споруда орієнтована
по напрямку захід-схід [1,с.58]. У привхідній частині церкви, між стовпами, які
підтримують хори, наявні ознаки вхідного колодязя до поховальної споруди. Є міркування (гіпотеза!), що це є саме реальне місце поховання (крипта) гетьмана України Богдана Хмельницького та, можливо, і його старшого сина Тимоша.
Проаналізувавши ряд надрукованих у різний час досліджень, присвячених
життєвому шляху гетьмана Богдана Хмельницького, в яких приводиться факт наруги над прахом гетьмана Богдана Хмельницького та його старшого сина Тимоша, констатуємо наступне. Наводимо опрацьовані нами відомості історичного
характеру за хронологією публікацій, аби зрозуміти, звідки ж взялась і ким була
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запущена ця версія про осквернення могили.
«1664 р. ….Того жъ року, Чернецкий зъ жолнЂрами своими, въ постъ великий,
въ середу першого тиждня, о вечерней годинЂ, пришелъ до Чигирина и облЂглъ
СЂрка въ БужинЂ, а СЂрко на самый день Воскресенія Христова, вышедши зъ
своими козаками зъ замочку, инсперате вдарилъ на ляхи и много ихъ постиналъ и
покололъ; и пошолъ въ поля чрезъ Медведовку волно, а Чарнецкій Бужинъ и Суботовъ спалилъ и тамъ въ СуботовЂ тЂло старого Хмелницкого и Тимоша сына
его, которого подъ Сочавою забито, казалъ съ гробовъ въ рынку выкинути на
пепелище. Суботовъ тогды былъ пустъ, а псовъ съ Чигирина, зъ Суботова и зъ
иншихъ пустыхъ мЂстъ украинскихъ, великое мнозство было, которыи чередами
ходячи, не только мертвыхъ трупы Ђли, але и живымъ людемъ шкодили; а Чернецкий, набравши скарбовъ и гарматъ, вышолъ съ Чигирина, для того же и самъ
Тетера, гетманъ, съ Чигирина до Полщи выражался; тылко Хлопицкий зъ ляхами
въ ЧигиринЂзостался», – такі відомості про наругу над прахом Богдана і Тимоша
Хмельницьких у 1664 р. подає Чернігівський літопис [2].
Літопис Григорія Грабянки фіксує: «В той же рік воєвода руський Чернецький
обліг у Бужині кошового війська запорізького Сірка. Та Сірко на сьомий день світлого воскресіння господнього вирвався з замку, перебив силу ляхів та, прорвавши з
військом облогу, пішов у степ. Тоді Чернецький спалив Бужин та Суботів, а тіла
Богдана Хмельницького та його сина Тимоша повикидав з домовин» [3, с.104].
«Даремно було б тепер шукати у Суботові останків великого Гетьмана!
Хоча церков стоїть і досі, та, – як подає у своєму дослідженні Микола Аркас, –
у 1664 році Поляки, під проводом Чарнецького, захопили на якийсь час Суботів, і
Чарнецький той звелів викинути з домовини кістки ненависного Полякам Хмельницького, що так завзято боровся за волю народу Українського» [4, с. 213]. В
«Історії Русів» з приводу вищезазначеного наводиться наступне: «…на сьомий рік
по його смерті, як упали були в Задніпровську Малоросію Турецькі війська з Султаном їхнім Нурадином, Поляки, що з ними злучилися, напавши на містечко Суботів, зруйнували його дощенту, і кості Хмельницького, викопавши з гробу, спалили разом із церквою та монастирем тамтешнім, і тим скінчили варварську
свою і підлу над мертвим помсту» [5, с. 191].
М.Максимович у своєму дослідженні фіксує щодо цього випадку наступне:
«На седьмом году после Богдана, когда Ян Казимир, оманувший царя Алексея договором Виленским, проходил войной от Днепра вверх по Десне, воєвода его, Чарнецкий, опустошая Чигиринское староство, не пощадил и костей Богдановых в
горобнице церковной… «А Чарнецкий (говорит Черниговская летопись), Бужин и
Суботов спалил, и там в Суботове, тело старого Хмельницкого и Тимоша, сына
его, забитого под Сочавою, казал с гробов (с церкви, що в рынку) выкинути на
попелище»» [6, с.243].
Л.Похилевич в своїй книзі, виданій у 1864 р., з приводу праху Б.Хмельницького пише наступне: «Каждый русский путешественник, которого случай приведет в эту убогую церковь, пусть поклонится с благовением месту за столбом с
южной стороны, близ выхода из церкви. Здесь короткое время покоились бренные
остатки великого Богдана и сына его Тимофея, под мраморным памятником, с
приличными надписями, пока святотатственная рука злодея, к стыду власти,
которой он служил, не извлекла их оттуда, чтобы наругаться над прахом того,
кто при жизни своей, до самых оснований поколебал искусственное здание езуитского государства. Мраморный памятник и надписи уничтожены Чарнецким
доселе не востановлены» [7,с.522 – 533].
І.Крип’якевич з цього приводу пише: «Невідомо, чи труна Богдана Хмельницького залишалася на місці поховання. У «Чернігівському літописі» XVIII ст. було
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вміщено відомості, що 1664 р., коли польсько-шляхетські війська захопили Чигирин, за наказом Стефана Чарнецького тіло Богдана і тіло його сина Тимоша були
видобуті і викинуті з домовини» [8, с.336]. Викидання тіл Богдана Хмельницького
і його сина Тимоша не підтверджується документами і не вважається достовірним, – саме на цьому акцентують увагу І. Крип’якевич [8,с.336], а також В. Смолій і В.Степанков [9, с.595].
У 1995 р. В. Смолій і В. Степанков у своєму фундаментальному виданні зазначали: «На жаль, історична наука ще неспроможна відповісти на запитання
про місцезнаходження праху великого гетьмана. За Чернігівським літописом, у
1664 р. С. Чарнецький спалив Суботів і наказав дістати тіла Б. Хмельницького
та його старшого сина Тимоша з трун й викинути на попелище. Проаналізувавши
цю версію, І. Крип’якевич дійшов до висновку про її недостовірність» [9, с. 595].
Проаналізувавши ряд надрукованих у свій час досліджень, присвячених життєвому шляху гетьмана Б. Хмельницького, констатуємо наступне. Проаналізовані
нами праці таких дослідників, як М. Аркас, М. Костомаров, М. Максимович,
Л. Похилевич, М. Грушевський, І. Крип’якевич, В. Смолій і В. Степанков, подають інформацію про напад польсько-шляхетського загону Стефана Чарнецького
на Суботів у 1664 р. і ймовірне здійснення наруги над могилою Богдана Хмельницького та його сина Тимоша, посилаючись виключно на Чернігівській літопис,
який був надрукований у XVIII ст. Кілька слів про Літопис Григорія Грабянки та
Чернігівський літопис. Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки –
козацький літопис другої половини XVII – початку XVIII ст., складений
гадяцьким полковником Григорієм Грабянкою. Описує історію з часів
виникнення козацтва і до 1709 р. [10]. Чернігівський літопис – це умовна назва
пам'ятки козацького літописання XVII – XVIII ст. Зберігся у чотирьох списках. У
творі розповідається про події української історії 1587-1768 рр. Чернігівський
літопис дуже близький до праці Самовидця [11].
Слід зазначити, що у Літописі Самовидця, як не дивно, відсутня згадка про
напад загону С. Чарнецького на Суботів у 1664 р. і плюндрування могил Хмельницьких. Лише є згадка про те, що у 1664 р. «…Чарнецький оставил гарнизоны в
крепостях Чигирина, Корсуня и Белой Церкви». Цікавий факт, що в цей же рік, як
свідчить Літопис Самовидця, Стефан Чарнецький загинув: «В этом же году
Чарнецкий взял Стеблев и отдал его татарам, пытался захватить Ставища, но
получил отпор и в бою погиб» [12,с.110]. В примітках до Літопису Самовидця зазначається, що С. Чарнецький помер по дорозі на сейм в Польщі у Дубно у
1665 р. [12, с.163]. Чи встиг Стефан Чарнецький повідомити хоч у якомусь листі,
чи донесенні польським властям, чи в якомусь іншому листуванні про здійснений
ним факт наруги над могилою і тілом гетьмана Богдана Хмельницького в Суботові, до сьогодні є таємницею.
Сучасні дослідники, в тому числі і автор цієї статті, із застереженням ставляться до версії наруги над могилою Б.Хмельницького у 1664 р. Наприклад, скептично до версії плюндрування домовини гетьмана Б.Хмельницького ставиться і
сучасний львівський історик Т.Барабаш: «По-перше тому, що навіть у ті воєнні
часи існував неписаний кодекс військової етики, за яким, до прикладу, не вбивали
(за нечастим випадком) тих, хто складав зброю під час битви, і давали можливість викупити себе з полону. Більше того, після битви ховали не тільки загиблих
зі свого табору, але й з табору супротивника, віддаючи їм належну шану. Подруге, незважаючи на загальноприйняті для того часу руйнування та спалення
захоплених міст, сіл, фортець, поки не знайдені свідчення про знищення кладовищ
або цілеспрямовану наругу над могилами. Чарнецький мав би дотримуватись неписаного військового кодексу, за яким він міг би пограбувати та спалити хутір і
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замок, але навряд чи вчинив наругу над могилою гетьмана і його сина. Також сумнівно, що Чарнецький мав особисту образу на гетьмана. Так, Богдан Хмельницький свого часу полонив його під Жовтими водами, але згодом відпустив до Чигирина без будь-якої кривди, образ і за традицією надав можливість відкупитись
від полону» [13, с. 239].
08 липня 2019 р. в Інституті історії України НАН України у м. Києві відбулась
Всеукраїнська науково-практична конференція «Усипальниця гетьмана Богдана
Хмельницького: історія, міфи, сучасний стан», учасники якої у своєму «Зверненні
до української громадськості та Міністерства культури України» (проект звернення написав відомий історик Т. Чухліб) зазначили наступне: «…На сьогодні ні
польськими, ні українськими істориками не віднайдено автентичних джерел, які
б підтверджували легендарно-літописне свідчення про осквернення усипальниці
Богдана Хмельницького в Суботові у 1664 році. У війську «злого генія» козацької
України, польського гетьмана Стефана Чарнецького, яке увійшло весною 1664
року для захоплення Правобережжя, служив ротмістром Ян Флоріан ДробишТушинський. Він залишив грунтовний рукописний щоденник, де детально описав
усі тогочасні події, але нічого не згадував про напад на Суботів і викинення праху
Богдана Хмельницького та його сина Тимоша. Якби це насправді відбулося, то
хіба б таку мега-новину не занотував цей сучасник? Нічого немає про дану подію
і в «Клімактерах» Веспасіана Коховського і щоденникових записах ще одного
очевидця – шляхтича Міколая Йеміловського. Мало того, сам Стефан
Чарнецький нічого не згадує про це у своїх тогочасних листах-звітах до короля.
То звідки Літопис Граб’янки та Чернігівський літописець, які були написані на
початку XVIII століття, тобто через 50 – 60 років після самої події, черпають
свої повідомлення про згадувані обставини? Чи взагалі Стефан Чарнецький
викидав прах Великого Богдана «на попелище»? Очевидно, що такої події не
відбувалося, а це була вигадана у більш пізній час історична легенда» [14, с. 65].
Враховуючи вище приведений матеріал ми констатуємо, що ніякого, на наш
погляд, викидання праху Богдана Хмельницького з Іллінської церкви в Суботові
«на попелище» не було. У Чернігівський літопис та Літопис Григорія Грабянки
могла свідомо за чиєюсь вказівкою потрапити вигадана інформація про напад карального загону на Суботів і знищення могил Богдана і Тимоша Хмельницьких,
яке на століття збило дослідників з правильного напрямку пошуку місця поховання великого державотворця України та запустило в інформаційний простір неправдиві відомості, які використовувало в своїх дослідженнях не одне покоління
істориків. На наше переконання, це свідомо вигадана історична легенда. Ким і з
якою метою?
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В. С. Лавренко
ОБРАЗИ ВОРОГА У ІНТЕРВ’Ю ТА ЛИСТАХ РОСІЙСЬКИХ ВОЯКІВ
НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
У роки Першої світової війни, особливо на початковому її етапі, російська
пропаганда використовувала свідоме формування образу ворога як метод роботи
з широкими верствами населення. Від ефективності пропаганди у значній мірі залежала готовність та внутрішня потреба російських солдат та офіцерів вступати у
бій. Особливо це стосується протистояння з Німеччиною та Австро-Угорщиною,
адже на той момент народи цих держав не сприймалися у якості ворога історичного, з яким існує одвічний конфлікт у площини як територіальних претензій, так
і цивілізаційного протистояння. Цивілізаційним ворогом для росіян радше вважалася Туреччина. А отже, на початковому етапі війни всі сили російської пропагандистської машини були кинуті на те, щоб навчити учасників бойових дій на
Західному фронті ненавидіти німців, австрійців та угорців.
Однією з форм пропаганди була публікація листів та вражень учасників подій.
Адже природньо, що читач має найбільше довіри до слів тих, хто мав власний
досвід комунікації з ворогом, хто бачив його на власні очі, а особливо до жертв
цього ворога. До подібних джерел варто віднести публікацію оповідей «В огне:
Боевые впечатления участников войны» [1], збірку О. Молоствової «Солдатские
письма» [2], збірки «На передовых позициях» [3], «Рассказы наших раненых о
последних сражениях с немцами» [4] та «Эпизоды войны» за редакцією І.
Тонконогова [5]. Оповіді «В огне: Боевые впечатления участников войны» [1]
покладені в основу цієї розвідки.
Серед характеристик ворога, які простежуються у означеній збірці зазначимо
наступні:
Німець та австрієць, як хитрий, а інколи й підлий супротивник.
На підтвердження тези наведемо наступні цитати: «Коли безперервними перебіжками добігли кроків на 800 і почали розрізняти ворожі окопи, то помітили,
що німці вдаються до хитрощів: втикають у землю штики та надівають на них
каски» [1, c. 3]. «Коли перші ряди неозброєних німців почали бігти, ті батальйони,
що були позаду а також декілька кулеметів, зустріли нас таким свинцевим дощем,
що солдати почали падати цілими рядами [1, c. 4]. «Сидить на лавці бородатий
прусак-ландштурміст, знімає капелюха, кланяється. А як трохи від’їхати, він вихоплює з-під лавки рушницю, і стріляє у спину» [1, c. 8]. «Австрійці вже встигли
у всій своїй повноті показати свій підлий характер. Коли ми пішли підбирати поранених, вони почали відстрілюватися з револьверів… Так чинили всі: і рядові, і
офіцери, і навіть мадярський генерал» [1, c. 11]. «І на цей раз австрійці не втрималися від зрадницької хитрості. В той час як наші частини припинили наступ і почали відходити назад до села, багато австрійців причаїлися за копицями. Туди ж
потихеньку були висунуті їхні кулемети. По російським частинам, які проходили
недалеко, було відкрито жорсткий кулеметний вогонь» [1, c. 56]. «А австрійці
гарні вояки? Нічого собі. Поганого нічого не можемо сказати. Хитрі бестії. Однак,
на перед завжди пускають чехів» [1, c. 61].
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З цих цитат ми чітко бачимо, що ті вчинки, які вписуються у характеристику
«військова кмітливість» подаються виданням як підлість та хитрість супротивника. Однак, подібний пропагандистський прийом мав своє обґрунтування, адже
австрійські війська, помітивши, що слов’янські підрозділи викидають білий прапор до росіян, робили те саме, аби підійти до російських окопів ближче. Говорячи
про підлість і хитрість австро-німецьких військ, російська пропаганда прагнула
вберегти своїх вояків від такої небезпеки.
Супротивник – не людина.
Наведемо низку цитат на підтвердження дегуманізації ворога російською пропагандою: «Я чітко бачив, як після мого влучного пострілу над окопом здійнялися
дві руки і одразу сховалися за окопом. Серце радісно забилося – ага, однією гвинтівкою менше! Саме думка промайнула не про людину, яка стріляла, а про
гвинтівку, котру мені вдалося змусити замовкнути і не відсилати до наших рядів
кулі, що дзижчать» [1, c. 4]. Офіцер-артилерист наступним чином згадує свій
перший бій: «Один полк супротивника розстріляно, розстріляно другий, а я
наводжу та стріляю… Я не розумію маневру супротивника? Але навіщо він мені
зараз? Навіщо мені його замисли? Я займаю зручну позицію та кошу його, наче
міцний батрак з косою у руках, який дістався густого поля з конюшиною» [1, c. 67]. «Ніколи не забуду першого вбитого австрійця, на якого я натрапив. Він був
чорний, як земля, ну зубах оскал, пальці впилися в землю» [1, c. 13].
У такий спосіб російські пропагандисти намагалися виправдати вбивство на
війні, підкреслити нормальність цього процесу. Вочевидь, що на фронті воякам
по призову вбивство ворога давалося нелегко, викликало у них моральні сумніви.
Німці та австрійці як супротивник, який розчарував.
«Не такий вже страшний австрієць як його малюють. Нашим військам вже
вдалося взяти у полон немало австрійців» [1, c. 7]. «Від початку вони легко потрапляли в полон. Багнета у них зовсім нема, карабін короткий, набагато коротше
нашої гвинтівки з магазином на п’ять набоїв. А палаші у них взагалі іграшкові»
[1, c. 8]. «Австрійці – боягузи. Не дивлячись на чисельну перевагу, вони відступають» [1, c. 9]. «Наші 10 козаків йдуть проти 50-60 австрійців і знищують їх, або
захоплюють в полон» [1, c. 19].
Метою подібних тверджень було переконати російського вояка у тому, що перемогу над ворогом здобути можна і навіть нескладно. Однак, недооцінка ворога
з часом вилилася у невиправдані людські втрати у російському війську.
Акцент на девіантній поведінці у арміях супротивника.
«Австрійців перед боєм підпоюють, розраховуючи, що напідпитку вони
краще битимуться. Від поранених та полонених австріяків несе, як від винного
погреба. Деякі ледве на ногах тримаються» [1, c. 12]. «Переді мною стояв якийсь
австрійський солдат, який мене уважно розглядав. Потім він низько нахилився і
простягнув руку. Він взяв мене за руку, відвів її, витяг з бічної кишені гаманець,
записник, фотокартку, і все переховав по своїх кишенях» [1, c. 26]. «Оговтавшись,
жителі Ченстохова розповідали, що друга нічна перестрілка відбувалася між
німецькими солдатами. Почалася стрілянина після того як німецькі солдати у
значній кількості вийшли з ресторану. Усі вони були п’яні…Не дивлячись на все,
за цю міжусобну сутичку німецьких солдат розплатилися життелі Ченстохова, з
числа яких було розстріляно 18 чоловіків» [1, c. 36]. «П’янки та різні статеві
збочення – ось де є виразки німецьких офіцерів» [1, c. 76].
Після введення мораторію на продаж спиртного з початком війни у Російській
імперії російський вояк позиціонувався як тверезий на противагу австрійському
чи німецькому, адже у цих арміях пиво та вино видавалися офіційно у обсязі,
прив’язаній до інтенсивності боїв. Хоча реалії війни робили спиртне доступним
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для всіх учасників бойових дій.
Готовність супротивника воювати «лише машинами».
«Австрійці прекрасно користуються кулеметами та артилерією, зовсім не
переносять багнетової атаки, ухиляються від неї, чи поспішно здаються в полон»
[1, c. 12]. «Німці стріляють паршиво. Ми пішли на них лавою через ліс. Вогонь
був сильний, але влучань – мало, хоча ми підійшли на півтори сотні кроків» [1, c.
15]. «Кіннота ворога ухиляється від битви з нами, вони б’ються лише з піхотою,
яка чинить супротив» [1, c. 25]. «Артилерійська стрілянина німців була чудовою.
Жодна складка місцевості, жодне укриття не були забуті. Вогонь був настільки
сильним, що солдати буквально почорніли від порохового диму, але трималися
твердо…» [1, c. 28]. «При вигляді холодної сталі німецькі війська, які мужньо
йшли проти куль, поверталися і тікали. Багато хто кидав гвинтівки, підіймали
руки та здавалися» [1, c. 70].
У такий спосіб російська пропаганда виправдовувала банальний снарядний
голод, показуючи більшу підготовленість країн Троїстого Союзу до війни як їх
недолік.
Людяність австрійців, напротивагу жорстокості німців.
Підтвердженням тези є наступні цитати з добірки «У вогні»: «Ососбливої
жорстокості австрійці до населення не виказували. Населення, де проходили
австрійські роз’їзди, не скаржиться на їх поведінку. Кулі у австрійців подібні до
наших, але трохи більшого калібру, використання ними куль «дум-дум» не
встановлено» [1, c. 14]. «Однак, австрійці стріляли не у саме місто, а в окопи попереду міста, зайняті нашими військами» [1,c.32]. «Як вже повідомлялося, німецький комендант Ченстохова Цоллерн обстрілював деякі частини міста» [1,c.35].
«Німецькі солдати жорстокі: вони добивають поранених… Поранений солдат лежав між лініями вогню. Він був поранений в обидві руки. Він привстав, а німці
почали стріляти в нього і добили» [1,c.15]. «Дуже швидко після мого приходу до
шпиталю, біля нього почали розриватися снаряди. Ми підняли прапор Червоного
Хреста, однак, німці не лише не припинили вогонь, а навпаки, підсилили його.
Ми декілька разів міняли місця, але німці пристрілювалися до нас» [1,c.41]. «Як
тільки німці знаходили російського пораненого офіцера, вони дострілювали його
з револьвера» [1, c. 59]. «Тут він і потрапив до австрійців. Питаю: чи погано в них
було? Ні, пане, гріх жалітися. Інші казали, що вони ображають, це точно. Казали,
що добивають наших. А мені пощастило до хороших потрапити. Як превели мене,
то вони найперше – вітатися стали. Потім – один тютюну мені дає, другий – сухарів, третій – цукру кусень дав. Я пити захотів, попросив води. У них води не
було, так вони дали вина зі своєї пляшки. Їх лікар мене перев’язав» [1,c.68].
У такий спосіб пропагандисти підкреслювали наявність саме цивілізаційного
конфлікту з німцями (навідмуну від народів Австро-Угорської імперії) і відсутність єдності у блоці Центральних Держав.
Вплив пропаганди на супротивника.
«Австрійці виявилися більш балакучими. Вони висловлювали своє
здивування гарному поводженню з ними. Всі вони були переконані в тому, що
росіяни мають бути жорстокими. Їм було сказано начальством, що росіяни
добивають поранених, катують та вбивають полонених» [1, c. 33]. «В Інстенбурзі
німці говорять, що війни не хотіли і що Вільгельм їх надурив, що вони ніяк не
очікували, що росіяни настільки культурні – не тільки не смажать їхніх дітей, а й
не грабують їх, більше розграбували їх власні війська, а не наші» [1, c. 59].
При цьому російська пропаганда не зважала, що вона була творцем подібних
образів німців і австро-угорців у російських вояків.
Надмірні апеляції німців та меншою мірою австрійців до середньовічного
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лицарського минулого.
Приклад подібної детермінованої історичною пам’яттю поведінки німців ми
знаходимо при описі капітуляції Каліша: «Коли командир німецького
драгунського полку звернувася з вимогою до голови міста Каліша Буковинського,
щоб той вийшов на зустріч та вручив ключі від міста, Буковинський був
поставлений у дуже неприємне становище. Де взяти ключі, яких ніколи не було.
Дружина Буковинського запропонувала чоловіку винести ключ від свинарника,
оскільки цей ключ був великого розміру. Німецький полковник прийняв
підношення за справжні ключі та заявив: «Я перешлю цей трофей імеператору
Вільгельму ІІ!»« [1, c.43].
Безініціативність ворога, схильність до паніки.
«Німецький солдат – автомат. Без наказу начальства він не здатен
зорієнтуватися у найпростішому положенні» [1, c. 44]. «Німці розгубилися. Двоє
кинулися бігти, а решта кинули піки, підняли руки до гори і почали говорити
своєю мовою: «Здаємося у полон.» Я одразу навіть здивувався – не очікував, щоб
одному семеро у полон здалися» [1, c. 45]. «Розгублені австрійці… подумали, що
вони оточені серйозними силами. Після декількох пострілів вирішили здатися»
[1, c. 50]. «Залізна дисципліна вбила в німецькому корпусі дух ініціативи. Скільки
разів доводилося чути зізнання молодих офіцерів, що не треба нічого робити, бо
щоб ти не робив, ти завжди будеш неправим» [1, c. 75]. Типовий німець і австрієць
у оповідях пропаганди легко розгублюється у непередбачуваних умовах. Разом із
тим росіянин постає героєм, здатним самотужки насадити на піки 10-12 ворогів.
Таким чином, російська пропаганда використовувала публікацію «вражень»
учасників подій (невідомо, чи були у цих вражень реальні автори) для
конструювання образу народів Австро-Угорщини та німців як ворога. Цьому
ворогу надавалися наступні характеристики: хитрість та підлість, нелюдяність,
готовність до бою лише за планом та з домінуванням у чисельності та техніці,
схильність вірити пропаганді, безініціативність, містицизм, тощо. Все це
призводило до дегуманізації ворога і позитивного ставлення до його вбивства
серед російських вояків.
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І. В. Барабан
ОСМАНСЬКІ ВПЛИВИ НА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ
МУСУЛЬМАН ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ
НАПРИКІНЦІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX ст.
Давня поліконфесійність України дає можливість простежити розвиток мусульманства на Півдні країни і побачити впливи з боку двох великих і могутніх імперій – Російської і Османської. Від часів урядування Катерини II формується законодавча політика по відношенню до народів, які підпадають під юридичну категорію іновірців [1].
Але вже з середини ХІХ ст. у пік протистояння Російської і Османської імперії, починається притиснення мусульманських общин як у Криму, так і на інших
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південних землях України. Це було пов’язано з перебігом та результатами Кримської війни 1853-1856 рр. [9]. Після закінчення війни почалося масове переселення мусульман до Османської імперії. Більшість мечетей виявилися без прихожан, а ті мусульмани, що залишилися проживати на російських теренах, піддавалися пильному контролю.
Так за наказом Кабінету міністрів Російської імперії від 5 липня 1874 р. всі
мечеті Таврійських духовних зборів переходили під управління місцевої
влади [2]. По суті місцева влади сама вирішувала, коли і як справляти служби, на
що виділяти кошти від добровільних пожертв. Тобто, розривався релігійний
зв’язок, порушувалися основи мусульманського права.
Окрім того, місцева влада в обличчі таврійського губернатора М.П.Лазарева
в 1890-х рр. була проти виборності муфтіїв лише за їх релігійною приналежністю [9]. Він вважав, що мусульманських духовників можна обирати і за іншими
критеріями, головними із них мали бути порядність та вірність російському уряду.
Такою політикою Російська імперія хотіла убезпечити себе від іноземного втручання через духовних осіб в обличчі Османської імперії.
Тим часом, Османська імперія радо приймала у себе мусульманських біженців з Криму. Їм надавалися можливості вчитися у вищих закладах по всій країні,
навіть в Стамбулі. Нерідко вихідці з Півдня України отримували можливість бути
нагородженим і отримати заохочення від османської влади [10, с.10]. Деякі з них
після навчання поверталися на батьківщину, де потрапляли під повний нагляд відповідних каральних органів російської влади.
Випускники османських університетів у Бахчисарії організовували зустрічі з
єдиновірцями, висвітлювали це у кримськотатарській періодиці. Саме у цей час
І.Гаспринський розпочинає видання газети «Терджиман» та згуртовує довкола
себе кримськотатарську інтелігенцію.
У 80-х рр. ХІХ ст. і до початку ХХ ст. серед всіх мусульман, а також кримськотатарської спільноти, формується рух щодо освоєння європейського просвітництва
і використання його досягнення для вирішення своїх національних і конфесійних
проблем – джадидизм [10,с.11-12]. Отже, навчання в Османські імперії давало можливість мусульманам з Російської імперії долучитися до тих суспільно-політичних рухів, які набували розвитку серед тюркських реформаторів Османської імперії, захопитися ідеологією младотурків та поширити її на своїй Батьківщині.
Отже, розвиток мусульманських народів півдня України наприкінці XIX – на
початку XX ст. безпосередньо залежав від зовнішньополітичного протистояння Російської та Османської імперії та політики урядів. Османська імперія виглядала в
цей час значно привабливішою для розвитку тюркських та мусульманських народів.
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Р. А. Закінян, С. П. Волкова
ПСИХОЛОГІЧНА ТРАВМА: ВІД СИСТЕМНОЇ ДО ОСОБИСТОЇ
Україна у ХХ ст. пережила величезну кількість подій, наслідком яких були
страждання, смертність, травмованість – війни, голоди, депортації, розкуркулення, колективізація, терори, репресії. Зокрема, Друга світова війна як подія, що
радикально змінила геокультурну картину минулого століття, стала чи не найсуттєвішим джерелом психологічної травми суспільства. Окрім численних жертв і
радикального перерозподілу світу, ця війна значною мірою змінила ментальне підґрунтя багатьох націй.
Події 1939-1945 рр. стали передумовою становлення потужного мілітарного
дискурсу, а з часом з’ясувалося, що перемога радянської армії стала нічим іншим,
як перемогою однієї тоталітарної потуги над іншою. Радянська влада створила
міф героїзму, за яким приховала власні злочини на окупованих територіях.
Згідно з тодішньою ідеологією, найбільшою жертвою війни став Радянський
Союз. У цьому контексті навіть жертви Голокосту втрачали можливість правдивого визнання. Беручи до уваги географію Другої світової війни, незаперечним
фактом є те, що найбільші баталії точилися, власне, на територіях, що згодом мав
вплив СРСР. Оскільки, як Польща, так і Україна одні з перших пережили напад
нацистської Німеччини та Радянського Союзу, а територія обох держав стала суцільним фронтом, то закономірним видається поява нових інтерпретаційних моделей у темі війни та післявоєнної травми саме у свідомості цих народів.
Психологічна травма визначається чітко окресленим спектром порушень психіки, що призводить до того, що у травмованої особи ускладнюється подальша
життєдіяльність [2]. Часто на особисту травму нашаровується сімейна, та все це
ще й посилюється колективною. Травмована людина немає контакту зі своїми
емоціями, не довіряє, її не цікавить суспільно-політичне життя, залишається глибоко нещасною. Неусвідомлена травма передається з покоління в покоління. А
саме події ХХ ст. є подіями, які травмували, залишили відбиток як на подальшому
житті людини, що їх пережила, так і на нащадках.
У період Другої світової війни, за словами Тимоті Снайдера, Україна була
найгіршим місцем для життя, де помирали, страждали й виживали не лише
українці, а й євреї, німці, кримські татари, цигани, поляки, росіяни. Сьогодні, розуміння історії періоду окупації відбувається через розповіді про страждання, бо
на зміну історіям про героїв прийшло пізнання повсякденності окупаційного режиму через розповіді заробітчан, дітей війни і жінок, що пригадують картини терору, які травмували психіку.
Через розповіді людей, що пройшли німецькі концтабори, відомо, що для багатьох з них полон виявився страшним випробуванням. Не кожна особа могла перенести холод, голод й смерть знайомих, що у свою чергу зумовило сильну невротичну реакцію.
Так, академік І. Бурденко, який бачив звільнених військовополонених, описав
їх наступним чином: «Картини, які мені довелося побачити, неможливо передати
словами. На обличчях звільнених людей була не радість, а заціпеніння. Ця обставина змусила задуматися: чому? Очевидно, пережиті страждання поставили знак
121

рівності між життям і смертю. Я спостерігав три дні за цими людьми, роблячи їм
перев'язки, евакуюючи – ступор не змінювався» [1,с.245].
У післявоєнний час дуже часто були випадки, коли травматичні події вперто
переживалися людиною знову і знову: нав'язливо повторювалися спогади про події, переживання, сновидіння. Крім усіх інших тривог і жахів, люди почувалися
безпорадними, безсилими, боячись знову пережити трагічне минуле та втратити
розум, по суті, з'їхати з глузду. За роки війни у суспільстві виник також синдром
вцілілого, тобто, один із посттравматичних стресових розладів. Психотравми,
отримані під час окупації, простежуються навіть у третьому поколінні. Часто у
людей, які пережили окупацію й отримали травматичний стрес спостерігався синдром відплати: вони сприймали біду, яка трапилася з ними як кару за щось, скоєне ними в минулому [3, с. 339].
Людська психіка, що пережила окупацію, зазнала невідворотних і глибоких
змін, бо не була у свій час відкоректована, що зумовило незворотні зміни особистості. В когось виникала втрата сенсу життя і психічна спустошеність, а в інших
– спроба витіснити трагічні спогади про ці події. Але так чи інакше, отримані травми призводили до посттравматичного стресового розладу, який після війни отримав латентну форму, тобто приховувався, затихав.
Нацистський та радянський режими, смерть і руїни внаслідок бойових дій,
втрата близьких і рідних, знущання загарбників викликали важку психологічну
травму мільйонів людей, які не були готовими до такої тривалої і виснажливої
війни, голоду, холоду та геноциду. Історичні події живуть у свідомості нащадків
і мають психологічні наслідки у повсякденному житті. Щоб закласти основу для
зцілення українського народу від травм треба говорити про події, усвідомлювати
факт існування психологічних наслідків травми та їхню важливість, приймати рішення і діяти, не дотримуючись запрограмованих сценаріїв. Оскільки, неусвідомлена травма буде передаватися наступним поколінням.
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Н. А. Шкода, Л. І. Бригіна
РОЗСЕЛЕННЯ БІГЛОПОПІВЦІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Актуальність. В сучасній Україні однією з численних конфесій є старообрядництво. Дослідження історії їх появи та розселення на території України дозволяє
розширити й поглибити знання з деяких питань історії Центральної та Південної
України. Метою даної публікації є вивчення процесу розселення на території
України однієї із течій старообрядництва – біглопопівців, які переважали серед
мігрантів-розкольників.
Старообрядництво виникло в Росії в середині ХVII ст. Воно було реакцією
суспільства на політичні, економічні й конфесійні реформи, проведені царем і
його оточенням. В цьому конфлікті перемогло урядове православ’я, що змусило
представників старообрядницького руху мігрувати та утворювати великоросійські анклави в іноетнічному й іноконфесійному оточенні.
Біглопопівство на початку свого існування набуло поширення на півдні Росії
в Донському регіоні. Біглопопівський рух значно поширився на початку XVIII ст.
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уздовж кордонів Московської держави (Астраханський, Донський, Курсько-Білгородський регіони, Стародуб’я і Вєтка). Саме в цю добу відбулося остаточне територіальне розмежування між двома державами – Московським царством і
Річчю Посполитою.
Найвизначнішим центром біглопопівства стала Вєтка (сучасна Гомельська область Білорусі). Польська влада поставилась до них толерантно, вєтківці отримали формально-легітимний статус у державі.
В 1733 р. й 1734 р. імператриця Анна Іоаннівна наполегливо запрошувала
вєтківців «повернутися додому» за місцем проживання їхніх предків. Але старообрядники повертатися в Росію відмовилися. В 1735 р. під керівництвом полковника Я. Г.Ситіна було проведено «першу військову «вигонку» розкольників з
Вєтки на територію Росії, у Стародуб'я та інші місця. Це поставило розкольників
перед необхідністю переселення з колишніх місць проживання на нові землі.
В Правобережжі Запоріжжя в 1752 р. імператриця Єлизавета I виділила округ
Новосербію для розселення сербів та інших слов'ян – вихідців з Австрійської імперії. Столицею округу було м. Єлисаветград. На територію Новосербії масово
переселяються біглопопівці, вони стають найактивнішими колоністами даного
регіону.
Сплеск переселення біглопопівців в Єлисаветградську провінцію припав на
1763–1765 рр. Потім кількість новоселів різко скоротилася і під кінець року переселення майже припинилося. В 1768-1769 рр. спостерігається остання, значно
слабша хвиля переселенського руху [3, с. 93]. Масово переселялися біглопопівці
в Єлисаветградську провінцію з Польщі, Стародуб'я, Молдавії.
Царський уряд впроваджував щодо розкольників спеціальну міграційну
політику,створював для них сприятливі умови, через що їх кількість стрімко
збільшувалася [2,с.479]. Державна влада масово запрошує їх на південні терени,
захищаючи їх і надаючи виняткові пільги, в т.ч. на «своє» сповідання. Розкольників не закріпачували.
Наприкінці 70-х – на початку 80-х рр. XVIII ст. розкольники з Правобережжя
(Єлисаветградщини) почали переселятися на Лівий берег Дніпра в придніпровський район лівобережної Катеринославщини (нині Дніпропетровська й Запорізька
області). Туди ж переселялися, на задум уряду, Стародубські (Чернігівські, Новгород-Сіверські) старообрядники-біглопопівці. На початку 70-х рр. XVIII ст. цього
ще не могло бути, адже там ще мешкали запорізькі козаки. Але після 1775 р. (знищення Запоріжжя) на Лівому березі Дніпра виникають слободи біглопопівців
Дніпровка, Водяне, Велика Знам’янка й Мала Знам’янка (Кам’янка) [1, с.63].
Тоді ж, у другій половині XVIII ст. із придунайського району нинішньої
Одеської області уздовж чорноморського узбережжя Миколаївської та Херсонської областей розселялися козаки-некрасівці, що являли собою часовенну й інші
старообрядницькі згоди й толки. Назустріч їм, з Області Війська Донського уздовж чорноморського лівобережжя рухався інший потік козаків-старообрядників.
Вони осіли в Катеринославській губернії (нині – Луганська область).
Отже, розселення біглопопівців на території сучасної України відбулося в
другій половині XVIII ст. Російський уряд штучно створив спеціальні умови для
міграції саме старообрядницького населення на південно-західні терени своєї держави. Нащадки старообрядців, які і нині живуть серед населення України, є частиною української нації.
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Я. Я. Кузьміч
У ВИРІ ПОДІЙ ВІЙНИ ТА РЕВОЛЮЦІЇ: НЕСТОР МАЛЕЧА
В МИКОЛАЄВІ ТА ХЕРСОНІ (1914-1921)
Сучасний період історії України, з його бурхливими політичними подіями та
військовою агресією ззовні вимагає значних інтелектуальних зусиль для раціонального осмислення. Багато аналогій із сучасністю можна провести з подіями Української революції 1917–1921 рр. (далі – Революція). Значна кількість явищ та особистостей Революції все ще залишається маловідомими та недослідженими. Однією
із таких особистостей є Нестор Михайлович Малеча (1887–1979) – український
радянський історик, етнограф, мовознавець, педагог та громадський діяч, життя
якого це яскрава ілюстрація до вищезазначених подій [4, с.255].
Н.Малеча народився та виріс у 1887 році на Стародубщині у сім’ї священика.
З раннього віку виявив цікавість до вивчення історії та фольклору. Наслідуючи
приклад старших братів, Н. Малеча зацікавився модними на той час соціалістичними ідеями, і згодом поринув у вир подій Першої російської революції 1905–
1907 рр., у ході якої мало не загинув у тюрмі. Після звільнення деякий час проживав у Києві, а згодом у 1910–1913 рр. проходив військову службу діловодом у
м. Генсьоров (Польща), там виходить його перша наукова праця [2, c. 20-21].
З літа 1914 року Н. Малеча проживав в Миколаєві – працював чиновником з
реєстрації річкових вантажів Південного Бугу та Дніпра. Через рік, вченого
мобілізують до лав Російської імператорської армії. З 1915 до червня 1918 рр.
Н.Малеча перебував діловодом, згодом і доглядачем 130-го евакуаційного шпиталю в м. Херсон [1, с.207].
За роки перебування у Херсоні Н. Малеча розгорнув активну громадську та
науково-публіцистичну діяльність [2, c. 20]. Вважається, що Н. Малеча був засновником та активним діячем Херсонського осередку УСДРП у 1915 році [3,
c. 233]. З 1917 року, входив до складу контрольної комісії УСРДП, перебував на
посаді гласного Херсонської міської думи. З створенням УНР, Н. Малеча став повітовим комісаром при УЦР [1, с. 207].
Весною 1917 року, Н. Малеча виступив співзасновником культурно-політичного товариства «Українська Хата в Херсоні», яке згодом було реорганізовано у
Херсонську «Просвіту». Також, вчений очолював і був активним діячем видавничих товариств «Думка», «Українська книгарня», публікував статті та замітки у
численних місцевих та Всеукраїнських газетах соціалістичного спрямування [4,
с.255; 3, с.237-238].
Перебуваючи в Південній Україні, Н. Малеча активно займався наукою. Досліджує передусім творчість Тараса Шевченка. У 1916 році у Миколаєві невеликим накладом виходить перша робота вченого з дослідження лексики Шевченка
«Словничок Шевченкової мови» [5, c.276-277]. Книга відразу стала бібліографічною рідкістю, і тільки завдяки зусиллям миколаївських науковців була перевидана у 2013 році та стала доступною для широкого наукового загалу [5].
Наступною шевченкознавчою працею Н.Малечі був його «Україно-руський
словничок до Кобзаря Т.Г.Шевченка» (далі – «Словник»). «Словник» вийшов в
світ через рік, у 1917 році, у Херсоні. Книга Н. Малечі складається 3731 словникової статті, які пояснюють малозрозумілі слова Кобзаря для росіян [3, с. 234].
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Літом 1918 року Н. Малеча виїздить до Києва. У 1919 році переїздить до Рівного, де його мобілізують до армії УНР. Хворим на тиф, Н. Малеча потрапив у
полон до Добровольчої армії генерала А. Денікіна. Білі засилають вченого до Миколаєва. Там він застає встановлення радянської влади, і з грудня 1919 до літа
1921 р. Н. Малеча викладав у місцевих школа та займався громадським життям.
Літом 1921 року Н. Малеча в третій раз переїздить до Києва, де починається новий
період життя вченого [4, с. 256–257].
Отже, можна зробити такі висновки. Життя Н. Малечі було багато в чому типовим для тогочасної інтелігенції: постійні переміщення, активна участь в розбудові інституцій УНР і визнання влади більшовиків наприкінці Революції. В
цілому, біографія вченого залишається малодослідженим та потребує подальшого
вивчення з огляду на актуальність тогочасних подій для сьогодення.
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З. А. Потіха
ДІЯЛЬНІСТЬ ЖІНОЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В КАНАДІ: КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ
Українські жіночі громадські організації є невід’ємною складовою розвитку
суспільно-політичних рухів в українській діаспорі Канади. Тому, говорячи про
громадське життя діаспори, варто відзначити роль українок у ньому та їх значний
внесок у збереженні української культури.
Перші жіночі організації, так звані сестринства, виникли на початку ХХ ст.
при церковних парафіях та мали релігійний характер. У сучасних умовах виникають нові жіночі громадські організації культурно-просвітницького спрямування,
які активно включаються в розширення культурних зв'язків.
Серед них – Організація українок Канади ім. О.Басараб, Ліга українських католицьких жінок Канади, Союз українок Канади та інші, які всесторонньо
працюють над встановленням і розвитком культурних контактів з Україною.
Жіночі організації українок Канади сприяли розвитку української громади на канадській землі та організовували допомогу материковій Україні. Багатоплановою
діяльністю характеризувались у Канаді такі організації, як Жіноча громада, відділ
Міжнародної жіночої ради. Ці організації надавали фінансову допомогу українській спільноті, засновували школи та гуртожитки [1].
Організація українок Канади ім. О. Басараб (ОУК) входить до складу Світової
федерації організацій жінок України. Одна з найперших, заснованих на теренах
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Канади. Підтримує і сприяє розвиткові Української православної церкви Канади.
Значну увагу ОУК приділяють виховній роботі з дітьми та молоддю. Також утримують знаменитий Український музей Канади.
Організація бере активну участь у житті української громади в Канаді, зокрема,
у відзначенні і вшануванні жертв Голодомору, у допомозі потребуючим. ОУК
здійснює матеріальну допомогу українцям як в Україні так і поза її межами. Організацією було зібрано кошти на видавництво книги Лідії Орел «Земля, обпалена
Чорнобилем». Надано фінансову допомогу таким комітетам, як «Діти Чорнобиля»,
«Надія», Проект «Конвалія», Дитячий Змаговий Гурток «Колос» тощо [3].
Варто відзначити активну культурно-освітню діяльність Ліги українських католицьких жінок Канади, вона налічує 30 філій та входить до КУК. Сприяє
релігійній освіті й україномовному видавництву, організовує духовні семінари з
вивчення Біблії, українських обрядів і традицій. Своїми пріоритетними завданнями Ліга українських католицьких жінок Канади називає підвищення цінності і
зміцнення християнського шлюбу та сім’ї. А також Ліга підтримує ініціативу з
вивчення української мови, збереження і зміцнення української ідентичності, проводить курси української мови [4].
Союз Українок Канади займається такими актуальними проeктами, як виховно-освітні сeмінари та культурно-освітні програми. Активно працюють із молоддю, а також із нeдільними і українськими школами в Канаді. Союз Українок
підтримує співпрацю між Канадою і Україною та здійснюють фінансову
підтримку споріднених організацій в Україні. Союз Українок Канади має свій
друкований орган «Промінь», журнал видається українською і англійською мовами, та, крім суто організаційних справ, містить статті на різні тeми: сучасні, мистецькі, визначні історичні постаті, духовні теми, а також має сторінку для дітeй.
Журнал видається 10 разів на рік [2].
Жіночі організації українок в Канаді розуміли, що для майбутніх поколінь
діаспори вкрай важливо зберегти культуру та історичну пам’ять свого народу.
Тому дбали про збереження українських звичаїв і традицій, таким чином запобігаючи асиміляційним процесам в діаспорі.
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Л. С. Городинська
ЗАРОДЖЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ СВІТСЬКОЇ
ЕТИКЕТНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
Етикет у нашій державі почав формуватися з доби її заснування та ствердження на світовій арені, проте, як історико-культурний феномен нашої минувшини досі ніколи комплексно не досліджувався. Так, від давньоруської доби до
ХVІІ століття включно вітчизняні етикетні взаємини земель Західної України розвивались як симбіоз християнських традицій з рефлексіями прогрецької Візантії,
що впливала на розвиток духовності русичів, далі Великого князівства Литовського, польсько-австрійського союзу й Османської імперії. Всі означені вектори
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взаємодії збагачувалися ще й тим фактом, що за твердженням харківського доктора культурології В.М.Шейка «Давньоруська держава від початку утворювалася
як держава поліетнічна» [4, с.22].
Так тривало до початку ХVІІ століття, «коли утверджувалася у своєму етнічному самоусвідомленні українська народність» [4, с.41]. При цьому, латина як
мова державних паперів ХVІІ століття підживлювала вітчизняну культуру нормами римського права, що були базовими для звичаєвості як Візантії, так і всіх
держав-сусідів України на європейському континенті.
При цьому наша держава у нормах внутрішнього права спиралася на думку
князівсько-боярської старшини, духовенство, а у зовнішньому – на досвід та
знання військової та княжої старшини, як гарантів права при владі. Норми народного етикету скеровувалися перевіреними віками основами звичаєвого права, в
котрих були обізнані ради старійшин [2, с.82]). При цьому морально-етичний бік
життя всіх прошарків суспільства сприймався, як і решта тодішньої життєвої
філософії, у річищі справедливості, «правди і кривди».
Причому послів чи підступних катів вже з доби Київської Руси, починаючи
від княгині Ольги, можна було карати. Тут красномовним є епізод про помсту
древлянам за смерть князя Ігоря у вигляді «голубів миру», що відбувалась на теренах сучасної Житомирщини біля Овруча. У суспільних взаєминах звичаєве
право спиралося й на норми сили і необхідності карати підступних ворогів, а не
лише відкритості до світу. За погану звістку тоді могли катувати чи вбити. Послів
у означених вимогах часу примушували ставати навколішки перед володарем,
інколи із зав’язаними очима, в розмові їх могли принижувати, і навіть штовхати,
бити, демонструючи відсутність поваги. Тобто гарними ті манери світської
верхівки назвати було важко.
Такий «антиетикетний» підхід ламався впродовж кількох століть, аж до межі
ХVІІ–ХVІІІ століття, доки норми моралі під впливом доби Просвітництва не
стали більш демократичними та дружелюбними. Хоча наміри бути гідними
освічених європейських правителів відчувалися у намаганні наблизитися до загальноєвропейських норм моралі та духовно-етичних цінностей під час пошлюбних світських заходів, що вже у Середньовіччі включали елементи церемоніалу
та протоколу.
Пишнота, помпезність весільної ходи у святкових одежах із посагом, що включав хутра, коштовні парчеві, камкові, шовкові тканини, самоцвіти та дорогоцінні
метали й монети з них поступово ставали нормою спілкування на вищому рівні.
Так, подібні вияви знані за «відправами» посольств князівни Анни Ярославни до
Франції, Євпраксії Всеволодівни до Саксонії тощо, що вже були частиною дипломатичних зносин та етикетної культури. Основи останніх заклала ще княгиня
Ольга, коли 946 р. брала участь у церемонії прийому візантійського двору, що описав у однойменній праці її хрещений батько Костянтин Багрянородний.
Почт нашої співвітчизниці тоді сягав 108 осіб, кожен з яких під час прийому
імператрицею Єленою у парадній залі Юстиніана отримав від імператора персональні подарунки. Після цьоого Ольга з господаркою усамітнилася у приватних
покоях палацу для приватної бесіди. Урок гарних манер у даному випадку закінчився обіцяними багатими дарунками навзаєм та зарученням військової
підтримки за необхідності [1, с.20-21,39].
Проте, в цілому середньовічний етикет на наших землях унормовував покору
батьківській або волі князя, старших людей, що фіксувалося зводом права ХІ–ХІІІ
століть під назвою «Руська правда» (укладеного за Володимира Мономаха до 113
року), [3,с.48-49] літописними текстами «Повісті минулих літ», «Слова о полку
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Ігоревим» [1,с.45]. При цьому власне світський стосувався лише окремих традицій гостинності, включав елементи етикету шлюбних союзів, інститут вшановування знаті та зачіпав норми цивільного сімейного, опікунського, а також кримінально-процесуального права.
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М. П. Куницький
ПРАВО НА ОДРУЖЕННЯ
ЗА НІМЕЦЬКИМ ОКУПАЦІЙНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ
НА ТЕРЕНАХ РАЙХСКОМІСАРІАТУ «УКРАЇНА» (1941 – 1944 РР.)
Інститут шлюбу займає центральне місце у внутрішній структурі сімейного
права, яке є характерним і обов’язковим атрибутом суспільства, що досягло рівня
формування власної політичної надбудови. Держава через систему нормативноправових актів прагне сформувати певний суспільний ідеал у цій сфері людського
життя, переслідуючи при цьому власну мету та завдання, які не завжди співпадають з прагненнями людей. Тому, вивчення нормотворчої діяльності державнополітичних інститутів у сфері регулювання сімейних правовідносин дозволяє
більш детально розглянути особливості соціальних відносин, що повинні скластися у майбутньому.
У жодному випадку, навіть у часи соціально-політичних катаклізмів політичні
режими не відмовлялись від правового регулювання сімейно-шлюбних відносин.
Не став виключенням і період гітлерівської окупації України. Хаос перших тижнів окупації, формування нових органів влади, а також загальна розгубленість
місцевого населення викликана екстремальними умовами життя та невизначеність майбутнього соціального статусу - стали причиною відсутності реєстрації
актів цивільного стану. Власне як місцевій людності, так і окупаційній адміністрації було так би мовити не до розв’язання цієї проблеми. Існували питання більш
життєво важливіші.
Проте соціальне життя, незважаючи на воєнне лихоліття продовжувалось.
Народжувались діти, помирали і гинули люди, створювались нові сім’ї та розлучались подружжя. Тому, завданням даної публікації є реконструкція нормативного реагування окупаційної влади щодо регулювання сімейних правовідносин у
місцевому соціумі. Заявлена проблема є фактично малодослідженою у сучасній
історіографії гітлерівського окупаційного режиму, встановленого на території
України. Виключенням є декілька публікацій О.Гончаренка [1, с. 59 – 64; 2, с. 181
– 187; 3, с. 36 – 41; 4, с. 29 – 33], а також відповідні структурні підрозділи у монографіях О.Гончаренка [5] та М.Куницького [6].
Проблему щодо встановлення і фіксації сімейних правовідносин розуміли і
представники органів місцевого управління. Вже восени 1941 р. місцеве населення зобов’язувалося зареєструвати фактично здійснені, але не зареєстровані
акти громадянського стану [7, арк. 6]. Проте для цього потрібні були не лише органи реєстрації, а й певна нормативна база. Тому не випадково, що 13 листопада
1941 р. Київська міська управа видала постанову про створення комісії, на яку
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покладалося завдання скласти тимчасові правила в галузі цивільного, кримінального, матеріального, процесуального та адміністративного права [8, арк. 44].
Невдовзі комісія розробила Тимчасові правила щодо цивільно-процесуального
кодексу, Тимчасові правила щодо матеріального цивільного права [9, арк. 1 – 25,
97 –117]. Частина проектованих правових норм стосувалася також і сімейних правовідносин, пов’язаних з цивільним правом, зокрема, спадкового права, визначення дієздатності, представництва та опіки.
Ініціатива Київської міської управи невдовзі принесла свої результати. Постановою Голови м. Києва № 270 від 22 листопада 1941 р. вводилось в дію Положення про реєстрацію народження, смертей, шлюбів та всиновлення. Положення
почало діяти з 15 січня 1942 р. Населення зобов’язувалося зареєструвати усі укладені, але не зареєстровані шлюби за період з 18 вересня 1941 р. по 14 січня 1942
р. У іншому випадку наступала відповідальність «за законом». Нагляд за виконанням постанови покладався на органи поліції та адміністрацію будинків [10,
арк. 8]. Генерал-комісар м. Києва затвердив Положення, виключивши з нього питання про визначення віросповідання народженої дитини [11, арк. 38-41]. Один із
розділів Положення регулював порядок реєстрації шлюбів. Особи, які бажали
вступити у шлюб, зобов’язувалися зареєструватися у Бюро реєстрації при районних управах за місцем свого постійного проживання. Заборонялося реєструвати
шлюби немісцевих осіб. Подану заяву підписували обидві особи. Також вони заповнювали особову картку встановленого зразка. Заява подавалася не пізніше ніж
за два тижні до реєстрації.
Працівники Бюро в трьохденний термін розглядали подані документи і в разі
виявлення обставин, що на їх погляд перешкоджали вступу до шлюбу, повідомляли про це заявників. У Положенні називалися і умови відмови у реєстрації
шлюбу: якщо один із заявників вже перебував у нерозірваному шлюбі або не подав відповідних документів; якщо ці особи були родичами; якщо наречений був
молодший 18-ти, а наречена 16-ти років; наявність у одного з них психічного захворювання або перебування в «такому стані, що не можуть розуміти значіння
своїх вчинків». Якщо працівник Бюро не знаходив фактів, які могли б заперечувати можливість укладення шлюбу, на дошці оголошень вивішувалось повідомлення про майбутнє укладення шлюбу. Будь-яка особа могла подати до Бюро відомості, які могли б перешкодити укладанню шлюбу. Після офіційної реєстрації
шлюбу видавалося свідоцтво про шлюб [12, арк. 33 – 49].
У грудні 1941 р. були розроблені детальні інструкції, які регулювали сам порядок реєстрації шлюбів [13,арк. 52]. Так, Інструкція про заповнення запису про
шлюб складалася з трьох розділів: «Відомості про тих, що одружуються», «Особливі нотатки» та «Вимоги до записів. Виправлення помилок». Прізвища осіб, які
вступали в шлюб записувались точно за українськими текстами поданих ними
паспортів або інших документів. Для нареченої записувалось також прізвище, яке
вона мала до одруження. Зі слів молодих записувалась їх приналежність до конкретної релігійної конфесії або навпаки – перебування «поза релігією».
Службовці органів, уповноважених на проведення процедури реєстрації
шлюбу з особливою прискіпливістю ставились до визначення національної приналежності майбутнього подружжя. У разі, якщо хтось із заявників заявляв про
належність до іншої національності аніж до тої, що була вказана в паспорті - він
зобов’язувався навести докази [14, арк. 24 – 26]. Службовці Бюро метрик до
розв’язання питання в законодавчому порядку отримали тимчасове право викликати та допитувати свідків, якщо заявники не могли подати усіх необхідних документів [15, арк. 47].
Таким чином, правове регулювання укладення шлюбу здійснювалось за
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ініціативою органів місцевого управління, які діяли під безпосереднім контролем
німецьких управлінців. Лише 11 травня 1942 року вийшла Постанова Рейхскомісара України «Про тимчасове упорядкування шлюбу і розірвання шлюбу»
[16, арк. 29 – 33]. Постанова Рейхскомісара складалася з 25 статей та двох розділів
(право одруження та право розлучення). При цьому 14 статей регулювали право
одруження, а 11 – право розлучення.
Вказаною Постановою встановлювався шлюбний вік для чоловіків – 18, для
жінок – 16 років. Заборонялось вступати до шлюбу недієздатним особам та кровним родичам. У разі якщо законний представник відмовляв неповнолітньому
вступати у шлюб, то цю проблему міг розв’язати мировий суддя (шліхтер) на прохання зарученого. Але окупаційна реальність призвела до перегляду ряду положень зазначеного розпорядження. Незабаром ст. 1 та 3 (регулювали вікові обмеження та дієздатність) були відмінені наступним нормативним актом Рейхскомісара «Про регулювання сімейного права для місцевого населення» від
20.02.1943 р. Постановою встановлювалося, що відповідно до ст. 2 розпорядження від 11 травня 1942 р. недієздатні особи не мали права вступити в шлюб.
Відповідно до § 3 ст. 2 Постанови Рейхскомісара «Правові установки до врегулювання цивільного, сімейного і спадкового права» від 12 січня 1943 р. окрім інших
осіб недієздатними вважалися особи, які не досягли 18 років. Генералам і гебітскомісарам було наказано негайно сповістити про це місцеві відділи ЗАГСу [17,
арк. 6, 7].
Відповідно до надісланих роз’яснень місцевих управлінців повідомляли, що
здатність до подружжя випливає зі ст. 2 розпорядження від 11 травня 1942 р.:
«Хто не є працездатний не може заключити подружжя». Непрацездатними ж вважалися малолітні (молодь до 18 років), німі та психічно хворі особи [18, арк. 16].
Зазначимо, що у даному прикладі вбачається факт невірного перекладу терміну
«непрацездатний». Насправді у німецьких оригіналах вживався термін
«недієздатний».
Названим вище розпорядженням відмінялась і ст. 22 зазначеної Постанови
[19, арк. 74],у якій зазначалось, що «Дружина може вимагати розірвання шлюбу,
якщо друга сторона перебуває у постійній відсутності три роки» [20, арк. 5]. І у
цьому прикладі застосований невірний переклад. При перекладі потрібно застосовувати формулювання: «Одна із сторін подружжя...». Зміна названої статті була
також доцільною, оскільки шліхтери відповідно до Постанови від 12 січня 1943 р.
вже мали право оголошувати відсутню особу померлою.
У травні 1943 р. були відмінені також ст. 8 та 9 Постанови, які визначали саму
процедуру укладення шлюбу та дії відповідного чиновника. Оскільки було прийнято розпорядження Рейхсміністра «Про український персональний стан» [21,
арк. 45 – 47], відпала потреба у практичному застосуванні цих статей. Зміни у
законодавстві надсилалися місцевим органам управління. Так, районне управління м. Полтави 13 грудня 1942 р. отримало вказівку наступного змісту: «У
зв’язку з минулим випадком невірного пояснення ст. 3 Постанови Рейхсміністра
України про тимчасові правила складення та розторгнення шлюбів від 11/V-1942
року повідомляю, що, як чоловіки так і жінки, які досягли 21 рік можуть вступити
в шлюб повністю самостійно. Шлюб чоловіків до 18 років і жінок до 16 років не
допускається. Шлюби чоловіків від 18 років до 21 року і жінок від 16 років до 21
року допускається лише зі згодою їх законних представників /родичів, опікунів і
т.д./» [22, арк. 22].
Причини змін нормативних актів Рейхскомісара у сегменті вимог до віку претендентів на укладення шлюбу необхідно розглядати у контексті тогочасної соціа130

льно-економічної ситуації, а саме у збільшенні кількості осіб відправлених на роботу в Рейх. Цілком очевидно, що українська молодь намагалася уникнути цього і
вступала у фіктивні сімейні правовідносини. Фактично, зазначені нормативні акти
Рейхскомісара підняли шлюбний вік до 21 року без врахування статевої різниці.
Особлива процедура укладення шлюбу, зокрема, публічне оголошення, свідчить про прагнення окупаційної адміністрації виявити расових (євреїв) та
політичних ворогів Третього Рейху (комуністів, колишніх радянських активістів)
тощо. Претендентів на укладення шлюбу зобов’язували подавати оголошення, яке
вивішувалося на людному місці або публікувалося у місцевій пресі. Лише після
відсутності заперечень ці особи могли укласти шлюб. Сила дії оголошення становила шість місяців. Якщо чиновник мав хоч якісь сумніви у припустимості укладення шлюбу, то він зобов’язувався звернутися до гебітскомісара, який і приймав
остаточне рішення. Для укладення шлюбу потрібна була особиста явка молодих
до уповноваженого на складання актів громадянського стану та їх обопільна заява. Нагляд за роботою уповноважених на складання актів громадянського шлюбу
здійснював шеф району, якщо він сам не був призначений на цю посаду. Загальний службовий нагляд за їх роботою здійснював гебітскомісар. Уповноважені на
складання актів громадянського стану вели відповідні записи у книгах та зобов’язувалися кожного місяця подавати гебітскомісару звіт про шлюби, складені
у відповідних округах.
Окреме питання у Постанові стосувалося раніше укладених шлюбів, які були
оформлені німецькими органами, керівники яких вважали себе уповноваженими
на ці дії. Такі шлюби вважалися дійсними, якщо протягом шести місяців з дня
набуття сили даної Постанови їх буде «листовно стверджено належним
Гебітскомісаром». Зазначене правило діяло до 30 квітня 1943 р. [23, арк. 55]. У
разі порушення передбачених умов, укладений шлюб вважався недійсним. Якщо
від шлюбу недійсного на підставі укладеного шлюбу з особою єврейської національності народжувалась дитина, то у цьому випадку вона вважалась позашлюбною. Дитина ж від шлюбу, недійсного на підставі будь-якого іншого припису вважалася шлюбною.
Другий розділ Постанови стосувався порядку розлучення, який здійснювався
виключно в судовому порядку. Вимагати розлучення мала право одна зі сторін
подружжя у таких випадках: «якщо він був укладений шляхом підступного введення в оману відносно таких обставин, які б утримали його від вступу в шлюб
при усвідомленні становища; якщо він був спонуканий до вступу в шлюб протизаконно – шляхом загрози; якщо друга сторона порушила подружню вірність;
якщо друга сторона іншим важливим порушенням остаточно похитнула шлюб;
якщо друга сторона страждає «розумовим божевіллям», при чому хвороба досягла
такого ступеня, що духовні стосунки між подружжям припинилися й відновлення
чекати не можна; якщо друга сторона перебуває у повній відсутності три роки».
У Постанові порушувалося питання визнання шлюбів, укладених у період перебування відповідної території в управлінні військової адміністрації. З цього
приводу було сказано наступне: «Оскільки після заснування німецького цивільного управління на Україні, німецькі органи влади або інші місця в припущенні
своєї компетенції розривали шлюби, то ці рішення дійсні, якщо вони протягом 6ти місяців зі вступу в силу цієї Постанови письмово затверджуються компетентним судом». Передбачалося, що ця стаття діятиме до 30 квітня 1943 р. [23,арк.55].
Зазначимо факт низької якості перекладів цього нормативного акту з німецького оригіналу. Так, в «Офіційному віснику» № 3, що видавався адміністрацією
Генерального округу «Київ» було опубліковано названу Постанову німецькою,
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українською та російською мовами. Так, ст. 18 у німецькому варіанті звучала таким чином: «Ein Ehegatte kann Auflösung der Ehe begehren, wenn der andere die Ehe
gebrochen hat», а в українському – «Кожна дружина може вимагати розлучення,
коли інша дружина вчинить перелюбство» [24, арк. 29 – 33]. Німецьке слово «Ehe»
було перекладене як «дружина», хоч у цьому варіанті потрібно було б застосувати
слово «подружжя». Зазначимо, що і в інших нормативних актах, виданих генеральними комісарами повторювалась аналогічна помилка, що свідчить про їх
«рівненське» походження. Виявились недоброякісними і переклади назв багатьох
нормативного-нормативних актів.
Німецькі урядовці дублювали окремі статті названих нормативних актів, видаючи на основі їх окремих положень, власні накази та розпорядження. Так, у
серпні 1942 р. розпорядженням штадткомісара Києва встановлювалось, що дружина переймала прізвище чоловіка [25 арк. 10]. За новими правилами, з метою
впорядкування відносин громадянського стану та виявлення в належних випадках
спадкових прав «чи інших маєткових, матеріальних й родинних співвідносин»
було наказано жінкам, які зареєструвались у відділах ЗАГСу на своє дівоче
прізвище під час шлюбу - обов’язково записатись на прізвище чоловіка.
Записи про народження дітей реєструвалися виключно на прізвище батька.
Реєстрація позашлюбних дітей проводилася на дівоче прізвище матері і лише за
письмовою згодою батька. Заборонялося також реєструвати шлюби з військовополоненими. Лише у виключних випадках при ретельній перевірці можна було
вчинити ці дії виключно через органи ЗАГСу. За невиконання встановлювався
штраф розміром до 500 крб. [26, арк. 9].
Процедура укладення шлюбу мала носити урочистий характер. Передбачались виступи керівника органу, який реєстрував шлюб, а в окремих випадках
навіть голови районної управи або його заступника. Вони зобов’язувались
розповісти присутнім про значення сім’ї та шлюбу. Працівники зобов’язувалися
одягнутися в пристойний одяг, мати «приємний зовнішній вигляд» [27, арк. 9].
Окреме питання стосувалося церковного обряду. Під час укладення шлюбу
посадовій особі заборонялося будь-яким чином впливати на рішення молодих [27,
арк. 10]. Сам обряд проводився лише після офіційної реєстрації шлюбу. У разі
якщо релігійний обряд проводився до офіційного укладення шлюбу на винних
накладався штраф у розмірі 1500 крб. або застосовувалось тюремне ув’язнення.
Передбачалось виключення, якщо один із наречених мав небезпечний для здоров’я стан, відповідно до якого чекати офіційного укладення шлюбу було неможливо [28, арк. 45 – 47].
Встановлювався особливий порядок укладення шлюбу євреями. Шлюбні
зв’язки між євреями і представниками інших національностей заборонялися. «На
шлюбні зв’язки з особами, які є до одної чверті жидівського походження вимагається дозвіл Окружного Комісара. Такий дозвіл може видаватися лише тоді,
коли жидівський мешканець не признається до жидівської релігії» [29, арк. 7]. Зазначений нормативний акт конкретизує дискримінаційні заходи, що проводились
по відношенню до євреїв.
У разі, якщо ці вимоги не виконувались до порушників, могли застосувати
смертну кару. Так, у повідомленні міського комісара Умані від 13 лютого 1942 р.
з цього приводу зазначалось, що «На підставі протоколу Уманського жандармського посту від 23 січня 1942 р., справа 40-42, напівжидівка Ольга Квітницька,
народжена 10 червня 1914 р. в Цибулеві, одружена з жидом Млатьеи і проживає
в Умані, по Дворовій, 47 буде прилюдно повішено в неділю 22 лютого 1942 р. о
14 годині» [30, арк. 113].
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Окремі правила реєстрації шлюбу встановлювалися для осіб німецького походження. Рейхскомісар видав 13 червня 1942 р. розпорядження про застосування до
них німецького шлюбного права. Фольксдойче укладали шлюб лише перед німецьким урядовцем цивільного стану. Їм заборонялося укладати шлюби з представниками інших національностей. Винятки мав право встановлювати лише гебітскомісар в «особливо складних випадках». За порушення цих правил встановлювалося суворе покарання – тюремне ув’язнення до 10 років та позбавлення громадянських прав [31, арк. 20]. Представників українських установ повідомили про заборону реєструвати шлюби фольксдойче [32, арк.31]. Їх також зобов’язали ретельно
перевіряти німецьке походження заявників, загрожуючи арештом [33, арк.13].
1 квітня 1943 р. Райхскомісар України видав нове розпорядження, яке стосувалося цивільного стану осіб німецького походження. Цей нормативний акт починав діяти з 12 червня 1942 р. Відповідно до нього встановлювалась додаткова
процедура засвідчення змін громадянського стану фольксдойчів, яку проводив
гебітскомісар [34, арк. 16].
Отже, окупаційне сімейне законодавство визначало основні засади, процедуру та умови укладення шлюбу, на основі якого виникали особисті та майнові
права і обов’язки подружжя, права та обов’язків батьків і дітей, усиновлювачів та
усиновлених, інших членів сім’ї та родичів. Нормативно-правові акти у сфері
сімейного законодавства часто змінювались, пристосовуючись до завдань економічної експлуатації трудових резервів України. Особлива процедура реєстрації
шлюбу вказує на те, що за її допомогою окупаційна влада намагалася виявити
національність та політичне минуле представників місцевого населення. Наявність кількох типів нормативно-правових актів у сфері сімейного законодавства, призначених для українців, фольксдойче та євреїв вказує на те, що принципи
расизму, що перебували у центрі ідеології нацизму впливали на формування
сімейно-шлюбного законодавства.
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О. М. Грибенко, О. М. Сидоренко
СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ ЗА ЧАСИ
УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Метою даної статті є розкриття особливостей та структури національної судової системи за часи українських змагань 1917 – 1921 рр.
З утворенням і поступовою еволюцією Української Центральної Ради від громадського органу до вищого законодавчого органу (парламенту) постало гостре
питання формування національної судової системи.
27 червня 1917 року була опублікована «Декларація Генерального Секретаріату», де вперше окреслено коло діяльності секретаріату судових справ. Так: 2завданням Секретаріату в справах судових має бути підготовка судових інституцій
на Україні до тих форм і того стану, в якому вони мають бути в автономній Україні. Ця робота має розпадатись на підготовку справи українізації та демократизації
суду і виробу відповідних законопроектів, котрі б намітили ті форми суду, які відповідали б автономному ладу на Україні [1,с.3].
Незабаром, 15 червня 1917 року на Засіданні Малої Ради секретарем судових
справ був затверджений В Садовський. Але слід зазначити, що за «Інструкцією
Тимчасового уряду Генеральному Секретаріату» від 4 серпня 1917 року дана посада не передбачалась [2,с.1].
Отже, на думку сучасного О.М.Мироненка судова система України перебувала в підпорядкуванні центру, «У перші пореволюційні місяці на Україні судова
система майже нічим не відрізнялась від інших територій Росії, де Тимчасовий
уряд ліквідував військові польові суди, станові «особливі присутствія», посади
земських начальників, відновив діяльність мирових судів, які були скасовані ще
на Україні ще у 1889 році, за виключенням Одеси, Харкова привів судові установи
у відповідність з першою редакцією «Судових інститутів 1864 року»» [3,с.69].
Таким чином, лише з поваленням тимчасовим урядом і захопленням влади більшовиками в Петрограді дало можливість знову поставити питання про створення національної судової системи.
Так, на засіданні Української Центральної Ради, 30 жовтня 1917 року було
прийнято рішення про доповнення складу генерального Секретаріату «комісарами по справах військових ,продовольчих, залізничних, пошти і телеграфу, судових» [4,с.375]. 1 листопада 1917 року комісаром судових справ став есер
М. Ткаченко. 7 листопада 1917 року назву «генеральний комісаріат судових
справ» було «замінено генеральний секретаріат судових справ» [5].
20 листопада 1917 року Українська Центральна Рада прийняла постанову:
«Суд на Україні твориться іменем Української Народної Республіки» [6].
Після створення Генерального секретаріату судових справ Української Центральної Ради вирішує приступити до реформування судової системи. Перш за все
було необхідно приступити до створення найвищого судового органу.
Законопроект про створення Генерального Суду внесено і обговорено на засі134

данні Генерального Секретаріату 29 листопада 1917 року він був ухвалений Українською Центральною Радою [7].
Отже, Генеральний Суд мав діяти на засадах, що визначенні законом, до прийняття Конституції. В статті 1 даного закону зазначалось: Генеральний Суд складається з трьох департаментів – цивільного, карного, адміністративного і виконує
на цілій території України всі функції, належні досі Правительствующему Сенатові в справах судових і справах нагляду над судовими установами і особами судового відомства також тимчасового, до розв'язання питання про скасування особливих судів, виконує функції головного воєнного суду, щодо справ, вирішених
на території України [8,с.1].
Таким чином, недоліком даної статті було те, що Генеральному Суду надані
функції Правительствующего Сенату тільки «в справах судових, і справах нагляду
над судовими установами, особами судового відомства». В свою чергу, інструкції,
що вирішували всі інші справи, що входили до компетенції найвищого судового
органу, не було створено. І лише 2 червня 1918 року Генеральному Суду надані
«всі функції, належні до утворення його Правительствующему Сенатові» [9].
Місце перебування Генерального Суду визначено м. Київ. Члени Генерального Суду отримували звання генеральний суддя на основі Конституції. Їх повноваження визначались відповідними дореволюційним російським законодавством.
Введення конкретної справи доручалось одному із судів. Керівництво канцелярією, «розпорядною» та господарською частиною мав здійснювати суддя за
призначенням генерального секретаріату судових справ.
При генеральному суді утворювалось також прокуратура, яку очолював старший прокурор. Регламент її роботи затверджувався генеральним секретаріатом
судових справ. В прокуратурі Генерального суду згідно штатного кошторису були
такі посади: старшого прокурора, три-прокурора, писаря і помічника [10].
17 грудня 1917 року українська Центральна Рада затверджує закон «Про заведення апеляційних судів». За даним законопроектом передбачалось створення 3
апеляційних судів – Київського, Харківського, Одеського [11].
Юрисдикція Київського апеляційного суду поширювалося на територію: Київської, Полтавської, Чернігівської, Волинської, Подільської губерній; Харківського – на територію Харківської і Катеринославської губерній та Бердянського і
Мелітопольського повітів Таврійської губернії; Одеського – на територію м.
Одеси, а також Херсонську губернію і Дніпровський повіт Таврійської губернії.
Апеляційні суди в своїй діяльності керувались правилами, встановленими раніше для судових палат, але з деякими змінами. Так, згідно ст.7. Закону посади
голів департаменту і посада «старшого голови» не передбачалися. Порядкуючий
в кожному департаменті обирався на «загальному суддів апеляційного суду звичайною більшістю на 3 роки». З числа порядкуючи на загальному зібранні обиралась особа, яка виконувала функції «Старшого Председателя щодо розпорядку і
догляду за всім апеляційним судом».
В разі, якщо вибори зазначених осіб не відбулись, генеральний секретар юстиції призначав своїм наказом.
Прокурорів апеляційних судів призначав, як і прокурорів всіх інших судових
установ, генеральний секретар судових справ. В прокуратурі Київського апеляційного суду, згідно з затвердженим штатом були такі посади: старший прокурор,
два прокурора, писаря, помічника писаря. 23 грудня 1917 року був прийнятий спеціальний закон «Про урядження Прокурорського нагляду на Україні» [12].
Всіх судів апеляційних і Генерального суду призначала Українська Центральна Рада (далі УЦР) на підставі закону «Про умови обсадження і порядок обрання суддів Генерального і апеляційних судів» від 23 грудня 1917 року. [13].
Право на зайняття посади суддів і прокурора зазначених вище судів, мала
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особа з вищою освітою. Але при отриманні 3/5 голосів присутніх членів УЦР, суддями могли бути обрані і особи без вищої освіти.
Особи, які бажали бути обраними суддями Генерального і апеляційних судів
подавали заяву через генеральний секретаріат судових справ в УЦР. Генеральний
і апеляційні суди, після сформування персонального складу, мали право пропонувати своїх кандидатів на вакантні місця.
Вибори суддів відбувались шляхом таємного голосування. Обраним вважався
кандидат, що набрав більшість голосів, за винятком випадку, коли необхідно обрати 3/5 голосів присутніх членів УЦР.
21 січня 1918 року відбулися вибори суддів Генерального і Київського апеляційного суду. Суддями Генерального суду були обрані наступні кандидатури:
М.Д.Пухтинський, П.М.Ачкасова, О.М.Бутовський, Г.С.Попов. Суддями Київського апеляційного суду обрали: Р.М.Лащенка, Н.М.Яценка, В.О.Коренєва, Т.І.Гречуха, О.І.Подгорського, І.В.Малютіна, М.І.Юдіна, С.П.Гречинського [14,с.1].
Штат генерального і Київського апеляційного судів був мало чисельний, особливо якщо зауважити на ту роль, яку вони відігравали у функціонуванні всієї
судової системи. До штату генерального суду входили 15 суддів, 4 писаря, 10 помічників писаря, 3 судові виконавці ,регістратор, архіваріус. У Київський апеляційний суд передбачено 20 посад суддів, 4 писаря, 15 їх помічників, 2 судових
виконавців, скарбник, архіваріус [15].
Отже, слід зазначити, що переважна більшість судових органів УНР наприкінці 1917 – початку 1918 років не функціонували. На думку Д.І. Дорошенка: «Більшовицька окупація кінця 1917 і початку 1918 рр. внесла велику дезорганізацію
в судове життя: багато судових діячів було замордовано, багато десь поховались
і повтікало. Міністрові судових справ С. П. Шелухинові, який фактично перший
організував міністерство судових справ, довелось відновляти судовий апарат на
місцях і робити багато нових призначень на судові посади» [16,с.371].
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І. Д. Загрійчук
ІСТОРИЧНЕ ЗНАННЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ
В кризові, переломні періоди людської історії часто можна почути нарікання
на її «переписування». Такі інвективи зриваються з уст не лише індивідів, позбавлених історичної освіти, але й людей з дипломом вищої школи, яка за замовчуванням повинна б давати людині ґрунтовні знання минулого.
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Можна не погоджуватись з думкою про «переписування історії», можна її осудити, можна навіть звинуватити носія такої позиції в невігластві, але проблема
при цьому залишається. В її основі лежить не виражений відверто суб’єктивізм,
що, врешті-решт, призводить до заперечення історії як науки.
У значної частини суспільства склалось переконання, що історія, якщо це
наука, повинна містити знання подібні до чотирьох арифметичних дій. Стосовно
хронології подій, то, очевидно, так воно і є. Адже, як битва під містом Аустерліц,
так і початок Другої світової війни мають певну дату, яка залишиться такою на
всі часи. Однак, історія як наука не зводиться до хронології. Більше того, вона і
не зводиться тільки до опису подій, які мали місце у минулому.
Громадянська історія – це боротьба людей, об’єднаних у суспільно-політичні
рухи, за свої інтереси. Потреби, які лежать в основі тих інтересів, носять об’єктивний характер. Однак, приєднуючись до політичного руху, індивід не може не
рахуватись з потребами інших учасників. Йдучи їм назустріч, заради збереження
та розвитку політичної дії, спрямованої на результат, він неминуче змушений обмежувати свої потреби та бажання. Так виникає об’єктивний хід історії.
Історія, що склалась, це реалізовані потреби активних суспільно-політичних
груп у конкретних історичних умовах. Очевидно, що за інших умов результати
могли бути інакшими. І тут ми попадаємо ще в один інтелектуальний капкан, коли
кажуть, що історія не знає умовного способу.
Дійсно, все існуюче на рівні буття не може бути і не бути одночасно. Грубо
кажучи, не можуть у реальному житті одночасно реалізуватись альтернативні
можливості. В цьому сенсі реалізована історія безальтернативна. Проте в демократичному суспільстві нереалізовані можливості не зникають не лише в теорії,
де дискутуються сценарії історичного розвитку, але й у практиці політичного
життя. Носіями альтернативних шляхів розвитку залишаються опозиційні
політичні партії і рухи. Вони збагачують палітру політичних ідей та заснованої на
них політичної практики.
Тим часом, всупереч історичній істині консервативні політичні сили, виправдовуючи своє панівне становище в суспільстві, посилаються на те, що мов «так
історично склалось», маючи на увазі, що ніякої альтернативи статус-кво не існує.
Та якраз історична істина полягає в тому, що вона є процесуальною, що вона є
живою, що в історії періодично беруть верх ті чи інші політичні сили зі своїми
інтересами, намагаючись у своїй ідеології надати їм статусу загальнонародних.
Виходячи з вище описаного, можемо виснувати, що кліше «переписування
історії» є результатом однобокого, спрощеного, спотвореного розуміння минулого і його тривання, зв’язку з теперішнім і можливостями майбутнього. Дешифрування цієї ідеологеми виявляє в ній скриту, невисловлену ідею, що історія
буцімто відбувається сама собою, поза людиною, без її участі, що вона складається так, як вона складається, або «так історично склалось». Таке догматичне
розуміння минулого, його об’єктивістське трактування тягне за собою протилежне твердження, суб’єктивне за своїм характером, а саме: якщо хто-небудь береться говорити про альтернативи розвитку історії, то він, звичайно ж, її «переписує», тобто псує, спотворює, трактує суб’єктивно в угоду певним егоїстичним забаганкам теперішніх політиків.
Якщо вище сказане є вірним, то виникає питання: чому у нашому суспільстві
так часто зустрічаються політичні кліше, що не витримують перевірки на істинність? Будемо говорити не про політиків, які усвідомлюють хибність таких ідеологем, маніпулюючи ними, а про суспільність, про свідомість пересічних грома137

дян, від яких в умовах демократичного розвитку залежить стан та розвиток спільноти, членами якої вони є.
Якщо коротко, то недоліки суспільного розуміння політичних процесів та сутності історичного знання криються в некритичному ставленні до суспільних наук,
зокрема науки історичної. І цьому є причини. В контексті нашої теми дослідження
це спосіб подання та вивчення історичних подій, які в умовах недемократичних
режимів ідеологізуються. Останнє означає, що висвітлюються тільки ті події, які
виправдовують ідеологію панівної політичної верстви. Завдяки такому препаруванню знання у слухачів виробляється догматичне ставлення до історії, оскільки
з неї елімінуються альтернативні можливості, якими так багата суспільна дійсність.
Історія, при такому її вивченні, виявляється дуже бідною, кастрованою. І коли в
період кризи починаються пошуки шляхів розвитку, на суд громадськості виносяться нові ідеї, реанімуються забуті і притлумлені, носії обмеженого історичного
світогляду сприймають інтелектуальні зусилля науковців та активність нових
політичних сил як лише «переписування історії» та шельмування пам’яті предків.
Тим часом цей процес означає зовсім протилежне – пошук можливостей продовжити справу попередників у нових умовах. Щоб цей процес відбувався саме
так, історичне знання в системі освіти повинно функціонувати як знання творче,
яке включає в себе не лише реалізовану історію, але й можливості, які містить в
собі історична дійсність.

О. В. Мірошниченко
ОСВІТА ЯК ГАРАНТІЯ ВИЖИВАННЯ СТАРООБРЯДЦІВ
У ХVІІІ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ
Після трагічних подій Розколу православної церкви в XVII в. найбільш консервативна частина російських православних християн була піддана анафемі, оголошена поза законом і витіснена на узбіччя суспільного життя держави. Старообрядці – так стали називати цю частину російського населення – були змушені шукати нові форми збереження своєї церковного життя. У першу чергу, це було пов'язано з пошуком нових місць для поселення. У результаті гонінь вони були змушені розселятися на околицях держави, переважно в прикордонних районах.
На нових місцях проживання старообрядці намагалися налагодити церковне і
соціальне життя. Цьому слугувала організація багатьох таємних молитовних будинків, поява старообрядницьких монастирів, виникнення традиції прийняття в чин
священиків з никонівської церкви, які переслідувались офіційною владою, а також
бурхливий розвиток старообрядницької апологетики – системи богословських поглядів, що пояснюють віроповчальну позицію древлєправославних християн.
Необхідність апологетики, захисту своєї віри, усвідомлення своїх релігійних
переконань та пояснень, у першу чергу, самому собі – чому я старообрядець і
чому йду проти офіційної ідеології – стали причиною розвитку серед останніх
грамотності й освіти.
Серйозна потреба в освіті була наслідком старообрядницького погляду на
життя. На думку відомого старообрядницького публіциста Ф. Є. Мельникова, старообрядці завжди рвалися до грамотності. У старообрядницьких монастирях, скитах, парафіях влаштовувалися під страхом переслідувань школи грамоти і вчилися в них читання та письма діти старообрядців [8,с.5].
Прагнення старообрядців до освіти відзначав і М. І. Костомаров. Він вказував
на наступні причини: «Розкольник любить мислити, сперечатися, він заспокоював
себе думкою, що якщо наказано зверху так-то вірити, так-то молитися, то стало
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бути, так і слід. Розкольник хотів зробити власну совість суддею покарання; намагався сам все перевірити, дослідити» [4, с.384].
Інший дослідник старообрядництва А. П. Щапов порівнював старообрядців і
никоніанців по відношенню до пізнавальних пріоритетів: «У той час як в православних громадах дуже мало було грамотних, у розкольницьких громадах рідко
хто був не писемний. Багато було грамотних жінок і дівчат. Православний чоловік
мало думав, майже нічого не знав, не писав, не складав, чоловіки-розкольники
працювали думкою, вчили, писали, складали [9, с.502].
Таким чином, можна говорити про те, що церковна і громадська ситуація, в
якій опинилися старообрядці, стала причиною поширення грамотності і освіти в
їх середовищі.
Достатньо високий показник поширення грамотності серед старообрядницького населення досягався своєрідним шляхом. Їх світ носив відбиток конспіративності й апологетики віровчення. У першу чергу, цей результат досягався «домашнім навчанням», яке в XVIII столітті було взагалі єдиним для всієї селянської
Російської імперії. Діти навчалися вдома у своїх батьків або більш грамотних родичів за Часословом, Псалтирем та богослужбовими книгами. Метою було досягнення швидкого читання. Разом з церковної грамотою освічені батьки викладали
арифметику і чистописання.
«Домашня» система передбачала і групове навчання. Старообрядці, які мали
педагогічні нахили і володіли дещо вищим рівнем грамотності, ніж батьки, навчали групи по п'ять – десять дітей. Батьки утримували цих викладачів. Це сприяло виділенню певної групи педагогів, які при сприятливому збігу обставин створювали стаціонарні школи з певним будівлею і піклувальниками [6, С. 105]. Крім
цього, існували і так звані рухливі школи. Складалися вони з одного-двох викладачів, завдання яких полягало в забезпеченні навчання дітей в декількох сусідніх
селищах [5,с.44].
Інший варіант організації початкової освіти у старообрядців представляли собою «школи-келії» [3,с.339]. У цих школах учні проживали при громадах, цілеспрямовано для здобуття початкової освіти. У школах навчалися як діти, так і дорослі. Викладалися Закон Божий, слов'янське читання, церковний спів, чистописання.
Потрібно враховувати, що в середовищі старообрядців не було єдиної думки
щодо з питання допустимості навчання в не старообрядницьких установах. Наприклад, відомі діячі старообрядництва Д.В.Сироткін та П.П.Рябушинський декларували, що через брак старообрядницьких шкіл діти повинні йти в існуючі навчальні заклади [1,с.102]. З іншого боку, практику освіти дітей старообрядців у
церковно-парафіяльних школах вважав неприпустимою М. І. Бриліантов [2, с.3].
На початку ХХ ст. перед старообрядцями стояло завдання з організації нової,
повноцінної, конкурентоспроможної системи освіти. І ця можливість з’явилася
після 17 квітня 1905 року, коли був виданий Найвищий Указ «Про зміцнення начал віротерпимості» [7, с.147].
Цей Указ став основоположним законодавчим актом, на підставі якого здійснювалася вся суспільно-соціальна діяльність старообрядців після 1905 року. Ставлення державної влади до старообрядців в цілому, і до старообрядницької освіти
зокрема, кардинально змінилося. Влада стала на шлях поступового урівняння старообрядців в правах з іншими громадянами Російської імперії. Для старообрядців
відкривалася нова сторінка розвитку їх суспільного життя.
Таким чином, численні переслідування, гоніння з боку влади та церкви стали
тим каталізатором об’єднання старообрядницьких громад. У тих умовах в яких
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опинилися старообрядці, стала причиною поширення грамотності і освіти в їх середовищі.
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Л. Л. Пилипенко
ІСТОРІЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ
Аграрна сфера займає провідне місце у формуванні, ефективному розвитку та
функціонуванні всіх економічних систем, це ядро, навколо якого вирішується ряд
соціально-економічних проблем, незалежно від обсягу виробництва аграрної продукції та її частки в валовому внутрішньому продукті [1]. Після проголошення
України незалежною державою відбулися значні зміни в соціально-політичній та
економічній сферах, що призвели до змін в аграрній сфері. Ці реформи є найважливішим компонентом соціально-економічного розвитку країни та її регіонів, рушійною силою підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору, зміни
спеціалізації сільського господарства, розширення його економічного потенціалу,
забезпечення національної продовольчої безпеки, створення умов для зростання
доходів та добробуту сільського населення, впровадження нових технологій, раціональне використання наявних природних ресурсів.
Незважаючи на досить велику кількість публікацій про трансформаційні процеси в аграрній сфері, сутність поняття «трансформація аграрної сфери» вимагає
певного уточнення та узагальнення з позицій соціо-економічного та соціо-політичного підходу.
Сьогодні існує два підходи до тлумачення терміну «аграрна сфера». Згідно
першого підходу, основою аграрної сфери є сільське господарство. Відповідно до
другого підходу, аграрна сфера включає соціальні, економічні, науково-технічні,
екологічні аспекти розвитку сільськогосподарського виробництва та переробки
сільськогосподарської продукції, включаючи весь агропромисловий комплекс із
існуючою системою зв’язків. Термін «аграрна сфера» відноситься до комплексу
галузей економіки, що включає виробництво сільського господарства, переробку
та реалізацію сільськогосподарської продукції, аграрні та соціокультурні відносини в сільській місцевості.
Сучасна трансформація в аграрній сфері України є результатом, зокрема, багатовікової інституційної трансформації. Українська модель трансформації характеризується певною нестабільністю на першому етапі переходу; створення нових
форм підприємств, нових економічних та інституційних умов, сучасної ринкової
інфраструктури, як одного із шляхів виходу із застою; руйнування аграрної сфери
через нерозвиненість інституційних систем; відсутність оптимальної моделі переходу до нової соціально-економічної системи, різні темпи трансформації, неможливість співіснування старих і нових форм господарювання.
Усі трансформаційні процеси в аграрній сфері України можна розділити на
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чотири періоди: дорадянські, радянські, пострадянські реформи, сучасний період.
У пострадянський період початку 90-х років ХХ століття процеси трансформації в аграрному секторі України характеризувалися такими змінами: приватизація землі, реорганізація колгоспу, землеробство, трансформація земельних відносин, застарілий контроль цін, що призвело до гіперінфляції і нерівномірність
цін. Відсутність чіткої державної політики, непослідовність та поспішність органів державної влади, тривалий період трансформації ринку швидко призвели до
занепаду аграрної сфери.
Процеси трансформації в аграрній сфері України з 2000-х років характеризуються створенням нових виробничих підрозділів на базі колишніх колективних
підприємств, їх виробничих фондів та земельних ділянок, поділом землі на паї,
формуванням аграрного ринку та інфраструктури аграрного сектору, поява агрохолдингів - горизонтально та вертикально інтегрованих виробничих структур,
зміцнення нормативно-правової бази функціонування аграрної сфери [2].
Трансформаційні процеси в аграрній сфері є рушійною силою соціально-економічного розвитку регіонів, особливо у сільській місцевості.
Отже, трансформаційні процеси в аграрній сфері України ще не завершені і
потребують подальшого ґрунтовного дослідження.
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А. І. Золотухін
КОРОТКО ПРО НОВУ НАУКУ АПОКРИФОЛОГІЮ
Більше 40 років автор займається розгадкою таємниць «Слова о полку Ігоревім» та рішенням гомерівського питання. Результати цих досліджень розміщені
на моєму сайті «Гомер і Атлантида» [1]. Внаслідок цього в 2016 р. мною була
розроблена нова наука, яку названо апокрифологією (грец. ἀπόκρῠφος – таємний,
прихований; λογος – слово). Це нова галузь історичної науки, що вивчає таємниці
семантики й семіотики у стародавніх текстових першоджерелах та лапідарних
написах.
Виявлено, що стародавні тексти, починаючи з Біблії, давньогрецьких епосів,
Євангелій й до творів України-Русі містять в собі приховані тексти, код розшифровки яких розкритий лише в «Слові о полку Ігоревім». Цей код не відноситься
до криптографії, оскільки його алгоритм не має жорсткого декодування. В розлогих текстах Біблії, давньогрецьких епосів, Євангелій та в творах України-Русі основу для кодування складають імена та назви в порядку їх згадування, з яких складалися п’ятиіменні вірші.
Таким чином, в основі апокрифологічного декодування лежить знання структури тексту й алегоричний зміст імен, який може в давньогрецькій мові мати до
40 і більше різних тлумачень, часом протилежного змісту. Суто граматико-синтаксична побудова текстів вимагає використовувати їх лише як імена та назви.
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Апокрифологічне прочитання будується на контекстному перекладі з застосуванням усіх алегоричних тлумачень імен. Другий тип кодування базується на створенні п’ятиіменних акровіршів, мезовіршів та телевіршів, а також звивання цих
трьох типів віршів в акромезотелевірші, або в акротелевірші, схожих на «плетіння
кошиків» й тому в давньогрецьких джерелах вони так там і називалися. В «Слові
о полку Ігоревім» – це «звивання слав обох полів часу», тобто минулого й сучасного. Третій тип, ще більш глибокого кодування, полягає у використанні шифру
«буква-цифра» як в давньогрецьких, так і в староукраїнських словах.
Цей тип кодування притаманний лапідарним написам та графіто, в ньому в
одному слові можна сховати до 5-10 слів через вказівку дат народження людей,
заснування міст, подій, не називаючи їх реальних імен і назв. Більш глибоке кодування досягалося тоді, коли латинський текст використовувався з метою його
транслітерації в давньогрецький.
Значним досягненням апокрифології слід вважати встановлення реальної хронології стародавніх подій на основі складеного Арістеєм Проконнеським, Гомером і Клеопатрою кіммерійського календарю, який майже не відрізняється від сучасного. Реальність цієї хронології підтверджена точним збігом їх описів з такими
астрономічними явищами, як сонячні затемнення та явлення комети Галлея. В ній
базовим є народження засновника скіфського роду, кіммерійського царя Таргітая,
в ніч з 15 на 16 липня 776 р. до н.е., це був 1-й д. і 1-й р. хронології. Гомер в ній
народився в 61 д. 119 р., а в сучасній – 14 вереcня 657 р. до н.е.
Завдяки цьому встановлено точні дати життя багатьох творців історії та розгадано багато таємниць історії Європи від часів загибелі Атлантиди 8 жовтня 1447 р.
до н.е. (за свідченнями Гомера вона була розташована в Криму біля Євпаторії), авторства Розетського каменю й золотої скіфської пекторалі до реалій життя Ісуса
Христа й таємниць «Слова о полку Ігоревім». Розшифровано 1600 мармурових дощок, знайдених не в Греції, а в Північному Причорномор’ї (!), більше половини з
них є автографами Гомера й Анахарсіса, інші належать ще 30-м творцям античності.
Апокрифологічний аналіз текстових творів античності виявив, що
кіммерійсько-скіфські творці античності й християнства мали купу грецьких
псевдонімів, які дозволяли їм друкувати свої твори в Афінах. Попередньо виявлено по 17 псевдонімів у Арістея Проконнеського (Каллін, Фалес Мілетський,
Анаксагор, Сократ...) і Клеопатри (Сапфо, Корінна, Феано, Демокрит Абдерський...), у Гомера – 30 (Геродот, Платон, Гесіод, Евклід, Піфагор, Фукідід, Есхіл...),
у Анахарсіса – 40 (Арістотель, Архімед, Евріпід, Павсаній, Страбон, Геродот,
Езоп, Ератосфен...).
В книжках [2, 3] доведено, що виключно кіммерійський рід Таргітая, нащадки
атлантів і Заратуштри, озброївшись грецькими псевдонімами, створили давньогрецьку абетку й писемність і на базі них античну культуру й християнство. В
них вони сховали свою причетність до цього та історію власного роду. Це докорінно змінює сучасну парадигму про давньогрецьку колонізацію Скіфії й вторинну роль наших предків в ній. Кіммерійці будували міста в Скіфії для греків, і
керували ними, входили до складу Пританії в Афінах як грецька колонія. Разом з
греками вони воювали з Троєю, відбили похід Дарія І на Скіфію, а потім з
Афінами скіфський флот воював в Соломинській битві!
Таким чином, апокрифологія дозволила сформулювати нову парадигму
історії України – про постатлантичний симбіоз кіммерійсько-греко-скіфських
культур, як продовження тисячолітнього співіснування кіммерійців і греків в
першій Європейській корабельній державі Атлантиді! Так що, Крито-мінойську
(Егейську) цивілізацію слід перейменувати в Атлантичну, яка об’єднувала міста142

порти від Чорного до Середземного морів під керівництвом кіммерійців Атлантиди. Оскільки греки не визнавали керівництво «варварами» ними в Атлантиді,
то нащадкам атлантів довелося все утаємничити.
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Н. С. Чернікова
ЗМІНИ У СТРУКТУРІ ДВОРЯНСЬКОГО ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ
НА КАТЕРИНОСЛАВЩИНІ ПОРЕФОРМЕНОЇ ДОБИ
Наприкінці 70-х рр. ХІХ ст. приватновласницький земельний фонд Катеринославської губернії становив 2 813,389 тис. десятин. Місцеве дворянство традиційно виступало основним земельним власником, зосереджуючи у своїх руках
понад 4/5 цієї площі [1,с.450]. Скорочення дворянської поземельної власності
стало найпоказовішим атрибутивним проявом кризи, що охопила привілейований
стан протягом пореформених десятиліть. Фонд дворянських земель губернії за
1877-1905 рр. скоротився майже наполовину, у той час як середній покажчик по
Україні становив 1/3. Дворяни зазнали земельних втрат на 25% більше, ніж у цей
же період представники стану у трьох губерніях Правобережної України [7, с.159160]. У руках місцевого дворянства з 1 711 тис. дес. землі у 1889 р. на 1908 р.
залишилося 1 012 тис. дес. Протягом 1909–1913 рр. щорічні земельні втрати у середньому складали близько 6 тис. дес., скоротивши власність дворян до 982,5 тис.
дес [2, с.10245–10246].
Скорочення дворянського земельного фонду відбувалося, як правило, за рахунок динамічного зменшення розмірів дворянських володінь. По Катеринославській губернії середній розмір останніх становив 748,1 дес. При цьому великі земельні володіння дворян зосереджувалися переважно у Катеринославському,
Слов’яносербському повітах, сягаючи понад 1 тис. дес., а середні та дрібні – у
Маріупольському, Бахмутському повітах (107,6 дес., 185,1 дес. відповідно).
Попри значні втрати земельних площ та зменшення середнього розміру володінь, загальна кількість власників у дворянському середовищі Катеринославщини залишалася відносно незмінною: збільшення у 1,1 рази було надто незначним. Позаяк саме завдяки формування ринку земельної власності загальна кількість приватних володінь невпинно зростала. За 18 років (1887-1905 рр.) їхня кількість на Катеринославщині збільшилася майже удвічі – головним чином, за рахунок придбання дворянських земель купцями та селянами. Середній розмір ділянок, придбаних у дворян купцями Катеринославського повіту, становив 865,7
дес.[3,с.158]. Середні розміри угідь, продаваних дворянами, зменшилися у 2,6
разів, що пояснюється зростанням попиту на землю серед селянства, які були
спроможними купувати землі невеликими ділянками.
У перші пореформені десятиліття спостерігалася тенденція до активних
торгівельних поземельних відносин усередині дворянського стану. У Катеринославському повіті за 1861-1898 рр. було укладено 111 угод між дворянами, що
склали 28,5% від загальної кількості із залученням 66,5% торгівельного обігу
землі [3, с.161]. У такий спосіб вони прагнули придбати за вигідними цінами привабливі для сільськогосподарського використання земельні ділянки або такі, що
межували з їхніми угіддями, а натомість позбутися тих, що не представляли еко143

номічного інтересу тощо. Логічним наслідком процесу стрімкого зростання загальної кількості приватних власників при практично незмінних показниках серед
дворян стало зменшення удільної ваги земельної власності останніх. Якщо на
1887 р. дворянські володіння складали 1/3 загальної кількості, то на 1905 р. їхня
частка складала лише 1/5. У Бахмутському, Новомосковському, Маріупольському
повітах розміри маєтків катеринославського дворянства зазнали найбільшого по
губернії скорочення, користуючись попитом у місцевих селян, які купували їх переважно дрібними ділянками [5, с.40].
Незважаючи на значні земельні втрати, південноукраїнське дворянство залишалося міцним і впливовим земельним власником. Зосередження в руках дворян
великих земельних просторів (1/5 усієї площі земельного фонду та понад 1/3 приватновласницьких земель) давало їм можливість активно впливати на аграрні
відносини, незважаючи на те, їхня частка у загальній чисельності населення становила усього півтора відсотка. Деякі повіти регіону продовжували утримувати
славу традиційно «дворянських». Зокрема, у Верхньодніпровському, Катеринославському та Новомосковському повітах Катеринославській губернії місцевим
дворянам належала половина приватновласницьких земель та домінуюча позиція
у загальній площі земельного фонду губернії. Маріупольський повіт традиційно
відрізнявся найменшою (25%) в губернії концентрацією дворянських володінь.
Тож з одного боку, спостерігалося ослаблення традиційної земельної міці дворян-латифундистів, проте з іншого боку, їхня впливовість у земельних відносинах
та сільськогосподарському виробництві, як мінімум, зберігалась.
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В. Г. Лазаренко
ПСИХОНАГОРОДНІ ПОРТРЕТИ
ГЕРОЇВ КАНДИДАТІВ В ЧЛЕНИ ПОЛІТБЮРО ЦК КПРС
Метою цієї роботи є розгляд і оцінка здібностей Кандидатів в Члени Політбюро ЦК КПРС з точки зору психоісторії. Для розуміння цієї проблеми автором
був введений в науковий обіг термін психонагородні портрети.
В процесі проведення джерелознавчого аналізу нагород трьох Кандидатів в
Члени Політбюро ЦК КПРС було виявлено ряд спільних особливостей їх нагороджень – це вручення вищих нагород СРСР «за великі заслуги перед Комуністичною партією і Радянською країною в комуністичному будівництві і в зв’язку з 50,
60, 70 і 75 річчя з дня їх народжень. Традиція присвоєння повторних вищих відзнак держави номенклатурним працівникам до ювілеїв була започаткована
М.С.Хрущовим (16.04.1964) з присвоєння йому звання Героя Соц. праці з врученням - ордену Ленина до 60 річчя (16.04.1964) і до 70 річчя ордена Ленина і медалі
«Золотая Звезда» з дня народження [1, с.1-2]. Генсек Л.І.Брежнєв і Члени Політ144

бюро ЦК КПРС в негласному змаганні за кількість нагород намагалися стати багатократно відважними людьми.
Т.Я.Кисєлєв до 50 річчя з дня народження отримав (11.08.1967) орден Ленина. Медаль «Серп и Молот» № 18 879 і орден Ленина № 429447 отримав
11.08.1977 р. на посаді голови Ради Міністрів Білоруської РСР за видатні досягнення в області керівництва галузями промисловості Білоруської РСР і в зв’язку
з 60-річчям з дня народження. Крім того був нагороджений іще трьома орденами
Ленина. До 65 річчя (11.08.1982) отримав орден Октябрьской Революции [5, с.
218]. За трудові досягнення нагороджений орденом «Знак Почета» і медаллю «За
трудовую доблесть» [2, с. 1-2].
Б.М.Пономарьов першим орденом Ленина нагороджений на посаді замісника завідуючого відділом міжнародної інформації ЦК ВКП(б) (27.06.1945) за успішне виконання завдань уряду в період Великої Вітчизняної війни.
В повоєнний період на посаді завідуючого відділом ЦК КПРС по зв’язкам з
іноземними комуністичними партіями нагороджений двома орденами Трудового
Красного Знамени (28.06.1955, 15.02.1961) і двома орденами Ленина (03.03.1958,
02.12.1971). До 60 річчя з дня народження отримав (16.01.1965) третій орден Ленина, до 70 річчя (17.01.1975) за видатні заслуги перед Комуністичною партією
і Радянською державою і в зв’язку з 70-річчям з дня народження отримав п’ятий
орден Ленина № 422515 і медаль «Серп и Молот» № 16 047, до 75 річчя
(16.01.1980) орден Октябрьской Революции, до 80 річчя (16.01.1985) шостий орден Ленина [3, с. 1-2]. В зв’язку з 40-річчям Перемоги радянського народу в Великій Вітчизняній війні закритим указом від 23.04.1985 р. нагороджений орденом
Отечественной войны 1 ступеня і ювілейною медаллю «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» [4, с. 30-31].
С.Л.Соколов Першу нагороду медаль «За Отвагу» № 186 отримав за бої біля
озера Хасан. В період Другої світової війни на посаді начальника штаба Управління
командуючого бронетанковими і механізованими військами Карельського фронту
в званні полковника нагороджений орденом Красной Звезды № 90450 (14.01.1943),
медалями «За боевые заслуги (03.11.1944 за бездоганну службу Червоній Армії),
«За оборону Советского Заполярья» і «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (посвідчення № 00056230 від 22.06.1945) [7]. В післявоєнний період за бездоганну службу в Радянській Армії нагороджений другим
орденом Красной Звезды № 2 717044 (06.11.1947) і орденом Красного Знамени №
391461 (20.04.1953) і відомчою медаллю «За безупречную службу в Вооруженніх
Силах СССР 1 ступеня. В зв’язку з 50-річчям Радянської Армії нагороджений другим орденом Красного Знамени № 488672 (22.02.1968) [5, с. 1-2].
Перший орден Ленина № 397145 отримав до 60 річчя з дня народження
(30.06.1971). Як учасник Великої Вітчизняної війни нагороджений орденом «За Службу Родине в Вооруженних Силах СССР 3-го ступеня № 14 (30.04.1975) [5, с.1-2].
Медаль «Золотая Звезда» № 11 438 і орден Ленина № 428625 отримав
28.04.1980 р. на посаді першого замісника Міністра оборони СРСР за особисту
мужність і уміле управління військами, проявлені при наданні інтернаціональної
допомоги Демократичній Республіці Афганістан [10,с.33-35]. Указом від
06.05.1982 р. нагороджений орденом Суворова 1-го ступеня № 410 [5, с. 1-2].
В зв’язку з 40-річчям Перемоги радянського народу в Великій Вітчизняній війні
закритим указом від 23.04.1985 р. нагороджений орденом Отечественной войны 1
ступеня № 456226 і ювілейною медаллю «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» [4,с.30-31]. Третій орден Ленина № 434024 отримав до 75
річчя з дня народження (30.06.1986). Удостоєний 10 ювілейних медалей.
Таким чином при аналізі психонародної статистики нагороджень Кандидатів
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в Члени Політбюро ЦК КПРС, яскраво проявилася різниця в тенденціях удостоєння їх вищих державних нагород СРСР до ювілеїв. По кількості ювілейних золотих зірок і орденів Ленина лідирує Б.М.Пономарьов (6). Порушив номенклатурну
традицію ювілейних нагороджень С.Л.Соколов, який отримали золоту зірку за
конкретні заслуги. Нагородні подарунки до 40-річчя Перемоги ордена Отечественной войны отримали Б.М.Пономарьов і С.Л.Соколов.
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Г. М. Виноградов
СВІТСЬКІ ВИМІРИ МІСТИЧНО-СИМВОЛІЧНОГО ПІДҐРУНТЯ
СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
Християнство, як будь-яка інша розвинута релігійно-світоглядна система, базується на абсолютному пріоритеті духовних принципів над матеріальними, містично-символічної сфери над реальною; тому очевидно, що середньовічна християнська цивілізація як інтелектуальний проект і скоординована сукупність
більш-менш вдалих практичних соціальних, політичних, культурних тощо заходів мала створене переважно на зразках біблійного і римського державотворчого
досвіду містично-символічне підґрунтя. Зрозуміло, що вже з перших десятиліть
IV ст., зокрема від так званого Медіоланського едикту імператора Костянтина 313
р., згідно якого християнство посіло законне місце в Римській Імперії спочатку
поряд з іншими численними релігіями, перед державною владою в процесі поступової християнізації імперії та сусідніх територій гостро постала проблема кваліфікованого координування суто релігійних підвалин нового монотеїстичного віровчення, обраного в якості офіційної релігії, з великим обсягом соціально-економічних, політичних, дипломатичних, військових тощо проблем, більшість з
яких пройшли процес походження і формування в період панування численних
язичницьких культів і панування релігійної толерантності республіканського і імператорського Риму. Крім того, як добре відомо, християнство своїми витоками
пов’язане з етнічно інтровертним іудаїзмом і з регіонами Близького Сходу і Північно-Східної Африки, нечисленними єврейськими громадами з досить специфічними консервативними традиціями культурно-релігійного ізоляціонізму, тому
трасформація християнського вчення в якості державної релігії до складного в етнічному, культурному, релігійному соціуму Римської Імперії та, поступово, за її
межі об’єктивно породжувала великий комплекс досить складних проблем, від
вирішення яких залежав успіх у розробці теоретичної моделі християнської цивілізації та її практичної реалізації.
Найефективнішим способом подолання зазначеної територіально-етнічної обмеженості перших християнських громад, з обов’язковим збереженням притаманних останнім корпоративно-солідарних рис, стала організація суспільного життя
в такий спосіб, коли все населення без винятку були парафіянами церков і забов’язані були щонеділі та на свята відвідувати храми, брати участь у літургії,
вислуховувати проповіді та, що особливо важливо, регулярно сповідуватися і нести покаяння. Це мало дисциплінувати та згуртовувати соціум, незалежно від соціального чи майнового статусу його членів. Світський сегмент життя в його економічному, соціальному, політичному та іншому вимірах також організовувався
в аналогічний спосіб: так звана феодальна (сам термін має підкреслено теологічне
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смислове навантаження) система вибудовувалася на зразком Небесної Ієрархії, біблійних взірцях стосунків між Богом та людьми, які були покладені в основу дихотомії «сеньйор – васал», взагалі вся середньовічна християнська цивілізація територіально ґрунтувалася на біблійній схемі поділу землі між синами Ноя Сімом,
Хамом і Яфетом, а принципи поділу теренів конкретних країн між синами володаря були орієнтовані на поділ Ізраїлю Волею Творця між синами Якова.
З огляду на ту цілком об’єктивну обставину, що, у відповідності до ретельно
розробленої інтелектуальної містично-символічної моделі, християнське Середньовіччя цілком виправдано територіально могло претендувати на охоплення Євразійського та Африканського континентів з колосальною кількістю народів з різноманітними звичаями і традиціями, землі з слабкими і несистемними зв’язками,
об’єктивною неможливістю будь-якої християнської країни охопити ефективним
адміністративним апаратом розлогі терени з точки зору контролю за збиранням
податків, виконанням розпоряджень центральної чи місцевої влади тощо, свого
роду «містками» між різноманітними світськими і духовними компонентами соціумів насамперед мали стати два таїнства поміж інших, утверджених в християнській традиції, а саме священства і сповіді. Таїнство священства в ідеалі створювало ситуацію, коли священних не тільки мав розглядатися в якості духовного
батька кожного парафіянина, але вважався живим ідеалом святості (що прямо відображалося і в термінології: священик, святий отець та похідних від них), не будучи канонізованим, мав бути абсолютним авторитетом, втіленням християнських чеснот. Тільки в такий спосіб можна було розраховувати на повну відвертість
під час сповіді, яка гарантувала абсолютну таємність і нерозголошення змісту, а
це давало можливість священику відстежувати усі без винятку тенденції в діях і
думках своїх парафіян, помічаючи вже перші симптоми можливих негараздів чи
позитивних зрушень, придушуючи епітиміями чи в інший спосіб перші по суті у
зародку і заохочуючи до реалізації других.
Інститут чернецтва, крім іншого, створював реальні можливості для подоланні за виправданих обставин суворої ієрархічної системи, коли по-справжньому
талановита і праведна людина, навіть низького соціального походження, через чернецтво могла отримати гарну освіту, реалізуватися як богослов чи авторитетний
духовний лідер, до якого зверталися за порадами і благословеннями навіть аристократи до монархів включно.
Таким чином, середньовічна християнська цивілізація спромоглася створити
досить ефективну збалансовану систему співвідношення між складовими містично-символічного підґрунтя, орієнтованого насамперед на біблійні взірці, та
об’єктивними територіальними, етнічними, соціальними та іншими реаліями спочатку теренів Римської Імперії, а також, по мірі поширення ідей християнства на
германські, слов’янські, кельтські та інші народи, на європейські, північно-африканські та окремі азійські території з максимально повним врахуванням місцевих
особливостей, але за умови при тримання базових християнських засад.

В. В. Піскіжова
РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГРЕКІВ УКРАЇНИ:
СТАНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ
Міжетнічний фактор є одним з найбільш конфліктогенних у розвитку сучасної людської цивілізації. Так, однією з причин розпаду СРСР стало ігнорування з
боку цієї держави національно-культурних потреб народів, які проживали на її
теренах, обмеження їхніх прав і свобод, цілеспрямоване вчинення проти деяких з
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них таких злочинних актів як депортації за національною ознакою у 1930–40-х
рр., голодомор в Україні 1932–1933 рр. та ін. Проголошений 1985 р. партійним
керівництвом СРСР новий політичний курс, що увійшов до історії під назвою «перебудова», серед іншого був покликаний врегулювати наявні проблеми національного розвитку держави. У даній сфері дійсно відбулися позитивні зрушення.
Зокрема, впровадження нової концепції національної політики наприкінці 1980рр. сприяло відновленню національно-культурного життя народів СРСР, однак
цього виявилося недостатньо для досягнення міжнаціональної злагоди у суспільстві і збереження цілісності СРСР. Слід зауважити, що процеси, які відбувалися впродовж «перебудови» у середовищі етнічних спільнот СРСР засвідчили
їхній природній потяг до національно-культурної самореалізації.
Важливою подією національно-культурного життя українських греків стало
утворення Республіканського товариства греків України (далі – РТГУ). Установча
конференція була скликана за ініціативою групи активістів грецького походження
М. Колле, І. Ялі, С. Парпули та відбулася 23 грудня 1989 р. у м. Донецьку. У цьому
заході взяли участь делегати з багатьох областей УРСР, а також гості з інших союзних республік. Головою організації обрали Івана Ялі (помер 2006 р.). Ухвалений Установчою конференцією Статут РТГУ було зареєстровано Постановою
Ради Міністрів УРСР № 66 від 29 березня 1990 р. Мета діяльності організації була
сформульована відповідно до тогочасної політичної ідеології «перебудови» і
спрямована на «згуртування усіх верств грецького населення, яке проживає на території УРСР, задля вирішення задач перебудови сфери суспільного і політичного
життя країни, формування здорової, висококультурної громадської думки, особливо у молоді, в дусі інтернаціоналізму, розвиток почуття національної гідності
як прояву інтернаціональної свідомості» [3]. На відміну від мети діяльності організації, завдання були конкретизовані. Йшлося про задоволення національнокультурних потреб грецького населення, особливо у сфері освіти, народної творчості, суспільно-корисної праці, релігії. На членство в організації могли претендувати громадяни СРСР, іноземці й навіть особи без громадянства, які постійно
проживали в СРСР і досягли 16-річного віку. Примітним є те, що національна
приналежність членів не бралася до уваги. Основою РТГУ стали первинні організації (сільські і селищні) та їхні об’єднання в місцеві відділення (районні,
міські, обласні). Вищім керівним органом РТГУ визначалася Республіканська
конференція, яка мала скликатися не менш, ніж один раз на два роки.
Одразу після Установчої конференції, у межах визначених Статутом завдань,
РТГУ розпочало діяльність, спрямовану на їхню реалізацію. З метою забезпечення систематичної фінансової підтримки функціонування організації, у 1990 р.
було створено дочірнє підприємство «Логос», діяльність якого виявилася безрезультатною.
Серед звершень РТГУ слід відзначити започаткування у 1991 р. її друкованого
органу – газети «Логос», яка стала першим грецьким періодичним виданням на теренах УРСР [2]. Головним редактором «Логосу» був І. Ялі. На сторінках цього видання висвітлювалися важливі події національно-культурного життя грецької
спільноти УРСР, СРСР і зарубіжжя та ін. РТГУ виступило організатором науковопрактичної конференції «Греки Украины: поиск и формирование национальной
культуры», що відбулася в м. Донецьк 9–19 лютого 1990 р. [1]. Члени товариства
брали активну участь у Першому Всесоюзному фестивалі греків СРСР [5]. На
цьому заході з великим успіхом виступала член РТГУ – українська співачка румейського походження Тамара Каци, яку було визнано «кришталевим голосом
еллінізму». Необхідно також відзначити і успішну діяльність організації у напрямі
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розбудови мережі грецьких національно-культурних товариств на теренах УРСР.
21–22 грудня 1991 р. відбувся перший і останній з’їзд РТГУ, який у зв’язку з
проголошенням незалежності України констатував факт ліквідації РТГУ та заснування його правонаступника – Спілки греків України [4].
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Ю. П. Присяжнюк, Я. Л. Платмір
УКРАЇНСЬКІ СЕЛЯНИ РУБЕЖУ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.
У РЕФЛЕКСІЇ ГУМАНІТАРІЇВ
Пізнавальний інструментарій історика постійно вдосконалюється. У зв’язку з
останніми «поворотами», зокрема лінгвістичним та пост-гуманістичним, від служителя Кліо вимагається не лише уявляти, аналізувати та узагальнювати, а й глибоко
рефлексувати, дотримуючись при цьому певних схем і правил. При цьому, як зазначає Н.Яковенко, історик має виявляти неабияку пильність та докладати чимало інтелектуальних зусиль, щоб уникати численних пасток, які повсюдно підстерігають
його, зазвичай незалежно від того, якими парадигмами він послуговується.
Наукова проблема, про яку йдеться, охоплює весь спектр взаємодії селянства
та інтелігенції. Її ознаки легко помітити в тій ситуації, яка сформувалася в сучасній українській історіографії. В останні півтора десятиліття побачили світ фундаментальні праці, з одного боку, істориків-селянознавців (А. Заярнюк, О. Михайлюк, Ю.Присяжнюк, О.Приймак, В.Лисак та ін.), з другого, тих численних дослідників, які простежували процеси формування модерної національної спільноти
(В.Масненко, В.Тельвак, А.Кліш та ін.). Унаслідок «розходження тем» виник вакуум синтезуючих праць, покликаних «пов’язати» два світи – традиційно-селянський і модерно-інтелігентний.
Хронологічні межі кінця ХІХ – початку ХХ ст. – особливий період української
історії. Досліджувати його, локалізуючи тогочасне населення на традиційне й водночас модерне, дедалі менш продуктивно. Надто тепер, коли від служителя Кліо
вимагається справді карколомна мозаїка методологічних підходів та інтелектуальних конструкцій. Адже, крім усього, він вимушений постійно мати справу як із
більш-менш компетентними, так і не зовсім кваліфікованими критичними застереженнями щодо неспроможності уникати пасток міфотворення. І, варто визнати,
підстав для цього справді не бракує. Приміром, сам задум показати селянський
світ, яким він був насправді, наблизитися, так би мовити, до «живого селянина»,
таїть у собі безліч ризиків. Вочевидь ці небезпеки ліпше розуміють ті історики,
які своєчасно й професійно опановують методологічні інновації, але нерідко й
вони хибують спрощеністю та упередженістю.
Автори усвідомлюють усю складність роботи, яка очікує дослідників цієї проблематики. Одна з труднощів полягає в морочливості напрацювання сучасних
міждисциплінарних підходів, яких не уникнути і які мають акумулювати новітні
здобутки етнології, релігієзнавства, історії інтелектуального життя, також національно-визвольних рухів та ін. Ще один виклик – потреба деполітизації. Причому
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йдеться не стільки про деполітизацію першого порядку (виведення студій з-під
ідеологічно-замовного впливу), як другого – радикальну трансформацію ментальних мап, які визначають і продукують уявлюваний світ ієрархічності та взаємозалежностей мотивів, інтересів, цінностей.
А втім, досвід пропонованих інтерпретаційних практик уже існує і його потрібно знати. Так, добру оцінку ситуації, яка склалася на початок ХХ ст., дала людина з передовими для свого часу поглядами – М. Коцюбинський. У 1903 р. він
зазначав: «Живий організм українського народу зберіг лише коріння, його цвіт –
інтелігенція – зів’яв і обсипався. Ми бачимо безодню: по однім боці простий люд,
що живий традиціями колишнього, з другого – зденаціоналізована, збаламучена
інтелігенція, одірвана од народу» [1,с.336]. Тобто, на думку визнаного знавця «української України», український народ – це і «коріння», і «цвіт». До початку ХХ
ст. перше (селянство) «збереглося», друге (інтелігенція) «обсипалося». Як не дивно з погляду персональної приналежності, але М. Коцюбинський справедливо
вважав «живим» власне селянство, яке, на його думку, містило чи не всі сегменти
«нормальної та самодостатньої соціокультурної системи». Інтелігенція ж не впоралася зі своєю місією. Пропоновані нею погляди та проекти виявляли лише тимчасову життєву спроможність та ефективність. На наш погляд, проблема елітних
прошарків лишається ключовою дотепер.
Повернутися до неупередженого, незаангажованого канонами конкретної епістемології розуміння можуть допомогти міркування М. Вебера, де традиційний
світ селянства подано як тло для пояснення сутності капіталістичного приватного
господарства. Німецький соціолог уявляв селянина, його господарство як такі, що
не орієнтовані на політичний чи раціоналізований на основі строгого розрахунку
економічний успіх, а «живуть сьогоднішнім днем» [2,с.67].
З огляду на сказане, історики, учені-гуманітарії мають відмовитися від практики уявляти, аналізувати, оцінювати традиційних селян із позиції людей культурно-мистецького міста (здавалося, що цю практику вже подолано, проте не всіма
й не скрізь). Водночас, звернення до досвіду письменників та інших інтелектуалів
є важливим, оскільки їхній досвід виправдано залучати як першочерговий індикатор суспільної свідомості, громадських настроїв, інтелектуальних практик. Іншими словами, корисним має стати той спектр публічного самовираження інтелігенції, котрий так чи так позначався як на історії селянства, так і його осмисленні
самими представниками «розумових професій».
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А. В. Ставицька
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ У ВИВЧЕННІ ІСТОРІЇ: ДО ІСТОРІОГРАФІЇ ПИТАННЯ
Сучасні процеси глобалізації зумовлюють суттєві зміни в системі освіти. Першочерговими завданнями педагогів стають підготовка учнів/студентів до повноцінного осмисленого сприймання різноманітної інформації, розвиток критичного
мислення, створення умов для самостійного пошуку знань учнями. Педагог є вже
не виключно транслятором знань, а ментором, наставником, тьютором, покликаним активізувати пізнавальну активність учнів/студентів, мотивувати їх до проектної діяльності.
150

За Концепцією Нової української школи реформування педагогіки загальної
середньої освіти передбачає перехід до педагогіки партнерства між учнем, вчителем і батьками, що потребує ґрунтовної підготовки вчителів за новими методиками і технологіями навчання, зокрема інформаційно-комунікативними технологіями [4].
Використання інформаційно-комунікаційних досліджень на уроках історії
аналізувала низка вітчизняних вчених. Так, Ж. Гаврилюк у розвідці вказує на те,
що ІКТ на уроках історії застосовуються для досягнення «більш глибокого осмислення навчального культурологічного матеріалу, образного сприйняття, посилення емоційного впливу історії на особистість учня, його «занурення» в досліджувану епоху, сприяння впровадженню новітніх інформаційних технологій у
процеси управління освітою» [1].
О.Гончарова аналізуючи методичні умови реалізації ціннісно-діяльнісного
підходу при вивченні нової історії в школі при використанні ІКТ, стверджує, що
«ціннісно-діяльнісний підхід є ефективним у навчанні суспільствознавчих предметів, а засновані на подібному підході методи і форми навчання створюють
умови для максимального наближення навчання до потреб і життя учня, не перевантажуючи його, а використання ІКТ – робить процес засвоєння інформації цікавим та перетворює складну за змістом історичну інформацію на просту для засвоєння» [2, с.46].
Н.Химиця зазначає, що соціальні мережі стали новим засобом створення історичних джерел, адже вони надають доступ до свідчень очевидців подій: громадянактивістів, політичних лідерів, місцевих жителів, у текстовій формі, персоніфіковано. Документація, матеріали мас-медіа, статистичні матеріали, фото й відео документи задають нові вектори історичних досліджень [6, с. 159].
О.Чубукова та І.Пономаренко стверджують, що використання технології доповненої реальності в навчальному процесі у сучасних ВНЗ позитивно впливає на
процес навчання, оскільки студентам подобається використовувати такий додаток
та технологію у цілому [7, с. 24].
Інструментами дослідника, вчителя/викладача історії звісно є й інтернет-ресурси. В. Стецюк акцентує увагу на сайті The Programming Historian як унікальному мережевому посібнику для істориків-дослідників та викладачів історії, який
пропонує унікальну за кількістю та різноманіттям тем, а також надзвичайно просту й доступну особам без спеціальної підготовки в сфері комп’ютерних наук методологічну базу, котра дозволяє вченим-гуманітаріям шляхом виконання
нескладних задач використовувати сучасне програмне забезпечення у своїх дослідженнях [5].
Інформаційне наповнення інтернет-ресурсів історії України в глобальній
комп’ютерній мережі проаналізували Ж. Мина та А. Пелещишин [3].
Таким чином, низка вітчизняних вчених акцентують увагу на використанні
інформаційно-комунікаційних досліджень у вивченні історії як одній з найважливіших тенденцій сучасного освітнього процесу.
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№ 988-р від 14 грудня 2016 року. URL: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/ (дата звернення:
12.12.2019). 5.Стецюк В. Інтернет-ресурс «The Programming Historian» як інструмент дослідника та викладача історії. Проблеми дидактики історії: збірник наукових праць. Кам’янецьПодільський, 2016. Вип. 7. C. 135–142. 6.Химиця Н. Міждисциплінарність вивчення історичних
джерел, згенерованих у соціальних мережах та її кліометрична складова. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. 2016.
Вип. 1. Ч. 4. С. 157–160. 7.Чубукова О.Ю., Пономаренко І.В. Інноваційні технології доповненої
реальності для викладання дисциплін у вищих навчальних закладах України. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2018. № 16. С. 20–27.

О. І. Хромова
ІСТОРІЯ ПОВСЯКДЕННОСТІ
ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ПІЗНАННЯ ЛЮДИНИ В ІСТОРИЧНОМУ ПРОЦЕСІ
В останні роки дослідження з історії повсякденності, які в західноєвропейській історичній науці були започатковані в середині минулого століття, стали одним із провідних напрямків наукових студій і українських фахівців. Історія повсякденності поступово перетворюється з дещо екзотичного на важливий напрямок української історіографії. Про це свідчать і кілька захищених дисертацій з
проблем повсякденної історії (М.Герасимової, Т.Заболотної, О.Пенькової, О.Прохоренко, Н.Хоменко, Т.Нагайка), і проведення всеукраїнських конференцій, присвячених цим проблемам, і наукові статті та монографії українських вчених, що
з’явилися в останні десять років (В.Головко, О.Коляструк, О.Удод та ін.).
Сьогодні повсякденність як сфера дослідження гуманитаристики, в тому числі
й історичної науки набула самодостатності, історія повсякденності сформувала
свої методологічні підходи та власний інструментарій. Проте все ще існує певна
термінологічна невизначеність щодо самого змісту поняття «повсякденність»,
немає й усталеної думки щодо конкретних методів розкриття динаміки суспільства через призму повсякденного життя окремих людей. Тому, напевно, в українських підручниках для внз та підготовки до ЗНО все ще зберігається радянська
схема викладення історії того чи іншого періоду: економічний розвиток –
політичне життя – культура, яка не залишає місця історії «життєвого світу» людини. В шкільних підручниках є окремі глави, присвячені побуту та звичаям різних верств населення в певні часи – але в цьому випадку історія повсякденності
зводиться до побутової історії. Натомість сучасних школярів та студентів все
менше цікавлять загальні тенденції економічного розвитку чи аналіз політичних
процесів, і все більше – дрібні деталі особистого життя окремих історичних діячів,
мотиви прийняття ними тих чи інших рішень, соціокультурна реальність «маленької людини» в переломні епохи. А це вимагає більш детальної розробки основних
дефініцій та методів історії повсякдення та включення результатів таких історичних досліджень в шкільні та університетські курси історії України.
Повсякденність є безпосередньою реальністю людського буття, яка з одного
боку, має складну багатошарову структуру, а з іншого – втілює «єдність, цілісність
та неперервність життя особистості, виражаючи його наповненість подіями і розкриваючи значення конкретних подій життєвого процесу» [3]. Повсякденність як
сфера безпосередності, в якій людина живе і діє, має досить складну структуру. В
якості її основних складових елементів, на нашу думку, можна виділити наступне:
1) сукупність звичайних дій, спрямованих на задоволення первинних базових потреб (споживання їжі, виконання гігієнічних процедур, облаштування житла, турбота про здоров’я); 2) сукупність дій, відносин, структур поведінки, що пов’язані з
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індивідуальними переживаннями та міжособистісними контактами (сфера комунікації, дозвілля); 3) система життєвих орієнтирів – моральні норми, цінності,
звички, пріоритети, смаки; 4) праця як засіб самореалізації, самовтілення особистості в наявному бутті та джерело задоволення потреб людини.
Отже, дослідження історії повсякденності – це, передусім, за словами одного
з засновників цього напрямку історичної науки на Заході, Ф. Броделя, − дослідження людської свідомості, психології та соціальної поведінки людей для розуміння «духу часу» [1]. Це, з одного боку, метод пізнання людини в історії – саме
тих її мотивів та переживань, які інколи змінюють вектор розвитку суспільства,
виводять його на якісно новий рівень чи сприяють його занепаду. А з іншого боку,
в повсякденності акумулюються всі сфери людського буття, будь-який елемент
суспільної системи знаходить в ній своє певне відображення, в проявах повсякдення відбивається вся структура суспільних відносин в певний історичний період.
Тому на основі аналізу повсякденності історик здатний зробити висновки про
стан суспільства в цілому, на різних його рівнях. Але найголовнішим є те, що
історія повсякденного життя, включена до загальної історії робить її більш людиноцентричною та зрозумілою молодому поколінню. Історія повсякденності
пов’язана з індивідуальною практикою, яка може бути співвіднесена з індивідуальним досвідом учня або студента, викликати співпереживання, емпатію, що,
безумовно, допомагає краще зрозуміти економічні, політичні й соціальні процеси.
Підсумовуючи сказане, можна зробити наступні висновки. Важко не погодитися з О. Удодом, що «повсякденність − це лише один ракурс розгляду історії
суспільства та історії окремої людини, який не в змозі дати всебічну інформацію
для розуміння динаміки людства» [2, с.8]. Але, безперечно, сьогодні це має бути
одним з ключових методологічних підходів до вивчення історії, оскільки дозволяє
розкрити вплив діяльності окремої людини на суспільство в цілому, зрозуміти мотиви поведінки мас та видатних осіб, показати роль , на перший погляд, загальнозрозумілих та нецікавих рутинних практик в історичному процесі. Саме такий
підхід здатний пробудити у молоді справжній інтерес до минулого свого народу.
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В. М. Шевченко
БАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО СРСР
УЧАСНИКАМИ ДЕМОКРАТИЧНОГО КОНГРЕСУ
При вивченні історії політичних рухів важливе місце займають дослідження
програм, що пропонуються ними для розвитку суспільства. Історію демократичних рухів у СРСР неможливо повністю висвітлити, не знаючи їхніх планів щодо
майбутнього державного устрою.
Демократичний конгрес був об’єднанням опозиційних до КПРС партій соціал-демократичної, ліберальної, націонал-демократичної та загальнодемократичної орієнтацій [2]. Учасники Демократичного конгресу провели у Харкові конференцію 26 – 27 січня 1991 р. Першочерговим питанням, що обговорювалося на
конференції, було ставлення до майбутнього СРСР та референдуму про збереження СРСР [4].
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Конференція Демократичного конгресу розробила принципові засади майбутньої угоди. Проект, який в основному був створений Науковою радою Партії демократичного відродження України та ухвалений Демократичним конгресом з незначними доповненнями, мав назву «Угода про Співдружність Суверенних Держав». Цей документ після незначного редагування був схвалений Міжпарламентською конференцією демократичних фракцій, яка була скликана 22 квітня 1991 р.
за ініціативою Демократичного Конгресу. Кожна республіка СРСР мала обрати
залишатися у складі федерації чи ставати незалежною. Співдружність Суверенних Держав могла бути дворівневою: до неї мали увійти усі радянські республіки,
а також СРСР у випадку, якщо якісь республіки залишаться у складі федерації [1].
Заява Демократичного конгресу «Про Союзну угода та референдум» відзначила юридичну неправомочність запланованого референдуму, оскільки
суб’єктами СРСР відповідно до Союзної угоди 1922 р., а не громадяни СРСР чи
будь-які союзні органи. Конгрес запропонував Верховним Радам республік відмовитися від проведення Всесоюзного референдуму, натомість – провести республіканські референдуми, поставивши громадянам чітке та зрозуміле запитання
про вибір: федеративна держава Союз Радянськи Соціалістичних Республік чи добровільна Співдружність Суверенних Держав [3].
Діяльність Демократичного конгресу сприяла мирному розпаду СРСР. Проект
Співдружності Суверенних Держав був спробою поєднати незалежність колишніх радянських республік та міжреспубліканську економічну інтеграцію.
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В. Г. Бойко
ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ В ШКОЛІ: РАДЯНСЬКИЙ ДОСВІД
І СУЧАСНІСТЬ
Доповідь присвячена особливостям викладання історії в школі, які визначалися рівнем розвитку шкільної історичної освіти в СРСР, а надалі й у незалежній
Україні. Ставиться завдання визначити залежність освітньої концепції від рівня
політичного, економічного і соціального поступу країни.
Для з’ясування мети шкільного курсу історії нерідко рухаються кількома
шляхами. Якщо слідувати формальній логіці, то ціль і завдання шкільного курсу
історії мають визначатися потенційними очікуваннями від нього основних чинників
впливу, серед яких, насамперед, держава, суспільство та історична наука. Кожен із
них прагне через викладання історії виховати в учневі особливі якості, до яких зараховують патріотизм, розуміння ролі держави й механізмів функціонування владних інститутів, особистісні якості, які забезпечують дотримання загальнолюдських
цінностей, і здатність успішно діяти в багатокультурному середовищі та ін.
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Звісно, для гармонійного розвитку молодої людини вкрай важливо озброїти її
знаннями про минуле. Виходячи із параметрів соціальної педагогіки, навчання історії є своєрідним засобом соціалізації, за допомогою якого забезпечується комплексне засвоєння індивідуумом певної системи знань, норм і цінностей, що забезпечать йому в майбутньому повноцінне членство у суспільстві. Як відомо,
структуру і зміст історичної освіти, а в цілому і всієї шкільної, визначають цілі та
завдання, що ставляться державою перед школою й водночас відповідають природі політичного ладу, рівню економічного й соціального розвитку, духовним і
моральним цінностям суспільства.
Відомо що, політичні зміни стимулюють перетворення в економічній системі
і соціальній структурі суспільства. Так сталося після Жовтневої революції 1917
р., коли новий режим з легкістю й притаманним йому радикалізмом відмовився
практично від усіх цінностей попереднього ладу. Через це переможці з усією завзятістю взялися за ударне творення нової системи політичних, матеріальних, духовних і моральних цінностей. Звісно, зміни торкнулися й освіти.
На початковому етапі становлення радянської освіти за ініціативою більшовицького лідера розпочалося впровадження «єдиної, трудової та політехнічної
школи», суть якої зводилася до навчання на основі робітничих книг, з урахуванням краєзнавчого матеріалу. Тут не передбачалося вивчення історії як предмету і
формувалися узагальнені суспільствознавчі знання [2].
Однак, згодом провідною задачею, яка ставилася перед школою, стало формування особистості, озброєної ідеями наукового соціалізму, здатної брати активну участь у будівництві соціалістичного суспільства. В шкільній освіті скасували
комплексні програми і запровадили класно-предметно-урочну форму навчання.
Відповідні корективи були внесені в шкільні навчальні плани і програми, відбулося удосконалення форм і методів організації навчання, а історія як самостійний
навчальний предмет почала вивчатися з 3-го по 10-й класи [6, с. 55-56].
Таким чином, на історію, як шкільний предмет, покладалося завдання щодо
формування основних якостей радянських дітей, серед яких любов до соціалістичної батьківщини і ненависть до всього капіталістичного, прищеплення почуттів
«соціалістичного й пролетарського» інтернаціоналізму і ненависть до всього «буржуазного», сприйняття «соціалістичного ладу як найкращого і найсправедливішого суспільного ладу» в світі, виховання «комуністичної ідейності і моральності» й т. ін. [1].
Упродовж перших двох післявоєнних десятиліть відбулося суттєве корегування завдань і принципів викладання шкільної історії, що закріплювалося на законодавчому рівні. Слід зазначити, що через вивчення шкільних курсів історії переслідувалася мета озброїти учнів міцними знаннями, які сформують у школярів
комуністичний світогляд. Згодом цей спектр очікуваних результатів навчання в
школі розширився і до вже існуючих вимог додалися й інші важливі освітні, виховні і розвивальні завдання. Серед таких, наприклад, формування історичної свідомості, політичного мислення, виховання громадянськості й ін., які, в загальному і в цілому, характерні і для демократичного суспільства.
Отже, розпочаті з середини 1980-х років в радянському суспільстві процеси
демократизації суспільно-політичного життя, напряму позначилися на цілях і завданнях шкільної історичної освіти. Вчителі отримали можливість знайомити учнів не лише з соціалістичними і комуністичними ідеалами, але й у цілому із загальнолюдськими, національними, духовними і моральними цінностями.
На початку 1990-х років в усіх радянських республіках розпочалися кардинальні політичні зміни, що згодом призвело до справжньої й глибинної переоцінки
фундаментальних духовних основ українського суспільства, нажаль, на тлі певного занепаду культурних традицій та моральних надбань. У системі освіти, перш
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за все в середній школі, ці процеси породили певну розгубленість, суперечливість
і безсистемність у вихованні та навчанні підростаючого покоління. Стало очевидним, що саме гуманітарна освіта має формувати особистість школяра, готувати
його до життя у світі, який постійно змінюється, вчити сучасним формам спілкування, розвивати здатність до швидкого засвоєння інформації й прийняття рішень. Практично упродовж усього періоду незалежності в країні триває непростий процес становлення нової системи освіти, орієнтованої, зокрема, на входження у світовий та європейський освітній простір. Цей реформаційний поступ
супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії та практиці, освітній
парадигмі в цілому [5, с. 15].
Сучасний підхід у викладанні історії передбачає єдність знань, ціннісних відносин і пізнавальної діяльності школярів. Серед завдань, які ставляться перед шкільною історичною освітою, важливе місце відведено розвитку в учнів інтересу до
історії як сфери знань і навчального предмета, задоволенню власних освітніх запитів і вміння їх задовольняти. Передбачається, що діти зможуть здобути і засвоїти системні знання про головні події, явища та тенденції в історії України й світу,
ознайомитися з духовними і культурними надбаннями, історико-культурними
традиціями українського народу і цивілізації в цілому й т. ін. [4].
На наш погляд, найвдаліше мету і завдання шкільного курсу історії України
викладено в проекті «Концепції та програмах викладання історії України в
школі». Тут передбачається формування вільної особистості, яка визнає загальнолюдські та національні цінності й керується морально-етичними критеріями та
почуттям громадянської відповідальності у власній поведінці; переслідується завдання виховати громадянську свідомість і зорієнтувати учня на патріотичне почуття приналежності до власної країни…; прищепити молодій людині почуття толерантності й поваги до різних поглядів, релігій, звичаїв і культур й т. ін.
Таким чином, мета і завдання викладання історії в школі визначалися в процесі формування і розвитку шкільної системи історичної освіти в країні. Вони залежали від етапу політичного, економічного і соціального її розвитку.
Якщо говорити за СРСР, то в цілому цілі і завдання викладання історії в школі
були спрямовані на соціалістичне сьогодення і комуністичне майбутнє. Для цього
періоду характерне ігнорування необхідності формування в громадянина вільної
особистості; обов’язки учнів переважали над правами і свободами юного громадянина; слабка соціальна спрямованість і зависока політизація навчання і виховання історією.
Щодо незалежної України, то метою вивчення історії України в школі є виховання громадянина і патріота країни, людини, яка сприймає себе невід’ємною частиною українського народу, поділяє, поширює та примножує національні цінності. Основою для цього є засвоєння учнями способів пізнання історії та набуття
певного набору знань, необхідних для розуміння історичних подій та процесів.
Окрім того, курс історії України має сприяти індивідуальному інтелектуальному
зростанню особистості учнів за допомогою розвитку в них певних психологічних
якостей та характеристик, насамперед мислення, а також емоційної сфери,
пам’яті, уяви тощо.
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О. О. Бабенко, М. М. Медвідь
РОЗМІНУВАННЯ КІРОВОГРАДА У СІЧНІ 1944 РОКУ
Однією зі сторінок героїко-драматичних подій Другої світової війни є Кіровоградська наступальна операція військ 2-го Українського фронту, унаслідок якої 8
січня 1944 року було звільнено обласний центр від нацистських окупантів. Під
час інженерної розвідки міста виявилось, що перед своїм відступом нацисти
підготували м.Кіровоград до повного знищення мінно-вибуховими пристроями.
Частини 27-ї окремої інженерної бригади спеціального призначення (командир – полковник М. С. Васильєв) уже в день звільнення міста від частин вермахту
розпочали його розмінування, про що йдеться у «Доповіді начальника штаба 27-ї
окремої інженерної бригади спеціального призначення про результати розмінування м. Кіровограда з 8 до 18 січня 1944 р.», що зберігається у фондах Державного архіву Кіровоградської області.
Роботи з розмінування були проведені у великих обсягах, адже в місті були
заміновані усі промислові підприємства, аеродроми, об’єкти залізничної інфраструктури та мости, споруди культурно-мистецьких закладів, урядових та громадських установ, будинки житлового фонду – як у центрі міста, так і на його
околицях.
На думку радянських фахівців підготовку обласного центру до знищення
гітлерівці провадили згідно заздалегідь розробленого плану, цілеспрямовано й
централізовано. У якості знаряддя нищення міста були використані насамперед
міни, заряди толу, донаріту, авіаційні бомби різних калібрів, артилерійські снаряди. Окрім цього було використано інші види вибухових пристроїв, у деяких
випадках навіть гранати.
Більшість фугасів, що були встановлені у різних місцях, було розраховано на
електричний спосіб підриву. При цьому система їхньої установки та устрій вибухової мережі давали можливість здійснити вибух не тільки від місцевої електромережі, але й від будь-якої іншої, на приклад, – пересувної електроустановки, що
могла бути використаною для підриву об’єктів міста вже зайнятого частинами
Червоної Армії.
Перед відходом з Кіровограда частини вермахту встигли здійснити підрив деяких підприємств, що призвело до їх повного або часткового руйнування. Але повністю втілити у життя свій план руйнування міста німцям з різних причин все ж
не вдалося.
8 та 9 січня 1944 року ескадрильї Люфтваффе здійснили жорстокі бомбові
атаки на Кіровоград. Очевидно за задумом німецького командування під час посиленого бомбардування міста, зайнятого частинами Червоної Армії, мали здетонувати авіаційні бомби великих калібрів зі встановленими детонаторами з годинниковими механізмами, які вже були знешкоджені саперами ще до початку авіональотів.
Загалом саперами було знайдено та знешкоджено 2124 вибухові пристрої з
160,6 тонн вибухових речовин різноманітної сили та обсягу.
Розмінуванням було попереджено руйнування більш ніж 50 важливих
об’єктів. Так, у цехах заводу «Червона Зірка» були зняті фугаси та авіаційні бомби
загальною вагою 5 тон. Автомобільні майстерні на вулиці Театральній було
заміновано 8 тонами боєприпасів. На канатній фабриці було знешкоджено 3 тони
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вибухових речовин та 180 протитанкових мін. Тільки на аеродромі було знайдено
фугасів з вибухових речовин та авіаційних бомб на 80 тон загальної ваги. Гребля
КРЕС на р. Інгул була заряджена 14 фугасами та авіабомбами загальною вагою
більш ніж 5 тон.
До вибуху також було підготовлено важливий у стратегічному плані залізничний міст через р. Інгул, трикотажну фабрику, театр, концтабір, млин на Театральній вулиці, залізничне депо, залізничні склади, водокачку та інші важливі інфраструктурні об’єкти. Для їхнього підриву гітлерівцями було використано 624 інженерні фугаси та заряди, 50 авіабомб перероблених у фугаси, 832 штуки авіабомб
СД-1 та СД-2, 18 артилерійських снарядів та різні гранати. Кількість різноманітних вибухових пристроїв-сюрпризів сягала 23.
Виявлено значну кількість мінерного обладнання на складах (понад тисячу
протитанкових, та майже таку ж кількість протипіхотних мін, 10800 детонаторів
для мін, 9000 капсульних детонаторів та 600 електродетонаторів, 62 мінометні
міни).
Наведене свідчить про те, що інженерні чи саперні частини вермахту мали
значний арсенал засобів для мінування, а відтак і величезний досвід різноманітних робіт з мінування місцевості, будівель та об’єктів інфраструктури. Це давало
їм можливість у разі необхідності організовувати зони суцільного або ж локального руйнування в залежності від поставлених завдань.
Слід відзначити оперативну реакцію та злагоджену роботу радянських інженерних підрозділів, що розпочали розмінування одразу після витіснення
гітлерівців з міста, не чекаючи на знищення оточених у безпосередній близькості
до Кіровограда німецьких військ. Як наслідок – вже 8 січня 1944 року було знято
детонатори з найбільш потужних фугасів. Завдяки цьому заряди не здетонували
під час перших же ударів по місту німецьких бомбардувальників, атаки яких тривали з полудня 8.01.1944 і до ранку 9.01.1944.
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М. Дж. Алиев
ОБ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЕ БОРЧАЛИНСКОГО
И ГАЗАХ-ШАМШАДДИЛЬСКОГО РЕГИОНОВ
ПРОТИВ РОССИЙСКОГО КОЛОНИАЛИЗМА
ВО ВРЕМЯ II РУССКО-КАДЖАРСКОЙ ВОЙНЫ (1826-1828)
Как и в большинстве регионов Северного Азербайджана, так и в Газах-Шамшаддиль-Борчалинском регионе основной причиной антирусских выступлений
были реакционная антиазербайджанская, атимусульманская политика, проводимая колониальным режимом, примененный здесь режим тяжелого гнета, наглое и
грубое попрание политических, экономических, духовных и культурных прав коренных народов, игнорирование их желаний и мечты, одним словом, очень тяжелый колониальный режим, созданный здесь царской Россией. С другой стороны
резкий характер стремительного развития событий в этом регионе был связан с
тем, что в то время генерал А.П.Ермолов, занимавший должность главнокомандующего на Кавказе, столкнулся с такой сложной ситуацией, когда еще 6-7 лет
назад ни о чем не подумав и не желая прислушиваться к чьим-либо советам, своим
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окончательным решением допустил очень большую политическую ошибку с высылкой в Россию газахского Мустафы ага и шамшаддильского Насиб султана,
имеющих большой авторитет среди населения. В частности, высылка Насиб султана в Россию подняло на ноги население Шамшаддиля, однако, несмотря на их
упорную настойчивость, Ермолов не отказался от своих слов и в результате позднее сам он пострадал от этого.
Накануне II русско-каджарской войны в 1824 году принц Аббас Мирза в очередной раз попытался захватить город Тифлис. Каджарские войска, пересекая
Борчалинский магал, совершили там беспорядки, даже немцев, проживавших вокруг Кунджука захватили в плен. Однако русские войска смогли отбросить каджарских воинов. В результате часть борчалинских гарапапагов, оказывающих помощь каджарским войскам, была вынуждена покинуть свои родные очаги
[1,c.137].
Если говорить более точно, свыше 2 тысяч семей борчалинских гарапапагов, на
фоне определенных привилегий выйдя из русского подданства, переселились в Иреванское ханство. Часть этих гарапапагов под руководством Нагы бека поселилась в
Гейчинском магале, а другая часть под руководством Исмаил аги приютились в Деречичеке. Они должны были обеспечить безопасность вновь установленных северных и восточных границ между Иреванским ханством и Российской империей после Гюлистанского договора. Безопасность пограничной линии Газахской дистанции Иреванского ханства и вдоль Пембека была поручена Исмаил хану и его сыну
Мардан хану из гарапапагского племени, а оборона Гейчинского магала со стороны
Шамшаддильской дистанции, Гянджи и Гарабага была поручена иреванским ханом
Нагы беку (Нагы беку гаджарами было присвоено звание «хана») [5,c.416].
М.Аббасова в своем труде ссылаясь на З.М.Буньятова указывает, что гарапапаги, перекочевавшие в Иреванское ханство были из 6 оймагов Борчалинского
магала – Теркевина, Сарала, Арпалы, Джанахмедлы, Джерекли и Улашлы. Гарапапаги проживали более чем в 100 селах Борчалинского магала, составляли 6 тысяч семей или же около 40 тысяч человек [1,137]. После этого инцидента русское
командование еще более увеличив число конных караульных отрядов, состоящих
из местного населения, в селах Демирчи Гасанлы и Сарванлы создав новые отряды, назначило туда сотником Гасыма Шариф оглу. Накануне войны командование русских войск, видя недостаток в продовольственных припасах всадников,
для помощи обратилось к населению Борчалы, Газаха и Шамшаддиля, и они были
вынуждены отдать свои последние резервы русской армии [1,c.137-138].
В этот период укрепление России в Грузии вызывало недовольство местного
населения. Мусульманское население Грузии, в том числе азербайджанцы, проживающие в Борчалы встали на борьбу против русских. Указание, данное генералом Паскевичем в 1826 году о временной приостановке сбора грузинских нерегулярных войск, стало причиной прекращения волнений в Грузии против российского господства. В работе М.Аббасовой прекращение восстания против русских
среди азербайджанцев в русской историографии связывается с «необыкновенными» способностями Паскевича, а также с ролью мусульманского духовенства
и деятельностью бывшего тебризского мучтеида Ага Мирфаттаха, приглашенного Паскевичем в Тифлис и специальным рескриптом царя, торжественно
награжденного драгоценным бриллиантовым кольцом [1,c.131-132].
Летом 1826 года после захвата иреванским Гасан ханом Пембека и Шорайела
жители Борчалы, Шамшаддила и Гянджи начали открыто выступать против России [9,52]. Восставшее население Гянджи, в первую очередь, начало освобождать
заключенных. В рукопашных боях со смотрителями 7 русских солдат были убиты,
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а остальные взяты в плен. Так как волна восстания охватила всю Гянджу, главнокомандующий русских войск в замке Симонов по указанию Ермолова также отозвал 2 роты, занимавшие позиции в Шамшаддиле. Гянджинский армянин – поручик Габаев, несмотря на то, что вместе с 12 казаками был послан в город, немедленно был арестован вместе со своим отрядом. Продвигавшиеся вслед за ним русские войска, подвергшись сильному обстрелу, понесли потери около 30 человек.
Однако, освобожденный армянами Габаев, смог вывести разрозненные русские
войска на Тифлисскую дорогу [10,c.150-151].
Гянджинское восстание против русских 1826 года, также вызвало сильное эхо
в Борчалы, Газахе и Шамшаддиле. Тогда шамшаддильские повстанцы, уничтожив
сопровождающий отряд, взяли в плен пристава. Угурлу ага разместив гарнизон в
Гяндже, отправил свои войска в Шамшаддиль [10,c.152]. Затем восстание также
охватило и присоединенный к Грузии Борчалы. Борчалы также как и Шамшаддиль открыто считал себя отделенным от России [8,9]. Несмотря на то, что размещение большого числа русских войск возле Агстафачая изолировало газахцев от
общего восстания, тем не менее они также оказывали сопротивление и не успокаивались [10,c.152].После письма Иреванского хана, адресованного газахским агаларам с целью привлечения их на свою сторону, жители Газаха восстали и пристав Газаха Сижевский с помощью оставшихся верными ему несколькими армянами с трудом сумел спастись бегством [6,c.329-330]. Основной целью 9 батальонов, 14 пушечных полков, а также войск, состоящих из казачьих полков под руководством Мадатова возле Агстафачая было отвлечение населения соседних дистанций от восстания и предотвращение вторжения восставших гянджинских
азербайджанцев в Грузию [10,c.152].
Таким образом, в то время были разорваны все связи Грузии с мусульманскими
провинциями, весь Азербайджан, за исключением крепостей-городов Шуши, Губы
и Баку, был очищен от оккупационных войск, в ханствах начались восстановительные работы [10,c.152]. Даже Угурлу ага придя в Гянджу сел на престол, русские войска покинули здешние места, население Шамкира, Шамшаддила и Газаха прибыло
для повиновения [7,c.93-94]. Во время гянджинского восстания русские потеряли
более 300 человек, из которых 15 были офицерами [10,c.151].
Из официального письма генерала Ермолова генерал-майору, князю Меньшикову, написанного 19 июля 1826 года выясняется, что гаджарские войска напав на
пункт Мирак вошли в Шорайел, преодолев караул русских в Седегехаче напали
на кочевку газахских азербайджанцев и из села Хемзечемен угнали табун лошадей, принадлежащий государству, а также коней солдат [4,c.354]. Становится
ясно, что русские не смогли воспользоваться помощью газахских и шамшаддильских всадников для предотвращения нападения каджарских войск. Это говорит о
том, что после Газахско-Шамшаддильских восстаний 1818-1820 годов, в частности, после высылки в Россию Мустафы ага газахского и Насиб султана шамшаддильского, населению указанных дистанций уже удалось определить истинное
лицо царской России и отказалось повиноваться ей.
Мы это видим также из рапорта генерала Ермолова от 30 июля 1826 года,
направленного начальнику Генерального Штаба России. В этом рапорте Ермолов
просил срочно направить войска для предотвращения вооруженных выступлений
всех мусульман против русских. Точнее, Ермолов имея в своем распоряжении 2
пехотные дивизии и сумев с помощью азербайджанских всадников привлечь к
себе6 казачьих полка, в конечном счете столкнулся с отказом азербайджанцев.
Поэтому Ермолов просил начальника Генерального Штаба дать распоряжение о
срочной отправке 5-6 тысячного войска легкой кавалерии [4,c.358-359].
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Генерал Ермолов в своем рапорте российскому царю от 4 сентября 1826 года
заявлял, что перебросив часть своих войск в Борчалы и широкими обещаниями
приостановил кочевку населения, переубедил их вернуться на свои прежние места
проживания, и что поэтому сардар Иревани не успел поднять население Борчалинской дистанции на восстание. А что касается ситуации в Газахской дистанции,
главнокомандующий сообщал, что тамошние сотники были в контакте с каджарами, однако они были задержаны русскими войсками. Ермолов, информируя о положении в Шамшаддильской дистанции заявлял, что якобы там основная часть
населения все еще остается «верной» российскому подданству и для их защиты отчасти населения – «отступников», просил помощи русских войск [4,c.371-372].
Генерал Ермолов в другом своём рапорте от 12 сентября 1826 года царю России
сообщал, что его войска были отброшены в Гянджу иреванским сардаром и что он
– сардар Иревани со стороны озера Гёйча вошел в Шамшаддильскую дистанцию,
остановился у верхнего течения реки Заям и пытался поднять население на «восстание».Он вынужден был признать, что в этом ему помогали даже сотники, управляющие Шамшаддильской дистанцией. Это было явным выражением отсутствия какой-либо преданности народа в отношении России и рапорты крупных русских чиновников о преданности народа было ничем иным как самообман. Ермолов в этом
рапорте также заявлял, что с приходом его войск к реке Агстафачай якобы значительная часть населения выразила покорность царю и обратилась к нему, с просьбой
для участия в военных операциях против каджарского Ирана. Ермолов в своём рапорте также сообщал о том, что для предотвращения наступления иреванского сардара он 12 сентября войдет в Шамшаддильскую и Газахскую дистанции [8,c.375].
Вполне возможно, что Ермолов для сохранения сильно пошатнувшегося поста главнокомандующего в своих рапортах царю допускал некоторые преувеличения.
Из рапорта генерала Ермолова царю России от 17 сентября 1826 года становится ясно, что он получил информацию о походе иреванского сардара с войсками
в сторону Шамшаддильской дистанции. Ермолов сообщал о том, что сардар Иревани прибыв к реке Кур оказал поддержку сбежавшему принцу Александру, который жил в Джаре и якобы тот с помощью Шекинского хана стремился атаковать
Кахетию. Когда Ермолов вошел в Газахскую дистанцию, иреванский сардар занимал позицию в горах вокруг озера Гейча. А впоследствии когда Ермолов добрался до реки Гасансу, отряд всадников, прибывший на помощь иреванскому
сардару для похода на Гянджу, отступил в горы. При походе войск Ермолова были
захвачены жители Газахской дистанции, желавшие повиноваться Иреванскому
сардару. А население Шамшаддильской дистанции, с самого начала военных операций вместе со своими сотниками подчинились власти Иреванского сардара. Ермолов в своем рапорте заявлял, что его войска достигли Шамшаддильской дистанции и поэтому джарцы отказались от нападения на Кахетию, а жители шекинской провинции не смели с ними объединиться [4,c.379].
Таким образом, 12 сентября 1826 года Ермолов по пути в Газах-Шамшаддиль
установил там «спокойствие», вновь вернулся в Тифлис и в середине октября отправился в Шеки [9,c.221]. В начале 1827 года Ермолов во время грабежа азербайджанских ханств российскими войсками потребовал у борчалинских, газахских и шамшаддильских беков отправку заложников в Тифлис [10,c.161].
М.Г.Абдуллаев в своей монографии отмечает, что восстание в июле-августе
1826 года, охватившее весь Азербайджан в борьбе с российским колониализмом
оценено в официальных правительственных документах как «общее волнение» и
что это восстание, напугавшее широкомасштабностью центральное правитель161

ство за судьбу Кавказа до сих пор не нашло своего достойного отражения в истории национально-освободительного движения. В результате этого восстания русские войска вынуждены были покинуть азербайджанские земли и направить свои
основные силы на защиту Тифлиса.
За это событие Высшим царским указом от 2 марта 1827 года генералу Ермолову, на протяжении более 10 лет осуществлявшему российскую политику на
Кавказе, был объявлен «строгий выговор», он был снят с должности главнокомандующего на Кавказе, и унизительно, без сопровождения из Тифлиса был отправлен в Россию [2,c.203].
Одной из основных целей колониальной политики России на Кавказе было создание социальной опоры, состоящей из христианского населения. Для реализации
этой цели главное внимание было направлено армянскому населению, составляющее меньшинство в регионе. К примеру, в 1827 году традиционные права мусульманских беков над селами и крестьянами Газахской и Шамшаддильской дистанций
были грубо нарушены, управление деревнями, находящимися в их распоряжении,
были переданы в пользование армянского архиепископа Нерсеса [2,c.208-209].В
том же году не были рассмотрены жалобы о возвращении агаларам Шамшаддильской дистанции сел, отобранных из их распоряжения и переданных в управление
армянскому архиепископу Нерсесу. В своей статье М.Г.Абдуллаев отмечает, что
это беспрецедентное явление, не имеющее аналога в истории. Даже жители сел,
отданных армянину Нерсесу в письме-жалобе правительству указывали, что в
стране не существует правил повиновения мусульман христианину, а существует
правило подчинения христианина мусульманину. Лишенные всех привилегий и
прав на землю и крестьян Газахские, Шамшаддильские и Борчалинские агалары
были полностью недовольны новым правительством и ждали благоприятного момента для борьбы [3,c.27].
Таким образом, во время русско-каджарских войн в Газах-Шамшаддиль-Борчалинском регионе никогда не была полностью прекращена борьба с колонизаторами. Попытки царизма закрепиться здесь различными способами в отдельные
годы столкнулись с теми или иными проявлениями сопротивления. В 1818-1820х годах, в частности в период кратковременного восстановления Гянджинского
ханства и Общемусульманского восстания в 1826 году эти регионы превратились
в арену острой борьбы противостоящих сторон среди различных военно-политических сил. Подавляющее большинство населения этих регионов при первой возможности бралось за оружие для освобождения родных земель от заклятого врага
и с этой целью правители Гянджи, иреванский сардар принимали активное участие в борьбе каджарских войск против русских захватчиков.
К сожалению, неравенство сил, военно-политическая внутренняя раздвоенность, лицемерная политика, проводимая оккупантами и из-за других таких факторов Газах-Шамшаддиль-Борчалинский регион как и другие земли Северного Азербайджана, превратился в колониальную окраину Российской империи, колониальный режим, созданный в этом регионе продолжался до восстановления государственной независимости Азербайджана, проводимая колониально-административно-территориальная политика царизма привела к тому, что часть наших родных
земель была отделена от Родины. Несмотря на упорную и решительную борьбу
Джавад хана, газахского Мустафы аги и шамшаддильского Насиб султана за Газахскую и Шамшаддильскую дистанции, не удалось освободить эти регионы от гнета
России.
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Х. Г. Ибрагимова
ТЕМА ВОЙНЫ В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ
(ПО МАТЕРИАЛАМ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР) (1941-1945 ГГ.)
Введение. В достижении победы особую долю имеют азербайджанские работники культуры, деятели науки и культуры, работники образования, средства массовой информации, культурно-просветительские учреждения и организации
здравоохранения, работники кино и театра. Несмотря на тяжелые военные условия, представители литературы и искусства активно участвовали в массовом патриотическом воспитании.
Библиотеки, клубы, избы-читальни, красные уголки и другие учреждения, являющиеся опорными пунктами культурно-просветительских учреждений, проводили разъяснительную работу среди населения.
Военно-патриотическая тема в литературе. 40 из азербайджанских писателей боролись с оружием в руках. Гусейн Натиг, Абдулла Фаруг, Сергей Иванов и
Магеррам Ализаде погибли на фронте [3].
Писатели, выступавшие с пламенными речами на митингах и собраниях в
связи с мобилизацией с первых дней войны объясняя суть фашизма, показывая
совершаемые ими зверства, призывали народ к борьбе. На всеобщем митинге интеллигенции С.Вургун говорил: «на азербайджанской земле есть могила величайшего поэта мира Низами Гянджеви. На азербайджанской земле есть могила Вагифа, который своей лирикой непревзойденно воспевал человеческую красоту. На
этой земле есть память великого философа-материалиста и драматурга Мирзы
Фатали Ахундова. Более 800 лет на берегу Каспийского моря стоит грандиозный
памятник ‒ «Девичья башня», свидетельствующий о нашей древней истории.
Азербайджанский народ и интеллигенция защитят эти прекрасные и поэтические памятники своей родной земли как зеницу ока, не принесут их в жертву нацистским пулям и пожарам» [6,1941, 20 августа].
Основной темой выступлений писателей, поэтов, критиков и литературоведов
была защита Родины, борьба с фашизмом. С.Вургун, М.Ариф, М.Гусейн, М.Джафаров, М.Рафили, М.Ибрагимов и другие часто выступали на такие темы. Самед
Вургун, Сулейман Рустам, Осман Сарывелли, Мамед Рахим, Расул Рза, Али Велиев, Зейнал Халил и Ильяс Эфендиев отправились на встречу с воинами дивизий
416, 402 и 223. Писатели Мирза Ибрагимов и Мир Джалал Пашаев в сентябре 1942
года были включены в состав делегации Красной Армии, направляющейся на Дальний Восток [7, с. 200]).
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В напряженных боях за Кавказ ‒ осенью 1942 года С.Вургун, С.Рустам, М.Рагим, Р.Рза, Г.Мехди, З.Халил, Мамед Акбар, А.Мамедханлы были вместе с бойцами. М.Рагим, С.Рустам, О.Сарывалли, З.Халил, Т.Эюбов и другие в течение
длительного времени находились на южном фронте ‒ с защитниками Севастополя
и Керчи [1, с. 22].
В публицистических статьях М.Дж.Джафарова «Предшественник третьей
империи», А.Шарифа «Ганнибал у дверей наших», «Сердце Родины», «Уроки истории», «Родина сладка», Г.Гусейнова «Фашизм ‒ враг науки», А.Валиева «Зохра», «Аслан» (1942), А.Заманова «Радость отца», «Победная песня Казбека»,
«Пакиза», О.Сарывелли «Севастопольские воспоминания», М.Акбера «Умелый
артиллерист», М.Джалала «Без вести» (1942), М.С.Ордубади «Большой государственный человек» (1942), Идаята Эфендиева «Фашизм уничтожает искусство»
(1942), Р.Рза «Дневник лейтенанта Байрама» (1942), «Сильная Тарлан» (1942),
«Вулкан Европы» (1942), А.Азимзаде «Ты не сирота» (1942) разоблачена реакционная суть фашизма. В очерках Б.Гасымзаде «Храбрый пулеметчик», Аваза
Садыга «Полковник Гаджибала Зейналов», Мир Джалала «Ази Асланов», Юсифа
Ширвана «Камал», Мамеда Акбера «Храбрые воины» и в других наши солдаты
изображены как отважные, бесстрашные и воинственные герои [2].
Главные герои очерков периода войны ‒ воины. Именно по этой причине
произведения Мирзы Ибрагимова «Чуткая струна», «Скажите матери», Мир Джалала «Путь героя», Р.Рза «Сокол Азербайджана», «Из дневника лейтенанта Байрама», «Братская могила», «Смерть героя», «Аждар Мухтар», «Беюк ханым» читались с любовью [11, с.124].
Стихи Самеда Вургуна были замешены в духе патриотизма. «Наставление матери», «Сестра милосердия», «Выступление старого героя», «Подвиг героя»,
«Бесстрашный сокол», «Русская армия» и другие его стихи были любимы воинами
на фронте и гражданскими людьми в тылу. Обстановка военного времени более
отчетливо выражена С.Рустамом в стихотворениях «Настанет день», «Мать и почтальон». Произведения Османа Сарывелли «Неси, сын, неси», «Наследник», Ахмеда Джамиля «Бабуля», М.Рагима «Двойной преступник», Расула Рзы «Месть» и
другие являются прекрасными образцами нашей поэзии, созданные в годы войны
[10,1943, 4 июля].
Азербайджанская проза в годы войны пополнились произведениями
М.С.Ордубади, написавшего лучшие романы, в числе которых «Меч и перо», завоевавшего симпатии читателей автора рассказов «Медальон» и «Гудрат Гудратов» Сулеймана Рагима, авторов повестей и рассказов Абулгасана, Мир Джалала,
Мехти Гусейна, Али Велиева, Анвара Мамедханлы и других известных писателей
читались с любовью.
Тема войны в искусстве. В годы войны первые произведения композиторов
и музыкантов, написанные на тему патриотизма и призывающие к беспощадной
борьбе стали близкими друзьями тыла и переднего фронта.
Написанные на слова Низами романсы У.Гаджибекова «Сенсиз», «Севгили
джанан» посвящены победе, опера «Гнев народный», написанная А.Бадалбейли в
соавторстве с Б.Зейдманом, опера Ниязи «Хосров и Ширин», симфоническое
произведение «В бою», произведение С.Рустамова «Фронтовая любовь», песни
«На фронт», «Вперед», «Гёзел», «Марш героев», Агабаджи Рзаевой «Джанги»,
«Песня родины», «Дилберим», «Твои глаза» являются произведениями военного
времени [5, с. 307].
В годы войны более 20 художников нашей республики были призваны в ряды
армии. В боях погибли художники Алиага Алиев, Бала Мирзаджамалов, Ягуб
Алиев, Мамед Юсифов, Петр Карпов и Мехти Гусейнзаде [7, с.236].
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Плакаты, пейзажи, карикатуры, «Боевые листовки», подготовленные А.Азимзаде, И.Ахундовым, Г.Халыговым, А.Гаджиевым, С.Шарифзаде, К.Казымзаде,
М.Рахманзаде, С.Саламзаде и другими побуждали людей лучше сражаться и работать ради победы.
Наши художники создали «портретную галерею» героев войны. Среди экспонатов этой галереи портреты героев войны Камала Гасымова, Исрафила Мамедова, Идриса Сулейманова, Гусейнбала Алиева, Мазахира Аббасова, Новруза Асланова и Аждара Маниева занимают почетные места. Авторы этих портретов ‒
Баба Алиев, Садиг Шарифзаде, Джумшуд Бабаев, Беюкага Мирзазаде, Таги Тагиев и другие также создали тематические табло на военные темы.
Плакаты А.Азимзаде «Волк ‒ волку», Исмаила Ахундова «Кавказский кинжал», «Кавказские партизаны», Газанфара Халыгова «Фашисты, ищущие мусор», «Фашисты в поисках зерна наткнулись на гранаты», Амира Гаджиева «Фашист, получивший удар», плакаты Садига Шарифзаде посвященные Бабеку, Джаванширу и Кероглу обладают особой силой воздействия. Слова сатирических плакатов написаны Мирмехти Сеидзаде, Г.Строгановым, Сабитом Рахманом, Нигяр
Рафибейли и другими.
В годы войны из художников Ф.Абдурахманов, К.Кязымзаде, П.Топчубашова
и А.Гаджиев были удостоены звания «Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР», Ф.Абдурахманов, Н.Фатуллаев, Л.Керимова были награждены
орденами, более 40 художников были награждены медалями и почетными грамотами [5, с. 304].
Киноработники нашей республики часто бывали на боевых позициях, перенесли фронтовую деятельность солдат на ленту. Созданные в годы войны киноочерки А.Гасанова ‒ «За Родину», «Забота» ‒ кинооператора М.Мустафаева и режиссера А.Гулиева [9, с.70], лента режиссера И.Эфендиева и оператора С.Бадалова «Ответ на письмо» [9, с. 82], киноочерк режиссера А.Дадашова, операторов
В.Еремеева и Л.Корескина «Братская помощь» [9, с. 78-79], рассказывающие о
помощи азербайджанского народа в освобождении Ставрополя являются успешными творческими работами [7, с. 247].
В годы войны Бакинская киностудия начала съемки кинокомедии «Аршин
мал алан», а в 1945 году фильм вышел на экраны. Творчество азербайджанских
кинематографистов было удостоено Государственной премии. Позже этот фильм
был дублирован на 50 языков мира.
Фильмы, снятые Бакинской студией, были показаны и в Южном Азербайджане. Произведенные киностудией художественные фильмы «Кендлиляр», «Бакинцы», «Подводная лодка Т-9» [9, с.88], документальные фильмы «Орденоносный Азербайджан» [9, с. 74-75], «Страна вечных огней» [9, с. 87] и дублированные
фильмы ‒ «Зоя», «Он защищал Родину» и «Человек №217» имели успех.
Азербайджанские театры, являющиеся важной сферой азербайджанского
искусства, в годы войны функционировали плодотворно и целенаправленно.
Часть артистов театра с оружием в руках отправилась на фронт. Муса Дадашов,
Ибрагим Мамедов погибли в боях [7, с. 251].
За деятельность во время войны ветеран азербайджанской сцены М.А.Алиев
был удостоен Государственной премии, 11 человек удостоены почетного звания
Народного артиста республики и 55 человек ‒ заслуженных деятелей искусств [4].
Выводы. Азербайджанская общественность проявила терпение, сдержанность и настойчивость в годы войны, деятели литературы и искусства Азербайджана как в тылу, так и на фронтах войны всегда были на передовой, словом, как
говорил Н.К.Байбаков «То, что сделал Азербайджан для победы над фашизмом,
может быть не сделала ни одна республика!» [8, 1991, 10 марта]. Азербайджанские поэты и писатели, композиторы и актеры были и солдатами, и командирами,
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и политическими руководителями, и в тылу ‒ наряду с научно-исследовательской
работой читали лекции, вели пропагандистскую работу в научных учреждениях,
высших школах, промышленных и нефтедобывающих предприятиях, производственных коллективах, колхозах и совхозах, в воюющих частях армии, воинских
частях, госпиталях среди раненых бойцов и населения Баку, выступали по радио,
вместе с тем организовывали передвижные выставки в рабочих районах, воинских частях, во дворцах культуры Баку и ряда районов Азербайджана. Но ни на
минуты не забыли, что они азербайджанцы. При этом обеспечение армии в годы
войны более чем 130 видами оружия и боеприпасами, 75 млн. тонн нефти, 22 млн.
тонн высокооктановым авиационным бензином, самоотверженность наших соотечественников, героически погибших на отдельных фронтах войны не были
должным образом оценены.
Сельские труженики Азербайджана помогли фронту больше своих возможностей, городские и сельские труженики пожертвовали в Фонд обороны более
2 204 274 тысячи рублей собственных средств, а также 85,3 килограмма золотых
вещей и около тонны серебра. Для создания танковых отрядов и авиационных
эскадрилий у населения было собрано около 215 миллионов рублей. В 1942 году
труженики республики приобрели облигации на сумму 250 миллионов рублей. В
1941-1943 годах на фронт безвозмездно было отправлено 160,1 тысяч разной одежды, 125 вагона теплой одежды, 1,6 миллиона шт. товаров первой необходимости, 350 тысяч посылок, но Баку так и не был удостоен звания «города-героя».
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T. Aliyev
TARKASH FORTIFICATION
Tarkash fortification located at 2 km of south of Tarkash village of Oghuz district
(Azerbaijan Republic), on the right bank of Turanchai river, chronologically belongs to
III - VIII centuries. The Tikanli gorug settlement (The Thorny reserve settlement) includes 9 hectares. As a result of exploratory searches, samples of early medieval pottery
were found there [1,2].
From the north to the south, the Boyuk Galajig (Great fortress) and Kichik Galajig
(Small fortress), the Tikanli gorug settlement, show that the monument consists of three
hills. The settlement part of the Tarkash archaeological complex is of great scientific
importance as the early medieval settlement [1, 2].
The fortress is strategically located in a favorable position. Its eastern part is surrounded by the Turyanchai river valley, and its northern, western and southern sides are
surrounded by deep depressions that resemble a natural trench. The fortress consists of
two parts, the Boyuk Galajig, and the Kichik Galajig to the south. There is a 50 m steep
slope in the Tarkash castle [1; 2; 3; 4]. The southern part is 130 meters long and 55
meters wide. In the north part is a triangular shape. It is 225 meters long and 115 meters
wide. The north end of the catsle is complemented by a semi-circular form 60 m wide.
All sides of the Tarkash fortress, especially the eastern part of the Turyanchai river,
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were blown away by natural processes [1; 2; 3; 4].
As a result of archeological excavations, three cultural layers were discovered in the
Boyuk Galajig. There is a layer of dumb layer between the layers. The upper cultural
stratum is 2.2 m thick and belongs to the VI - VIII centuries. The stone walls, hearths
and unglazed pots were obtained there. It is made of earrings. From there, parts of pots,
dopes and cornice were obtained. The second cultural layer is 1.5 meters thick after the
mold layer 25 cm thick. After that, another «dumb» layer of 40 cm separates the middle
layer from the subculture. The subcultural stratum, which is 0.2 m thick, covers the first
settlement period on the monument, that is, II - III centuries [2; 3].
During archeological excavations in 2013-2014, river stone and other wall foundations of mud were found there [2].
In 2015-2019, we obtained a large amount of unglazed pottery during archaeological investigations and studies in the Tarkash fortification. Ceramic items are typical of
the Early Middle Ages.
The length of the tower defined in the Boyuk Galajig is 18 m, and 13 m wide. According to the material and cultural samples obtained during archeological excavations
in the settlement, the Boyuk Galajig, surrounded by defensive walls, is one of the important strategic sites of Caucasian Albanians, with intervals in the III-VIII centuries,
and Kichik Galajig in V-VIII centuries.
The unglazed earthenware fragments collected during the research have been divided into 3 groups: 1) large sand samples; 2) small sand samples; 3) specimens made
of fine clay [2; 3].
The topographic plan of the Tarkash fortification in 2019 was prepared by us (Figure 1-2). Archaeological research suggests that the Tarkash fortification is one of the
important centers of Caucasian Albania in the Early Middle Ages and has a strong defense system.

Figure 1. Plan of Tikanli Gorug settlement in
Tarkash [1:50] (Taleh Aliyev)

Figure 2. Plan of Tarkash fortification [1:50]
(Taleh Aliyev)
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Y. Mammadov
ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS AT DAMJILI CAVE (2015-2018)
Researches on Neolithic period in Azerbaijan has provided a great deal of information about the emergence of early agricultural societies and has shaped some scientific views on these societies and events in South Caucasus. In this regard, it is necessary
to emphasize the researches carried out in two settlements of the Neolithic period
(Tovuz region), especially in Goytapa and Haji Alamkhanli hills which are located in
the basin of the Middle Kur [4].
Despite of remarkable results of the Neolithic era, relations between the Neolithic
communities and local Mesolithic communities were still remaining dark. This is due to
the fact that reliable camps on the Mesolithic, in particular the last phase of the Mesolithic, the Neolithic transitional period (in the 7th millennium), were not enough. Although there are information about Neolithic or uncultivated Neolithic camps in the region as they are not a valid age (absolute age), they can not be taken as their basis.
Others are more ancient than this age - they belong to the 8 th millennium. In order to
clarify this issue (from Mesolithic to Neolithic transplant), it was necessary to find a
monument of this age (absolute age) and investigate [3].
Orderly to learn more about socioeconomic life of hunter-gatherers in Mesolithic
and Paleolithic in Middle Kur before Neolithic investigation of Mesolithic monuments,
Gazakh district which is located in western part of Azerbaijanis very convenient and
partly covering this basin. The only Mesolithic camp known to dates in the area of Damjili cave located in Gazakh region, and therefore, in 2016, research into the Damjili cave
began by the joined Azerbaijan-Japan mission.
Damjili cave, discovered by S.Z.Zamyatnin and M.M. Huseynov in 1953, is the first
ancient Stone Age camp in Azerbaijan. The cave is located approximately 20 km northwest of Gazakh city and about 3 km west of Dash Salahli village on the east slope of
Avey Mountain. The mountain of Avey mainly consists of upper chalk rocks [1].
During the archaeological excavations carried out by Paleolithic archeological expedition under the leadership of M.M. Huseynov in 1956-1957, the cave collapse was
determined and it was not possible to discover the stratigraphy of the collapse. During
the archeological excavations carried in the Damcili cave, about 7,000 stone products
and more than 2,000 hunting animals bones were found. According to the technical and
typological features of stone products found in caves, M. Huseynov referred them to
middle and upper Paleolithic, Mesolithic and Neolithic periods.
In 2016, space for archaeological excavations was selected from the areas surveyed
in the 50s of the last century and 9 exploration drums were drilled. In the following
years, the research continued in the ninth niche, which gave the most important outcome. By 2018, the depth of the field was 4.4 meters, but not brought to the floor of the
rock. There were identified six layers in the excavation area. The absolute age of the
layers, except the VI layer, was determined by the radiocarbon method [4].
As a result of the excavations carried out in 2016-2018in Damjili cave have revealed
important cultural sediments dating from the Middle Paleolithic and approximately to
the Holocene period.
It was understood that during the transition period, the time of the Mesolithic and
Neolithic periods of the area had the potential to be understood by the study of the regional food production economy. Neolithic layers (IV layer) can be divided into at least
two stages. The ceramic collection of the late phase of this layer was generally determined to be the period of Goytepe. Interestingly, the non-keramic phase of the early
stage is actually Neolithic, with stone products (including numerous canopy folios),
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originally made of mesolite.
Damcili sediments are the first settlements to allow a broader understanding of the
Mesolithic - Neolithic crossing in Azerbaijan. Stones found in VI layer were largely
from the levuallua gloves and demented instruments and little part was waste. This
shows that the tools were brought to the cave after being prepared. There is also a wide
variety of raw materials used to confirm these ideas - including chamomiles, sparklers
and chalcedony. It should be noted that the dark - gray volcanic rock materials carried
out from M. Huseynov 's excavation in the 1950s were used as raw materials. During
the last research, extremely rare difference was discovered. This difference reflects the
functional or chronological diversity of the Middle Paleolithic from two different areas
of excavation. This variety brightly illuminates the possibilities of this cave to study the
diversity of the Neanderthals of the Middle Paleolithic. On the other hand, the careful
study of the Middle Paleolithic collection from the Damjili cave is a clear contributor to
a better understanding of the cultural development of the time before the settlement of
modern people in the South Caucasus.
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H. Mammadzadeh
SHORTEPE PIT GRAVES
The necropolis of Shortepe settlement in Shatyrly village of Barda district (Azerbaijan Republic) consists of many graves. During the archeological excavations in 20142015, four graves were explored there. In 2015, the first N 1 tomb was opened in the
first excavation site and was buried in the northwest direction. As soon as the right part
was opened, parts of the human bones - articular and heel bones and finger parts - appeared inside the grave pit. When they reached the bottom of the pit grave, they found
beads, two rings, and a fragrance pot. The beads are made of paste and glass. In most
beads, the bead element is noticeable. As it is known, Tengrism used eye beads [1; 2].
Note that this type of hanging was also found in the Eastern Mediterranean monuments
(Phoenician monuments). Some of the glass beads are flat and round. The materials
obtained indicate that the grave of N 1 belonged to the woman (Figure 1). Also, in the
southwest part of the pit grave, 1-meter-long black bottles were found [3; 4].
A 2x2-pound burial ground with a size of 130x90 cm, located near the north-western
wall of the excavation site, has been cleared. At that time, a plate was discovered near
the mouth of the pit. There were also bones inside the yellowish pot. A bowl-shaped
bowl was found at the bottom of the pit at a depth of 1 meter. The inside of the container
was yellowish-greenish. It is a color formed by the collapse of the food residue inside
it. Recall that the same food color was also found inside the barrel-type container that
was laid during the burial site near the mouth of the No. 1 cemetery in 2014 year [3; 4].
The grave of N 2 was opened to the upper left. The mouthpiece of this pit is patterned. Inside the pit, the skeleton extended over the left thigh was cleared. After the
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skeleton was fully cleaned, it was measured and found to be 185 cm in height. The head
turned upside down due to the compression of the pit from the left side. A spear tip was
found on the upper part of the foot in the upper part. We can say that the grave of N 2
belonged to a man (Figure 2).
In the 2nd excavation site, another cemetery was found to the south-west from the
cemetery No. 2 mentioned above. The direction of the pit No. 3 is in the southeast direction. The upper part of the pit was destroyed. When they opened, one true bead and
finger bones were discovered, including foot bones. A white ornamental pot was found
near the grave pit (Figure 3).
In the southeastern corner of the II excavation site, a pit grave N 4 was discovered
(Figure 4). At the head of the cemetery, two whole pots were revealed. There were two
locks in the grave pit outside the defense wall. While cleaning the cemetery, it turned
out that it was in the southeast direction. It is possible to say that it is a small child's
grave because it is small. While cleaning the inside, beads, 1 pair of earrings, an iron
bullet tip, charcoal scrap and bone fragments were found. Beads are glass and paste.
There are triangular shapes and beads. The triangular shape resembles hanging beads
from Hasankaya soil. The earrings are made of bronze [3].

Figure 1. Pit grave N 1

Figure 2. Pit grave N 2

Figure 3. Pit grave N 3

Figure 4. Pit grave N 4
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N. Alıyeva
THE RESETTLEMENT OF ARMENIANS TO NAKHCHIVAN
IN THE EARLY XIX-XX CENTURIES AND ITS IMPACT
TO THE ETHNIC STRUCTURE OF THE PEOPLE
The Russian empire began to resettle armenians from Iran and the Ottoman empire
to Northern Azerbaijan in the North Caucasus, under the terms of the Turkmenchay and
Edirne treaties to steady in the South Caucasus and implement its future occupation
plans. The issue of the resettlement of armenians to Azerbaijani lands was still part of
the long-term occupation plans of the Russian empire since the beginning of the
eighteenth century. Russian who intend to create a buffer christian strip along the Iran
and Ottoman borders, moved armenians mainly to the territories of Azerbaijan's Iravan,
Nakhchivan and Karabakh khanates. According to the tax lists during the Ottoman rule,
the population of Chukhursad (Iravan and Nakhchivan) was 120,000 in 1590 and
183,000 in 1728 (Iravan, Nakhchivan and Shuraghal). In 1590 77.5% of the total
population were turks and 22.5% were armenians. In 1728, the turks constituted 76.5%
of the population but armenians consist of 23.5% [7]. From here we can see that only
1% increase of armenians. This indicates that the deployment of armenians in these
areas did not take place in the time of Peter I.
The resettlement of armenians to Azerbaijani lands, especially Nakhchivan, began
after the negotiations between Russia and Iran (1828) and Russian-Ottoman (1829).
Based on Article 15 of the Turkmenchay Treaty, Marshal Paskevich instructs Lazarev
(Lazarian) to prepare a resettlement plan. Colonel Lazarev is preparing a 19-item
resettlement plan. According to this plan, the Armenians, who are relocated, will be
provided with all necessary conditions. Thus, the resettled armenians are exempted from
tax for 6 years and 3 years from land duties, travel expenses of resettled people are
covered by the state and they are provided with feed for livestock. Residents are
provided with an opportunity to sell or take their property and receive 10 manat for each
family. All conditions were created for them where they will go. The Russians placed
armenian immigrants in Nakhchivan, Iravan, and Karabakh to use it against both the
Iranians and the Ottomans, and gave them the noted privileges. In addition, armenians
exempted from taxes for 20 years [6, p. 192-199].
The best description of the armenians' resettlement is given in I. Shopen's book «The
Historical Monument of the Period of Unification of the Armenian province to the
Russian empire» published in 1852.
Thus, in the beginning of 1829, at the instruction of Paskevich-Erivanski, I. Shopen
conducted a cameral registration in the «armenian region.» According to I. Shopen's list
the 521 of the 752 villages that existed in the «Armenian province» after the war,
belonged to Iravan province, 179 to Nakhchivan province and 52 to Ordubad. [11, p.
485–490]. As a result of the war, 359 villages, including 310 villages in Iravan province
(at that time Sharur district was in Iravan province, N.A.), 43 villages in Nakhchivan
province and 6 villages in Ordubad district were destroyed. The population of these
Azerbaijani villages was subjected to mass slaughter and expelled from their native
lands. Consequently, there were only 1111 villages (together with 359 ruins and 752
flourishing villages) in the «armenian province» along with the ruined and ruined
villages, of which 831 (521 desert and 310 ruined villages) had previously included to
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the territories of the Iravan khanate. According to I.Sopen, before the Russian
occupation of Iravan and Nakhchivan khanates, there were approximately 23,730
families (17,000 in Iravan province, 4,600 in Nakhchivan province, and 2,130 families
in Ordubad district). They were about 118,650 people [11, p. 542]. According to the
census, 8,1749 muslims and 25,151 armenians were registered in the province before
being resettlement. This historical fact proves that the local Azerbaijani population is
pre-eminence until the resettlement of the Armenians. In addition, Shopen's census also
shows the number of armenian families (totaling 10631 families) who resettled to
Azerbaijan from Iran (35,560) and Turkey (21,666) in various settlements [11, p. 639640]. This also indicates that census was the first source to reflect the historical realities
of that time. The most ethnic changes were happened the rural population of Iravan and
Nakhchivan. In both provinces, the number of armenians has more than doubled. In
Iravan, armenians equated with the local population, and in Nakhchivan one-third of the
population. Azerbaijanis prevailed among the urban population - 64% in Iravan, 66% in
Nakhchivan and 98% in Ordubad. According to the census of 1832, in the villages of
Iravan province, 463 muslims (Azerbaijani turks - N.A.) had 98 armenians, and 65
Azerbaijani and armenians in the villages. Their massive deployment in Goychay,
Abaran, Vedibasar, Sharur and other districts where armenians have never lived before
attracts attention. The armenians, resettled from Iran, settled in 62 villages where
Azerbaijani turks had to leave, 68 villages where Azerbaijani turks lived, 24 villages
with mixed population and only 32 newly established armenian villages. The newly
arrived armenians settled in the fertile lands of Nakhchivan and Ordubad circles. For
example, 507 armenian families were settled in Daralayaz territory of Nakhchivan
province and 941 in Nakhchivan. In the Ordubad region, the most populated area with
thearmenians was Bilav (171 families). The chart compiled by I. Shopen shows that the
armenians preferred to settle in the districts where the number of local armenians was
small. For example, in the region of Nakhchivan, which has 150 armenian families, 941
families have surpassed the number of local Azerbaijanis (979 families), increasing their
number to 1,041. More than 50,739 armenian families settled in Daralayaz, 58 armenian
families. Tsarist Russia thus sought to reduce the specific weight of Azerbaijanis in the
territory of the former Nakhchivan khanate. A notable feature of the resettlement policy
was the placement of armenians in areas where they had never had their feet. Thus, 216
armenian families were settled in the Mavaziyi-Khatun district which there had 282
Azerbaijani families, and 36 armenian families were settled in Ordubad, where about
767 Azerbaijani families were living there [1, p. 18]. The book «Materials on the history
and ethnography of the Nakhchivan territory» occupies a special place in the study of
the ethnic composition of the population of Nakhchivan. In the two-part book, Russian
orientalist Smirnov also gives an extract from the 1831 cameral image in annex IV. The
author shows the resettled armenians in the region as follows: 136 people from Khoy to
Aliabad village, 430 from Hoy and Salmas to Shikhmahmud village, 440 people from
Salmas to the village of Karakhanbeyli, 102 people from Salmas to the village of
Hajivar, 65 person from Khoy to Lower Uzunoba and 101 armenians from Salmas to
the village of Badamli were moved. 136 armenians were resettled from Urmia and
Salmas to Guli-Diza village, 330 from Salmas to Kultepe, 15 from Salmas to Didivar
and 198 to Khoy and Salmas to Nezerabad villiage which its local population was
consist of Azerbaijanis [9, p. 129, 131-132]. The demographic situation in the
«armenian province» rapidly changed. The resettlement of the armenians to the region
was accelerated. After the Russian-Turkish War of 1828-1829 about 150,000 armenians
were moved from Eastern Anatolia to Azerbaijan and Russia [6, p. 219]. Connection
with the resettlement of armenians, as a result of either openly or secretly persecution
172

and oppression of the Azerbaijani population in the muslims lived in Iravan and
Nakhchivan in 1828 continued to seek refuge in foreign countries [3, p. 267].
N.Voronov noted that, as a rule, during the settlement of the displaced people, the
Russian government was trying to reduce the importance of the muslim element by
placing armenians in these areas. In the two years following the end of the war of 18261828 - from 1828 to 1830, we moved 40,000 armenians from Iran and 84,000 from
Turkey to the South Caucasus and placed them in the best public lands of the Elizavetpol
and Iravan provinces, where the armenian population was small. We also placed them
in the Borchali, Akhiska, and Akhilkelek regions of the province of Tbilisi. More than
200,000 acres of state land was allocated for their settlement, and from muslims bought
more than 2 million rubles of private property. The mountainous part of the province of
Elizavetpol and the shores of Lake Goycha were inhabited by these armenians. It should
be borne in mind that, along with the officially displaced 124,000 armenians, there were
also many unofficially displaced persons, and in general the number of displaced people
was much higher than 200,000 «[10, pp. 60-61]. Another source dating back to the
nineteenth century - K. Nikitin's article «The Nakhchivan city and the Nakhchivan
gaza» (1881) provides information on the area, ethnic and social composition of the
region's population.
The source describes how settlement of the population of Nakhchivan was divided
into three parts as such: the first section is from the center of Nakhchivan city to the
upstream of Nakhchivan river. The second part continues from Julfa to Ordubad in the
direction of Gilanchay and Mehri. Finally, the last and least populated area is the
territory around Alinjachay. The population 210 sq. km were settled in an area close to
the verst. The population of the geza was estimated at 36,000, with 8 per square verst
noted. Here you can meet the gypsies. K.Nikitin has compiled a table on the population
living in Nakhchivan, and according to the table, 4,697 of the total population were
Azerbaijani and 2,157 were armenian. These were the armenians who came as a result
of the resettlement. [8, p. 125]. In preparation for the new wars against Iran and Turkey,
Tsarist Russia massively moved armenians from Iran and Turkey to the occupied
territories of Azerbaijan including Iravan, Nakhchivan, Karabakh and other areas to
create a new christian buffer line in the South Caucasus [3, p.272]. The resettlement of
armenians to the South Caucasus continued in the late 19th and early 20th centuries.
From 1896 to 1908 - 400,000 armenians were resettled to the South Caucasus in 13
years [2, p. 9]. N. Shavrov writes: «In 1896, Adjutant-General Sheremetyev in his report
on the armenians living in the Transcaucasia has showed that their number was 900,000.
By 1908, their number had reached 1 million 300,000, which means that during that
time, the armenians had grown by more than 400,000 of the 1 million 300,000 armenians
currently living in the South Caucasus, 1 million are not native inhabitants of the
country. We have moved them here [10, p. 63]. During this period, especially in the first
half of the 19th century, the historical lands of Azerbaijan were settled not only by
armenians, but also by russian kazaks, malakans, dukhobors, and others. also favored
placement. Although several projects had been prepared for this purpose, the
implementation was later delayed. Nevertheless, from the 1830s to 1917, Russian
colonies were located along the military lines stretching from the South Caucasus to
Iran and Turkey.
The russian colonies, located along the roads, were to change the ethnic composition
of the local population, and to aid them in the forthcoming war with Turkey and Iran.
What would this assistance be: to provide the Russian army with soldiers, warships, and
food. Let the wounded provide medical care. Let the relief guide you know, etc. All of
this was true in subsequent wars [4, p. 72]. According to the list of Russians resettled
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from Russia to Bichhenak village of Nakhchivan (nowadays it is one of the villages of
Shahbuz, N.A.), there were 100 people who were resettled in the 1980s and early 20th
centuries. For the first time in 1918-1922 the population of Azerbaijan declined sharply.
Thus, compared with the end of 1917, the population in 1922 was 490,700, or 20.8%
less. In other words, Azerbaijan has lost up to one-fifth of its population over this small
4-year period [5, p. 17]. In 1917-1921 armenian nationalists had a policy of genocide
against the local muslim population in Azerbaijan and other parts of the South Caucasus.
After the bolshevik revolution of 1917, Russia was dragged into the civil war. On the
other hand, national liberation movements have spread in many regions of Russia,
including the South Caucasus. In the meantime, the armenian nationalists, who were
ideologically and militarily organized, took the opportunity to implement the idea of
«Great Armenia» at the expense of the Azerbaijani lands. More precisely, they began
«ethnic cleansing» operations in Azerbaijan [5, p.17-18]. As a result of the atrocities
committed by armenian terrorist groups and the «Armenia without turks» policy
implemented during the Dashnak rule, the Azerbaijani population of the Iravan province
declined 5.3 times, from 375,000 in 1916 to 70,000 in 1922 [4, p. 73].
As a result of the research, it was revealed that armenians was less in the ethnic
composition of the population of Nakhchivan before the period mentioned was very
small. The resettlement of armenians to these areas occurred mainly in the early 19th
and 20th centuries. The reason for the relocation was the use of the armenians in the
future to carry out the plans of the Russian empire.
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E. Mehdiyev
ABOUT KOROGHLU CASTLE IN GADABAY
The territory of Gadabay region (Azerbaijan Republic) is rich in fortifications dating
back to the early middle ages and to the classical middle ages. In the region, Maiden's
Tower, Namerd Tower, Koroghlu Castle and other fortifications played a special role in
the region's defense. During the research season, archeological excavations revealed cultural layers, fragments of pottery, and photographs of various parts of the monument, its
architectural features, geographical location and main function of fortification [1;2;3].
Koroghlu tower is located in the village of Kalakend in Gadabay region. Made from
local stones, but with great durability. It is located at the top of the sloping rock, between
the Kalakend and Miskinli villages of Gadabay region, at an altitude of 1490 m. (Figure
1). The fortresses associated with the name of the national hero of Azerbaijan Koroghlu
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are located in Shamkir, Gadabay, Tovuz and other cities. can be found on the territory
of the districts. The common feature of the Koroghlu fortresses is their military-strategic
construction in high and inaccessible places. Koroghlu castles also have unique architectural features. The magnificent Koroghlu tower, located on the sloping rock in the
Gadabay region, is strategically located. To the west of the fort is a rocky cliff. The
walls of the castle are about a meter wide. Inside the fort can be seen the ruins of various
buildings. An underground secret road and secret water line of Koroghlu tower were
also discovered. Water drawn near the pipe enters the reservoir built inside the tower,
and then flows through the underground pipes into the river through the Miskinli village.
There are various legends related to the name of Koroghlu in the Gadabay region, such
as the dunes, creeks, castles, rocks and the people [1; 2].
As a result of archeological research conducted by us, it is possible to express new
ideas about the history of the tower. Even though it was said that it was built in the 16th
and 17th centuries, this idea had no scientific basis. During the investigations, the pieces
of pottery obtained from the inside of the castle allow us to conclude that the tower was
built much earlier. The pottery products obtained belong to the late medieval period and
to the later period. The lower layer of the monument, which we recorded as two cultural
strata in the castle, dates back to the 7th and 9th centuries, and the upper to the 9th and
12th centuries (Figure 2). In later times, the castle was restored and functioned as a fortress from time to time, and in the sixteenth and seventeenth centuries it carried on this
function. In our opinion, the castle, built in the center of the territory upstream of the
Ganjachay and Shamkirchay basins and in a strategically favorable location, played a
special role in the protection of the region during the Mihran dynasty of the Caucasus
Albania.
It is no coincidence that the tower was built in such a significant location. Since the
Girdiman dynasty was built in time, we can say that the castle is a fortress of Girdiman
or a fortress close to that castle. We believe that this fortification, connected with other
castles in the area, was one of the most important examples of Albanian architecture at
an early stage. The tower continued its function in the classical middle ages. It is not
surprising that the function of such a strategically important station will continue for
centuries. Archaeological research allows us to obtain the material culture that confirms
what we say.
Some of the pottery fragments found in the castle were roughly cooked and some
were neatly cooked. It is natural for them to be so. Because there was no need for elegant
and special manufacture of pottery used in a fortress built for protection purposes. That
pottery was simply enough to meet the demands of the castle defenders. Yellow, red,
black and gray clay containers are primarily of the first cultural layer. The next layer is
when monochrome glazed containers. The castle, where glazed and partially glazed pottery products are obtained, shows the presence of intensive life in the 7th and 12th centuries [1; 2].
An analysis of the material culture samples discovered during archeological excavations once again shows that they belong to the early VII-XII centuries [1].
Research in the fortress suggests that the fortress is located in an important strategic
location in the Gadabay region, and that it has been continuously performing its function
in the said era and later in the classical Middle Ages.
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СЕКЦІЯ VІІ
ФІЛОСОФСЬКІ РЕЦЕПЦІЇ НА ТЛІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ
В. Н. Шаповал
ОТ УТОПИИ К УТОПИИ: СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
И ПРЕВРАЩЕНИЕ «ДОЛЖНОГО» В «СУЩЕЕ»
Большая часть людей на нашей планете, на протяжении всей человеческой
истории, была занята тяжелым трудом, затрачивая всё своё время и силы на то,
чтобы добыть средства к существованию и просто выжить. Отдельные личности,
избавленные от необходимости «добывать в поте лица своего хлеб насущный», и
имеющие свободное время, могли заниматься интеллектуальной деятельностью:
писать книги, философские трактаты, создавать проекты будущего. Такие проекты представляли собой, по сути, то, «как должно быть», и в значительной степени, были оторваны от реалий настоящей жизни. Однако многие из них несли в
себе значительный положительный потенциал, воодушевляли на то, чтобы ставить великие цели, преодолевать трудности, добиваться превращения «должного»
в «сущее» [см.: 5].
С высоты сегодняшнего многие модели идеального социального устройства,
которые строили философы прошлого, следует назвать утопиями [см.: 6]. Разрыв
между «сущим» и «должным» иногда был настолько велик, что казался чистой
фантазией. Тому, кто был погружен в повседневность и живет непосредственными ощущениями, не до утопий. Видя лишь определенную часть мира, которая
непосредственно окружает, он считает, что весь мир, исключая мелкие нюансы,
такой же самый. У него имеются свои взгляды на то, каким мир должен быть, но
они не идут дальше узких меркантильных представлений о счастье, как удовлетворении насущных материальных потребностей.
Переход к постсовременному, информационному обществу, расширяющаяся
система образования, затрагивающий сегодня практически все слои населения, казалось бы, должны были расширять горизонты, способствовать изменению представлений о «сущем» и «должно». Однако изменения эти происходят совсем не в
том направлении, в каком предполагали мыслители эпохи Просвещения. Мало кто
отважится сегодня назвать сложившийся в мире порядок «миром разума и справедливости» [см.: 4]. Многое говорит об обратном. Если непредвзято взглянуть на сложившийся социальный порядок, то следует признать, что миром правит не разум,
а, скорее, неразумие, граничащее с психическими патологиями. Уйдя от одних утопий, люди немедленно создают другие, более вульгарные и примитивные.
Происходящее сегодня в мире можно назвать колоссальной фабрикацией симулякров. Для многих мир таков, каким его представляют средства массовой информации, телевидение и Интернет. Превратившись в одну из самых выгодных сфер
вложения капиталов, они во многом выполняют заказы тех, кто их финансирует,
определяя взгляды на экономику, политику и духовную жизнь общества. Основная
цель состоит в том, чтобы сформировать лишенного критической мысли и живого
человеческого чувства субъекта, который будет делать то, что ему внушат, довольствуясь материальными и духовными суррогатами, подсовываемыми информационной индустрией. Ядро лжеценностей, насаждаемых СМИ – материальные блага
и гедонистические удовольствия, материальное и духовное потребительство.
Манипуляции сознанием, технологии «промывания мозгов» достигли сегодня
небывалых масштабов. Человек нередко оказывается во власти мифов и утопий,
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насаждаемых пропагандой, которая прикрывается фальшивым лозунгом «свободы
слова». Очень часто нет ни настоящей свободы, ни справедливости, ни демократии,
т.е., подлинного народовластия. На деле общество делится на тех, кто имеет широкий доступ к власти и ресурсам, – господ этой жизни, – и тех, кто такого доступа
не имеет, – рабов, которые «висят на тонкой ниточке» сохранения своей работы и
скромной заработной платы. Пропасть между ними только расширяется.
Расширение сферы потребления, улучшение его количественных и качественных сторон обеспечивает рост экономики, улучшение комфортности жизни, выступает краеугольным камнем современной индустриальной цивилизации. Однако последовательное проведение такой установки ведет в тупик. Экономика не может
расти бесконечно, рано или поздно она остановится из-за нехватки ресурсов. Планета Земля, в силу ограниченности своих естественных возможностей, не сможет
прокормить и дать тот уровень комфорта, который имеют высокоразвитые страны,
всему человечеству. Многие начинают понимать эту ситуацию, но экспоненциальный рост продолжается, что фатально толкает мир к глобальной катастрофе.
На практике часто торжествуют те, кто, согласно М. Штирнеру, беспокоятся
только о себе, взращивают и лелеют свой эгоизм, доводя его до уровня эгоцентризма, руководствуясь принципом, поскольку Бога нет, – всё позволено. Люби
себя и проявляй заботу только о себе. Но, не на таких людях держится мир. Те,
кто стоит на таких позициях, как раз создают проблемы, которые сегодня превратились в глобальные проблемы современности. Эти проблемы еще не привели цивилизацию к коллапсу именно потому, что, наряду с теми, кто погружен в безумную гонку потребительства, не задумываясь о последствиях, есть разумные силы,
которые прилагают все усилия, чтобы удержать мир на краю бездны.
«Проект Просвещения», который в течение двух столетий заставлял верить в
прогресс, построение общества благоденствия и счастья, некоторые считают не
состоявшимся [см.: 1; 2]. Намерение создать общество разума и справедливость,
на деле обернулись тотальным духовным и физическим порабощением. Прикрываясь лозунгами о свободе, равенстве и братстве, люди продолжают с неизменным упорством вести борьбу за доминирование и господство друг над другом,
забывая, что все мы в одной лодке, все мы полностью зависимы от природы, без
которой не можем сделать ни одного шага. Если мы будем относиться к ней и
друг к другу так же варварски, как это делали до самого последнего времени, расплата неизбежна.
Как средняя, так и высшая школа сегодня чрезвычайно разнообразны, они могут, как открывать таланты и способности подрастающего поколения, так и решительно закрывать их, формируя одномерного человека [см.: 3]. Важно, чтобы система образования не шла на поводу у тех, кто стремится превратить людей в бездумное человеческое стадо, каждая единица которого будет исполнять надлежащую функцию, довольствуясь тем, что бросают в кормушку, не ставя вопросов
глобального мировоззренческого порядка. Столько, сколько существует человек,
он не перестает задумываться над тем, «каков мир на самом деле», как в отношении природы, так и в отношении социума. Исчерпывающий ответ на этот вопрос
пока не найден. Коль скоро это так, трудно надеяться на предельно широкий и
одновременно конкретный проект того, каким миру надлежит быть. Тем не менее,
борьба между теми, кто отстаивает «мир, каков он есть» и теми, кто озабочен тем,
чтобы мир стал таким, каким ему «надлежит быть», не прекращается.
Люди всегда стремились узнать истину о мире и о самих себе. Такая истина
нужна для того, чтобы построить социальные отношения, где было бы меньше
несправедливости и страданий. Назначение и призвание системы образования –
178

просвещение и просветление человека ради этой цели, ради его спасения. Речь
идет не только о спасении души (хотя об этом также не следует забывать), но о
решении важнейших проблем современности, прежде всего, – предотвращении
планетарной цивилизационной катастрофы, без чего трудно надеяться на благоприятное и достойное человека будущее.
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І. В. Шаповалова
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
НА СИСТЕМУ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Важливим чинником, що змінює сьогодні співвідношення між національним
і загальнолюдським у цінностях моралі, є глобалізація. Глобалізаційні процеси
взагалі ставлять під сумнів традиційні цінності, усталені моральні норми та етичні
ідеали. На це накладаються процеси бурхливого розвитку інформаційних технологій і комунікацій різних видів, комерціалізація засобів масової інформації та
масової культури – які також впливають на мораль і моральність.
Як показує у дисертаційному дослідженні В. Семиколенов [2], мораль є основою самоідентифікації особистості, яку в нинішній ситуації надлишку інформації
(високий рівень розвитку ЗМІ) та комунікації, інформаційних технологій, що цілеспрямовано впливають на самосвідомість людини та культури, реалізувати іншими способами дуже важко. Адже формування моральної презумпції в інформаційному суспільстві багато в чому є результатом дії інформаційних технологій на
індивідуальну та масову свідомість. Але надлишковість інформації значно ускладнює вибір моральних пріоритетів.
Є й інші проблеми при визначенні засад моралі в культурних перспективах сучасного суспільства – вони пов’язані не лише з інформаційною надмірністю, а й з
відкритістю культур, впливом (зокрема, зумисним) інформаційних технологій на
маси, а також із постмодерністським скепсисом, із відсутністю однозначного тлумачення моральних норм у культурі. Автор також обґрунтовує точку зору, що у
формуванні моралі та моральних пріоритетів світу, в якому відбуваються процеси
глобалізації, неминучі переваги отримають ті моральні стандарти, які прийнято в
економічно та інформаційно розвинених країнах. Це пов’язано зі станом їхньої інформаційної інфраструктури та можливістю впливу на досить широку аудиторію.
З цього приводу влучно підкреслює М. Савостьянова, що «ті країни, які відстають від економічно розвинених і не мають певного рівня інформаційної інфраструктури, а також які забезпечують її висококваліфікованих фахівців, виявляються не в змозі не тільки економічно, але і ідеологічно конкурувати з лідерами.
Більш того, вони не тільки не можуть транслювати цінності своєї культури в світовому масштабі, але і відчувають реальні ускладнення утримати в їх рамках
суб’єктів власної культури, схильних до інформаційної дії ззовні. В результаті у
світі, який глобалізується, неминучу перевагу отримують культурні стандарти,
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цінності і життєві сенси, прийняті в економічно розвинених країнах [1, c. 239]».
Разом із тим, є очевидним, що країни – лідери в економічній і політичній сферах
далеко не завжди є лідерами в духовному і моральному сенсах – і в цьому полягає
один із ризиків глобалізації [1].
Проте, реальність інформаційного суспільства така, що саме економічно високорозвинуті країни будуть відігравати головну роль у встановленні моральних
– як, утім, і правових – норм.
Можна погодитись із В.Семиколеновим, що неоднозначними є питання про
те, якою сьогодні повинна бути мораль і способи її входження до культури. У нинішній культурі особливо помітними є, з одного боку, ідеї індивідуалізму, з іншого, – консерватизму. Крім того, до формування моральної парадигми існує також комунітарний підхід. Він припускає збалансованість між незалежністю особи
й порядком, який обмежений основними цінностями, але не має всепроникаючого
характеру. Проте його реалізація все ж вимагає визначення системи основних цінностей, опори на освіту, переконання, оскільки моральна парадигма потребує універсальності вимог, особливо в умовах сучасних глобалізаційних процесів.
Список використаних джерел

1.Савостьянова М.В. Развитие информационных технологий и процессы глобализации // Культура народов Причерноморья. – 2005. – №69. – С. 237-241. 2.Семиколенов В.М. Мораль в інформаційному суспільстві: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук: спец.
09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури» / В.М. Семиколенов. – Сімферополь,
2006. – 19 с.

О. О. Шморгун
ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОАНАЛІТИЧНІ ВИМІРИ АНТРОПОЛОГІЇ:
МІЖ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМОМ ТА ГУМАНІСТИЧНИМ ПСИХОАНАЛІЗОМ
Становище людини в сучасному світі, за оцінками фахівців, характеризується
надзвичайно високим ступенем кризовості на невизначеності, як на рівні тих соціально-політичних процесів, що відбуваються наразі в українському суспільстві,
так і в масштабах всієї планети. В зв’язку з цим як ніколи актуалізується пошук
світоглядних орієнтирів, спираючись на які, сучасна людина здатна була б вистояти перед обличчям цієї плинності та катастрофізму. Зазвичай роль фундаторів
таких базових світоглядних засад покладається суспільством на особливу верству
інтелектуалів, філософів, митців, вчених – того, особливого соціального прошарку, який видатний соціолог ХХ століття К.Мангейм дуже влучно назвав «вільно
ширяючою інтелігенцією», яка будучи в силу особливостей свого творчого покликання, безпосередньо не пов’язаною з якимось соціальним класом чи прошарком, здатна ніби «піднятись» над ситуацією, подивитись на суспільство згори, так
би мовити, «з висоти пташиного польоту». Однак, парадокс полягає в тому, що
більшість представників цієї особливої творчої верстви наразі часто-густо демонструють власну безпорадність у вирішенні подібних завдань. Головною причиною такого стану справ, на наш погляд, є те, що мислителі-інтелектуали, сьогодні,
у першій чверті ХХІ століття фактично продовжують залишатися в полоні світоглядних стереотипів, нав’язаних постмодерною парадигмою останніх десятиліть
століття ХХ-го. Причому ця, болісна і хвороблива залежність, як це не парадоксально, часто зберігається навіть у так званих «критиків» постмодернізму, і проявляється головним чином в у відсутності власної чіткої світоглядної позиції, яку
можна було протиставити світоглядній аморфності постмодернізму. Все вищеска180

зане, свідчить про необхідність докорінного перегляду самих методологічних засад і підходів до світоглядних проблем. Зокрема, загальновідома постомодерністська деконструкція всіх базових для філософії Модерну філософських концептів,
серед яких як основоположну можна було виділити знамениту постмодерну тріаду «смертей» («смерть автора», «смерть бога», «смерть суб’єкта») з одного боку,
будучи дуже конструктивною з точки зору розвінчання онтологічних стереотипів
Просвітництва, з іншого, породила смисложиттєвий вакуум свого роду світоглядного «згарища». Будь-яка «філософська новобудова» на цьому «згарищі» так чи
інакше потребує відродження інтересу до найрізноманітніших вимірів проблематики людської суб’єктивності, свого роду нового «антропологічного повороту» у
філософії, що переосмислював би традиційну філософську антропологію на принципово нових засадах синтезу природничої (звернення до психофізіології та навіть фізіології людської діяльності) та гуманітарних засадах (застосування досвіду
та знань, накопичених психологією, психоаналізом, соціологією, теорією творчого процесу – та іншими найрізноманітнішими гуманітарними дисциплінами).
В цьому контексті, на нашу думку, було б надзвичайно корисно розкрити основні філософські фундаментальні підходи до проблеми «людської ситуації» («людського жеребу», особливого «становища людини»): феноменологічно-екзистенційний (К.Ясперс, М.Гайдеггер, Ж.-П.Сартр, А.Мальро, А.Камю, М.Мерло-Понті), філософсько-антропологічний (М.Шелер, Г.Плеснер, А.Гелен), психоаналітично-екзистенційний (Е.Фромм, А.Маслоу, В.Франкл, Р.Мей) та дослідити їх взаємовпливи та взаємоперетікання у антропологічній площині, розглянувши можливість їх
синтетичного використання у нових підходах до проблеми людини, необхідність
яких диктується філософським дискурсом ХХІ століття.
Саме такий синтетичний підхід до «людської ситуації» є найбільш конструктивним. Адже здебільшого у сучасних дослідженнях домінують моно-парадигмальні підходи до цієї проблеми: феноменологічний, антропологічний та екзистенціальний, що, своєю чергою, не дозволяє проаналізувати «людську ситуацію» в
усьому багатомаїтті її філософських вимірів. Особливо варто наголосити, що антропологічний та екзистенціальний підхід артикулюються їх представниками, як
взаємоопозиційні, однак саме розгляд обох підходів під кутом зору здобутків гуманістичного психоаналізу та екзистенціальної логотерапії, що намагаються поєднати сильні сторони антропологічного та екзистенціального підходів, знявши
їх протиріччя та усунувши недоліки, дозволяє до певної міри зняти цю опозиційність, показує її позірність. Отже, можна констатувати, що у філософії 21 століття
цілком склались передумови і назріла необхідність для нового «антропологічного
повороту» – переосмислення традиційної філософської антропології та «суб’єктивних онтологій», створений філософами-екзистенціалістами на принципово нових засадах синтезу знань накопичених біологією, психологією, психоаналізом,
соціологією, теорію творчого процесу та її подальшого розвитку на стику цих дисциплін, початок чого до певної міри покладений гуманістичним психоаналізом
та екзистенційною логотерапією.

А. М. Олійник
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ
У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Політична культура і її взаємозв’язки з явищами політичного, економічного,
духовного життя суспільства завжди були в центрі уваги видатних мислителів минулого. До них викликають великий інтерес теоретики і практики політики в су181

часний час. Жвавий інтерес до цієї проблеми ми зустрічаємо в науковій літературі, де відбуваються дискусії з цього питання [3,4,5].
Особливо виділяються два основних напрямки таких дискусій. До першого
напрямку відносяться ті спеціалісти, які вивчають проблеми демократії. Для них
політична культура це сфера політичної свідомості, складовий елемент політичної системи [3]. До другого напрямку відносяться ті науковці, які вважають політичну культуру елементом духовної культури, її ядро [6]. Віддаючи належне таким концепціям і розуміючи політичну культуру як сферу пізнання, автор погоджується з тими науковцями, які знаходять в таких підходах не тільки взаємозв’язок, а і в тому, що в них чітко простежується політична соціалізація людини. Тому від рівня політичної культури людей і зокрема студентської молоді громадян України, які є сьогодні активними учасниками політичного життя країни, залежить доля нашої держави, її економічний, суспільний, духовний прогрес
її територіальна цілісність.
Мабуть тому, вищий навчальний заклад виступає тією платформою, яку слід
використовувати для продовження формування у молоді, і її активної частини
студентів сучасної політичної культури.
Саме студентство, як найменш консервативна верства населення, є своєрідним «барометром» соціально-економічного та політичного стану суспільства, що
найбільш чутливо та активно реагує на соціальні зміни та порушення прав і свобод громадян. І це ми відчули не тільки під час революції гідності у 2014 році а і
особливо у сучасних реаліях розвитку Української держави.
Не менш важливим аспектом сучасної студентської молоді є те, що сьогоднішні студенти – це майбутнє країни, це ті люди, які отримавши професію працюватимуть та розбудовуватимуть Українську державу, а наскільки успішно – залежить від самосвідомості, самодостатності, свободи мислення та наполегливої
праці кожного молодого громадянина України. Участь студентів у суспільно-громадському житті дає змогу виявити потенційних лідерів, виробити у них навички
управлінської та організаторської роботи, сформувати майбутню еліту нації. Без
вирішення цих проблем не можна вибудувати європейську якість освіти та готувати конкурентоспроможних фахівців і тому у вирішенні цих завдань особливе
місце займає студентське самоврядування.
Безумовно, величезну роль у вирішенні цих питань, відіграє навчальний процес, проведення різнобічної виховної роботи, викладання соціально-гуманітарних
дисциплін, серед яких особливе місце займає навчальна дисципліна «Філософія»,
яка допомагає студентам самовизначитися в особистих світоглядних позиціях, духовних орієнтирах та духовних інтересах. Її завдання полягає не лише в тому, щоб
озброїти майбутніх фахівців відповідними знаннями, потрібними для успішного
виконання своїх службових обов’язків, а й в тому, щоб сформувати таку людину,
яка б свідомо і добровільно, належним чином могла обстоювати загальнолюдські
цінності, вміла за допомогою набутих знань захистити не лише свої законні права
та інтереси, а й тих хто працює поруч. Динамічні процеси, що відбуваються у сучасному українському суспільстві, ставлять сучасну молодь в надзвичайно складні умови соціального життя. Радикальна зміна ціннісних орієнтацій, гостра необхідність постійного пошуку і швидкого знаходження життєво важливих рішень,
стресові ситуації – все це проблеми повсякденного людського буття, сфера практичного застосування світоглядної культури, основу яких складає філософія.
І на останнє хочу підкреслити, що формування політичної культури у студентів ВНЗ це процес тривалої повсякденної роботи. У вищих навчальних закладах
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України вже є накопичений, великий, досвід у вирішенні цієї проблеми, залишається тільки одне, поділитися не тільки досвідом а і методикою проведення такої
роботи. Студентські роки – це така пора людського життя, коли схильність до
швидкого осмислення дійсності виявляється найбільш виразно, і тому дуже важливо, як випускники вищого навчального закладу будуть впливати на перетворення української політичної дійсності, брати активну участь у вирішенні державних і суспільних справ, поглибленні демократії у суспільстві.
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В. О. Берестовий
НОВІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІКИ У МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ
Соціально-відповідальна освіта - це концепція що направлена на здобуття
знань у дисциплінах, які пов’язані з охороною здоров‘я [2]. Іншими словами,
успіх програми вимірюється у відповідності зі стандартами, встановленими не
лише внутрішніми або зовнішні освітніми органи, але відповідно до потреб ширшої громади. Це оманливо простий, але потенційно радикальний принцип, який
передає контроль подалі від закладу, викладачів до ширших інтересів спільноти. Умови підзвітності та відповідальності зазвичай використовуються в літературі взаємно, хоча вони були корисними та диференційовані між собою в контексті медичної освіти Болена та Вулларда [3]. Соціальна підзвітність - це один
кінець континууму соціальної дії, коли соціальна відповідальність на іншому, а
соціальна чутливість – контроль точка на півдорозі. Зокрема, соціальну
відповідальність визначають як потребу, що описує інституційні цілі викладачами, а програми орієнтовані на громаду. Соціальна чутливість - навчальний
план, що забезпечується даними не просто з точки зору тих, хто знаходиться на
навчанні, а напроти базуються на громаді, в свою чергу успіх вимірюється ззовні
за допомогою досягнутих результатів. Нарешті, соціальна підзвітність передбачає
соціальні потреби, повністю контекстуалізована, має випускників, які є агентами
змін з оцінкою фактичного впливу на охорону здоров'я, що визначається більш
широкою комісією [1].
Установа збільшує або замінює традиційний фокус, спрямований всередину
на потреби викладачів та студентів з більш зосередженим зовнішнім виглядом,
змінюючи при цьому розподіл повноважень у межах освітньої програми. Тому це
потужна демократизуюча концепція, яка допомагає переробити як медичні, так і
інші форми навчання. Сказавши це, досить незрозуміло як установа, викладач або
студент повинні діяти для того, щоб повністю реалізувати мету соціальної
відповідальності, чи це відбувається як частина інституційної або колективні
рамки або як особа, яка працює у власному колективі. Те, що нерівності існують
у суспільстві, не стане несподіванкою для медичних студентів, але який вплив
вони повинні мати на здоров'я, слід чітко пояснювати [5]. Наприклад, студентів,
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які навчаються в галузі медицини, слід навчати не просто статистиці як неминучий і незмінний наслідок відмінностей, але також як безпосереднього випливу
соціальних, культурних, політичних, економічних та екологічних сил. Тобто вони
повинні розуміти, наскільки впливає тиск нерівності на здоров'я. Це може приймати різні форми в залежності від контексту в якій медичній установі реалізуються навчальні програми. Використовуючи програми необхідно прагнути визначити та пояснити відмінність у стані здоров'я наприклад у регіоні, між етнічними
групами або між сільськими та міськими районами та, що важливо, вивчити заходи для зменшенням або усуненням цих відмінностей [6,8]. Більше того, студентів слід готувати та заохочувати йти до змін у суспільній роботі. Як уже заперечували раніше вчені, лікарі значною мірою включають соціальні зміни у спосіб
їх роботи [4]. Тому учні значно стають агентами змін, використовуючи своє розуміння тиску та нерівність діяти політично. Цей напрямок вже широко впроваджена в інших сферах, але залишається привабливим для впровадження до
медичної освіти де існують добре розвинені рамки, які можна використовувати
для просування соціальних заходів. Варто відмітити, що дана програма може корисно інформувати медиків шляхом забезпечення ширшого соціального контексту здоров'я, що вкладається у навчальну програму, щоб студенти були готові до
складнощів у роботі з населенням, яке вони обслуговуватимуть, і нарешті студентам надається можливість реально ввести зміни, які допоможуть досягти справедливості [7].
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О. М. Соколова
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ РЕЦЕПЦІЇ ПЕДАГОГІЗАЦІЇ
СОЦІАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Менеджмент – сукупність принципів, методів, засобів і форм управління з метою підвищення ефективності даної сфери. За сучасних умов все глибшою та різноспрямованішою експлікацією позначені феномени, що охоплюються онтологією «світу людини» і вже традиційно представлені поняттями соціального і природного у їх органічній взаємодії. Українські дослідники, соціальні філософи, соціологи, історики філософії, представники заснованої акад. В.І. Шинкаруком Київської гуманістично-екзистенціальної школи. Вже від середини ХХ ст. обстоювали на основі проведених ґрунтовних розвідок, оприлюднених у колективних та
індивідуальних монографіях, положення про історичні, національно-культурні
умови й тенденції внутрішньої взаємодії природного та соціального й конституювання його взаємовпливів в якості основи буття людини як істоти соціальної та
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індивідуально-особистісної, творчо-самотворчої, істоти реалізації її самості, життєздійснення якої і є, власне, індивідуально-особистісним увиразненням зазначеної взаємодії.
Адже, як відомо, найвагомішими в соціально-філософському та філософськонауковому ракурсах від середини ХХ ст. були, у першу чергу, гуманістично спрямовані зрушення в системі сучасного наукового пізнання, а особливо – наукового
методу через глибинні трансформації гносеологічного відношення, а також загострення суперечностей «природа-суспільство» та екологічна криза, невідкладність подолання якої зумовлювала необхідність змістовного розвитку та, у першу
чергу, як максимально масштабної та інтенсивної форми, розвитку й поглиблення
освітньої ретрансляції соціально-екологічної свідомості, екологічного виховання
населення, принципів поглиблення гуманізації освоєння природи та оптимізації
соціального управління на засадах цінностей біоцентристського світогляду природоосвоювальними процесами, подолання деструктивних морально-духовних,
національно-культурних та матеріально-економічних наслідків однобічного, негуманного утилітарно-корисливого відношення до природи. Переосмислені, зазначені тенденції суспільних, національно-культурних процесів в статусі визначальних світоглядово-філософських орієнтирів, духовно-культурних цінностей
синтезуються за опрацьованим сучасним науковим товариством концептом «соціалізації філософського знання і мислення».
Гуманістична спрямованість природоосвоюваних процесів максимально масштабно, змістовно здійснювана в умовах системної розвиненості соціального менеджменту, як соціокультурно визначеного на принципах соціальної філософії,
заснованого управлінням процесами природоосвоєння. При цьому, внаслідок гуманізуючого впливу потенціалу соціальної філософії, відкриваються реальні можливості подолання посередництвом системи соціально-управлінського змісту
освіти на перших етапах, принаймні, нейтралізувати, а в перспективі й усувати
наслідки негуманного, утилітарного, на засадах «силовізму», «перетворення»
природи. Зміст формування соціально-управлінсько вихованої особистості є трансформацією соціально-філософського знання як якісно відмінної від інших дисциплін форми інтеграції результатів переосмислення універсальних знань (світовідношення) про людину. Суспільство і природу – знання гуманітарного, соціально-філософського, покликаного, відтак, актуалізувати також знання природовідношення. Визначальний принцип формування соціально-управлінсько вихованої особистості – обстоювання необхідності «рівнозначимо-доповняльного» врахування місця і ролі людини, природи й суспільства в сучасному життєвлаштуванні окремих індивідів та спільнот, в усвідомленні необхідності піднесення та
реалізації принципів збереження живого на вищий рівень управління соціальними
системами, які, відтак, і функціонують в системі управління природою.
Тому соціалізація сучасної філософської підготовки, зокрема, має проявлятися при цьому також в тому, що у світі визначених вимог якісно новим змістом
та формами й методами навчання у межах сучасної соціальної філософії повинні
вивчатися проблеми: філософії людини як соціокультурної істини, як активного
члена громадянського ліберального суспільства, біоцентристська спрямованість,
соціально-екологічний потенціал духовного життя та форм суспільної свідомості
в системі соціальної філософії і т. д. Засвоєння як цих, так і пов’язаних з ними
соціально-філософських проблем покликано бути теоретичним фундаментом діяльності соціального менеджменту. Від другої половини ХХ ст. значно активізувалися соціально-філософські дослідження духовного життя суспільства, освітньовиховної діяльності та форм суспільної свідомості. Істотною для цих досліджень
була, зокрема, соціально-педагогічна спрямованість – як виявлення та висвіт185

лення найбільш дійового інтегративно-виховного потенціалу суспільства, формування соціально зорієнтованого світогляду представників усіх вікових груп населення, пробудження потреб індивідуальності у дотриманні морально виховної позиції відповідальності та доброчинності і здатності протистояти негативним, асоціальним явищам. Спрямована на формування світоглядово-духовних засад соціального менеджменту соціально, як навчальна дисципліна соціальна філософія також відповідно тематизується.
У підсумку, визначальним при цьому є висновок: неможливе без втрати, істотних деформацій сучасне розуміння людської суті, применшення чи деформації
впливу як того, так і іншого складового на людину, на її умови соціокультурного
буття та утвердження у її особистісних якостях.

Е. А. Юнисов, Э. А. Урунбасарова
«СОВЕСТЬ» КАК ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ
ЛИЧНОСТИ (НА ОСНОВАНИИ НАСЛЕДИЯ Ш. КУДАЙБЕРДИЕВА)
Шакарим Кудайбердиев – поэт-мыслитель, просветитель, оставивший после
себя весьма обширное и разностороннее творческое наследие как поэтическое,
так и исследовательской мысли.
Среди произведений Шакарима, увидевших свет, следует отметить такие, как
«Генеалогия турецких, киргизских и казахских ханов», «Енлик-Кебек», «Калкаман-Мамыр», «Отражение казахской жизни», «Мусульманские требования»,
«Три истины».
Несмотря на то, что Шакарим не учился в специальных учебных заведениях,
его произведения поражают глубиной мысли и широтой кругозора и свидетельствуют о нем, как о стороннике и последователе взглядов и идей великого казахского поэта и просветителя Абая, племянником которого он был и в доме которого воспитывался с шестилетнего возраста, так как рано потерял отца. Незадолго
до смерти Абай отправил Шакарима на свои сбережения в путешествие по Турции, Аравии, Египту. Шакарим посетил также Мекку, Медину, Александрию, Париж, изучил турецкий, арабский, персидский и русский языки.
А изучая родную и классическую восточную поэзию, лучшие образцы русской и европейской культуры, он внимательно штудировал труды по философии,
этике, психологии, религии.
В «Мыслях разных лет» он пишет о себе: «За 72 года, прожитых мною, пришлось быть свидетелем событий малых и великих, много повидал и доброго, и
скверного, немало и сам дел совершил – и нужных, и пустых. Говорят: «Найди
себе кумира для подражания.» Кумиром для меня стал покойный Абай. Следуя
ему, рано отстранился я от межродовой распри и унизительных междоусобиц, избрал путь истины и нравственности, занялся науками. Специального образования
я не получил, но постоянно пребывал в кропотливых поисках знаний – изучил
труды великих мыслителей, знакомился с взглядами на жизнь писателей разных
времен и народов, встречался, имел беседы со знающими разумными людьми,
много времени посвятил писательскому труду.
В 50-летнем возрасте отошел от житейских дел и забот, уединился в глуши и
стал записывать свои мысли и наблюдения. Писал не для того, чтобы прославиться, ибо знаю, писанное и сказанное ради утоления тщеславия, не имеет никакой ценности. Писал и пишу лишь ради того, чтобы моя жизнь послужила уроком
для грядущих поколений…» [1]
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О том, какой представляет Шакарим нравственно совершенную личность, говорится в стихотворении, которое так и называется «О нравственном воспитании»
Ш.Кудайбердиев на протяжении всей своей жизни непоколебимо верил в то,
что особая, ничем неисчислимая ценность – чистота и доброта души, совсем ничего не стоящая для тех, кто хоть раз в жизни ее изведал. Удел каждого думающего, нравственного человека – испытывать добрые чувства к близким и далеким
людям. Душа нравственного человека не может оставаться равнодушной к горестям и радостям других. Шакарим утверждал, что ребенок рождается с чистой
душой, без врожденных пороков, по мере же формирования личности в ней вырабатываются положительные и негативные качества.
В своих произведениях философ размышляет о нравственных категориях,
очень часто противопоставляя позитивным негативные и тем самым ярче показывая значимость общечеловеческих моральных ценностей. Мыслитель обращается
к таким понятиям, как добро и зло, любовь и ненависть, ответственность и безответственность, благородство и подлость, человечность и скотство, дружба и
вражда, единение и распри, ум и глупость, чувство и разум и т.д.
По мнению Ш.Кудайбердиева, человек должен стремиться, прежде всего, к
духовному совершенству. Благородные цели, честный труд, добрые поступки
сформируют нравственный облик личности. И, наоборот, человек, живущий
только телесными интересами – деградирует, он эгоистичен, любыми средствами
стремится достичь богатства и высокого положения. А чтобы этого не случилось,
необходимо правильное воспитание, когда с раннего детства порицались бы пустое времяпрепровождение, щегольство, тщеславие, жадность и другие человеческие пороки [2].
В своих работах Шакарим приводит много притчей, на основании которых
рассуждает о сущности и значении таких нравственных категорий, как доброта,
честность, щедрость и т.д.
Многие мысли Ш.Кудайбердиева, в которых он осуждает человеческую жестокость, жадность, невоздержанность и т.д., для нас, его современников, представляются руководством к действию, воспринимаются как моральный кодекс
Шакарима».
«Тот, кто не сумел отречься от лени, не найдет в себе мужества отказаться от
злых намерений. Человек может обманом повести на смерть тысячи воинов, но он
не в силах расстаться со своими пороками».
Шакарим стремился внушить людям веру в то, что исправить дурное положение вещей, искупить греховность можно не только религиозным покаянием, но и
нравственной жизнью, с помощью простых земных дел, искореняя зло, страдание,
невежество и т.п. При этом руководствуясь следующими правилами нравственного поведения:
- Если кто-то обделил тебя, то ты, наоборот, удели ему.
- Если кто-то причинил тебе зло, не отвечай тем же, прости его.
- Если кто-то перестал бывать у тебя, сходи к нему сам и повидайся с ним
По мнению Шакарима, человек должен стремиться объяснить смысл жизни и
установить вытекающее из него нравственное руководство. По этому поводу мыслитель рассуждает следующим образом: Жизнь – миг во мраке вечности. Из небытия возникает жизнь и снова уходит в небытие. Начав жить слабым человеком,
человек завершает ее немощным стариком.
Самое ценное время – зрелость, середина жизни. Ни одного часа этой поры не
должно пройти впустую. Чтобы оправдать звание человека, чтобы оставить след
на земле после себя, нужно неустанно трудиться душой. Этот период – период
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нравственной возмужалости, проявления моральной ответственности за происходящее в мире [3; 4].
Ш.Кудайбердиев искренне верил в то, что рано или поздно на земле восторжествует Совесть, погибнут пагубные страсти, победит справедливость и люди
объединятся в честном труде.
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М. Є. Максюта
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОНТЕКСТ
СТАТУСУ ФІЛОСОФА У ТВОРЧОСТІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
Г.Сковорода постійно наголошує на надважливому екзистенційному налаштуванні – утримувати на життєстверджувальному рівні своє серце, оберігаючись від
пов’язаних із стихіями світу помислів – «від безпутніх думок, які нічого, крім стихій, не бачать» [2,с.366]. Причому, думки й розмисли розглядаються в статусі непроминально життєвих порад, і тому «безпутніх думок» необхідно уникати, як найзагрозливіших для достойного життя причин. Скажімо, на внутрішній зв’язок між
«порадами» та «думками», що, залежно від характеру відношення до них індивідуума, можуть і повинні спрямовувати життєдіяльність, також вказує Г.Сковорода.
Так, за його словами: «Ці поради мечем Божим вирізати, думки, що нечисто дихають, і болісні гадки намагається Павло, а на те місце поверне в серця наші мир
Божий» [2, с.366]. Нейтралізуючи та усуваючи безпутні, «нечисті» думки, ми відкриваємо вільний простір для помислів доброзичливих, і якраз тому вкрай важливим
є розуміння взаємозалежності «думок» та «починань». Так, наприклад, за Г.Сковородою, Св. Павло називає «болісні думки» причинами, владами, що заховали весь
світ у пітьму невідання Божого. Рада часто причиною називається, тому що, як плід
без насіння, так справи без порад не народжуються. У Давида думки називаються
починаннями: «Розтлили й згидилися в починаннях» [2, с.366]. Єдність «думок-починань» надзвичайно виразно демонструє характер і спрямованість внутрішнього
світу, того «прихованого», чим і як, зрештою, постає кожна людина – чим внутрішньо зміцнюючись, зростаючи духовно і як отже, відповідно зреалізовується процесами життєдіяльності. «Насіння всіх наук ховаються всередині людини, тут приховане їх джерело, а хто бачить його? Це одне невичерпне джерело всього блага й
блаженства нашого, воно само є оте блаженство, безпричинний початок, безпочаткова причина, в якій і від якої все, а вона сама від себе самої і завжди з собою є і
буде. Тому й вічна, завжди в усьому одна й однакова, яка розумілася і яка утримує»
[2, с.367].
Всезагально значущий, внутрішньо смислосинтезуючий епіцентр у формі єдності «думок-починань» може й повинен поставати життєбуттійнісно стверджувальною «причиною» людини як істоти гідної свого призначення. Він підносить над
повсякденним, другорядним як, безперечно, для людини також важливим, але - до
рівня дійсно особистісно непроминального, до того, що вона вже самостійно спромагається роз-пізнавати та осмислювати. «Фарби на картині кожен бачить, але щоб
малюнок і живчик угледіти, потрібне інше око, а хто такого не має, сліпийу живому» [2, с.369]. І навпаки, «мислене прозріння» підносить і надихає як, у певному
сенсі, демонстрація оволодіння новими підходами до гідного життя. «Невимовно
188

раді, що побачили нове, почали пророкувати нове новими мовами» [2, с.370].
Покликання філософа – життєво значуще демонструвати індивідуально розвинену здатність «вчуватися», заглиблюючись у свої світосприймання, світопереживання, із відповідними позначеннями смислостверджувальних векторів життєздійснення. Про прояви покликання філософа може свідчити, таким чином, завжди,
тією чи іншою мірою, зреалізовувані «випереджаючі» особистісно значущі зманіфестування світовідношення та відповідного життєздійснення людини у будь-якій
сфері активності – пізнавальній, освітній, культуротворчій і т.д. І що більшою мірою мають місце прояви покликання філософа, тим масштабніша значущість його
філософствування та його результати.
Бути філософом і доносити філософію до аудиторії завдяки формам навчальновиховного процесу – значить постійно відкривати простір пере-бування філософського мислення як розгортання послідовності смисловизначених світоглядових «вузлів» цього мислення, демонструвати розпізнаваний філософом незаповнений змістом простір відношення до світу, простір, що може бути синтезований у формі питання «як це може бути?» та продукуванням пропозиції свого, нового бачення цього
простору, формулювання «новизни». «Це означає бути пророком, або філософом,
побачити поверх пустелі, зверх стихійної ворожнечі щось нове, нестаріюче, чудне і
вічне, і це сповіщати» [2,с.370]. А подібні розпізнавання життєстверджувальної «новизни» в життєбуттійнісному перебігу та їх донесення навчально-виховними формами максимально реалізуються особистістю, для якої філософія, здібності філософствування є, і не може не бути, особистісно-доленосною життєтворчість.
І тому бути викладачем філософії – значить «свідчити про істину» у навчально-виховній діяльності. Викладач філософії – надзвичайно відповідальний,
(бо завжди своєчасний!), свідок смисло-значущості подій світу, покликаний донести цю смисло-значущість як спосіб пробудження відповідних здібностей у
своїх слухачів.
…«Що інші роблять, чого прагнуть, вони й самі побачать; я ж твердо знаю, що
я всього себе присвятив шуканню однієї лише божественної істини. Я не буду мати
успіху в цьому? А все ж врешті-решт успіх буде. … Бо чого не переможе чесна
праця? Хіба не приємно працювати, коли ми народжені для цього, коли ми просякнуті духом Авраама? Бо природний рух з часом стає все швидшим» [1, с.250].
Рефлексії Г. Сковороди нині можуть і повинні сприйматися як потужний імпульс пробудження здібностей філософствування.
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О. М. Санівський
АНТЕЇЗМ – ДОМІНАНТА ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ
В. СУХОМЛИНСЬКОГО І ПРОВІДНА РИСА УКРАЇНСЬКОЇ
МЕНТАЛЬНОСТІ
Феномен В. Сухомлинського сприяє сучасним дослідникам у розробці достовірної історії української педагогіки, відновленню надбань національної освіти,
допомагає наснажити науку достовірним змістом, високо народною духовністю,
щоб міцно стати на відповідні національним традиціям шляхи розвитку вітчизняної освіти.
189

Споконвіку наш народ уславлює працю в піснях, легендах, переказах. З особливим пієтетом українські письменники змальовують людей праці, оспівують
землю, хліб. Праця на землі сформувала духовний і матеріальний світ українців.
Недарма казали: «Шануй землю і вона тебе пошанує» або «Віддай себе землі, і вона
віддячить тобі сторицею». Тому одна з рис національного характеру – любов до
Землі (у дослідженнях сучасних учених – антеїзм), заслуговує глибокого вивчення.
Зазначимо, що погляди В.Сухомлинського співзвучні положенням філософії
ноосфери, які були започатковані В.Вернадським, П.Тейяром де Шарденом,
А.Печчеі.
Зміст учення В.Вернадського полягає в тому, що поява на Землі людини започаткувала якісно новий етап в еволюції планети. Визначальною ідеєю вчення про
ноосферу є обґрунтування єдності людства й біосфери. Що відповідає світоглядним уявленням наших предків, які вважали Землю живою істотою, називаючи її
Матінкою, Матір’ю Сирою Землею та прирівнюючи до божества, розглядаючи
людину в органічній цілісності з природою (біосферою) [1, с. 6].
Головну мету освіти В. Сухомлинський бачив у вихованні гармонійної,
всебічно розвиненої особистості. «Виховання всебічно розвиненої особистості як
педагогічне керівництво різноманітними її відношеннями до навколишнього природного і суспільного середовища залежить від найрізноманітніших умов, від великої кількості явищ, що їх бачить і осмислює дитина, в яких перед нею відкривається світ» [3, с. 71].
Рідна земля, Вітчизна, краса рідної природи не могли залишитися поза увагою
видатного українського педагога – В.Сухомлинського, який радив уроки проводити не в класах, а на природі. Створюючи «Школу радості» педагог підкреслював, що клас у них «буде під блакитним небом, на зеленій травичці, під гіллястою
грушею, на винограднику, на зеленому лузі» [4, с.30]. Учитель прагнув, щоб діти
не тільки чули і бачили красу навколишньої природи, він намагався зробити усе
можливе, щоб діти змогли доторкнутися до неї. Тому вимогою до дітей було –
бути на уроці босоніж, щоб відчувати землю.
У «Школі радості» педагог формував у дітей навички співіснування з навколишнім світом. Він наголошував: «Те, що людина любить природу, само по собі
теж не є показником її вихованості. Роль природи в моральному вихованні не
можна перебільшувати, ідеалізувати, розглядати поза зв’язком з духовним світом
людини. Виховна роль природи залежить від того, в ім’я чого живе людина, в
чому вона вбачає добро і зло, до чого вона прагне, які її ідеали. Роль природи як
вихователя в кінцевому підсумку визначається взаємодіянням людини з природою» [2, с.546], вбачаючи тільки в діяльності, тільки в активному спілкуванні з
природою основу взаємин людини і природи.
Таке тісне спілкування дозволить вивчити природні особливості, пізнати
душу дитини, прищепити основні моральні норми, народний світогляд, а вже
потім переходити до вивчення основ наук. В. Сухомлинський, продовжуючи ідеї
Г. Сковороди вважав розкриття специфічних здібностей кожного учня, даних
йому природою – основним завданням педагога.
Вдивляючись у природу діти навчалися не тільки бачити прекрасне, вони вчилися висловлювати свої почуття. Спочатку їх душевні переживання проявлялися
у створенні казок про зайчика, жолудя, навіть про трактор (так вимагала політика
партії), проте поступово «краса рідного краю, що відкривалась завдяки казці, фантазії, творчості» перетворилася на джерело любові до Батьківщини, до землі, розуміння її величі, могутності [2, с. 38].
Педагог прагнув під час уроку запалити в маленькій людині вогник жадоби
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пізнання. Щоб дитина прагнула навчатися далі і далі. Під час уроку учні не повинні мріяти про перерву та відпочинок. Учитель повинен так розподілити навчальний час та матеріал, який вивчається, щоб зупинитися «коли в дітей загострювався інтерес до предмета спостереження, до праці, якою вони зайняті»,
що діти чекали «завтрашнього дня», який «обіцяє їм нові радощі» [2, с. 38].
Таким чином, проблема взаємин людини і природи – одна з головних у філософській науці і, зокрема, у філософії освіти. Формування духовного світу школяра на основі антеїзму, як взаємопроникнення людини і природи, виховання в
учнів відповідального, розумного ставлення до природи є наскрізною ідеєю праць
В. Сухомлинського.
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О. С. Петриківська
ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ
ЯК ОСНОВА ПРАКТИЗАЦІЇ ФІЛОСОФІЇ
В сучасній («постметафізичній») філософії різноманітно представлена тенденція внутрішньої «практизації» фундаментальної системи координат філософського мислення [1; 2; 3; 7]. Під «практизацією» філософії сьогодні розуміють взаємодію філософії з нефілософськими дискурсами, момент «посейбічності» філософського мислення, його прихильність до конкретного досвіду [4; 5]. Неопрацьованою темою і проблемою залишається осмислення концептуальних засад
цього процесу та його антропологічні виміри.
Класичне співвідношення теоретичного і практичного в сучасній філософії
перевизначається таким чином, що сфера практичного не тільки розширюється
далеко за межі традиційних областей етики і політики (охоплюючи неявне знання,
особистісне самобуття, соціальні практики, мовну комунікацію і ін.), а й розуміється як первинна щодо теоретичної установки філософії [8]. Це дозволяє говорити про «практичну філософію» в нетривіальному сенсі, для прояснення якого
пропонується використовувати методологічний ресурс філософської антропології. Філософсько-антропологічна рефлексія мотивується прагматикою, тим, що
здійснюється за межами філософії і чистої свідомості. Як методологія філософська антропологія вимагає дотримання ряду умов в теорії: відмови від ідеї абсолютної підстави знання; звернення до принципово інших способів бачення знання
і пізнання - через буття суб’єкта; орієнтація на «принцип холізму»; антиредукціонізм, як відмова від однобокого виділення якогось одного аспекту людського існування і зведення до нього усього розмаїття сутнісних характеристик людини;
розширення поняття досвіду; факти свідомості, дані в цілісності людини, розглядаються як рівноцінні один одному, оскільки в пізнанні дійсності бере участь не
один розум, а весь комплекс людських відносин до світу (емоційне, вольове і т.і.);
вимоги виходити з життєво-практичної завантаженості досвіду (інтересами і цілями), активності сприйняття; при вивченні людини аналіз біофізичних даних доповнювати культурно-історичними дослідженнями; дослідження людини завжди
передбачає смисловий аналіз тієї сфери, яку ми вивчаємо.
Таким чином, в сучасний освітній простір дисципліна під назвою «практична
філософія» повинна входити разом з «філософською антропологією» («сучасна
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філософія людини»). Філософська антропологія має свою специфічну концептуальну структуру. В її склад входять: філософська психологія, філософія свідомості,
філософія дії (аналіз форм людської діяльності), філософія існування (практики
формування ідентичності, перспектива майбутнього, що виступає для окремої
людини реальною мотивацією її вчинків, рішення проблеми онтологічної безпеки, пошук такого способу індивідуального існування, коли людина входить у
культуру й історію, не стаючи річчю серед інших речей) [9, p. 667]. У знанні про
людину ми повинні весь час виходити за рамки наявного досвіду, подумки продовжувати проекцію подальшого існування людини, включати в теорію невизначену і емпірично непідтверджену величину - майбутнє. В знанні про людину завжди присутній якийсь «ікс» - «знання про незнання», що вимагає інтерпретації,
що надає такому знанню характер гіпотетичність, умоглядності і утопічності, позбавляючи його строгості, закінченості наукового аналізу [6].
Напрацювання антропологічної рефлексії доцільно включати до університетських спецкурсів з філософії й методології з метою ознайомлення студентів, магістрантів, аспірантів із новими методологічними техніками й загальною перспективою практично орієнтованої гуманітаристики. Отримані тут результати дозволяють ґрунтовніше осмислити новітні тенденції у філософії, її сучасну трансформацію, зв’язок з життям людей.
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А. В. Прохоров
ЭСТАФЕТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
О САМОРАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА XXI ВЕКА
Андреев В.И не исключал, «что в XXI веке… разработают такие инновационные педагогические теории и технологии, которые выведут человека и человечество на путь автоэволюции вплоть до Человека Космического» [1, с.7]. Высказывание академика воспринимается педагогической максимой, которой он, отталкиваясь от взглядов Циолковского К.Э. о саморазвитии человека [2, с.3, 332], пригласил всех желающих продолжить поиски [Там же; 3, с.3]. Сам Валентин Иванович не успел их предпринять. В его крупных финальных трудах 2010-2015 годов
обнаруживаются лишь опорные текстовые фрагменты для исследовательского
продвижения в этом направлении (о педагогическом мышлении, синергетическом
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опыте, нравственных слагаемых субъектной жизнедеятельности, пр.). Стремление внести наш вклад в решение данного противоречия и определило цель: уточнить вариант эстафетного представления о саморазвитии индивида XXI века. К
необходимой методологической ориентации мы пришли самостоятельно на основе знакомства с философскими идеями Стёпина В.С. и его коллег.
Как и прочие космисты, Константин Эдуардович полагал, что человек и Земля
– неотъемлемые части бесконечной Вселенной, дающей простор для безграничного самосозидания и самоуправления процессом самосовершенствования [4; 5;
6; 8]. К гипотетическим этапам развития космического бытия он относил ряд длительных периодов, повторяющихся циклично вплоть до возникновения «сверхчеловека» с абсолютным всезнанием и бессмертием [7].
В отличие от Циолковского К.Э., говорившего, по сути, о физическом, психическом и психологическом самообновлениях человека, Андреев В.И. развил концепцию творческого саморазвития личности. Мы же выстроили иной дискурс.
При переходе педагогики на постнеклассический уровень развития выделяем
две версии рассуждения. Первый вариант сопряжён с развивающимся традиционным воззрением (Андреев В.И., Бондаревская Е.В., Сластёнин В.А. и др.). Второй
вариант использует метапредметный подход. Оба взгляда взаимосвязаны системной иерархией и транснаучной тенденцией сближения естественнонаучной и гуманитарной сфер. Но нам удалось подобрать физико-математический ключ к абстрактному сжиманию крупноразмерного и многомерного явления. В итоге,
например, была получена особая интерпретация педагогического феномена казанского академика. А также постнеклассическая разновидность толкования тандемного посыла Циолковского К.Э.-Андреева В.И.: человек генетически запрограммирован на фрактально-сущностное саморазвитие в пространстве-времени
закономерной динамикой бинарных суперпартнёрств содержания и формы космических объектов. Отметим, что рисунок инновационной смысловой картины
самоизменения человека (его жизненного комплекса) в принципе совпадает с современной визуализацией странноаттрактных 4D-процессов. В частности, относительно изображения 3D-процесса зарождения кристаллов (движения атомов),
растягиваемого на координату времени, в групповом исследовании американских
учёных [9]. Соответствие концепта комплексного саморазвития индивида реальной действительности имеет место не только в научном познании микромира, но
и макромирной области. На такую мысль нас навёл симулятор «Space Engine» Романюка В.Г. (URL: https://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/64359/ ).
Заключим следующее. В XXI веке, когда идёт активное освоение земного и
космического пространств, востребовано постнеклассическое мышление, ещё более актуальны философия и педагогика жизни, новое видение саморазвития человека приобретает существенную образовательную значимость. Ибо речь идёт о
практико-ориентированном увеличении масштаба понятийного конструкта до реалистичных бинарных размеров с индивидуальной жизненной миссией. И о присоединении к смысловому содержанию пространственно-временной составляющей с большим спектром визуализации траекторий человеческого самодвижения.
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Ю. В. Литвиненко
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНЫЕ АСПЕКТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО КРИЗИСА
Современный кризис – это всеобъемлющее, пронизывающее абсолютно все
сферы человеческой деятельности, явление. Явление по своим масштабам глобальное, охватывающее всю Землю и человечество в целом, и происходящее в
ходе естественного развития человечества на протяжении многих эпох. В глобальном кризисе происходят кардинальные изменения по всем направлениям развития человечества и что самое важное – изменяется сам человек [1].
Интеллектуальные возможности, которыми обладает современный человек,
позволяют ему более эффективно вписываться в условия современного мира.
Условия же современного мира таковы, что, несмотря на бурное развитие новых
технологий и средств, человечество продолжает медленно и систематически
уничтожать земные ресурсы. Интеллектуально и духовно деградируя, человечество
способствует возникновению экологических проблем и социальных конфликтов.
Современный мир – это результат интеллектуально-бездуховной
деятельности человечества, послуживший возникновению и дальнейшему
развитию кризиса на современном этапе. Стремясь к поиску выгоды и
сверхприбыли, человечество продолжает скатываться в пропасть, направляя весь
свой жизненный потенциал на достижение целей, связанных с удовлетворением
своих первоочередных потребностей.
Интеллектуальная бездуховность – это всегда движение вниз, ведущее к ещё
большей духовной, физической и интеллектуальной деградации. Она забирает у
человека последний шанс на дальнейшее развитие и ведёт к безысходности
бытия. Используя последние научные разработки на потребительском уровне в
области компьютерных, химических, биологических и социальных технологий человек перестаёт быть здравомыслящим и осознающим организмом и
становиться заложником собственной некомпетентности. При таких условиях
интеллект становится прагматически востребованным и бездуховным, а это
значит, что все дальнейшие научные разработки будут использоваться не во благо
человечества, а против него и за счет него.
По этому поводу, в конце 2017 года, был сделан доклад Римского клуба «Com
on! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты», где главным
вопросом являлось осознание в существующей проблематике «философских
корней текущего состояния мира» [3]. Отправной точкой доклада послужила
концепция «полного мира», предложенная американским экологом и
экономистом Германом Дэйли. Согласно данной концепции - человеческая
цивилизация сформировалась в условиях «пустого мира», как мира неизведанных
территорий и избытка ресурсов. Отсюда было положено начало развития
существующих по сей день превалирующих религий, политических идеологий,
социальных институтов и особенностей мышления.
В реальности, человечество вошло в «полный мир», заполненный до краёв, с
весьма смутными перспективами дальнейшего расширения границ. Если и далее
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продолжать жить по правилам «пустого мира» коллапс не заставит долго ждать.
В окружном послании Папы Римского Франциска, зачитанным Римскому клубу,
также была дана оценка основам современной религии и распространённым
убеждениям, как не соответствующим духу времени. По его мнению - мир,
построенный на материализме не жизнеспособен, и нуждается в полном
изменении качества сознания, где основным компонентом должна являться
духовность, как противовес глубокому кризису человеческих ценностей [4].
Данная проблематика была освещена Папой Франциском и на выступлении в
Европарламенте и Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. В
своём выступлении он отметил, что дальнейшее социальное строительство
должно вестись не вокруг экономики, а вокруг святости человеческой личности и
неотъемлемых человеческих ценностей [5].
По мнению Римского клуба, пришло время для новой эпохи Просвещения или
какой-либо другой парадигмы, которая придет на смену привычной сегодня
близорукости мыслей и действий. Идеей «нового Просвещения», будет
фундаментальная трансформация мышления, результатом которой должно стать
целостное мировоззрение. Гуманистическое, но свободное от антропоцентризма,
открытое развитию, но ценящее устойчивость и заботящееся о будущем.
Это означает, что все научные методы, основанные на старой философской
концепции, уже не отвечают требованию нового времени. Человечество
нуждается в новом системном научном подходе, основанном на новой философии
человеческого бытия. Это позволит системно изучать любые процессы, объекты
и явления, адекватно анализировать причины и последствия происходящего, а
также осознавать ответственность за результаты собственной деятельности.
Одним из столпов «нового Просвещения» Римский клуб видит синергию –
поиск мудрости, через примирение противоположностей, и баланс. Пришло
время выхода человечества на новый виток своего развития и обретения им
нового, соответствующего требованию нового времени качества – духовности [6].
Духовность – должна является основополагающей компонентой в любой
сфере человеческой деятельности и предопределять уровень осознанности и
ответственности за содеянное. Только опережающий темп и уровень развития
духовно-нравственных основ, способен изменить интеллектуальный вектор и
вывести человечество на более качественный уровень сознания [2].
Желая выйти из кризиса, человек обязан прикладывать максимум
интеллектуальных усилий в познании ранее не познанного, расширяя и углубляя
свои знания, параллельно сопрягая процессы познания с духовно-нравственной
деятельностью.
Синтез интеллекта и духовности в деятельностном процессе, принято в
обществе называть «одухотворённым разумом». Такое понимание приводит к
осознанию собственного смысла существования, и открывает новые возможности
в преодолении существующего кризиса.
В нашей стране уже разработаны новые системные подходы. Разработал их
наш соотечественник академик Малюта Александр Николаевич. Основаны они на
теории гиперкомплексных динамических систем и имеют философский уровень
общности [1]. Новое научное направление позволяет формировать у человека
синтетический стандарт мышления, расширять его познания в вопросах смысла и
сути разнокачественных процессов, объектов и явлений, системно решать задачи
различного уровня сложности.
Новая методология позволяет вести опережающего моделирования, ведущее
к пониманию сути исследуемых явлений и принимать системно обоснованные
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решения. Такой подход соответствует требованию нового времени и может
рассматриваться как вариант выхода из сложившегося кризиса [1].
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Д. М. Скальська
ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА
КУРСУ «СОЦІОЛОГІЯ АРХІТЕКТУРИ»
Філософські основи вивчення дисципліни «Соціологія архітектури» полягають у дослідженні та з’ясуванні соціо-історичних передумов, природи, механізмів
та закономірностей виникнення, функціонування і розвитку архітектури. Ця галузь знань виступає як чинник соціально-просторового середовища життєдіяльності суспільства. Однак, зазвичай зазнає впливу на неї широкого кола соціальноекономічних та соціально-політичних факторів, має специфічну структуру відтворення, зв'язки з природою, свої типології.
Філософський дискурс є невід’ємною рисою усіх суспільно-політичних наук,
демонструє їх міждисціплінарність та взаємопов’язаність. Не складає виключення
і «Соціологія архітектури». Соціологія архітектури і соціологія міста які разом
спираються на урбаністику яскраво ілюструють цю закономірність. Обидві ці дисципліни сьогодні набули міждисциплінарного характеру та знаходяться під
постійним впливом історичного, культурологічного, етичного, естетичного, мистецького, а особливо філософсько-антропологічного впливу.
Соціологія архітектури – галузь соціології, яка вивчає суспільні взаємини,
процеси та закономірності суспільного розвитку, взаємозв’язок соціальних явищ,
структуру суспільства крізь призму архітектури; досліджує умови існування людини та суспільства з точки зору відповідності архітектурних об’єктів вимогам
різних соціальних груп, виходячи з рівня їхніх потреб, як матеріальних так і нематеріальних – культурних, духовно-естетичних, морально-ціннісних.
Соціологія міста – галузь соціології, що досліджує міста, як специфічні
соціальні утворення. Вона досліджує міста: 1) як особливу географічну, економічну та соціальну цілісність; 2) як спільність людей за місцем проживання і
сукупність процесів що протікають в середині цього локального територіального
співтовариства. Об’єктом дослідження у соціології міста виступає населення міст,
а предметом дослідження – їх соціальна інфраструктура, спосіб життя і коло особливих соціальних явищ і процесів які є специфічними для міського життя.
Філософський контекст соціології архітектури полягає у спрямовуючій гуманітарній парадигмі соціологічної теорії на визначення теоретико-соціальних
проблем архітектури. Виходячи з того, що соціологія архітектури розглядає архітектуру як соціальну систему, принцип системності архітектури є результатом
взаємодії архітектури і суспільства. Сюди входять всі їх елементи, ієрархічні рівні
і підсистеми, оточуюче середовище соціуму, його глобальні перспективи.
Філософські засади складають предметну сферу досліджень соціології архітектури. До них належать дослідження архітектури міста як середовища
функціонування і розвитку специфічної соціально-територіальної спільноти людей, що передбачає філософське розуміння понять індивід, індивідуальність, особистість, персона. Важливим є дослідження концепцій і теорій, що трактують
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взаємозв’язок між соціальними і архітектурними категоріями, суспільними структурами і процесами, а також просторовою організацією соціуму у відповідності
до потреб людини.
В основі таких людиноцентричних досліджень є необхідною систематизація
наявних знань про суспільство та його базових парадигм у контексті їх співвідношення з архітектурою. На окрему увагу заслуговує такий філософський аргумент
як порівняльне дослідження тенденцій та закономірностей розвитку основних
концепцій та парадигм соціального знання у вітчизняній та зарубіжній соціології
архітектури ХХ ст.
Визначення основних соціально-професійних ніш архітектурної праці в сучасних умовах, аналіз притаманних їм підходів до соціального моделювання архітектурного середовища в будь-якому випадку пов’язані з філософією того чи
іншого соціуму.
Порівняльне дослідження соціально-архітектурної типології будівель у вітчизняній та зарубіжній практиці як втілення основних типів соціальних моделей
є цьому підтвердженням. Адже розробка напрямків подальшого розвитку теоретичного соціально-архітектурного знання, вдосконалення соціальних засад прикладної дослідницької і проектної діяльності архітекторів призводить до визнання
особи архітектора, як носія соціального знання.
Філософське розуміння світу безумовно впливає на домінування соціального
компонента архітектурної картини, розробку методологічних моделей дослідження соціально-архітектурного знання, виявлення джерел та факторів, що
впливають на формування соціального знання в архітектурі.
Навчальний курс «Соціологія архітектури» – це обов’язкове дослідження
магістрами ролей та функцій соціальних моделей, політичних проектів в архітектурі, класифікації соціальних моделей в архітектурі, співвідношення соціального
та архітектурного детермінізму.
Філософський контекст присутній у формулюванні і класифікації основних
концепцій соціології архітектури, аналізі еволюції парадигм соціально-архітектурної науки.
Для оволодіння спеціалізованими концептуальними знаннями на рівні
новітніх досягнень, що є основою оригінального мислення та інноваційної діяльності, принципово важливим є усвідомлення філософської проблематики, яка
пронизує курс «Соціологія архітектури» та виступає її базовою методологією.

Е. А. Юнисов, Э. А. Урунбасарова, А. О. Турсынбаева
Ш. КУДАЙБЕРДИЕВ О ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ
ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ
Наверное, сегодня каждому известно имя Шакарима Кудайбердиева – поэтамыслителя, просветителя. Нельзя не отметить такие его работы, как «Генеалогия
турецких, киргизских и казахских ханов», «Енлик-Кебек», «Калкаман-Мамыр»,
«Отражение казахской жизни», «Мусульманские требования», «Три истины».
Ш.Кудайбердиев, будучи сам чист душой, искренне верил в то, что улучшить
человеческую личность можно через облагораживание человеческой души. Поэтому он призывал людей пройти через нравственное очищение к новой жизни,
считал серьезной преградой на пути к ней нравственное несовершенство и отсталость массы.
О том, какой представляет Шакарим нравственно совершенную личность, го197

ворится в стихотворении, которое так и называется «О нравственном воспитании». В нем автор особое значение придает такой категории, как терпение. Также
в стихотворении серьезное внимание обращается на такие качества нравственного
человека, как чувство меры, доброты, чести, стыда, осторожности. Шакарим Кудайбердиев в этой связи считает, что без них человеку вообще не стоит жить.
Терпение – это выдержка в каждом деле,
Свойство столь необходимое человеку.
Многие чувствуют себя на пределе,
Но человечностью вознаграждаются за это.
Кто лишен терпенья, выдержки, ума и дерзаний,
Выглядит хуже скота на виду всего народа
Стремленье – словно конь крылатый, необузданный,
Удержался только тот, кто сумеет справиться с его норовом,
Шесть благодеяний должен знать каждый:
Чувство меры, доброты, чести, стыда, терпенья и осторожности.
Будешь ненасытным, без милосердия, чести и стыда,
То незачем существовать в этом мире божественном [1,с.193-194].
Главная ценность, по Ш.Кудайбердиеву, существующая на земле – это чистота и доброта души человеческой. Человек должен испытывать добрые чувства
к близким и далеким людям и не может оставаться равнодушным к печалям и
радостям других. Подобная мысль не может не вызывать нашего преклонения и
восхищения перед глубиной и масштабностью его личности.
Шакарим справедливо утверждал, что ребенок рождается с чистой душой, без
недостатков, по мере же взросления в нем формируются положительные и негативные качества.
В своих произведениях философ размышляет о нравственных категориях,
очень часто противопоставляя позитивным негативные и тем самым ярче показывая значимость общечеловеческих моральных ценностей. Мыслитель обращается
к таким понятиям, как добро и зло, любовь и ненависть, ответственность и безответственность, благородство и подлость, человечность и скотство, дружба и
вражда, единение и распри, ум и глупость, чувство и разум и т.д.
По глубокому убеждению Ш.Кудайбердиева, человек должен в жизни стремиться, прежде всего, к духовному совершенству. В этой связи отмечает, что
именно благородные цели, честный труд, добрые поступки сформируют нравственный облик личности. И, наоборот, подчеркивает Шакарим, что человек, живущий только телесными интересами – деградирует, он эгоистичен, любыми
средствами стремится достичь богатства и высокого положения. А чтобы этого не
случилось, необходимо правильное воспитание, когда с раннего детства порицались бы пустое времяпрепровождение, щегольство, тщеславие, жадность и другие
человеческие пороки.
Важнейшим средством воспитания Шакарим считает положительный пример: «У человека есть две потребности – телесная и душевная. Постоянная забота
о себе, самолюбие, тщеславие – это потребности тела. Совестливость, стремление
честно трудиться – потребность души. Тот, у кого побеждает первая потребность,
ради наживы, корысти и славы готов пойти на любые злодеяния. Второй не ищет
ничего, кроме бескорыстного труда и благих поступков. Беда, если по неопытности человек с малых лет любит наряжаться и веселиться, со временем это становится его главной привычкой. Иные принимают злого искусителя за доброго ангела и настолько привязываются к нему, что становятся неразлучными, а от истинной красоты и непорочности бегут, как от чумы. В конце концов они теряют
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власть над собой, не способны оценить даже собственные поступки». [1; 194]
В своих работах Шакарим приводит много притчей, на основании которых
рассуждает о сущности и значении таких нравственных категорий, как доброта,
честность, щедрость и т.д. При этом выясняется, что суть этих категорий непростая и неоднозначная. Например, его размышления по поводу того, всегда ли щедрость приносит пользу людям:
«Однажды мудрый Атымтай велел заколоть скотину и накормить нищих города.
«Городскую бедноту я накормил, но есть же голодающие и в степи», - решил
он и отправился на их поиски. Встретился ему человек в рваном чекмене, собиравший хворост. «Отправился бы к Атымтаю, он сегодня угощает всех нуждающихся», - сказал ему Атымтай.
Бедняк ответил: «Если тебя послал Атымтай, передай ему: Человеку, который
привык зарабатывать свой хлеб честным трудом, кормить свою семью, а излишками делиться с другими, - подачки не нужны. Сегодня я собрал ровно столько,
чтобы накормить жену и детей. Теперь собираю вон для того хромого старика.
Как бы Атымтай своими подаяниями не развратил их, кто здоров и может трудиться. Кто из нас двоих поистине щедр – судить ему».
Рассказывая в своих произведениях те или иные притчи, Шакарим размышляет о смысле жизни, о сути человеческого счастья, и приходит снова к выводам
о важности непреходящих общечеловеческих ценностей: честности, отзывчивости, трудолюбия, терпения, умеренности, доброты и т.д.
В заключение следует отметить, что мысли Шакарима о человеке, его
назначении в мире и путях его духовно-нравственного совершенствования весьма
актуальны сегодня, и мы должны взять их на вооружение как в своей
профессионально-педагогической деятельности, так и в собственном личностном
самоусовершенствовании.
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В. А. Жадько, П. О. Бідзіля
ФІЛОСОФІЯ ЯК ЛЮБОВ ДО МУДРОСТІ ТА ЛЮБОВ ДО ПІЗНАННЯ
Вищі заклади освіти, отримавши право на автономію, чомусь поспішають
позбавити студентів необхідності вивчення філософії як обов’язкової нормативної навчальної дисципліни. Припускаємо, що подібна ситуація склалась від того,
що в масовій свідомості домінує уявлення про філософію як любов до мудрості,
а не як любов до пізнання. Складно знайти людину, яка б не сприймала короткі,
стислі, влучні за відображенням якихось подій в природі, суспільстві судження
без будь-яких зусиль. Адже зміст мудрих висловів аксіоматичний. Він ніби само
собою зрозумілий всьому людському загалу, тому належить всьому народу як
прояв народної, а не авторської думки. Їх аксіоматичне сприйняття обумовлено
тим, що його зміст об’єктивно присутній в гущині народної душі. Звідси, цілком
можливо, з’явилось визначення свідомості французькими просвітителями як
внутрішнього стану матерії, в даному разі «матерії» народної психофізіології.
Звідси пропозиція замінити спадкову монархію на владу просвітленого філософським рівнем свідомості монарха. Г. Спенсер же виходив із того, що суспільства
створюються не штучно, не як дія якогось видатного законодавця, не внаслідок
розподілу праці, а еволюційно, як прояв «певного настрою і способу мислення
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всієї общини» [2, с.267], тому «характер народу є первинним джерелом політичної
форми» [2, с.268]. Цей дух народу і є об’єктивний дух його історичного розвитку
як дух суспільство-творчий. Звідси ж і її консерватизм, несхильність до наслідування творчим особистостям, цивілізованим країнам.
Що стосується філософії як любові до пізнання, то тут потрібно доводити теореми, що можливо лише у випадку, коли людина свідомо бере на себе «муки мислення» (Гегель). На це ж звернув увагу і К. Маркс, стверджуючи, що дійсні завдання, що має бути само собою зрозуміло, не є зрозумілими самі по собі від сприйняття їх змісту простим прослуховуванням чи одноразовим прочитанням. Це застереження не може бути само собою зрозумілим не те що для масової пересічної
людини, але й, на жаль, категорії, віднесеної до прошарку інтелігенції. Перша частина, яка складає більшість населення, вбачає в «муках мислення» штучне
ускладнення проблем, які насправді вирішуються просто і легко. Як приклад: «Им
бы понедельники – взять и отменить» і проблема чи проблеми вирішені. Інша частина, навіть маючи наукові ступені, які не можна отримати без складання іспиту
з філософії, чомусь забуває, що той мінімум, який вони засвоїли, не формує
цілісного світогляду. Більше того, в останні роки багато вишів взагалі відмінили
іспит, замінивши його на захист реферативної роботи.
Бажаючи долучитись до цивілізованих країн, прошарок людей, яких відносять
до інтелігенції, має розуміти свою місію. Вона не в тому, щоб розчинятись в
народній гущині, а в тому, щоб бути для неї прикладом творчого використання
свого життєвого потенціалу, в тому, щоб пробудити в інертній консервативній
більшості бажання піднятись над собою звичним, традиційним, конформістським.
Нині, коли вища освіта стала легко доступною і масовою, не слід ігнорувати вивчення філософії, яка є школою мислення, є «матір’ю наук».
Не можна досягнути такого напрямку суспільного розвитку, якщо не використовувати історико-філософську спадщину. В даному разі аналіз А. Тойнбі розвитку примітивних суспільств до рівня цивілізованих. У 12-ти томній праці(!!)
«Дослідження історії» він довів, що головна відмінність між примітивними суспільствами і цивілізаціями полягає у спрямованості мімезису (наслідування). У
перших він повернутий у минуле, тому тут панує звичай, який зберігає статускво, статику суспільного життя, консервуючи його. У других він спрямований на
творчих особистостей, які ведуть за собою послідовників, даючи народам перспективу. Становлення суспільства-цивілізації йде в координатах «виклик-івідгук». Тобто, є виклик тяжкої життєвої ситуації, на який різні народи відгукуються по-різному, тому й створюють різні типи суспільно-цивілізаційного розвитку, або ж зовсім зникають з арени історії. Критерій розвитку – це поступ у
напрямку самовизначення. Цивілізація являє собою спосіб життя, в якому будьякий зовнішній (природний або суспільний) виклик породжує відгук як
внутрішню духовно-пізнавальну реакцію системи – індивіда чи суспільства.
Відгук – це завжди осмислення пройденого шляху і вибір нового, визначеного
більш вагомими гуманістичними цінностями у сферах політики, моралі, права,
релігії, культури тощо.
Ясна річ, що адекватний складним умовам існування суспільства відгук в зазначеному щойно розумінні не може дати людина, схильна любити мудрість на
основі висновків буденної свідомості, а не насичення її історико-культурним досвідом людства. Такий спосіб філософування не є продуктивним, бо, як стверджував ще Платон, правильна думка, але отримана без освіти і виховання, це
думка рабська і звіряча. Причина в тому, що «не займаються філософією і не
прагнуть стати мудрими знову ж таки й невігласи. Ось цим і погане невігластво,
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що людина ані прекрасна, ані досконала, ані розумна цілковито задоволена собою» [1, с.385], адже оперує поняттями, які не є для неї наслідком власного пізнавального розвитку.
Для рівня свідомості, адекватного логіці розвитку як природного, так і суспільного буття, потрібно, згідно А. Тойнбі, здійснити процес, який він визначив у
категорії відхід-і-повернення. Відхід означає, що людина сама стверджується на
шляху філософського пізнання як пізнання трансцендентного. Для філософа важливо споглядання останнього розумом, а саме його споглядання є те, що
зветься теорією. Філософ, який споглядає такий світ, відкриває новий світ,
усвідомити який може лише незначна кількість наближених до нього, на яких він
може впливати безпосередньо, проектуючи на них поле діяльності свого мислення. Але філософ не повинен бути лише філософом – він зобов’язаний бути царем, правителем. Це і є повернення, необхідне для просвітлення народу, але водночас небезпечне тим, що інерція народної темряви потужніша світла істини. Підсумовуючи аналіз цивілізаційного саморозвитку суспільств, Тойнбі зазначає: «Розвиток відбувається в тих випадках, коли індивід, або творча меншина, або все
суспільство відгукується на виклик, і не просто відгукується, а й породжує своїм
відгуком інший виклик, який вимагає нового відгуку» [3, с.242]. Що стосується
занепаду цивілізацій, то він «пояснюється трьома основними причинами: втратою
діяльної снаги творчою меншістю, яка відтоді перетворюється лише на «панівну
меншість»; зворотною відмовою більшості підкоритися тепер уже тільки
«панівній меншості» й наслідувати її поведінку через мімезис; і, як наслідок, –
втратою соціальної єдності суспільства в цілому» [4, с.334].
Чи можна використати цей безцінний досвід розвитку суспільства від
примітивного до цивілізованого, якщо провідний прошарок не буде долучений до
повноти філософського знання? Питання риторичне. Найбільшою мірою цьому
заважає популізм, бажання сподобатись народонаселенню, а не спонукати його до
саморозвитку.
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А. О. Макарова
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЦІННІСНИХ ВЕКТОРІВ ЯК ВИХОВНЕ ЗАВДАННЯ
МАЙБУТНЬОГО: ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АРХЕТИПУ
Культура початку ХХІ століття є яскраво еклектичною: з одного боку, людство зберігає класичні надбання попередніх епох, транслюючи через офіційну
освіту та безкоштовні інформаційні ресурси зразки та ознайомлюючи із шедеврами, в тому числі і національних мистецтв, незважаючи на процеси глобалізації
чи мультикультуралізму; з іншого, все відчутнішою стає тенденція до спрощення,
якщо не казати – примітивізації – у «приготуванні» та «споживанні» продуктів
масової культури. Яскравою ознакою ХХІ століття є тенденція до реінтелектуалізації (та часом деінтелектуалізації) інформаційних обмінів, перекодування системи трансляції смислів з вербальних моделей на візуальні. Молоде покоління у
якості культурних зразків та еталонів засвоює образи анімешних героїв, персонажів комп’ютерних ігор, з легкістю міняє «скіни» і «аватари», спокушається привабливими картинками. Сучасному людству ще далеко до ефекту неможливого
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суспільства «елоїв» Уелса, які «всё своё время проводили в играх, купании, полушутливом флирте, еде и сне» [6, с.18], однак, деякі симптоми змушують ставитися
до «культури коміксів» серйозно, зокрема, інфантилізм, небажання проникати
глибоко у суть процесів, видима байдужість до візуально необ’єктивованих процесів. Пізнання світу сучасним молодим поколінням починається одразу з процесуальних актів, не зосереджуючись на прихованому зв’язку внутрішнього і зовнішнього, частини і цілого, минулого, теперішнього та майбутнього. Нерефлексивна і недискурсивна манера сучасної орієнтації людини в потоці енерго-інформаційних зв’язків зумовлена в тому числі і практикою дискредитації систем виховання, в яких соціальний вплив виходить із понять духу, душі, розуму; поширення
виховних систем, заснованих на дії виключно розсудку, волі та тіла, веде до уявлень про людське співжиття як про поле битви за виживання. «Людина в контексті
культури постсучасності отримала потужні науковотехнічні можливості та водночас перетворилася в незрілу істоту в моральному сенсі. Ігнорування моральних
норм і принципів виливається у дегуманізацію соціуму, наслідком чого є формування агресивно-споживацької особистості. Сьогодні реально постала загроза
перетворення людини на егоїстичну, індиферентну, знеохочену, нечутливу до
проблем інших істоту, яка не готова жити моральними зусиллями, а іноді не
усвідомлює необхідності морального вдосконалення. Як наслідок «людина-маса»
стає інертною в діях і думках, живе ілюзією вибору, не визнає ніяких авторитетів,
зокрема авторитету моралі» [5, с. 61]. Можна говорити про те, що образи Духу,
Душі, Розуму втрачають силу впливу на діяльність молоді, натомість набувають
сили і суттєво впливають на її свідомість і підсвідомість образи Розсудку, Волі і
Тіла. Герой-аватар – передусім наділений удосконаленим тілом ламач перешкод,
що уникає неприємностей завдяки спритності, потаканню власним бажанням і хитрості. Герої, орієнтовані на чутливість або споглядальність, які виявляють милосердя чи розсудливість, відстоюють гуманістичні ідеали або принципи, вибувають з «життєвої гри». Різноманітність образів персонажів, модель поведінки яких
людина може вибрати собі за зразок, спричиняє ціннісний хаос, примітивізацію
уявлень про реальні соціальні інтеракції, сприйняття людей як фігур-противників,
а явища смерті чи убозтва як частини сценарію «битви переможців та переможених». Зрозуміло, що таке біологізаторське тлумачення життя суперечить усім культурним здобуткам людства, серед яких не лише «свобода», «гідність», «честь»,
які є цінностями Волі, а й «любов», «милосердя», «прощення», «жалість», які є
цінностями Духу. Якщо у класичному світі за героєм стоїть трагедія, довгий тернистий шлях до омріяного і заслуженого щастя, тобто певна «історія трансформацій як історія заслуг і винагород», то у анімешному світі усе перетворюється на
забаву і стає розмінною монетою у віртуальній одноактності. Аватар не встигає
стати героєм, проте встигає стати пішаком у грі, яку можна перезапустити за власним бажанням. Традиційний набір ролей як відповідей на базове питання «хто
я?» - «син», «дочка», «мати», «учень», «онук», «студент», «друг», «колега», «працівник», «коханий» - перестає викликати відчуття повноти, справжності, стає незручним для постійної гри. Виникає явище небажання діяти у справжньому, невіртуальному світі, де ці ролі важкі і вимагають не лише концентрації, а й постійного дотримання цінісних основ, тренування, передбачення, компромісу, витримки, усвідомлення загроз та відповідальності, оперування можливостями, переживання невдач і виведення висновків тощо.
У цьому контексті надзвичайно актуальним є завдання моделювання нового
підходу у вихованні серйозного ставлення до життя у молодого покоління. Передусім необхідно – засобами, зрозумілими і сприйнятними для сучасної молоді –
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сформувати усвідомлення ціннісного підґрунтя моделей поведінки героїв, яких
можна обрати за перспективні зразки, відповідно до власних здібностей і схильностей. Концепція архетипів, на основі якої вже тепер створюються різноманітні
інформаційні платформи і візуальні ресурси, надає таку можливість. У ґрунтовних аналітичних працях архетипи розглядаються в контексті економічної, медичної [1], педагогічної, політичної [2], комунікаційної, психологічної практик. Як
«структурные схемы, структурные предпосылки образов, существующих в сфере
коллективно-бессознательного и, возможно, «биологически» наследуемых, как
концентрированное выражение психической энергии, актуализированной объектом» [3, c. 35], архетипи володіють здатністю реперезентації інтегрованих ціннісно-смислових схем діяльності, обґрунтування особистісних етичних виборів.
При цьому, пропонуючись у якості певних ціннісних матриць, на основі яких
можна моделювати візуальні образи, вони набувають ігрового інтеграційного потенціалу, перетворюються на фігури, потенційних Героїв, зразки для
наслідування. На нашу думку, необхідною є розробка серії ігор для дітей молодшого/середнього шкільного віку, в яких персонажами виступатимуть архетипи
Мудреця, Мага, Захисника, Дитини, Матері, Старого, Персони, Тіні, Володаря,
Бунтівника та інших. Розбираючи сюжети і сценарії інтерактивних ситуацій спілкування цих персонажів, дитина/молода людина візуально простежуватиме шлях
зіткнення ціннісних векторів, отримає матеріал для роздумів та дискусій, зможе
змоделювати різні шляхи взаємодій і змінювати наслідки через зміну дій/цінісного ставлення персонажів. Адже «цінності - це специфічні соціальні визначення
об’єктів навколишнього світу, що виявляють їх позитивне або негативне значення
для окремої людини чи суспільства в цілому (добробут, зло, прекрасне, потворне,
тощо). До цінностей відноситься й суспільна свідомість, яка відображає інтереси
в ідеальній формі (поняття про добро і зло, справедливість і несправедливість,
ідеали, моральні нормативи та принципи)» [4, с. 106]. Тому наступним кроком
необхідно розробити навчальну програму для учнів старших класів та студентів,
в якій було б чітко окреслено межі та специфіку ціннісних векторів духовності,
душевності, розумності, розсудковості, волюнтативності та тілесності як комунікаційних практик із поетапної реалізації архетипово-ціннісних орієнтацій на
об’єднання та взаємопідтримку (сутнісна сила – дух); творення краси та примноження життя (сутнісна сила – душа); пізнання і підтримання істини (сутнісна сила – розум); встановлення порядку відтворення і виробництва (сутнісна сила – розсудок); створення та утримання систем управління і розподілу
(сутнісна сила – воля); створення комфортних умов для проживання (сутнісна
сила – тіло). Правильне і вчасне розставлення акцентів, висвітлення позитивів та
недоліків ціннісних векторів кожної з перелічених архетипових платформ діяльності самих по собі та в якості духовно-матеріального інтегралу дадуть змогу не
лише організувати хаотичні уявлення індивіда про власну провідну силу як героягравця, а й заново систематизувати і скоординувати спільну сітку розрізнених індивідуальних ігор у систему соціальної підтримки життя, в якій потенції духу,
душі, розуму, розсудку, волі та тіла створюють симфонію гуманітарної конструктивності, а не суперечать і не руйнують одна одну. Логічним наступним кроком у
цій програмі стане реінтеграція молодої людини як члена суспільства: розробка
заходів з повернення довіри до соціальних інститутів як організаторів ціннісних
практик, прилучення до яких дасть ефект задоволення ціннісних потреб молодої
людини – творчо-виробничих проектів, конкурсів, інтелектуальних майстерень,
інтерактивних панелей, проблемно-орієнтувальних естафет тощо. Прикладом
такої практики є розробка сценаріїв для «театру пригноблених» в якості засобу
візуалізації та корекції архетипних моделей ціннісних взаємодій як соціальних
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проблем. Безперечно, навчання у такій площині повинно бути не віртуалізоване,
а особистісно, персонально представлене вчителями-модераторами як авторитетними фігурами Спеціалістів з гуманістичних ігор. При цьому слід намагатися не
звузити кількість учасників таких ігор-тренінгів, а розширювати її, робити ціннісно-орієнтаційні заходи масовими. Якнайширше задіяння емоційних факторів у
таких заходах, активізація архетипних сценаріїв, чітке візуальне представлення
ціннісних векторів у перформансах, супровід та заохочення досягнень молодих
людей у практиках взаємодопомоги, творчості, пізнання як основ порядку, організованості та комфорту є перспективним шляхом орієнтування людства на гуманістичні цінності у світі, охопленому аномією віртуалізації культурно-раціональних настанов.
Список використаних джерел

1.Гуггенбюль-Крейг А. Власть архетипа в психотерапии и медицине. Перевод с немецкого
С.С.Панкова. Научная редакция В.В. Зеленского.– СПб.: Б.С.К, 1997.– 117 с. 2.Донченко, О. Архетипи соціального життя і політика (Глибинні регулятиви психополітичного повсякдення):
монографія / Олена Донченко, Юрій Романенко. – К. : Либідь, 2001. – 334 с. 3.Мелетинский Е.
Аналитическая психология и проблема происхождения архетипических сюжетов / Е. Мелетинский // Вопросы философии. – 1991. – № 10. – С. 34–39. 4.Морщакова Олена. Цінність у психокультурному бутті людини як особистості. Психологія і суспільство. 2013. № 1. - С.105-114.
5.Стасевська О.А. Людина в пошуках ціннісних смислів у контексті культури постсучасності.
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».
№1 (28) 2016. – С. 59-68. 6.Уэллс Г. Машина времени // Машина времени. Война миров: Пер. с
англ. – М.: Худож. Лит., 1984. 93 с.

Н. М. Кузьмінська
ДИСЦИПЛІНИ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ
У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ:
УМОВИ ОПТИМАЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
Ситуація сьогодення не є сприятливою для розвитку дисциплін суспільно-гуманітарного циклу. Можна виділити кілька головних причин цього явища:
1) спрямованість на глобальному рівні, тобто світова спрямованість, на комерціалізацію освіти; 2) дегуманізація як характерна риса сучасної доби; 3) розповсюдження формального спілкування; 4) криза культури взагалі і розумової та політичної культури зокрема; 5) розгляд суспільно-гуманітарних наук в стилі марксизму-ленінізму, тільки як нав’язування тоталітарної ідеології; 6) розповсюдження
сцієнтизму у науковому середовищі.
Звичайно, це не повний перелік, але розглянимо наведені причини більш детально. Деякі представники західної філософії звертають увагу на так звану
«кризу освіти», специфіка якої полягає у тому, що освіта розглядається тільки як
засіб формування у студентів певної кількісті професійних навиків, а ефективність освіти вимірюється виключно економічними показниками. М. Нуссбаум навіть називає цю ситуацію загрозливою для розвитку демократії, оскільки результатом такої освіти буде виховання фахово підготовленої «людини натовпу», якою
зручно маніпулювати і яка буде слухняно обирати тих представників влади, на
яких її зорієнтують. Тобто здобуття вищої освіти в цьому випадку не сприяє становленню громадянина з самостійним мисленням, який у процесі творчої самореалізації зможе гармонійно поєднувати особисті або групові інтереси з загальнолюдськими цінностями.
Спрямованість на комерційний успіх призводить до створення дегуманізова204

ної моделі освіти, в який розвиток творчого потенціалу студента не передбачається взагалі або зводиться до участі у низці формально проведених культурномасових заходів. Спрямованість на економічні результати супроводжується комерціалізацію всіх сфер життя, навіть побутового спілкування (переважно з потрібними людьми).
Відношення до дисциплін суспільно-гуманітарного циклу обумовлюється у
нашій країні, перш за все, двома чинниками:
1.Реформування системи освіти (вищої у тому числі), інколи передбачає укрупнення системи, тобто об’єднання вищих учбових закладів або їх факультетів,
скорочення часів, відведених на окремі предмети, тощо. В умовах скорочення і
виживання у вишах природничого та технічного спрямування досить часто перш
за все страждають соціально-гуманітарні науки: їх вважають неважливими, друговартісними. Ситуацію доповнюють примітивні погляди на ці науки, укоріненні
у радянському минулому, коли нав’язувались дегуманізовані, спотворенні ідеологічним навантаженням курси суспільно-гуманітарних наук.
2.Другий чинник, що сприяє зневажливому ставленню до наведених наук –
розповсюдження сцієнтизму у колі природничо-наукової та технічної інтелігенції. Філософський словник визначає сцієнтизм як витлумачення філософського і
соціологічного знання в світлі принципів і методів, що властиві природничим наукам. Сучасна ситуація дещо нагадує ситуацію середини ХІХ століття, що сприяла виникненню вульгарного матеріалізму та позитивізму: орієнтація на практичні потреби перетворюється в орієнтацію на споживання, на отримання зиску та
поєднується з невизнанням значення світоглядних та методологічних принципів.
Вимога: відмовити у статусі наукового знанню, що не побудоване за образом та
подобою природничого, технічного, тощо. Те, що становлення національної системи освіти передбачає і становлення гармонічно розвиненої, патріотично налаштованої особистості, яка поєднує повагу до власних етнокультурних цінностей з
повагою до інших культур, і те, що така особистість формується у процесі глибокого засвоєння суспільно-гуманітарного знання, а не виникає автоматично – залишається поза межами розуміння та розгляду.
Звичайно, реформування системи вищої освіти є необхідністю, але самостійність закладів вищої освіти повинна спиратись на чітку правову базу. Без правової
основи, без адекватної оцінки ролі суспільно-гуманітарних дисциплін у вишах навіть доречні реформаційні пропозиції не виявляться ефективними.

Н. Д. Пальм
ФИЛОСОФСКОЕ ЗНАНИЕ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Будущее Украины, как и других стран, напрямую зависит от положения философии в этой стране. Философия учит человека быть свободным, быть самостоятельным в выборе, умозрении и действиях. Философия учит человека «быть»,
преодолевая двойственность, разъедающую душу современного человека, она
воспитывает мысль, воспитывает душу. Ибо философия - это сама жизнь.
Не секрет, что базовые, основополагающие знания в этой области формирует
высшая школа. Тенденции реформирования системы высшего образования в последние десятилетия, привели к процессу планомерного выдавливания философии
из этой системы, равному уничтожению всей гуманитарной составляющей в нем,
что способствует краху всей системы жизни в нашей стране, порождающего эпоху
перманентного хаоса. Чтобы понять нацию и эпоху, надо понять её философию, а
для этого каждому человеку самому необходимо быть немного философом.
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Актуальным также остается вопрос о том, как именно преподавать философию в высшей школе. В первую очередь, не опосредованно, чтобы студент получал её «из первых рук», т.е. из первоисточников - вершин мировой философии,
где заложены основополагающие механизмы, алгоритмы процессов мышления,
модели «самопознающего разума». При чтении «Тимея» Платона, «Метафизики»
Аристотеля или «Критики чистого разума» Канта, или «Феноменологии духа» Гегеля, (хотя бы по 40-70 страниц текста, и быть готовым к тому, что студенты поначалу, вообще ничего не понимают, но после совместной герменевтической процедуры с преподавателем, сами удивляются) – становится очевидным, что они
могут мыслить. В такие моменты студенты обретают внутреннюю свободу, что
помогает поставить им мышление (подобно тому, как в пении ставится голос). Ну
а мыслящий, свободно и критически, не по трафарету, без догм, страхов и суеверий, человек сам разберется в современном мире, лишь бы диалектически, вмещая противоположения, мыслить умел.
Мы не должны уходить от того, во всякий утилитаризм, что философия - это
в первую и в последнюю очередь - школа мысли, логического рассуждения, исследования предельных причин познающего разума, духовно-рационального искания первопричин и начал бытия и знания. Искания единства духовной жизни на
путях её рационализации. Школа самопознания и самосознания. И метафизика
является её ядром.
Студент должен конспектировать (чтобы прикоснуться к самому духу мысли,
к «эйдетическому плану Логоса») первоисточники, по рекомендации преподавателя (конспектировать еще и потому, чтобы пропустить через руку энергетику
первоисточника, сделать её частью своей ауры.)
Современная же программа по философии, как вузовской дисциплины, непосредственного анализа первоисточников, не предусматривает, т.к. преподаватель
«загнан» в такую часовую сетку, в которой можно только сказать «а», не сказав
«б», т.е. крайне поверхностно и обзорно осветить всю историю и теорию философии (так сказать «философию вообще» - как профанацию Философии в частности! Но не бывает «философии вообще», есть философия Платона, философия
Канта и т.д.): за 45-50 и менее аудиторных часов дать 25 столетий истории философской мысли?!. Спрашивается, какого специалиста-человека готовит такая
Высшая школа?! Явно не «нового человека» куёт! Это притом, что на вторичные
предметы, типа «основы потребительской культуры» и прочую утилитарную
конъюнктуру университетское, казалось бы, фундаментальное образование, часы,
в ущерб ведущим предметам гуманитарного цикла, выделяет. Тогда, как на историю, философию, культурологию и социологию (10 аудиторных часов) часы с
каждым годом имеют тенденцию резко сокращаться, почему? – очевидно, потому,
что нашим властям население с мировоззрением не нужно! Очевидно, что сегодня
выгодно подменять развитие высшего абстрактного мышления у нации консервацией его церковными догматами и суевериями или штампами-суррогатами массовой поп-культуры?!
И действительно, знания должны проживаться во внутреннем мире субъекта
познания, становясь фактом его сознания, вектором опыта жизни. Только тогда
образование исполняет свою высокую миссию создания человека, образования
духа.
Таким образом, никакого единообразия в преподавании философии быть не
должно, мы должны навсегда преодолеть условно-механистическую, догматическую, тоталитарную установку в передаче знаний.
Вместе с тем, такое содержание курса позволит избежать и другие проблемы.
Принимая во внимание, что философия - специфический тип мышления, вначале
доступен для результативного восприятия немногим студентам. В страхе перед
206

преподавателем и сокурсниками показать своё незнание (чаще непонимание) философского материала, тем самым продемонстрировав личностную неполноценность и учебную несостоятельность, происходит отторжение философии студентами. А грамотно выстроенный курс позволит избежать подобных проблем и укажет на не чуждые студентам вещи, откроет их самих, и не просто откроет, а создаст тот необходимый фундамент мировоззрения, который позволит молодому
человеку подвергать критической рефлексии обыденные знания о мире и свои
собственные убеждения.
Таким образом, сложившаяся ситуация в системе гуманитарного образования
требует пересмотра всей стратегии высшего образования, если мы отдаем себе
отчет в том, что мышление и сознание являются главными факторами эволюции.

Г. О. Орендарчук
ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП КОМУНІКАЦІЇ
У ФІЛОСОФІЇ КАРЛА-ОТТО АПЕЛЯ
У межах комунікативної філософії сформувалося поняття «інтерсуб’єктивність», яке трактують як особливий взаємозв’язок між суб’єктами пізнання, умову
взаємодії та передачі знання і досвіду від однієї людини до іншої. Це поняття в
науці з’явилось завдяки представнику феноменології Е. Гуссерлю. На його думку,
інтерсуб’єктивність – це така здатність суб’єкта, за допомогою якої він знайомиться з досвідом «іншого», з його життєвим світом, що являє собою світ іншої
культури. Причому, «інший» – це не об’єкт нашого пізнання, він також є
суб’єктом, і ми разом з ним занурюємось в культурний досвід людського співтовариства. Центральною для концепції інтерсуб’єктивності є ідея взаємодії світів
«я» – «інший», що у своїй сукупності створюють міжсуб’єктну спільність, де кожен із суб’єктів спрямовує свої знання, свідомість і досвід до іншого, і реалізується ця взаємодія в процесі комунікації.
Одним із найвідоміших дослідників проблеми інтерсуб’єктивності як основного
принципу комунікації вважають німецького філософа К.-О. Апеля. Його філософія
свідчить про завершення ери класичної філософії свідомості та перехід до нової парадигми – парадигми діалогу і взаєморозуміння, де основою стає спілкування, що є
«домівкою» інтерсуб’єктивності і «життєвим світом» людини. К.-О.Апель прагне замінити класичний декартівський апріоризм «я мислю» інтерсуб’єктивною «апріорністю загальної згоди й взаєморозуміння». Тобто, те місце, яке в Декарта і Канта
займала свідомість, тепер повинно належати «комунікативному співтовариству»,
причому не як емпіричному колективу авторитетних учених, а потрактованому саме
як апріорний принцип. На місце суб’єкта пізнання, який усе робить предметом своєї
рефлексії, приходить трансцендентальна комунікація з її некласичними інтерсуб’єктивними структурами і мовленнєво-комунікативним опосередкуванням практичної діяльності та мислення. Джерелом істини представники комунікативної філософії вважають суб’єкта комунікації, яким у перспективі є всі можливі члени спільноти, які здатні аргументувати, є компетентними, не піддаються зовнішньому тискові та відкриті до аргументів опонентів.
Поняття мовленнєво-комунікативної інтерсуб’єктивності, К.-О. Апель розробляє у праці «Трансформація філософії». Згідно з його комунікативною концепцією
розробка цінностей спільноти має здійснюватися не на основі вимог індивідуальної
свідомості, про що говорив західноєвропейський раціоналізм, і не на основі наслідування традицій, звичаїв і загальноприйнятих норм, до чого апелює Г.-Г.Гадамер,
а на основі комунікації, яка трактується як здатність відкрити і сприйняти істину.
Згідно з цим підходом, раціонально-комунікативне обґрунтування ціннісних
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нормативів може бути здійснено лише тоді, коли не існуватиме жодних зовнішніх
авторитетів, здатних впливати на результати діяльності. Інакше кажучи, лише на
основі досягнення порозуміння у мовленнєво-комунікативній взаємодії індивідів
можуть бути визнані певні морально-практичні нормативи.
Своєрідність трансценденталізму К.-О. Апеля полягає у тому, що, на його думку, не існує самих по собі об’єктивних речей зовнішнього світу, «речей у собі».
Про речі можна знати що-небудь лише остільки, оскільки ми що-небудь про них
говоримо, і будь-яка думка про «річ в собі» опосередкована мовою, завжди виражена у формі мовного висловлювання. А оскільки речі «зовнішнього світу» отримують визначеність свого предметного буття тільки у мові, остільки, за К.-О. Апелем, істинність пізнання мислима лише як істинність висловлювання.
Критерієм істини є та обставина, що висловлювання застосовуються в рамках
всезагальної комунікації, вони зрозумілі в кожному з можливих варіантів їх застосувань, а тому повністю прийнятні або істинні. Інакше кажучи, процес пізнання є
нічим іншим, як процесом «опосередкованого мовою формування гіпотез».
На основі чинника інтерсуб’єктивності комунікативної спільноти в сучасній
гносеології формується відповідна модель пізнання. Суб’єкт у сучасній теорії пізнання розуміється як комунікативний суб’єкт – такий, що формується, усвідомлює себе і пізнає світ через інтерсуб’єктивний простір, через спілкування з іншими Але чим детермінований цей чинник, якими засадами ми можемо і повинні
його наділити і чи має до цього якийсь стосунок фактор верифікації знання? Дійсно, метафізика суб’єкта пізнання не тільки припускає відому бінарну опозицію
«суб’єкт – об’єкт», але й визначає певний алгоритм, у межах якого відбувається
побудова схеми, висловлювання. Говорячи про особливості суб’єкт-об’єктної єдності в сучасних способах пізнання, звертаємо увагу на певні регулятивні принципи комунікативного спілкування – неоднозначність і множинність, варіативність і пошук інваріанта, відкритість, самовідтворюваність і самоорганізованість.
У запропонованій новій концепції філософії комунікації К.-О. Апель поєднує
інтерсуб’єктивність із рефлексією. За допомогою трансцендентальної (ідеальної)
комунікації можна, вважає дослідник, здійснити рефлексію щодо процедури аргументації, а значить, пізнати смисл того, що обґрунтовується. Завдяки ідеї трансцендентальної комунікації К.-О. Апелю вдається виразити той регулятивний
принцип, який певною мірою вбирає в себе весь можливий людський досвід. К.О. Апель збагачує проблематику інтерсуб’єктивності трансцендентальною постановкою питання й у такий спосіб, як наголошує В.Гьосле, здійснює оригінальний
синтез класичної і сучасної філософії.

О. В. Стовпець
ДЕРЖАВНІ ІСПИТИ В ІМПЕРАТОРСЬКОМУ КИТАЇ
ЯК СИСТЕМНИЙ ЕЛЕМЕНТ МЕРИТОКРАТІЇ
(ФІЛОСОФСЬКО-ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКЦІЯ)
Принцип управління, згідно із яким керівні пости повинні займати найбільш
здібні люди, незалежно від їхнього соціального походження і фінансового достатку, йменується меритократією. Китай, в бутність свою імперією, був близький
до реалізації меритократичної моделі управління державою [1]. Це було можливим завдяки кецзюй (科举, kējǔ) – державним іспитам в імператорському Китаї.
Вони були невід'ємною частиною системи конфуціанської освіти, яка забезпечувала претендентам не тільки доступ до державного бюрократичного апарату, а й
соціальну мобільність в цілому.
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Система кецзюй проіснувала близько 1300 років: від утворення в 605 році (за
династії Суй 隋) й до 1905 року (на заході династії Цін, 大清国). Її існування було
однією з найважливіших сторін життя сильної централізованої імперії [2, с. 23].
Починаючи з XVI ст. представники китайського чиновницького класу, сформованого за допомогою цієї екзаменаційної системи, стали відомі європейцям як
«мандарини». Вони були ядром шеньші (绅士, shēnshì), що буквально перекладається як «вчені мужі, що носять широкий пояс» (тодішній символ влади). Шеньші
склали вчену еліту стану ши 仕 – одного з чотирьох офіційних станів імператорського Китаю. Спочатку ши були воєнно-аристократичним станом, але із утвердженням в Китаї конфуціанства семантика ши 仕 зазнала змін. Тепер під цим станом стали, насамперед, мати на увазі інтелектуалів, які отримали кар'єрне просування завдяки системі державних іспитів кецзюй 科举. Шеньші виступали хранителями конфуціанської ідеології, ритуалів і традицій, що диктували прихильність
ідеям державності.
При більшості династій складання іспитів, природно, вимагало відмінного
знання традиційної китайської літературної мови – веньянь 文言. Успішне складання всієї серії іспитів забезпечувало кандидатові посаду в корпусі вищих чиновників. Однак реальна вигода від участі в іспитах варіювалася залежно від імперської політики: альтернативною дорогою для просування, особливо в смутні часи,
залишалася військова служба. Та у пізніші часи військове відомство було відмежоване і не користувалося популярністю. Так, згідно із тодішньою розхожою китайською приказкою, «із гарного заліза не виробляють цвяхів, із талановитих людей не роблять солдатів» [3, с. 81].
У плані внутрішньої політики система державних іспитів була «мостом» між
імператорським домом та місцевими елітами, забезпечувала їхню лояльність і, у
певній мірі, гарантувала рівноправне представництво всіх регіонів імперії у столиці. В якості захисту від локальної корупції та небажаного посилення місцевих
кланів, важливою умовою для статусних владоможців було регулярне змінення
місця їхньої служби.
У своєму класичному варіанті організації, що укорінився на початку епохи
Сун (宋朝, 960-1279), система кецзюй складалася з трьох ступенів: 1) Шеньюань
(生员, shēngyuán) – ліцензіат, володар диплому першого ступеня, щось на кшталт
західного бакалавра. Іспит проводився у регіональних центрах щорічно.
2) Цзюйжень (举人, jǔrén) – набувач другого ступеня, присуджуваного на провінційному рівні раз у три роки. 3) Цзіньши (进士, jìnshì) – набувач найвищого ступеня на іспиті, що проводився в столиці при імператорському дворі раз на три
роки.
Пізніше, зі збільшенням території Китайської імперії в епохи Мін і Цін, кожен
зі ступенів набув додаткових градацій. Загальна кількість кандидатів, які досягли
ступеня цзіньши进士, за двох останніх династій становила понад 50 000 людей [2,
с. 27]. Знаками відмінності утримувачів вчених ступенів служили квадратні нашивки (буфан, 补子) із зображенням різного роду тварин на грудях парадного
вбрання, а також вигадливі шапки та пояси.
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Циркуляція кадрів по імперії була також вкрай важливим фактором національної єдності: будучи представниками державної влади, чиновники користувалися уніфікованою мовою (у протиставлення місцевим діалектам й говорам), і
були носіями єдиних культурних кодів й етичних цінностей. Отримуючи значне
фінансування з центру, вони ставали ініціаторами і координаторами важливих локальних проектів (інженерних, освітніх, соціальних), суддями, патронами мистецтв і вчителями.
Із певним ступенем умовності, тодішню систему комплектування адміністративного кадрового резерву в імперському Китаї, завдяки кецзюй, можна назвати
меритократичною.
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І. В. Страшко
ЕПІСТЕМОЛОГІЧНА СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ У ВІКІ-ПРОСТОРІ
Проблематика соціальної природи знання і пізнання, його обумовленості
соціумом є вкрай актуальною. Підкріплена філософською рефлексією, вона може
становити інтелектуальне підґрунтя для вирішення питання дослідження інноваційних способів епістемічної роботи, які з’явилися сьогодні у сфері освіти.
Особливої уваги вимагає розгляд вікі як освітньої технології, в якій виразно проявляється дихотомія індивідуального і групового знання і пізнання, протиставлення індивідуальної і соціальної трансляції знання, проблема когнітивних і
соціально-комунікативних аспектів діяльності.
Вікі – соціально орієнтоване програмне забезпечення на основі веб-сторінок з
можливістю спільного редагування та перерозподілу оригінального контенту [2;
5; 6]. Домінантно просторова будова, атемпоральність, відсутність жорстко закодованої внутрішньої структури, зворотного хронологічного, ієрархічно встановленого порядку, простий текстовий синтаксис та можливість інформаційного обміну для співпраці роблять вікі унікальним засобом для використання у навчальному процесі.
Епістемологічна специфіка співдії в інформаційно-комунікативному просторі
вікі вимагає уваги стосовно процесів набуття, обробки, освоєння знання, розвитку
«особистісного знання» (М. Полані). Основна ідея використання вікі в освіті –
ідея соціальної побудови знань: вікі надають простір, де знання ґрунтується на
спільній діяльності і комунікації; воно постійно змінюється, стає мережевим, контекстуалізованим [3] і може бути опосередкованим співтовариством. При цьому
між знанням і соціально-культурними факторами його виробництва, відтворення
та поширення існують відносини кореляції, взаємозв’язку і взаємозалежності.
Вікі руйнують традиційні відносини «влада – знання», змінюючи функціональні ролі суб’єктів освіти – педагогів і учнів: останні, завдяки соціальній, інтелектуальній, колективній діяльності у змістовному, автентичному контексті, самі
можуть створювати власні траєкторії для отримання та формування нових знань.
В умовах спільного навчання у вікі-середовищі педагог – це фасилітатор, який
проводить моніторинг учнівської діяльності, стимулює її, надаючи відгуки, коментарі, зворотній зв’язок.
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Саме через призму колективної діяльності «…процеси побудови знань можуть
матеріалізуватися у вікі-середовищі» [4,с.199], а передавання знань починається з
комунікативної взаємодії, як частини загального процесу співпраці у вікі.
Робота у вікі-просторі, спрямована на породження, формування, отримання та
управління знанням, передбачає: занурення учнів у відкриту проблемну область;
вибудовування ситуації виведення їх на межу власного знання та, відповідно,
усвідомлення ними свого незнання в тій чи іншій сфері; стимулювання їх переходу в точку цілепокладання. Цілісність освітньої взаємодії у вікі забезпечується
не тільки транслюванням теоретичного, предметного знання, а й створенням
практичних, реалізаційних форм його використання, які відображають бачення
усіх учасників спільноти: проектів, програм, текстів тощо.
Організація освітньої взаємодії буде результативною, якщо вона підтримується продуманим методологічним апаратом, який установлює принципи роботи у вікі-просторі. Розуміння цих принципів і вироблення відповідних засад роботи зі знанням насамперед пов’язано із встановленням меж між знанням і думкою, знанням і проблемою, знанням і рефлексією.
Отже, освітня взаємодія у вікі-просторі спонукає учнів до ведення дослідницької діяльності, оскільки дозволяє їм усвідомити рівень власних знань,
відкриває їм нові горизонти неосвоєного, тим самим мотивуючи продукувати
нове знання за допомогою відповідних комунікативних процесів.
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Т. К. Гуменюк
ПОЕТИКА МЕДИТАТИВНОСТІ: АКТУАЛЬНІ РЕФЛЕКСІЇ
В СУЧАСНОМУ ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
Початок нового століття, надто – тисячоліття, розглядаємо як своєрідну метафору новітніх явищ у світовій культурі, як нову культурну домінанту, як
«commencement de siècle»: нове, «початок» як нове [2,с.78]. Ці явища утворюють
своєрідний дискурс, увиразнюючи загальні настрої, певний спосіб діянь і думок.
Своєрідною реакцією багатьох художників на цей стан культури став пошук нових можливостей осягнути сенс буття сучасної людини, «…перевести універсум
зовнішнього світу, буття у внутрішній всесвіт особистості на етичній основі, створити внутрішній світ, завдяки якому реалізується самототожність людини, її свобода від жорстокої залежності, від ситуацій, що постійно змінюються» [3,с.57].
Медитативність – це якість художнього мислення, внутрішній стан художника, його світовідчуття, спосіб самовираження. Її, як правило, пов’язують із
cуб’єктивно-особистісним відображенням картини світу. З одного боку, це
суб’єктивне начало може перебувати в діалектичній супідрядності з відображенням об’єктивного світу, представляючи опозиційні сфери: ідеалістичну – реалістичну; з іншого, – медитативність постає як лірико-споглядальна, без жодного
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натяку на конфліктність. У цьому аспекті вона, як правило, пов’язана з ліричним
висловлюванням, позначена ретроспективністю, «відчуттям пам’яті». Ідеться про
намір митця осмислити зв'язок часів, повернути мистецтву гармонію одухотвореного інтонаційного ладу, протиставити морально-етичні цінності минулого духовній кризі сучасності. Урбанізована людина Заходу, відчужена від себе самої,
від природи, сприймає Схід як уособлення гармонійної світобудови.
Медитативна образність перебуває у своєрідній «віртуальній реальності», у
світі, який живе за особливими законами, медитативний час – це те позачасся, яке
дослідники визначають як «нульовий час», «час споглядання», «зупинений час»,
«часовий вакуум». Ця особливість породжена аподієвістю, підкресленою однорідністю, екстенсивністю внутрішніх процесів медитативного поля, «притлумленістю» емоцій. Зацікавлення медитативністю спричинене не лише соціальноекономічними й морально-психологічними чинниками, а й пробудженням загального руху до співбуття культур різних країн і народів у світовому «храмі культури». Художні твори, позначені медитативністю, глибоко опосередковані,
емоційно відсторонені, стримані. Відстороненість від усього зовнішнього, самозаглиблення, своєрідне «виключення» із загального процесу, перехід в іншу площину сприйняття, у якій діють зовсім інші закони часу і простору – усе це притаманне медитативному мистецтву.
Характеризуючи поетичну філософію медитативного мистецтва, слід зважати
й на таку особливість художньої свідомості, як схильність до сублімованості
«подієвого ряду». Ідеться про вияв певних смислів у значеннях, які донедавна або
за інших обставин сприймались зовсім по-іншому. Важливо, що медитативність
у мистецтві початку ХХІ століття у загальному контексті метакультури (чи транскультури, осткультури, постпостмодерну), в ситуації кризи, безсилля, відчуження дає шанс уникнути ескапізму, втечі у світ ілюзій, фантазій.
Відсторонення, самозаглиблення, своєрідне «виключення» із загального процесу (якщо йдеться про медитативність в межах конфліктної драматургії), перехід
в іншу площину сприйняття, у якій діють зовсім інші, нові закони часу і простору, – усі ці моменти спільні і для медитації, і для медитативності. Однак
творчість – це завжди мистецтво емоцій. Тому всі чинники медитації не можуть
бути виявлені в «чистому вигляді» у медитативній сфері сучасного мистецтва як
унікального синкретизму світових духовних традицій. Безумовно, передусім нівелюється умова щодо повного відсторонення від усіх зовнішніх впливів, оскільки
процес сприйняття мистецтва як такий є виявом зовнішнього впливу. Звичайно,
музика, живопис чи будь-який інший вид художньої творчості сприяє самозаглибленню, зосередженості, однак їх вплив можна (з певним застереженням)
порівняти з початковими, «тренінговими» етапами медитації.
Не можна стверджувати, що медитативне мистецтво не справляє емоційного
впливу на людину. Однак, ідеться про споглядання краси, про переживання, викликані зверненням до сфер Вічної Гармонії – спокій і тиша; заспокоєння і розслаблення, звільнення від почуття внутрішнього дискомфорту. Медитативність породжена внутрішньою потребою художника відійти від зовнішньої подієвості, заглибитись у споглядання сучасного світу в його всеохоплюючій позачасовості, яка не
припускає для персонажа жодної випадковості. Такі твори балансують навіть не на
межі фарсу і трагедії, комедії і драми – вони перебувають одразу в усіх стихіях,
постаючи перед глядачем щоразу в новій своїй іпостасі. Для них характерні: стильова ретроспективність, статичність, безконфліктність, адинамічність, емоційнопсихологічна реактивність, відчуженість, апроцесуальність. Їх стилістичні особливості – повторюваність, відкритість форми, віртуальність простору.
Медитативна відчуженість, споглядальність – це не відхід у спекулятивні метафізичні сфери, а відстороненість від усього, що пригнічує особистість. Завдяки
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технологічному прогресу, мистецтво сьогодні стало не лише доступним для будького і будь-де, його сприйняття досягло рівня особистого, приватного переживання, висловлюючись метафорично, воно розчинилось серед людей. Саме така
індивідуальність сприйняття, і більше – сприйняття і творення мистецтва кожною
людиною собі на втіху й задоволення споріднюють його з медитативністю. Адже
йдеться про особливий стан індивідуального досвіду особистісного переживання й
безпосереднього відгуку душі. Зрештою, така позиція передбачає присутність людини, причому не абстрактної, «позачасової», а людини певного середовища і
певної культури. Важливо, що медитативність не нівелює індивідуальності творчого мислення художника, а увиразнює його стильову своєрідність, спрямовану на
вияв самоцінності особистості, її індивідуальності, «приватності» (Й. Бродський).
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Г. Л. Демочко, А. А. Рзаєва, М. Ахмаіді
СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО
Кожна жінка має право стати матір’ю. Але існують ситуації, коли жінка не
може це зробити через проблеми, пов’язані з фізіологічним станом подружньої
пари. Також є велика кількість соціально активних жінок, які не бажають втрачати
час і певні фізичні та естетичні потенції, а тому відмовляються від народження
дитини природним шляхом. Одним із способів вирішення цієї проблеми є сурогатне материнство. Але це питання потребує більш детального розгляду та прийняття виваженого рішення. Адже сурогатна матір, хоч і тілесно пов’язана з дитиною, але не завжди підтримує духовно-емоційний зв’язок з нею. Також доведено,
що на психічне та соматичне здоров’я дитини з раннього віку впливає внутрішньоутробний (пренатальний) період.
Сутність сурогатного материнства полягає в тому, що яйцеклітина однієї жінки запліднюється штучним шляхом, а отриманий ембріон підсаджується іншій
жінці, яка його виношує, народжує і передає подружжю [2, с.237]. В такому випадку жінку, яка є генетичною матір’ю дитини, називають донором, а жінку, яка
виношує дитину, називають сурогатною матір’ю. Необхідно знати, що сурогатне
материнство можна розділити на дві категорії: гестаційне та гендерне.
При гестаційному типі сурогатна матір не має генетичного зв'язку з дитиною.
При гендерному сурогатному материнстві сурогатна матір не лише виношує маля,
але є й донором яйцеклітини.
Кожна країна по-різному ставиться до новітніх репродуктивних технологій.
Не підтримують сурогатне материнство у Франції, Німеччині, Швеції, Угорщині,
Італії, Японії, Пакистані тощо [1, с.10-11].
При цьому відповідальність несе лікар, а не сурогатна матір чи подружжязамовники. Некомерційне сурогатне материнство дозволено в таких країнах, як
Великобританія, Данія, Ізраїль, Канада, Нідерланди, Португалія, деякі штати
США та Австралії.
Згідно з відомостями, наведеними у Розпорядженні Кабінету міністрів України від 27 квітня 2006 р. № 244-р «Про схвалення Концепції Державної програми
«Репродуктивне здоров'я нації на 2006–2015 роки», на сьогодні 10–15 % україн213

ських сімей страждають від безплідності, що можна віднести до прямих репродуктивних втрат [3]. Кількість безплідних подружніх пар досягає близько 1 мільйона. За науковими даними, майже у 80 % випадків причиною безплідності в жінок є штучне переривання вагітності, у 15–25 % – запалення статевих органів.
Сурогатне материнство дозволено, в тому числі і комерційне: Україна, Росія,
Грузія, Казахстан, Індія, Білорусь, ПАР, більшість штатів США [4, с. 61-62]. Питання сурогатного материнства підлягають обов'язковому регулюванню з боку
держави. Не в кожній країні ця репродуктивна технологія дозволена законом, а у
випадку дозволу існують суттєві розбіжності в правовій основі. Важливим аспектом сурогатного материнства є те, що застосовується воно тільки до подружньої
пари (бездітної), самотні ж чоловік/жінка (та/або гомосексуальні пари) не мають
права брати участі у програмі сурогатного материнства.
Насправді така репродуктивна технологія викликає бурхливі суперечки з етичного боку. Підіймаються такі проблеми, як моральне сприйняття такої ситуації,
а саме, руйнується традиційне уявлення сім’ї та сімейних цінностей. Дійсно виникає непорозуміння, коли у дитини одразу дві матері. В якийсь момент народження дитини стає комерційною згодою, яка робить жінку – інкубатором, а дитину – товаром [5]. Тому міжнародні етичні рекомендації комітету СЄ з біоетики
вважають неприйнятним практикувати комерційне сурогатне материнство. Існує
така думка, що дитина, коли дізнається про своє походження, буде відчувати дискомфорт та навіть може перенести моральну та психологічну травми.
На наш погляд, сурогатне материнство не можливо вирішити перераховуючи
«за» та «проти», бо це вибір кожного. Можливо, якщо до цього питання поставитися з повною відповідальністю, а саме: врахувати всі наслідки, можливі конфлікти, – то сурогатне материнство може стати вирішенням проблеми безпліддя.
Адже кожна родина має право бути щасливою.
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С. Ш. Айтов
АРХАЇЧНА МЕНТАЛЬНІСТЬ У ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ
Архаїчну ментальність розуміють як систему застарілих й тих, що не відповідають сучасним реаліям поглядів на світ, які утворились і вкоренились у масовій
психіці й визначають норми і цінності індивідуальної та суспільно значущої поведінки. Сутність і прояви нових форм архаїчної ментальності, неоархаїки, генеровані у сучасних суспільствах, вельми часто виступають предметом аналізу дослідників у царинах соціальної філософії, культурології соціальної психології
тощо. Однак цей різновид архаїчних уявлень про світ не вичерпує всю різномані214

тність відповідного ментального горизонту, який існує у соціально-психологічному просторі глобального світу. Склад архаїчної ментальності і соціальної поведінки, які існують у сучасному світоустрої, має комплексний характер і включає
крім неоархаїчних «палеоархаїчні» та «архаїчно-модерні» ментальні феномени.
Так «палеоархаїчні» ментальні прояви виникли і отримали розвиток у ході соціокультурної динаміки доіндустріального суспільства. «Архаїчно-модерні»
утворилися у межах соціально-культурного розвитку індустріального суспільства. Неоархаїка є системою ментально-культурних феноменів, які властиві соціумам постіндустріального типу.
У геокультурній системі координат різновиди архаїчної ментальності розподілені по різних регіонах і «локальних цивілізаціях» сучасного світоустрою. Зокрема «палеоархаїчний» ментальний горизонт має суттєву значущість у суспільній
психіці країн Африки, частини Південної Азії, переважної більшості країн Латинської Америки. Елементи «архаїки модерну» інтегровані у ментальний простір
країн Близького і Середнього Сходу, Східної Європи, Індії, Китаю, економічно
розвинених латиноамериканських держав. Неоархаїчні форми ментальності утворились та існують у соціально-психологічній сфері країн з найбільш високим рівнем науково-технологічного розвитку, до яких належать західноєвропейський
регіон, англосаксонські країни Північної Америки, Японія, Південна Корея.
Кожному із зазначених різновидів архаїчної ментальності властиві певні витоки та змістовні особливості. Так «палеоархаїка» має своїм психологічно-культурним джерелом і сутністю магіко-міфологічні уявлення про світ традиційного,
аграрного суспільства. «Архаїка модерну» виявляє більшу складну структуру.
Вона складається з традиційної міфологічної системи мислення та і міфів й розумових стереотипів, які утворились у культурі і масовій психіці індустріальних суспільств. Ці архаїчні ментально-культурні елементи є наслідком соціокультурних
процесів урбанізації великих мас населення і отримання ними вузько професійної
освіти, що покликало до життя створення і розповсюдження новітніх міфів про
паранаукові явища, як НЛО, «снігову людину», екстрасенсів та ін.
Неоархаїчний ментальний горизонт ґрунтується на психологічно-культурних
процесах динаміки постіндустріального суспільства зокрема на надзвичайно широкому розповсюдженні великого обсягу різноманітної інформації через системи
масової комунікації й паралельного зменшення потенціалу розуміння отриманої
інформації «масовою людиною». Серед неоархаїчних міфів бачимо теорію пласкої Землі, уявлення про інсценіровку польоту американських астронавтів на Місяць та ін. Потужним чинником формування стереотипів мислення і міфологічних
утворень у соціальній психіці постіндустріального суспільства є сучасна масова
культура, перед усім американська. Численна її продукція об`єктивно сприяє примітивізації суспільної свідомості й суттєвому зниженню здатності індивідуумів та
суспільств у цілому до адекватного і критичного аналізу великих обсягів інформації. Паралельно відбуваються процеси витиснення з ментально-культурної
сфери соціуму творів і цінностей класичного мистецтва [3, с.69-70].
У кожному із різновидів соціуму архаїчна ментальність по-різному співвідноситься з формами раціонального мислення і світогляду. Так у доіндустріальному
суспільстві «палеоархаїчні» уявлення про світ суттєво переважають елементи раціонального мислення і наукових форм знання. У індустріальному суспільстві
«архаїчно-модерна» ментальність навпаки поступається раціональному мисленню і науковим формам осягнення світу й уходить на глибину масової психіки,
але не зникає. У постіндустріальних соціумах архаїчна ментальність, дух не-фі215

лософії за висловом К. Ясперса [2, с.45], знов стає впливовою й широко розповсюдженою, хоча поки що не переважає розумово-логічні і науково-технологічні
уявлення, суттєві для сучасної суспільної психології. Цей феномен частково пояснюються тим, що масова людина сьогодення схильна розуміти світ, спираючись
на інформацію із спілкування з оточенням [1, с.92] і з однодумцями у соціальних
мережах, а не на раціональне мислення.
Аналіз розповсюдженості усіх форм архаїчної ментальності у сучасну добу
показує, шо вони обіймають дуже значний сегмент соціальної й індивідуальної
психіки глобального світу. Система стереотипних і здавалося б тих, що пішли у
минуле назавжди, архаїчних уявлень про світ визначають поведінку, у тому числі
політичну, великої кількості людей у глобальному соціокультурному просторі
сьогодення.
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М. С. Філатова
ВПЛИВ РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКИХ ІДЕЙ ЖАНА КАЛЬВІНА
НА ФОРМУВАННЯ ТЕЇСТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ АЛВІНА ПЛАНТІНГИ
Актуальність теми обумовлена необхідністю виявлення головних ідей, на базі
яких фундується філософсько-теїстична система А. Плантінги. Багато сучасних
мислителів стверджують, що А. Плантінга є прямим послідовником Ж. Кальвіна,
оскільки з самого дитинства він був членом Нідерландської Реформатської Церкви. Батьки мислителя були вихідцями з декількох поколінь кальвіністів, та свого
сина, вони виховували у цій же традиції [4,с..3 - 4]. Важливо зазначити, що в ідеях
А.Плантінги та Ж.Кальвіна є як розбіжності, так і схожість. Вносячи своє переосмислення ідей, А. Плантінга дуже активно використовує концепцію почуття Божественного Ж. Кальвіна у своїх роботах. Термін «sensus divinitatis», який означає
почуття божественного, вперше був введений Ж. Кальвіном [2,с.87–107] А. Плантінга, наслідуючи ідеї Ж.Кальвіна, вважає почуття божественного особливою властивістю, яка не залежить від розуму. На прояв почуття божественного впливає
гріховна природа людини. На думку А. Плантінги, згідно з моделлю Аквінського
/ Кальвіна (A / C), теїстична віра гарантує достатні знання. Особливість цієї моделі
полягає в тому, що Бог створив людей з «джерелом віри», sensus divinitatis, це
почуття божественного працює в різних умовах на користь того, щоб створити
переконання про існування Бога. Мислитель вважає, що віра, створена таким чином, може задовольнити умови підтвердження, і буде, таким чином, знанням [6,
с.166]. З нашої точки зору, А. Плантінга описує знання про Бога, яке людина отримує завдяки почуттю Божественного, через даровану Богом віру.
А. Плантінга підтримує думку Ж. Кальвіна, що «віра - це тверде і певне знання
(пізнання) Божої прихильності до нас, засноване на істині вільно даній обітницею
у Христі, відкрите нашому розуму і відображене в наших серцях Духом Святим»
[6,с.168]. Очевидним є той факт, що А. Плантінга не зупиняється на тому, що даровано Богом людині, як це робить Ж. Кальвін. Окрім Святого Письма, яке обидва
вважають джерелом пізнання Бога, А. Плантінга пропонує розглянути аргументи,
які доводять існування Бога, а також навколишній світ, який є інтуїтивним доказом Його існування.
Одна з найголовніших проблем захисту свобідної волі А.Плантінги криється
216

у класичній кальвіністській традиції, коли Бог визначає поведінку людей, але
люди все ще залишаються вільними, принаймні у деякому сенсі. З точки зору
Е.Флю, якщо свобода сумісна з причинним детермінізмом, то захист свобідної
волі руйнується, бо Бог міг мати вільні творіння, навіть якщо Він змушував їх
ніколи не робити нічого поганого [1,с.227]. Е. Флю підкреслює, що Бог міг Своїм
божественним передвизначенням передбачити усі можливі творіння в усіх можливих світах, після чого створити світ, в якому не існувало б зла. Проте А. Плантінга не погоджується з такою думкою, оскільки вважає логічним не існування
вільних творінь, які могли б діяти вільно безгрішно в усіх обставинах, які Бог для
них створив [1,с.231]. Фактично А. Плантінга підтримує позицію Ж.Кальвіна у
питанні теодицеї.
Орієнтація сучасного мислителя на Ж. Кальвіна формує його схильності, в результаті чого, наприклад, він критикує не автора концепції божественної простоти
Августина, а Т.Аквінського, який її активно використовував, оскільки Августин є
авторитетним для кальвінізму [3]. А. Плантінга намагається довести, що зло є необхідним, оскільки Бог не міг створити нас інакше. Цю ідею мислитель бере ще у
Августина, якого як М.Лютер, так і Ж. Кальвін вважали представником кращої
мудрості ранньої Церкви, котра ще не забруднена помилками середньовічної схоластики. Ці ж ідеї підтверджує і думка А.Плантінги, який дуже активно критикує
докази Т. Аквінського.
Формулюючи свій захист свобідної волі, А.Плантінга хотів прибрати логічні
парадокси, які християнські мислителі, у тому числі і реформаторські, так часто
приховували у боротьбі з проблемою зла. У цьому сенсі ідеї А.Плантінги не є кальвіністськими, але це не означає, що вони є неортодоксальними. На наш погляд
мислитель не ставить за свою мету вийти за рамки реформаційної філософії, проте
він і не намагається твердо триматися ідей реформаторів, які йому здаються несправедливими.
Виходячи з цього факту, на нашу думку, своєю концепцією захисту свобідної
волі А. Плантінга знаходиться у протиріччі з традицією реформаторів, до якої він
схиляється у більшості своїх робіт. Мислитель пише: «якщо Бог прагне здійснювати моральне благо, то Він повинен створювати багато вільних істот, від чиєї
співпраці Він повинен залежати. Таким чином, сила всемогутнього Бога обмежена свободою, яку Він дає своїм створінням» [5,с.190]. Проте це не дає нам підставу вважати, що кальвінізм не має ніякого впливу на захист свобідної волі А.
Плантінги. Однією з головних ідей реформації, і кальвінізму у тому числі, є ідея
незбагненності Бога. Зрозуміло, що для А. Плантінги, як і для Ж. Кальвіна головним джерелом знання про Бога є Біблія. І все, що виходить за Її рамки повинно
підлягати сумніву. А.Плантінга, у дусі реформаторської традиції, наполягає на
тому, що парадокс зла знаходиться поза межами людського розуміння.
Таким чином, ми можемо зробити висновок, що важко вписати захист свобідної волі А.Плантінги в реформаторську традицію, оскільки його бажання зробити
вибір людини повністю автономним, не поєднується з мисленням реформаторів. У
цьому сенсі думки сучасного мислителя набагато ширші. Проте ми не можемо просто відкидати ідеї реформаторських мислителів, а в більшій мірі Ж.Кальвіна, які
вплинули на подальше формування філософської системи А.Плантінги.
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В. В. Куриляк
ЦІЛІСНІСТЬ ПРИРОДИ ЛЮДИНИ ЯК ОСНОВА
ТЕОЛОГІЇ ЗДОРОВ’Я ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТІВ СЬОМОГО ДНЯ
Актуальність теми дослідження. Церква Адвентистів сьомого дня має власний погляд на питання здорового способу життя. Адвентисти під час проведення
оздоровчих та профілактичних медичних програм неодноразово підкреслюють,
що їхній підхід щодо збереження фізичного здоров’я людини ґрунтується виключно на принципах викладених в Святому Письму та творах Єллен Уайт (однієї із
засновниць конфесії). Опираючись на Біблію адвентисти зауважують, що розглядають природу людини цілісною, а не дуалістичною. Іншими словами теологія
здоров’я в адвентизмі базується на сприйнятті людської природи як унітарної та
цілісної моделі.
Виклад основних матеріалів дослідження. Всупереч грецькому дуалізму, що
проголошує природу людини, як дві окремі складові, де душа є замкнена в тілесну
темницю і жадає звільнення. Теологи Церкви Адвентистів сьомого дня захищають
ідею того, що хоча тіло людини є спотворене в результаті гріха, однак з іншої сторони воно відіграє важливу роль в спасінні людини. На користь вищенаведеного
твердження маємо уривок із авторитетного адвентистького видання по теології, в
якому зазначено, що: «Внутрішнє життя завжди залежить від зовнішньої турботи
про нього та фізіологічних процесів в організмі. Душа і дух – це всього лише розумовий, емоційний і вольовий аспекти цілісної людської особистості. А всі взаємодії
і стосунків між людьми повинні будуватися, виходячи з того, що людина не складається з окремих частин. Уся людина живе, і вся людина помирає» [1, с.179].
Розуміння тіла, розуму та духу з позиції церкви Адвентистів сьомого дня ґрунтується на їхньому нероздільному цілісному поєднанні в людській істоті. Людство було створено за подобою свого Творця. Коли Адам і Єва були створені, Бог
наділив їх здатністю рости і розвиватися фізично, розумово і духовно як цілісні
особистості. Три основні компоненти, з яких складається людина, нероздільні в
житті та смерті. В основі «цілісного» поняття лежить доктрина про стан живих і
мертвих. Коли Бог створив Адама, Він спочатку сформував його фізично, потім
вдихнув дихання життя в ніздрі Адама (Книга Буття 2:7), і Адам став живою душею, «живою істотою» (переклад Хоменка). Для створення живої людини були
необхідні як фізична форма, так і божественне дихання Бога. «Душа» і «дух», звичайно, є біблійними висловами, але їх початкові значення підтримують уявлення
про людство як «цілісне», а не «дуалістичне» [2, c.272].
Адвентистська теологія про природу людини акцентує увагу на тому, що те, що
відбувається при смерті є зворотним процесом. Божественне дихання, яке дало
життя людині – у фізичному, розумовому і духовному аспектах – повертається до
Бога (Книга Єклезіаста 12:7). В результаті вся людина вмирає і жоден елемент цієї
троїстої суті не відокремлює себе, не існує окремо від інших при смерті, як вчить
язичницька філософія. Біблія дає відкриту відповідь щодо цього питання: «Бо знають живі, що помруть, а померлі нічого не знають, і заплати немає вже їм, бо забута
і пам'ять про них, бо їхнє кохання, і їхня ненависть, та заздрощі їхні загинули вже,
і нема вже їм частки навіки ні в чому, що під сонцем тим діється!» (Єклезіаст 9:5)
Говорячи словами Біблії мертві «сплять у земному поросі» (Книга Даниїла 12:2).
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Отже, цілісність людської природи передбачає рішуче неприйняття дуалізму
у всіх його формах. З точки зору цілісності, люди не є «складовими» істотами.
Вони не є комбінацією або з'єднанням, або двома видами сутностей – одна фізична, інша ментальна або духовна; одна частина смертна, інша – безсмертна; одна
частина матеріальна, інша нематеріальна. Інакше кажучи, людина – це не союз
тіла і душі, як це прийнято розуміти. Немає нічого нефізичного, такого як «душа»,
«розум» або «дух», який населяє тіло і продовжує існувати після його смерті. Навпаки, людське життя за своєю природою фізичне або тілесне. Люди або існують
в тілесній формі або взагалі не існують. Інакше кажучи, коли фізичне життя закінчується, людина повністю перестає існувати. Ніщо людське за своєю природою не є безсмертним [2, с.134].
На відміну від дуалістичної теорії, адвентисти наполягають на тому, що тіло і
душа – це не окремі сутності, а різні аспекти однієї складної реальності. Людина
– це фізичний організм з унікальними здібностями, а не нематеріальна безсмертна
сутність, яка тимчасово з'єднана з фізичною формою. Людина – це не просто біологічний організм, звичайно, це дуже складний організм, фізична істота і дивовижний потенціал, який є фундаментом для всього іншого.
Висновки. Таким чином, згідно Книги Буття 2:7 душа була утворена внаслідок того, що тіло, було оживлене диханням або духом Бога. Таким чином, в своєму основному біблійному значенні слово «душа» відноситься до організму в цілому, а не до якоїсь його частини. Біблія нічого не знає про людське існування,
яке не включає фізичну та тілесну форму. З біблійної позиції людство і тілесність
йдуть разом. Фізичний організм є складовою частиною людського існування, яка
нерозривно поєднання із духовною та душевною складовими утворюючи одну цілісну природу людини.
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К. І. Макарук-Воропаєва
ДО ПИТАННЯ ПРО ГІДНІСТЬ ЖІНКИ
В ІСТОРІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ДУМКИ
Питання статусу жінки, її гідності в різні історичні періоди завжди було знаковим для суспільства. Від найдавніших часів і до нашого сьогодення образ жінки
пройшов тривалу світоглядно-ціннісну еволюцію і продовжує перманентно зазнавати змін. Відповідно до кожної історичної доби змінювався погляд на гідність
жінки, її роль і місце в суспільстві. І особливо ХХ – початок ХХІ століття наочно
демонструє яскравий спалах зацікавленості цією проблемою, що не залишилося
поза увагою як західної, так і української наукової думки (С.Бовуар [1], С.Ман [9],
М.Маєрчик [5], М.Дойчик [8] та ін. Наше дослідження ставить за мету виявити,
що саме передувало актуалізації проблеми гідності жінки в сучасному інтелектуальному дискурсі, і що про це можуть розповісти найбільш важливі віхи становлення європейської цивілізації, починаючи із Середньовіччя.
Саме за Середньовіччя, під впливом традиційних соціальних стереотипів, посилених відповідною інтерпретацією біблійних текстів, образ жінки почав уособлювати у собі такі людські вади як гріховність, негідність, легкодухість, нерозум219

ність, нестриманість, емоційна неврівноваженість та розпусність. Жінка розглядалася об’єктом, в якому міститься загроза для чоловіків. Таке ставлення зумовлювалося тим, що саме Єва підштовхнула Адама до гріхопадіння і була винною
в тому, що людство було позбавлене можливості жити вічно, з божественною
гідністю [7, с.115]. Жінці не дозволялося навчати, свідчити у суді, займати державні посади. Основне завдання жінки Середньовіччя – безумовно підкорятися
чоловікові у шлюбі, і в жодному разі не порушувати цього порядку, щоб не зазнати осуду. Непокірну жінку навіть дозволялося карати фізично. До прикладу,
північноіталійський юрист Граціан у своєму зводі канонічного права традиційно
з патріархальних позицій подавав жінку, як нижчу, залежну від чоловіка істоту.
За Середньовіччя жінка могла бути звинувачена у чаклунстві, позбавлена життя
шляхом повішення, спалення чи утоплення. У так званій зоні ризику були
непокірні, самотні жінки, повитухи, знахарки [7, с. 115]. Проте, дещо помітно
змінилося у ставленні до гідності жінки за доби Відродження. Вперше, від часу
платонівського обґрунтування революційного, егалітаристського за своєю суттю
погляду на роль жінки в суспільстві, вона починає набувати образу повноцінної
людини. Про первородний гріх та історію, що з ним була пов`язана в текстах ренесансних гуманістів вже ніхто не згадує, а мова йде загалом про людину, як досконалу, божественну істоту [3, с. 126]. Саме в цей час з’являються таки сильні
жінки, які спромоглися стати могутніми правительками, певною мірою, тригерами змін – Ізабелла Кастильська, Жанна Арагонська, Жанна Неаполітанська, Ізабелла д’Есте. Тогочасні жінки також могли на рівні з чоловіками поставати в ролі
воїна, наприклад, Катерина Сфорца займалася обороною міста Форлі, Іполіта
Фіораменті командувала армією герцога Міланського тощо [1, с. 100].
Досить помітних змін в осмисленні ролі жінки демонструє доба Просвітництва. В новочасній філософії та культурі було остаточно сформовано поняття
«маскулінності» та «фемінності». Просвітники намагалися виявити характерні
риси «жіночої природи», її самодостатньої цінності, робили акцент на ментальних
характеристиках статі. Формаційний стрибок Нового часу та окреслення нових
соціокультурних умов, сприяли появі філософсько-ліберальних поглядів, що призвело до зміни становища жінки в тогочасному суспільстві. Це сприяло піднесенню гідності, статусу жінки, зростанню її впливу та можливостей у суспільстві.
Також, була сформована нова соціальна модель гідності жінки, як такої, що заслуговує поваги, є вартою уваги та захоплення [2, с. 71]. До прикладу, ще Томас
Гоббс стверджував, що за своєю природою, всі люди рівні, як в інтелектуальному
плані, так і у фізичному [6, c. 145]. Отже, логічним висновком із цього є те, що
жінка і чоловік – рівні. В той же час, деякі філософи-просвітники звернули увагу
на негативні наслідки надмірної емансипації жінок, їх відмову виконувати своє
природне призначення. Джон Локк і Жан-Жак Руссо у своїх соціально-філософських-концепціях намагалися пояснити відмінність між рівністю людей і
нерівністю статей. Вони розглядали нерівність статей як природну нерівність, що
встановлена не суспільством, а самою природою [4, с. 232-233]. І саме тому, вона
не суперечить політичній нерівності. Жан-Жак Руссо пояснював причину цього
протиріччя, говорячи про те, що суспільство очікує від жінки виконання нею
свого природного призначення [6, с. 145]. В той же час, це не заважає Жан-Жаку
Руссо оспівувати у своїх творах жінку, визнавати в цілому рівнозначність її
гідності з чоловічою. «Як гідна жінка може стати прикрасою чоловічого життя,
так і гідний чоловік надає більшої цінності жінці. Важливою ж природною рисою
жінки є мудрість, завдяки цій перевазі вона тримає себе нарівні з чоловіком
і, підкоряючись йому, керує ним, спільно будує сімейне щастя» [4, с. 244]. Як
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бачимо, за доби Просвітництва, одночасно з піднесенням статусу жінки в суспільстві, відбувається подальше обґрунтування в окремих моментах важливості її
традиційного становища, обумовленого її природою. Проте, хоч просвітницька
теорія ліберальних цінностей і почала підривати основи патріархального суспільства, все ж, становище жінки продовжувало розглядатися в річищі загальноприйнятих патріархальних соціальних стереотипів.
Трансформація уявлень про гідність жінки пройшла непростий шлях, від залежного об’єкта, до незалежної сучасної жінки, яка прагне бути активним суб`єктом.
На різних етапах суспільного розвитку, під впливом тих чи інших суспільнополітичних, економічних, релігійних чи культурних чинників, соціальне становище
жінки мало свої особливості. Протягом багатьох століть у європейських країнах
існувала гендерна нерівність у всіх сферах суспільного життя. Проте, починаючи з
часів Відродження та особливо Просвітництва, погляди на гідність жінки та її роль
у суспільстві зазнали помітних позитивних змін егалітаристського характеру.
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О. І. Плаксіна
СУЧАСНА РОЗРОБКА ПОНЯТЬ ПРОГРЕСУ І РЕГРЕСУ В ІСТОРІЇ
ЯК ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА НАУКИ
Проблема прогресу і регресу в історії є актуальним філософським питанням у
науці. Прогрес і регрес є двома основними тенденціями в розвитку - необоротній,
спрямованій, закономірній зміні матеріальних і ідеальних об'єктів, що веде до набуття останніми нової якості. Прогрес (лат. progressus - рух вперед, успіх) - напрям поступального розвитку, йому притаманний перехід від нижчого до вищого,
від менш досконалого до більш досконалого, і регрес (від лат. regressus - повернення, рух назад) - розвиток від досконаліших форм до недосконалих, до деградації і занепаду, аж до загибелі. Людська історія поліформна, суперечлива і складна, в ній співіснують обидві ці тенденції - прогрес і регрес.
Аналіз їх мислителями представлений на ґрунті основних напрямків філософії
– матеріалізму та ідеалізму, і в двох філософських парадигмах: песимістично-нігілістичній і оптимістичній. Прихильники першої парадигми фіксують лише
зміни як циклічні переміни форм соціального життя, перехід їх однієї в іншу і
знову повернення, або ж визнають в історії тільки регрес. Циклічність історії ві221

добразили Полібій і Дж. Віко в непереборному трагічному колі генезису і руйнування історії, М. Данилевський, О. Шпенглер, А. Тойнбі, П. Сорокін в культурологічно- цивілізаційному підході. О. Шпенглер песимістично сполучає циклічність і регрес в цивілізації як певній стадії в розвитку локальних культур, а саме
стадії їх деградації і занепаду («цивілізація є звиродніла душа культури»). У працях А. Тойнбі в дискретній стадіальності цивілізації як спільної основі перетину
«індивідуальних полів дії безлічі різних людей» присутній вільний вибір людини
в історії, а безвихідність динаміки «вічного повторення» вже не визначена наперед, чим заплановано вихід за рамки жорсткої циклічності.
Друга парадигма складається з лінеарної і спиралевидної концепцій прогресу
в історії. Лінеарну концепцію як неухильний, без зупинок і падінь, рух людства
вперед до якихось чеснот / станів в якості мети розробляли Платон, Аристотель,
Августин, Ф. Аквінський, Ж. Кондорсе, О. Конт, Г. Спенсер, Е. Дюркгейм. Спиралевидна концепція прогресу поєднує поступальність, спадкоємність з циклічністю: кожний наступний щабель розвитку заперечує попередній і заперечується
наступним, щаблі, що вже залишилися позаду, майже повторюються, але інакше,
на більш високому рівні, а пункти вихідного і зворотнього руху не збігаються.
Вона представлена Г. Гегелем (щаблі спонтанного саморозвитку абсолютного
духу) і філософами- марксистами (теорія суспільно-економічних формацій; три
історичні типи соціальності: відносини особистої та речової залежності і вільних
індивідуальностей і ін.). Вони ж обґрунтували всесвітньо-історичний характер суспільного прогресу. Представники школи історичного матеріалізму акцентували
соціально-економічну детермінацію прогресу в історії.
В нинішній час виділено такі прояви прогресу в історії: вдосконалення, диференціація і інтеграція соціальних суб'єктів різного масштабу (індивідів, груп, спільнот, людства); ускладнення зв'язків усередині соціуму і ускладнення відносин
між соціальними суб'єктами; збільшення інформаційної ємності соціуму і його
складових; розширення діапазону реальних можливостей подальшого розвитку
соціальних систем. В результаті підвищується їх сталість і життєздатність. Ще соціальний прогрес супроводжується наростанням темпів історичної динаміки (у
міру переходу від нижчих до вищих форм організації суспільства темп розвитку
зростає). Регрес ж в історії втілюється в протилежних проявах. Реалізуються дані
прояви комплексно: не відокремлено, не поодинці, а системно-цілісно.
У різних сферах суспільства фіксувалися свої критерії прогресу, наприклад:
вдосконалення релігії (Августин, Ж. Бусе), зростання наукових знань (Р. Декарт,
Ф. Бекон, Ж. Кондорсе, Д. Віко, О. Конт, К. Ясперс), вдосконалення людських
здібностей і розуму, подолання невігластва (Вольтер, Дідро, Даламбер, Кондорсе), справедливість і рівність (Т. Мор, Т. Кампанелла, К. Маркс), зростання свободи індивіда і розвиток моральності (І. Кант, Е. Дюркгейм), панування над природою (Ф. Бекон, Г. Спенсер), розвиток техніки (К. Сен-Симон, К. Ясперс) і продуктивних сил (В. Ленін).
На сучасному етапі філософії науки запропоновано інтегративний критерій
прогресу - рівень гуманізації суспільства, тобто становище в ньому особистості:
ступінь її звільнення, здоров'я і задоволення потреб (С. Крапивенський) з індикатором середньої тривалості життя. Прогрес в історії поширюється не на всі сфери
життя в рівній мірі, а його результати в тих областях, де він є, неоднозначні і,
таким чином, прогрес не є загальним історичним законом. Прогрес суперечливий:
одне й те саме явище і навіть щабель історичного розвитку можуть бути одночасно прогресивними в одному відношенні і регресивними, реакційними в іншому;
технологічний прогрес живить експансію техногенної цивілізації [див. 4, с. 621] і
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може поєднуватися з регресом в духовній культурі.
Великі соціальні потрясіння ХХ ст., в яких знищено десятки мільйонів людей,
і назріла екологічна криза викликали критику прогресу (Ф.Тьоніс, С.Франк,
Ю.Бохеньський і ін.). У наявності тенденція гальмування прогресу і заходу в глухий кут, але аж ніяк ще не тріумфу регресу. Філософи постмодерністи, що відкидають раціоналізм і детермінізм, або оголошують звільнення від моралі, традицій,
від прогресу, або вірогідно трактують життя соціуму. М.Арчер, У.Баклі, І.Валлерстайн, Р. Нісбет, А. Етціоні бачать в прогресі потенційну можливість поліпшення,
шанс, який може як реалізуватися, так і ні. Ф. Фукуяма перебільшує вичерпаність
прогресу в концепції «кінця історії» - завершення ідеологічного розвитку людства
і універсалізації західної ліберальної демократії як остаточної форми правління,
але саме абсолютизація останньої робить її утопією.
Паралельно працює й інша тенденція - перспективності і життєздатності прогресу в історії. Суть прогресу тут пов'язана не з нестримним нарощуванням економічної і технічної потужності, а з встановленням «меж зростання» [5]. Пропонують шляхи і засоби подолання системної кризи сучасності в руслі сталого розвитку суспільства Г. Кан, М. Моїсеєв (коеволюція), О. Панарін (соціокультурний
етикоцентризм) [1], В. Мантатов (посткапіталістичний проект глобалізації та ноосферна соціалістична концепція) та інших авторів, зокрема [2; 3]. Комплексний і
універсальний прогрес в історії здатний здійснитися саме в сталому розвитку
людства за рахунок засобів ноосфери (= інтелектуального потенціалу), якщо, звичайно, суспільство знайде в собі сили реалізувати його.
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О. В. Радзюн
В. ГЕЙЗЕНБЕРГ: СПІВВІДНОШЕННЯ НАУКИ І РЕЛІГІЇ
ЯК ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ВЧЕНОГО
Більшість дослідників вважають взаємовідношення науки і релігії «гарячою
точкою» на «мапі культурної еволюції». Суттєвого значення в розумінні означеної проблеми набуває усвідомлення того, що популярне протиставлення науки,
«котра розуміється як набір беззаперечних фактів, та релігії, котра розуміється як
набір недосяжних для перевірки вірувань є … надмірно спрощеним» [1,с.13]. Все
більше усвідомлюється позитивна перспектива онтологічних, епістемологічних
та аксіологічних дискусій між вченими й богословами в контексті культури. Діалог науки і релігії «необхідний не лише для з’ясування світоглядних позицій та їх
причин, але й для розробок спільної стратегії подолання викликів часу» [2,с.7].
Наукова революція ХХ сторіччя суттєво переглянула не лише наукові уявлення про світобудову, але й методи пізнання та стиль наукового мислення. Сучасна постнекласична наука осмислює співвіднесеність характеру знань про
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об’єкт, що отримується, не лише із специфікою засобів та операцій діяльності
суб’єкта, а й з ціннісно-цільовими установками цієї діяльності. Важливим результатом зміни суб’єкт-об’єктних відношень в сучасній науці стало обговорення й
аналіз науковцями гуманітарних проблем. Усвідомлення широти, багатогранності
поняття істини та її досягнення мають відношення не лише до теоретичного та
експериментального знання, а й торкаються різних боків культури в усіх її проявах, усіх сфер життя людини. Водночас в сучасному світі існує суттєвий розрив
між релігійним й інтелектуальним (особливо науковим) та культурним життям.
Видатний вчений, один з засновників сучасної фізики, Вернер Гейзенберг
бере участь в обговоренні гуманітарних проблем, які постають перед сучасною
наукою, зокрема її взаємовідносин з релігію. Ця проблема постає для нього як
проблема культурного самовизначення вченого.
Аналізуючи причини конфлікту між наукою і релігією, В.Гейзенберг зазначає,
що саме обмеженість наукового ідеалу об’єктивного світу, який існує в просторі та
часі за законами причинності, викликала непорозуміння з духовними формами різних релігій. Головне джерело конфлікту складає розбіжність ціннісних настанов
релігії, які претендують на вічність та органічно включені до культури і постійно
змінюваних результатів науки, що прогресивно розвиваються. Фактично мова тут
іде про «конфлікт між духовною формою суспільства, яка, за визначенням, мусить
бути чимось сталим і такою, що постійно розширюється, оновлюючись, тобто динамічною структурою наукового досвіду і наукової думки» [3,с.338].
Простежуючи процес формування природознавства Нового часу, В. Гейзенберг зазначає, що його особливістю є вивчення природних об’єктів як таких, що
існують самі по собі, незалежно від випадкових впливів, від спостерігача-дослідника і, в кінцевому рахунку, від Бога. При цьому, саме християнство сприяло подібному вилученню Бога з об’єктивного світу природи, адже він підносився над
світом, ставав неосяжним і недосяжним. Віддалення Бога на небо, надало можливість розглядати Землю незалежно від нього. Таке віддалення світу від Бога, й
віддало його науці для вивчення. В цьому полягає стимулююче значення християнства для розвитку природознавства.
Наслідком діяльності науки і техніки стало вилучення людини з природного
середовища та її спілкування переважно з природою, перетвореною людською діяльністю. Людина нібито вилучається з первинного буття, втрачає зв'язок з ним.
Вона має справу лише з наслідками власної діяльності. Однак фундаментальні
зміни, що відбулися в некласичному природознавстві ХХ сторіччя суттєво ламають вузькі межі попередньої науки, завдяки теорії відносності та квантової механіки, епістемологічного розриву сучасної фізики з класичною. Через це співвідношення між природознавством і змістовною частиною релігійних вчень починає
виглядати дещо інакше. Подібного роду зміни, вважає В. Гейзенберг, найкраще
характеризує позиція А. Ейнштейна, для якого «Господь Бог…є відчуттям центрального порядку речей», який належить «як до об’єктивної, так і до суб’єктивної
сфери…» [4,с.359].
Наука ХХ століття вже не дозволяє говорити про об’єктивність зовнішнього
світу в сенсі його віддаленості від людини. Бог і людина залучаються до наукового
дослідження. Людина-спостерігач вже не стоїть осторонь, вона включена своєю діяльністю в науковий результат. Тому вже не можна казати про розмежування
суб’єкта і об’єкта. Гейзенберг звертає увагу на те, що предметом наукового дослідження є не світ безпосереднього досвіду людини, а специфічний світ, у який ми
можемо проникнути лише за допомогою специфічних засобів сучасної техніки.
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Сьогодні в науці навіть суто наукова вимога об’єктивності обмежується констатацією того, що повне відокремлення феномену який спостерігається, від власне спостерігача вже неможливе. Природознавство робить можливим зрозуміти засадничі
структури цього світу лише завдяки математичним формулам. Отже, дослідник використовує образи і символи, а це дуже схоже з релігійною мовною практикою.
Як стверджує В. Гейзенберг, відношення між релігійною на науковою мовами
стають значно тоншими ніж раніше. Правомірність підтверджених природничонаукових висновків не може бути у розумній мірі поставлено під сумнів і, в свою
чергу, етичні вимоги, які «виростають із самого осердя релігійного мислення, не
можуть бути підірвані вкрай раціоналістичними аргументами із галузі науки»
[4,с.266]. Релігійні образи і символи є такою мовою, котра дозволяє певним чином
говорити про взаємозв’язок світу як цілого, про існування якого ми здогадуємося,
досліджуючи феномени з котрими має справу наука. Без цього людство було б неспроможне виробити жодної системи цінностей. Безумовно, мови науки і релігії
різняться між собою. Природознавство прагне надати своїм поняттям об’єктивного
значення, тоді як релігійна мова прагне запобігти розрізненню світу на об’єктивний
і суб’єктивний. Однак, стверджувати про переваги одного над іншим неможливо.
Як підкреслює В. Гейзенберг, історія вчить, що усе культурне життя людства
зумовлюється насамперед духовною формою релігії, «в обрії [якої] віднаходиться
тісний зв'язок між добром, красою та істиною, лише тут можна говорити про сенс
життя індивідуальної особистості» [4,с.259]. Говорячи про зміщення акцентів у
взаєминах науки і релігії великий фізик мав на увазі знаходження рівноваги духовного та матеріального боків життя людства, що потребує насамперед пожвавлення уваги до духовних цінностей. Оскільки етика є основою спільного життя
людей, ми зобов’язані докласти зусилля для об’єднання на ґрунті духовної форми
суспільства. Це уможливлюється в разі поновлення рівноваги між науковою та
релігійною істиною. Дослідник, розмірковуючи над питанням про сутність істини, робить це в руслі певних ідей, оцінює дійсність у відповідності з системою
цінностей. Гейзенберг глибоко переконаний, що оскільки наука розвивається досить інтенсивно, все більше звертаєючись в пошуках істини до інших форм усвідомлення світу, то розуміння істинності має відноситися до більш глибокого ціннісно навантаженого рівня.
Отже, досліджуючи взаємодію науки і релігії як проблему культурного самовизначення особистості, В. Гейзенберг звертається до пошуку нового типу раціональності, до духовних цінностей у якості екзистенційно-природного орієнтиру
особистоті. Сутність подібного повороту до духовності «складається з визнання
Іншого», такого що «…виступає як система вищих надіндивідуальних орієнтирів,
яким підкорені всі інші … цінності» [5, с.32]. В разі подібного розуміння духовних вимірів науки втрачаються будь-які засади протистояння духовності й раціональності. Адже раціональність отримує нового розуміння, в якому переглядаються, змінюються, розвиваються її правила. Цей процес зумовлюється включенням раціональності в діалог різних культурних традицій.
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СЕКЦІЯ VІІІ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК
І. П. Суїма
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ
З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ
Дискурс – це складний соціолінгвальний феномен сучасного комунікативного
середовища, який, по-перше, детермінується його соціокультурними, політичними, прагматично-ситуативними, психологічними та іншими чинниками, подруге, має лінгвістичну (зв’язний текст чи його семантично значущий та синтаксично завершений фрагмент) та екстралінгвістичну (знання про світ, думки, настанови, мету адресанта, необхідні для розуміння цього тексту) структуру [5,с.25].
Політичний дискурс може бути визначений як сукупність усіх мовленнєвих
актів у політичних дискусіях, а також правил публічної політики, які оформилися
згідно існуючих традицій та отримали перевірку досвідом. У сучасному суспільстві політичний дискурс виступає дуже цікавим явищем, яке постійно розвивається. Політичний дискурс являє собою віддзеркалення суспільно-політичного
життя країни, він несе у собі елементи її культури, а також містить у собі риси
національного характеру, загальні і національно-специфічні культурні цінності.
Політичний дискурс як явище багатогранне, у сучасному світі, а саме у сучасній науці займає своє місце на перетині різних дисциплін, до яких входять і лінгвістика, і перекладознавство, і політологія і соціолінгвістика, а також і культурологія. Як і зазначає Г.Л.Жуковець у своїй дисертації, наприкінці ХХ – початку
ХХІ століть аналіз мовних явищ у лінгвістиці, в першу чергу англістиці, поступово набуває міждисциплінарного характеру [3]. Саме це і спонукає враховувати
не лише суто вербальну частину комунікації, а й багато інших, позалінгвальних
факторів, що впливають на комунікативний процес.
З огляду на те, що вербальний склад політичного дискурсу постійно змінюється, адже змінюється суспільство та історичний час, в якому він з’являється, у
сучасній лінгвістиці політичний дискурс досліджується як джерело неологізмів.
Важливими чинниками впливу на формування дискурсу є особливості вербального оформлення виборчих кампаній політичних партій, техніка переговорів,
моделі вирішення конфліктних ситуацій, підвищення інтересу до вивчення різних, в тому числі лінгвістичних і риторичних особливостей сучасного політичного дискурсу, зумовлене низкою причин, серед яких найголовнішими виступають поєднання вербальних і невербальних компонентів у сучасній комунікації та
диверсифікація політичного дискурсу, що зумовлена розвитком інформаційних
технологій.
Політичний дискурс як комунікативне явище включає і такі важливі характеристики: у політичному дискурсі поєднуються риси різних стилів мовлення: офіційно-ділового (спільні риси – клішованість, формульність резолюцій звітів та інших політичних документів), суспільно-політичного (спільні риси – лексичні одиниці), наукового (спільні риси – значний власний термінологічний фонд, мова політології як науки), стилю художньої літератури (спільні риси – синкретичність,
гетерогенність, відкритість політичного словника, емоційне навантаження політичної лексики) [1, с. 9].
Політичний дискурс реалізується в усній та писемній формах. До усної форми
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– можна віднести публічні виступи політиків, їхні виступи на радіо, по телебаченню, інтерв’ю, прес-конференції, парламентські дебати, теле- та радіоновини.
До писемної форми політичного дискурсу належать різноманітні документи – договори, протоколи, угоди, рубрики політичних новин у пресі, політичні плакати
та листівки [4].
Головна мета політичного дискурсу – переконати аудиторію – зумовлює постійну антропосрямованість політичного дискурсу. Це вимагає урахування когнітивних, психологічних і соціальних параметрів аудиторії, рівня освіти, професійної
та регіональної належності, віку і статі. На мовному рівні це відбивається на виборі
лексичних одиниць, наприклад, спеціалізованої лексики, жаргонізмів, використанні звертань і привітань на мові або відповідному діалекті аудиторії [2,с.38].
Робота перекладача над текстом політичної тематики лише на перший погляд
здається не складною. Адже, політичний дискурс вміщує у своєму змісті, окрім
значної частини клішованих, усталених фраз, які мають чіткі і однозначні
еквіваленти в українській мові, прийняті і зрозумілі кожному, ще й
лінгвокультурологічно марковану лексику. Ці лінгвокультурологічні одиниці і
становлять труднощі для перекладача, бо вони несуть у собі додаткову інформацію,
розкриваючи певні соціальні, культурні, індивідуальні риси того народу, на мові
якого утворено дискурс. Дипломатичний дискурс утворився внаслідок бурхливого
розвитку міжнародних контактів, становлення незалежних держав, зміцнення
культурних і політичних зв'язків. Внаслідок цього розвитку і сформувалися
особливості політичного дискурсу українських провідних діячів політики, так само
і англійських та американських, які обов’язково слід враховувати під час
перекладу. Адже передача екстралінгвістичних аспектів будь-якого тексту чи
дискурсу становить мету перекладача, іноді надзвичайно важливу для правильного
сприйняття та розуміння реципієнтом отриманого повідомлення.
До основних груп політичної лексики, що становлять труднощі для
перекладача, належать 1) політичні терміни (coalition forces, outlaw regime);
2) політичні реалії (the White House, State of the Union, Clear Skies legislation);
3) політичні символи (Nation's Founders, The Cold War).
При перекладі політичного дискурсу ми виділили такі типи перекладацьких
трансформацій, а саме:
1.Антонімічний переклад («формальна негативація»);
Прийом антонімічного перекладу полягає в передачі поняття протилежним,
часто із запереченням, тобто антонімом українського відповідника вказаного
слова. Антонімічний переклад нерідко буває якщо не єдиним, то найбільш зручним прийомом передачі смислового та стилістичного значення багатьох виразів.
Коли англійське слово або вираз, що передається прийомом антонімічного перекладу, вжите в оригіналі у заперечній формі, то переклад буде мати стверджувальну форму: The right of citizen of United States, who are eighteen years of age
or older, to vote shall not be denied by the United States. – Громадяни 18-ти років чи
люди старшого віку повинні допускатися до голосування Сполученими Штатами. Заміна; Заміна частин мови: іменника дієсловом; Перш за все, слід зауважити, що вживаючи термін «заміна» ми маємо на увазі використання в перекладі
іншого слова або словосполучення замість того, які в мові перекладу формально
відповідають слову або словосполученню оригіналу: But Congress may by a vote of
two-thirds of each House, remove such disability. – Але конгрес може виключити
таке обмеження права, якщо проголосує 2/3 частини кожної палати.
2.Заміна форми слова, числа;
Заміна форм слова передбачає заміну числа в іменниках, часових форм у
227

дієсловах та ін.: In case of the removal of the President from office or of his death or
resignation, the Vice-president shall become President. – У випадку відсторонення
президента від повноважень, або у випадку смерті чи відставки, віце-президент
стає президентом.
3. Компенсація втрат;
Компенсацією при перекладі слід вважати заміну елемента, що не можна передати без даної трансформації. Прийом компенсації втрат полягає у передачі
смислового або стилістичного не там, де він виражений в оригіналі. Дуже часто
один стилістичний засіб замінюється при компенсації втрат іншим: If the President
failed, then the Vice-president elected shall act as President until President shall have
qualified. – Якщо президент не в змозі виконувати свої повноваження, тоді обраний віце-президент повинен виконувати повноваження президента поки попередній не буде готовий відновити діяльність. У цьому випадку потрібно було розширити значення даного слова «failed» шляхом доповнення та розширення смислового змісту.
4. Описовий переклад (експлікація);
The right of citizens of the United States to vote in any primary or other election for
President or Vice President, for electors for President or Vice President, or for Senator
or Representative in Congress, shall not be denied or abridged by the United States or
any State by reason of failure to pay any poll tax or other tax. – Право громадян сполучених штатів брати участь у голосуванні на первинних виборах президента чи
віце-президента, членів колегії президента чи віце-президента, сенатора чи представника конгресу, не може бути відхиленим чи обмеженим Сполученими Штатами чи будь-яким іншим Штатом через неспроможність сплатити подушний
податок (податок, що стягують в рівній сумі з кожного жителя певної території, незалежно від рівня прибутків). У даному випадку «poll tax» можна перекласти описово, як «податок, що стягують в рівній сумі з кожного жителя певної
території, незалежно від рівня прибутків», пояснюючи значення словосполучення
так як зміст даного виразу не є повністю зрозумілим.
5. Конкретизація;
The Congress may determine the Time of choosing the Electors, and the Day on
which they shall give their Votes; which Day shall be the same throughout the United
States. – Конгрес може визначати час обирання членів колегії, та день, коли вони
можуть голосувати; цей день має бути однаковим по всій території Сполучених
Штатів. Слово «Congress» має кілька відповідників, тому слід уточнювати яке
значення виражає дане слово при перекладі в контексті вищезгаданого речення:
а) державне управління – конгрес – орган федеральної системи державної влади
який розробляє законодавство та здійснює нагляд за політикою уряду; складається з двох палат: сенату та палати представників; б) конгрес – група вибраних
політиків, що є відповідальними за прийняття законів в Сполучених Штатах; в)
політичний конгрес (в назвах деяких суспільних організацій, особливо професійних союзів та об’єднань). World Gas Congress – Всесвітній газовий конгрес. Scottish Trades Union Congress – Шотландський конгрес тред-юніонів.
6. Перестановка;
При перестановці здійснюється зміна мовних елементів в тексті перекладу в
порівнянні з текстом оригіналу, що у свою чергу, не змінює зміст передачі повідомлення.
The President / shall hold his Office during the Term of four Years, / and, together
with the Vice President, / chosen for the same Term, be elected, as follows… –
Президент / разом віце-президентом / повинен виконувати свої повноваження
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протягом чотирьох років / та обиратися за такою процедурою.
Отже, розгляд чинників передачі будь-якого тексту в умовах міжкультурної
комунікації будується з урахуванням основних особливостей мовної культури,
типу і механізму соціального кодування рідної (української) та іноземної
(англійської) мов. Такий підхід дозволяє виявити нову точку зору на рішення
практичних задач, зв'язаних із проблемами перекладу, наприклад, політичної
термінології. Чільну роль у цьому зв'язку грає не тільки володіння соціальними
знаннями у сфері політики, але й особистісні якості перекладача, тому що
передача будь-якого тексту припускає взаємодію суверенних національних мов,
і, відповідно, культурних концепцій. Для досягнення адекватної передачі тексту
необхідно володіти специфікою образів і зв'язаних з ними програм діяльності тих
типів культур, між якими ведеться комунікація.
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С. В. Глущик
СИНТЕТИЧНІ ПАТРОНІМНІ ФОРМАНТИ У ГЕНЕРАЛЬНОМУ ОПИСІ
ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ XVIII СТОЛІТТЯ
Одним з історичних джерел, що дає можливість вивчення української антропонімії ІІ половини XVIII століття, є Генеральний опис Лівобережної України
1765–1769 років (далі – Генеральний опис) [2]. Цей документ був першим переписом мешканців Лівобережної України і відображав їхній соціально-економічний статус, походження, володіння майном, родинні та суспільні відносини. За
результатами аналізу матеріалів перепису Київської сотні Київського полку було
виділено методом суцільного вибирання близько 5 тисяч іменувань, які згадуються в межах цієї сотні. Іменування особи мало від одного до чотирьох елементів
і включало ім’я (обов’язково) та/або прізвисько (в поодиноких випадках – два прізвиська) та/або патронім (у широкому сенсі) – вказівку на спорідненість з батьком, матір’ю, чоловіком тощо.
Патроніми утворювались кількома способами: аналітичним (за допомогою
описової конструкції), синтетичним (за допомогою формантів, які додавалися до
імені патронімогена) та аналітично-синтетичним (через поєднання двох способів).
У цій статті досліджуються синтетичні патронімні форманти, зокрема їхня частотність, види, семантика і вживання.
До таких формантів належать суфікси (вираження родинного зв’язку особи)
та флексії (вказівка на стать особи).
Кількість суфіксів, зафіксованих у патронімних іменуваннях Генерального
опису, досить невелика і становить близько 30 одиниць з урахуванням варіантів
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(див. табл.).
Таблиця 1.Частотність використання суфіксів у патронімних іменуваннях
Генерального опису
№
п/п
1.

Суфікс
(варіант)
-АВ-

Кількість
фіксацій
1

№
п/п
18.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

-АК
-АЧ-ВИЧ
-ЕВ
-ЕВИЧ
-ЕВН-(а)
-ЕНК-(о)
-ЕНОК
-ЕНЧ-ЕЦЬ
-ЕШК-(о)
-ИН
-ИНК-ИХ-(а)
-ИЦ-ИЧ

2
1
1
287
25
19
588
1
8
3
1
30
1
134
8
12

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Суфікс
(варіант)
-К:
іменники
прикметники
-ОВ
-ОВИЧ
-ОВН-(а)
-СК-(ий)
-УК
-Ц-Ч-ЧА
-Щ-ЮК
-ЮХ-(а)
-ЮЧ-ЯК-(а)
-ЯНК-ЯХ-(а)

Кількість
фіксацій
72
12
60
720
32
55
210
5
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Семантика патронімності має два елементи: 1) «молодший за того, хто
названий коренем»; 2) «той, хто належить особі, названій коренем».
Суфікс набуває передумов використання як патронімного форманта за
наявності хоча б одного з елементів у його семантиці. Унаслідок цього
суфіксальне творення патронімів має декілька особливостей: 1) по-перше, для
творення патронімів можуть використовуватися полісемантичні суфікси в одному
(або у двох) зі своїх значень; 2) співвідношення елементів «молодший» і
«належний» у кожному суфіксі виявляється по-різному; 3) форманти, які мають
семантику «молодший» та/або «належний», не мають принципових розбіжностей
у механізмі їх застосування щодо істот-неосіб, апелятивів-осіб чи антропонімів;
остаточне значення визначає твірна основа, до якої формант приєднується.
Семантичний елемент «молодший» розвинувся на базі демінутивного
значення «менший за віком». Тому одним зі шляхів формування системи
патронімних формантів є використання демінутивних суфіксів. Це стосується,
зокрема, суфіксів -К-(о), -ІК/-ИК та похідних від них морфем.
Семантика посесивності властива суфіксам -ОВ-/ЕВ-, -ИН-, тому їх
функціонування як патронімних формантів цілком логічне з мовної точки зору.
Ці суфікси не мають семантичного елемента «молодший», що створює
передумови для застосування утвореного патроніма до особи будь-якого віку –
молодшого, старшого або однакового з віком патронімогена.
У семантиці деяких суфіксів під впливом їх функціонування як патронімних
формантів могли відбуватися зміни у напрямі актуалізації або деактуалізації
одного з семантичних елементів. Так, Р.Й. Керста під час аналізу суфікса -УКзазначає, що він «вживався для творення демінутивних форм…», і далі наводить
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думку П.П. Чучки про те, що «в говорах і понині він сприймається як живий
суфікс здрібнілості або нащадка» [3,с.81].
Поняття «нащадок» є поєднанням обох семантичних елементів «молодший
родич того, хто названий основою патроніма». Усвідомлення родинної
належності дітей батькам – це глибоке соціальне явище, яке закріплювалося
звичаями (утримувати дитину до її одруження), правом (поняття
батьківських/материнських прав, їх позбавлення і набуття), релігією. Таке
контаміноване значення «нащадок» притаманне суфіксам -ЕНК(о), -ОВИЧ, ОВН-(а). Серед інших патронімних суфіксів (різних історичних періодів)
дослідники називають форманти: -j -А/-Я, -АТ/-ЯТ, -ЕН(я)/-ЕН(є), -ЕНОК/ОНОК, -АК/-ЯК, -ЕЧК(о), -ИЧ-, -ЕЦЬ [3,с.21-26], їхні варіанти та похідні від них
морфеми. Патронімна семантика у них формується в першу чергу на основі
елемента «менший/молодший», до якого у ході функціонування може додаватися
елемент належності.
Серед андронімних моделей, крім наведених вище загальнонаціональних, є
«декілька регіональних (з суфіксами –ан-я, -ул-я, -янк-а, -ин-я, -овк-а)» [4,с.599–
606].
У матеріалах Генерального опису зафіксовано не всі з наведених вище
суфіксів, що зумовлено часовою та територіальною специфікою його творення.
Окрім того, не всі значення зафіксованих суфіксів можна кваліфікувати як
патронімні.
Критерієм розрізнення патронімного значення серед інших значень суфікса
може бути семантика твірної бази. Покажемо це на прикладі вживання суфікса УК/-ЮК. Суфікси, приєднані до власного імені, надавали похідному іменуванню
гіпокористичної семантики, що могла повністю або частково сприйматися як
патронімна: Илии (Я)нчук(у) (II, 56), Анастасия Янчук-о(в)на (II, 51); И(в)анъ
(Я)нчукъ (II, 36); Настасии Янчук-о(в)ни (IV, 153); Иванъ Ван(ю)к-овъ (II, 66).
Взаємодія суфікса з апелятивною твірною базою знижує вірогідність
патронімної семантики суфікса, особливо у випадках, коли твірна база є:
 неіменниковою: Прокопъ Серд(ю)къ (ІІ, 32);
 затемненою: Василя Евсея и Гаврила Ба(в)тр(у)ко(в) (II, 60);
 іншим онімом (наприклад, топонімом): Евфима Пинчука (II, 69).
Сполучуваність патронімних суфіксів має три показники:
1) рід іменника – твірної бази;
2) оформлення твірної основи;
3) рід похідного іменника.
Наприклад, для суфікса -ЕНК-(о) на час створення Генерального опису
дистрибутивним був третій показник: цей суфікс утворював іменування лише
чоловічого роду; для іменувань жіночого роду використовувався похідний від
нього складний суфікс -ЕНКОВ-(а) або -ЕНЧИХ-(а): Иванъ Гарасименко (IV,
183); дочъ ея вдова (Ф)еодоси(я) Гарасименкова (III, 122);Тимофhй Дем(я)ненко
(III, 184); ево (ж)ена Параскевія Дем(я)ненкова (III, 40); Стефанъ Кузменко (III,
156) – (У)стина Кузменчиха (III, 34).
Певними антагоністами за першим показником є суфікси -ОВ- і -ИН: Суфікс
-ОВ сполучається з усіма іменниками чоловічого роду. Суфікс -ИН сполучається
з усіма іменниками жіночого роду; однак для цього суфікса дистрибутивною
ознакою є також другий показник – сполучуваність з іменниками чоловічого роду
на -А/-Я [1,с.211]. Суфікси -ОВИЧ і -ОВН-(а) протиставлені за третім показником
– родом похідного імені (відповідно чоловічим і жіночим). Суфікс -ИХ-(а) має дві
дистрибутивні ознаки: приєднується лише до іменників чоловічого роду (в тому
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числі до імен, у яких відбулася зміна значення роду з жіночого на чоловічий) і
утворює лише іменування жіночого роду (перший і третій показники).
Серед патронімних суфіксів є морфеми, сполучуваність яких не залежить від
наведених вище показників. До таких універсальних суфіксів належать
іменниковий суфікс -К-, прикметниковий суфікс -СК- та інші, які сполучаються з
твірною базою незалежно від її роду і оформлення й утворюють (спільно з
відповідними закінченнями) іменування чоловічого або жіночого роду. Більшість
суфіксів виражають значення посесивності та/або гіпокористичності і можуть
застосовуватися практично до будь-якого виду родинного зв’язку.
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Н. В. Векуа
РЕСУРСИ ОНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКИ
У сучасному динамічному світі мова має відповідати на виклики суспільства,
які надходять з інтеграцією інформаційного простору та розвитком нових технологій. Мовленнєво-мисленнєва діяльність вимагає при називанні фрагментів позамовної дійсності використовувати всі ресурси мови, співвідносячи їх з позначуваним.
Вивчення номінативних процесів перебуває у полі зору слов’янських лінгвістів, які
в різний час досліджували проблеми мовної номінації і когнітивістики, що вивчає
роль мови у здійсненні процесів пізнання світу, механізми й засоби його мовної
концептуалізації, категоризації і аспектуалізації. Це праці Н.Д.Арутюнової, К.Бузашіової, В.Г.Гака, Р.Гжегорчикової, Ю.Л.Гінзбурга, А.П.Грищенка, М.Докуліла,
В.Дорошевського, Є.А.Карпіловської, Л.П.Кислюк, Г.В.Колшанського, О.С.Кубрякової, Я.Кухаржа, А.Марковського, О.І.Моїсеєва, І.Онхайзера, Г.Пауля, О.Г.Ревзіної, Я.Розвадовського, Б.А.Серебреннікова, П.А.Соболевої, О.О.Тараненка,
В.М.Телії, І.С.Торопцева, Г.А.Уфімцевої, М.М.Янценецької.
Життя сучасного українського суспільства демонструє таку інтенсивність
змін, на які неминуче реагує й мова, склад деяких тематичних груп лексики оновлюється протягом місяців, а то й тижнів і навіть днів. Для найменування нових
реалій, понять, їхніх ознак, дій або станів у розпорядженні мовців є два типи ресурсів: 1) зовнішні, запозичені або запозичувані нині з інших мов, 2) внутрішні,
випрацьовані в системі української мови на різних етапах її історичного розвитку.
Зовнішні ресурси – слова або частини слів, у різний час запозичені з інших мов,
можуть бути явними, тобто новими для української мови за своїми формою та/або
значенням, чи прихованими, повторними, з уже наявною у мові-реципієнті формою і новим значенням [1,с.17].
Сигналом до пошуку джерела появи неосемантизма за межами системи
української мови є іншомовна форма слова. Ідеографічний словник нової лексики
«Активні ресурси сучасної української номінації» фіксує лексему артхаузний та
варіанти арт-хаузний, арт-хаусний як такі, що мають І ступінь похідності від
англіцизма з новою дефініцією арт-хауз (art «мистецтво», house «дім», буквально
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«дім мистецтва») – високе мистецтво в кіно, новаторське, для якого характерний
художній пошук, експеримент; авторське кіно, кіно для обраних. Новотвори активно функціонують у мовній практиці ЗМІ: Артхаузне, високомистецьке кіно
загине, – голосили одні (УМ,08.06.2006); Артзаузне кіно, круте і уже визнане на
інших фестивалях (УМ, 23.06.2006); …на рівних із фестиваьним, артхаузним
кіно (Д, 15.09.2006); У прокат вийшла українська арт-хаузна стрічка Олександра
Шапіро Happy People (УМ, 16.06.2006); Саме авторське арт-хаусне кіно змінює
застиглі кіноформи (ДТ, 24.06.2006) [АРСУН, с.44]. Композити, що написані через дефіс мають подвійну співвіднесеність основи арт- як з атрибутивом прикметником, так і з іменником, який може деталізувати, уточнювати слово, з яким
пов’язано у реченні (артове кіно, артова стрічка).
Акти номінації, здійснювані людиною, залежать від множини факторів: історичних, соціальних, культурологічних, особистісних. Формування нового значення лексеми може відбуватися у межах словосполуки завдяки новому контексту
побутування слова. «Таке контекстно залежне нове значення слова розглядають
як наслідок неавтономної вторинної номінації» [1,с.23].
Формування нової конотації у прикметника небесний, розширення його
функційно-семантичного і словотвірного потенціалу відбулося під час Революції
Гідності. Нова номінація Небесна Сотня – збірна назва мирних протестувальників, які віддали своє життя за Україну в грудні 2013 – лютому 2014 року. Нове
значення прикметника небесний і суспільна запитаність сприяли активному словотворенню на його основі нових оцінних значень. Прикметник стали вживати у
словосполученнях Герої Небесної Сотні, а також конструкціях – найменуваннях
державних свят і нагород: День Героїв Небесної Сотні, Орден Героїв Небесної
Сотні. Неосемантизація прикметника небесний, зокрема розвиток його якіснооцінної семантики, сприяють не тільки позамовні чинники (реалії сучасного
українського суспільного життя), а й вплив розвиненої оцінної семантики прикметника небесний.
З огляду на позначення процесу формування нових значень у вже наявних у
мові словах услід за Є. А. Карпіловською вживаємо терміни неосемантизація
слова або його синонім оновлення семантики слова на позначення сучасних процесів вторинної номінації в українській мові. Розгляд такої лексики важливий не
лише для з’ясування характеру суспільних змін, відображених у мові, а й окреслення того лексичного ресурсу мови, що його мають подати нові словники, граматики й правопис як модель реального її корпусу. Терміни внутрішні ресурси
мови й словотворення увиразнюють як мовний ґрунт нової назви, її джерело, так
і спосіб її побудови – створення нової семантичної структури, а не адаптування
готової іншомовної одиниці до вже наявної формальної структури [1, с.17-18].
Зміни в українському лексиконі, спричинені розвитком українського суспільства в нових політичних умовах, дає підстави виділити різні типи реакцій мови на
нові явища в суспільній свідомості, стверджувати формування у свідомості сучасних українців нових суспільних і мовних стереотипів.
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Н. Г. Сташенко
ЛЕСЯ УКРАЇНКА В ДИСКУРСІ
НЕРАДЯНСЬКИХ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Творчість Лесі Українки має невичерпну глибину. До осмислення її життєвого
і творчого шляху зверталися і будуть звертатися науковці в Україні та поза
Україною.
Якщо розглядати у хронологічних вимірах дослідження науковців, статті
письменників української еміграції про Лесю Українку [3], то можна виокремити
чотири періоди: 1) 20-40-ві рр. XX ст., 2) 50-70-ті рр., 3) 80- 90-ті рр., 4) 1990-ті
рр. – початок XXI століття, кожен із яких має свої характерні особливості.
Однією з перших студій про письменницю на еміграції став «Короткий нарис
на спомин в десятиліття з дня смерти поетеси (1913 – 1923)» сучасника Лесі
Українки Юрія Сірого (спр. Ю. Тищенко) – видавця, редактора, публіциста, письменника, який невтомно й самовіддано працював для українського народу. У коротко-публіцистичній праці автор наголосив, що у його завдання «не входить писати біографію Лесі Українки», а він хоче висвітлити ідейний зміст її творів.
Визначена Ю. Сірим найголовніша проблема і перспектива, що дасть можливість
глибше студіювати життєвий і творчий шлях письменниці: «Ми не спромоглись
навіть на те, щоб ознайомитись із її творами, щоб надрукувати їх» [7]. У 19531954 роках саме у його видавництві було здійснено перевидання 12-томника
творів Лесі Українки [11], що 1927-1930 років вийшов друком у видавництві
«Книгоспілка». Заборонені в радянській Україні дослідження найвидатніших
літературознавців доби «розстріляного відродження» стануть доброю основою
для глибоких аналітичних розвідок науковців діаспори.
Малознаною на сьогодні є праця Михайла Шляхтиченка «Леся Українка в
освітленні літературної критики», що з’явилася друком у Празі 1931 року в збірнику відділу народознавства Українського соціологічного інституту за головним
редагуванням директора відділу Леоніда Білецького [12].
Культурна праця еміграції у добу міжвоєння розвивається і на західно-українських землях. Тут осіла частина Наддніпрянської еміграції після поразки УНР.
Немало видатних діячів-емігрантів зосередилися у Львові, де вони розвинули
значну наукову діяльність [2,4]. Вагомою стала роль оновленого ЛНВ та його редактора Д.Донцова. Саме тут з'явилася його стаття «Поетка українського
Рісорджімента» (Львів. В-во Донцових, 1922), перша публікація ЛНВ, 1922.
Кн.1,2. Не забутими для сучасних науковців є публікація Донцова у часописі С.
Петлюри «Украинская жизнь» в Москві «Поэзия индивидуализма» (1913), як і
«Леся Українка» (ЛНВ, 1918. Ч. 4 – 6). «Пам'яті великої бунтарки» (Вісник, 1938.
Кн. 2), «Поетка-пророчиця» (Туга за героїчним. Лондон, 1953).
У львівському журналі «Наші дні» (1941-1944) грунтовні матеріали про Лесю
Українку опублікували Марія Деркач, О. Косач- Кривинюк, Ю. Шерех – «Театр
Лесі Українки чи Леся Українка в театрі?» (Наші дні.11.11.1943. С. 1-2) [6].
Ще одним центром еміграційного життя в роки Другої світової війни став
Краків. Як згадує С.Гординський, «після большевицької окупації Львова у вересні
1939 року до Кракова почала прибувати українська інтелігенція з Галичини, Волині, із знищеної облогою Варшави. Заснувалося «Українське видавництво», яке
не зважаючи на цензурні умови воєнного часу, дедалі більше поширювало свою
діяльність» [9, с.243]. До середини 1941 року видало 195 книг, з-поміж яких «Вибрані поезії» (1940) Лесі Українки зі вступною статтею літературознавця, української письменниці і громадської діячки Ірини Пеленської. Побачили світ у цьому
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видавництві матеріали до влаштування свят у пошану Лесі Українки: інсценізації,
реферати (Краків, 1941).
40-ві роки – це доба Мистецького Українського Руху (1945-1948), що постав
у таборах Ді-Пі в Західній Німеччині та Австрії.
Літературно-критичні дослідження про Лесю Українку були у цей період спорадичними. З-поміж найпомітніших - публікація В. Петрова «Драматична поема
Лесі Українки «Кассандра». Рідне слово. Мюнхен-Фрайман. 1946. Ч. 3-4. С. 69-76,
статті П. Одарченка та «Історія української літератури» педагога, письменника,
літературознавця В. Радзикевича, де є присвячені огляду творчості Лесі Українки
сторінки [5,с.125-130].
Творчість письменниці у ці періоди вивчалася в інших країнах, зокрема Канаді, США побачили світ праці С.Русової «Наші визначні жінки. Літературні силюети Лесі Українки, Олени Пчілки» (Вінніпег, 1945), дослідження С.Драгоманова, Л.Білецького, В.Блавацького, П. Одарченка [6, с.336-337].
Після Другої світової війни центром українського життя в Європі залишався
Мюнхен. У зв′язку з виїздом за океан великої частини науковців набирають потуги УВАН та НТШ у США та ін.
Цей період еміграційних досліджень про Лесю Українку (50-70-ті рр.) ознаменований перевиданням 12-ти томника творів письменниці [11] та виходом у
світ у Нью-Йорку 1970 року монументальної праці О. Косач-Кривинюк «Леся
Українка. Хронологія життя і творчості», здійснене УВАН.
Від 50-х років з'являється низка статей проти фальсифікації творчості Лесі
Українки радянським літературознавством, зокрема, Б. Кравціва [2,с.209-217],
П.Одарченка, П.Кізка, Ю.Лавріненка, В.Шаяна, Г.Костюка та ін. У них аналізувалися факти радянської цензури творів Лесі Українки, тенденційні, необ’єктивні
наукові дослідження про письменницю.
Ідеї національного визволення у творчості Лесі Українки актуально звучали у
працях Д. Донцова, Є. Маланюка, Ю. Бойка, Р. Задеснянського.
Питання світогляду та його втілення в художній творчості Лесі Українки
розглядали О. Черненко, Ю. Лавріненко (Дивнич), Р. Задеснянський, І. Качуровський, А. Жуковський. Релігійні мотиви у творчому доробку письменниці досліджували Н. Когуська, Д. Скитський, П. Одарченко, І. Качуровський.
Про літературне оточення Лесі Українки, ідейно-творчі зв'язки з сучасниками
писали О. Косач-Кривинюк, Г. Костюк, О. Ашер (О. Драй-Хмара). З′являлися
праці дослідників, що мали багатоаспектний характер із притаманними їм глибиною проникнення у творчий світ Лесі Українки на рівні проблематики та образності, стильових особливостей: А. Гумецької, А. Стебельської, І. Костецького,
Ю.Бойка-Блохина. Питання поетики творів Лесі Українки цікавили Яра Славутича, А. Горохович та ін.
Не обминали дослідники української еміграції розгляду творчості Лесі
Українки в контексті західноєвропейської літератури та філософії. Про це, зокрема, йдеться в студіях В. Жили, П. Одарченка, О. Бургардта, І. Качуровського.
Про трансформацію на українському ґрунті ідей, образів, сюжетів світової
літератури у творчості письменниці можемо прочитати в статтях А. Юриняка,
І.Тарнавецької, І. Пеленської.
Творчі шукання Лесі Українки-драматурга досліджували Л.Білецький, В. Петров, Р. Кухар, В. Чапленко, Я. Розумний, Р.Задеснянський, І.Пеленська, Н.Пазуняк, Р. Веретельник. Сценічність драматичних творів, проблему «Леся Українка і
театр» вивчали Ю.Шерех, Б.Бойчук, П.Заярський (Одарченко), Л.Залеська-Онишкевич, Т. Горохович. Не обминали питання етнографії і народних вірувань у творчості Лесі Українки Л.Білецький, Д.Козій, І.Пеленська, П.Одарченко, О.Воропай.
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Для популяризації і вивчення творчості Лесі Українки літературознавці
української діаспори організовували наукові конференції, симпозіуми, колоквіуми [1,8,10].
Леся Українка стала для поколінь українців-емігрантів символом Батьківщини, втіленням національної історії й долі, а її творчість − найціннішим скарбом,
отим незабутнім «євшан-зіллям». Незважаючи на матеріальні труднощі, видавалися твори славетної письменниці, завдяки їм не забували й вивчали рідну мову,
набиралися духовної сили.
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Г. М. Шевців
КАТЕГОРІЯ СТИЛЮ В УКРАЇНСЬКОМУ ТА РОСІЙСЬКОМУ
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ
Для узагальнення українських і російських досліджень проблематики літературного стилю ми вибрали окремі роботи, які демонструють багатогранність цієї
проблеми, а також різні погляди на її вирішення. Д. Наливайко дає наступне визначення стилю: «По суті стиль – це не сама форма, не «синтез форм», а формотворче начало, певний внутрішній закон художньої творчості, що визначає ритм і
композицію, характер образотворчості й інтонацію, всю своєрідність «художньої
мови» творів, котра, як відомо, не зводиться до мовно-стилістичних засобів, а
включає й «надмовні елементи» [6, с.8-9]. Підходити до розгляду питання стилю
як до всеохоплюючої, універсальної категорії неправильно. Реальним існуванням
стилів є параметри художніх напрямків та течій.
Різноманіття дефініцій стилю акцентує А. Ткаченко: «Визначень стилю стільки, скільки його дослідників» [10,с.417]. Він представляє два визначення індивідуального стилю – з дедуктивного та індуктивного погляду. З дедуктивного погляду індивідуальний стиль визначається як естетично значуще відкидання чи дотримання канонів макропоетики, що проявляється через матерію художнього
слова. З індуктивного погляду індивідуальний стиль визначається як спосіб організації форми, що проявляє новий художній зміст.
М.Гіршман демонструє особливе місце поняття стилю літературного твору в
системі категорій, які описують художнє ціле. Кульмінацією стильового вираження є «ключові слова» або «слова-символи». Суттєвим виявляється повторення
окремих фонем і складів ключового слова, які розгалужують звуковий склад
слова-символу по всьому творі. М. Гіршман наголошує на важливості початку та
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кінця художнього твору. Переважання одного з них є «одно из стилевых выражений включенности творческого субъекта в бытийный процесс, в общетворческую
стихию жизни» [1,с.267]. Суттєвим є застереження стосовно того, що стиль не
можна розглядати лише як один вибір. Така хибна точка зору набула поширення
в матеріалах Міланського симпозіуму, про що свідчать наведені М. Гіршманом
цитати з виступів Р. Оманна, С. Ульманна, Ж. Старобінского. Головною проблемою тут виявляється неврахування якісного стрибка, при якому відібрані елементи створюють повноту художньої форми цілого.
Не втрачає актуальності проблема стильової домінанти (В. Жирмунський,
Ю.Тиняєв, А. Кисельова, О. Коточигова, А. Єсін). Широке застосування поняття
стильової домінанти отримало в 60-х роках минулого століття. Тоді цей термін
почали використовувати для означення провідної стильової течії художнього методу [11,с.291]. Стильова домінанта проливає світло на ряд явищ стилю письменника, в ній закарбовується епохальне начало. Розрізняють стильову домінанту
часу та особистісно-власну стильову домінанту письменника. Стильова домінанта
– це свого роду наказ епохи в індивідуально-художньому відкритті, усвідомленні
та відображені [3,с.302]. Однією з домінант художньо-історичного твору може
бути опис речей, оскільки письменнику важливо показати в таких творах обстановку, що оточує героїв [4,с.44]. Стильову домінанту визначають як якісну характеристику стилю, в якій виражається художня своєрідність [2,с.354]. Поява стильової домінанти продиктована принципом функціональності стилю, який полягає у здатності адекватно висловлювати зміст. Поява в художньому творі стильових домінант продиктована конкретними завданнями змісту [2,с.358-359].
О.Соколов наголошує на тому, що процес утворення стилю не завжди відбувається в його класичних формах та не завжди досягає свого творчого завершення.
Він вбачає можливість називати незавершеність стилю манерою [9,с.51]. З цим
положенням незгідний Л. Скупейко: «Манера – це, сказати б, технічна сторона
стилю, якою повинен оволодіти письменник. Тому надавати цьому поняттю виключно негативного значення, тобто інтерпретувати манеру як художню систему,
що не склалася у закінчений стиль, не зовсім точно» [8,с.68-69]. Він вводить поняття носіїв стилю та стилетворчих факторів. Носіями стилів, на його думку, є
компоненти форми, тобто композиція, система образів, жанрові форми, ритм,
мовні засоби. Стилетворчими факторами охоплюється змістовий рівень твору
(тема, проблематика, ідеї, образи в їхньому змістовому плані).
Питання літературного стилю тісно пов’язане з проблемою традиції та новаторства, оскільки стиль не можна відділити від досвіду попередників та загальних
тенденцій літературного розвитку. Великий митець – це певний етап у розвитку
традиції. Основою для розвитку новаторства назване активне начало. Тісний
зв’язок індивідуального стилю з попередніми досягненнями літератури є необхідною передумовою для появи новаторських явищ. Кожне завершене художнє
явище передбачає у своєму розвитку нову стильову організацію. «Вдячний матеріал до постановки проблеми традиції та новаторства дає творчість письменників
так званих перехідних епох, яка є ніби єднальною ланкою між попередньою традицією і народжуваною свідомістю нових часів» [5,с.198].
Узагальнення найпоширеніших визначень стилю, на думку Л.Скупейка, може
виглядати наступним чином: 1) стиль як явище, в якому втілюється єдність змісту
і форми художнього твору; 2) стиль як категорія змістової форми; 3) стиль як
зв’язок форм, що виявляє єдність змісту; 4) cтиль як відношення компонентів форми; 5) стиль як так зване оречевлення певного змісту; 6) стиль як переплетення
«плану змісту» й «плану вираження».
Це узагальнення є неповним, оскільки стиль можна визначити і як єдність ос237

новних ідейно-художніх особливостей, що проявляються у всій роботі письменника, як система, елементи якої знаходяться між собою в єдності.
Підсумовуючи таке узагальнення, Л.Скупейко наголошує, що стиль не можна
розглядати навіть як зв’язок форм. Стиль виражається через художні засоби та
прийоми. Л. Скупейко визначає літературний стиль «як спосіб організації художньої форми, зумовлений суб’єктно-об’єктними відношеннями у системі літератури, які знаходять свій вияв у структурі художнього тексу, як форми існування
художньої умовності на конкретно-історичному етапі її розвитку» [8,с.46]. Надалі
Л. Скупейко зауважує, що індивідуальний стиль письменника не слід розглядати
як щось абсолютно неповторне. Індивідуальність стилю забезпечується не його
своєрідністю, а тим, що він є формою вияву і функціонування творчої індивідуальності, її відображенням [8,с.70-71].
Сучасні українські та зарубіжні дослідження проблематики літературного
стилю не є багаточисельні. Інтерес сьогоднішніх науковців більше звернений до
проблем літературного дискурсу та дискурсивного аналізу, оскільки це поняття
надає більше можливостей для інтерпретації художнього твору, дає можливість
розглянути текст твору в динаміці: від слова до символу та до культурного феномену загалом. Але в деяких випадках поле дослідження літературного дискурсу
виявляється дуже близьким до досліджень стилю.
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Г. В. Приплоцька
НІМЕЦЬКОМОВНА СПАДЩИНА І. ФРАНКА
Широкі зв’язки зі світовою літературою – давня традиція в українській літературі. Зв’язки ці знайшли своє відбиття в художній практиці видатних українських письменників, в літературознавстві, в культурному спілкуванні представників української і зарубіжної літератури.
Перекладацька діяльність на Україні, починаючи з 20-х років, стала розвиватися на справді науковій основі. Вийшли зібрання творів Мопассана, Джека Лондона, Золя, Джозефа Конрада, Гейне, Міцкевича та багатьох інших європейських
класиків. Значний внесок в слов’янсько–німецьку культуру кінця ХІХ – початку
ХХ ст. зробив І. Я. Франко. Велика творча спадщина письменника засвідчує про
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його тісні зв’язки з культурним і суспільно-політичним рухом Німеччини і Австро-Угорщини, про його невпинну працю із ознайомленням українського народу
з кращими досягненнями культурного і суспільно-політичного розвитку цих
країн, а також про ознайомлення німецького світу з кращими духовними досягненнями свого народу. Не випадково, коли в 1963 р. в НДР вийшла велика книга
творів українського письменника, написаних на німецькій мові і які видавалися в
різних газетах і журналах німецькомовних країн, то німецькомовні славісти в
один голос заговорили про І. Франка як і про німецького письменника. «Франко,
- підкреслював Е. Рейснер, - відіграє важливу роль як духовний посередник між
слов’янами і німцями».
І. Франко багато зробив, щоби ознайомити слов’янський світ з кращими досягненнями німецької прогресивної культури. Він одним із перших в Україні не
тільки виступив зі спеціальними дослідженнями про творчість таких німецьких
поетів, письменників і драматургів, як Г.-Е.Лессінг, Й.-В.Гете, Ф.Шиллер,
Г.Гейне, Г.Гауптман та інших, але й ознайомив суспільство з їхніми кращими творами в своїх перекладах. Особливо велика заслуга І. Франка як перекладача на
українську мову «Фауста» Гете, «Зимової казки» Гейне. Перекладаючи «Фауста»
Гете, І. Франко знайомить українського читача з найкращим твором цього, за його
словами, «німецького Кобзаря». Одночасно він починає переклад на німецьку
мову політичних поезій українського Кобзаря.
Вивчення німецькомовної спадщини І. Франка-письменника, публіциста, вченого, перекладача – допомагає глибше і детальніше осмислити суспільно європейський і світовий контекст його творчої діяльності, його активної ролі в зближенні української, австрійської і німецької культур і літератур, в розвитку зв’язків
між слов’янами і німецьким світом.
Німецькомовна спадщина І. Франка-журналіста складається з двох жанровотематичних груп: проблемно-пропагандистські статті та інформаційно-популярні
повідомлення. Тому й не дивно, що він таку значну увагу надавав співробітництву
та прямим контактам з редакціями різномовних газет і журналів, у тому числі періодичних видань Австрії та Німеччини. «В яких би журналах і газетах не друкувався І. Франко, - слушно підкреслив М. Пархоменко, - він завжди прагнув зробити їх органами пропаганди своїх ідей». Це прагнення й визначало головну мету,
надзавдання і спосіб здійснення творчої практики «велетня думки і праці» (М.
Возняк). Підтвердження цьому – плідна співпраця творця «Життя і слова» – вершини журналістської діяльності І. Франка – з редакціями 26 газет і журналів Австрії та Німеччини. Серед них такі авторитетні видання, як «Arbeiter-Zeitung»,
«Die Zeit», «Neue Revue», «Die Wage», «Vorwärts», «Aus fremden Zungen», «Das
Literarische Echo», «Magazin für die Literatur des In- und Auslandes», «Allgemeine
Zeitung», «Archiv für slawische Philologie», «Zeitschrift des Vereins für Volkskunde»
та ін. Принципи, якими І. Франко керувався у журналістській діяльності, чітко
сформульовані ним і в німецькомовних статтях.
Протягом всього свого життя Франко займався перекладами не менше, ніж
власною творчістю. Він вважав це почесним обов’язком кожного письменника:
розкриваючи рідному народу скарби світової поезії, письменник тим самим не
лише « будує золотий міст» між народами світу, а й збагачує культуру власного
народу. Досконалі переклади мають неоціненне значення для розвитку національної літератури. «Добрі переклади важних і впливових творів чужих літератур у
кожного культурного народу, починаючи від старинних римлян, належали до підвалин власного письменства» [4, с.397].
Порівняльний аналіз статей Франка, незважаючи на складність їх методу, показує, що виступи письменника в 70 – 90-х роках були послідовною і цілеспрямо239

ваною пропагандою ідей демократичної літератури, поставленої на службу народові, літератури, що формувалася в боротьбі проти різних реакційних течій в політиці і мистецтві. Вся його діяльність щодо популяризації західноєвропейської,
зокрема, слов’янської літератури, твори якої він перекладав, видавав і досліджував, була підпорядкована одній меті і одному напряму – боротьбі за створення
нового, демократичного мистецтва.
«Саме він, - слушно зауважив О. Білецький, - прорубав для українського народу «вікно», але не тільки в Європу, а й в усі сторони світу».
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Н. А. Баракатова
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ПОЛЯ НЕКОДИФІКОВАНИХ ОДИНИЦЬ
У ТВОРАХ А. КОКОТЮХИ
Один з найпопулярніших сучасних українських авторів – А. Кокотюха – починав свою літературну діяльність як майстер детективу, зокрема «чорного роману»,
що вирізняється не лише кримінальним сюжетом, а ще й похмурою атмосферою
творів. Їхні події розгортаються переважно в 90-ті роки 20-го століття, для яких
характерним було зростання злочинності, зникнення чіткого уявлення про життя
після розпаду СРСР, стрімкий розвиток ЗМІ і вульгаризація їхньої мови.
Жанрова своєрідність нуару зумовила використання автором різноманітних
позанормативних елементів: розмовної, просторічної, лайливої та вульгарної лексики, жаргонізмів. Найбільш яскравими серед некодифікованих мовних форм у
«чорних романах» А. Кокотюхи виявилися одиниці кримінального жаргону, семантика яких представлена кількома продуктивними лексико-семантичними полями (ЛСП).
ЛСП «дія», представлене значною кількістю лексем, розпадається на кілька
лексико-семантичних груп, як-от: «помилитися» (лохонутися [2, с. 280], провтикати [1, с. 49]); «міркувати» (просікти [2, с. 104], прикидати [2, с. 124]); «набридати» (замахати [2, с. 96], дістати [2, с. 364], заколупати [2, с. 364]). Доволі численним є також ЛСП «людина», у межах якої можна виокремити 2 типи запозичень: російськомовні (мент [1, с. 49], пацан [2, с. 323], типчик [2, с. 209], чувак
[2, с. 224], терпило [2, с. 224], вуркаган [1, с. 59],) та англомовні (піпл [2, с. 151],
мем [1, с. 22], драг-дилер [1, с. 29], бутлегер [1, с. 30], бойфренд [1, с. 43]).
В аналізованих творах А. Кокотюхи спостерігаємо також одиниці ЛСП «абстрактні назви», зокрема: випендрьож [2, с. 178], відстій [2, с 145], фішка [1, с. 16],
гламур [1, с. 30], заморочка [1, с. 39], понти [1, с. 42], лабуда [1, с. 71], прибабах
[1, с. 73] тощо. Ідейно-тематичне підґрунтя роману «Живий звук» зумовило появу
в ньому ЛСГ «наркотики», представлену не лише окремими лексемами на зразок
шмаль [1, с. 22], косяк [1, с. 48, 69], кокс [1, с. 61], колеса [1, с. 62], наркота [1, с.
71, 74, 83], а також сталими словосполученнями, як-от: веселі цигарки [1, с. 22, 38,
39], порошок щастя [1, с. 56].
ЛСП «атрибут» представлене переважно сленгізмами лексико-семантичного
розряду відносних прикметників (галімий [2, с. 145], халявний [2, с. 145], стопудовий [1, с. 26], дебільний [1, с. 26], хріновий [1, с. 50]), а також дієприкметнико240

вими формами (роздовбаний [1, с.27], палений [1, с.29], забійний [1, с.30], розбодяжений [1, с. 65]). Часом сленгове значення атрибутивності формується шляхом
переосмислення семантики нормативних прикметників, як-от: правильний чувак
[1, с.28], чесний пацан [1, с.29], гастрольний цимес [1, с.44] тощо.
За допомогою сленгізмів, що виникають як реакція на динамічно мінливу дійсність, автор намагається максимально точно й образно відображати нові реалії
та поняття, прагне досягти реалістичності, привертає увагу реципієнта, а також
увиразнює мовні партії персонажів. Мовлення дійових осіб представників міліції
і кримінального світу вирізняється спільним лексиконом, що ілюструє явище міліцейсько-кримінального жаргону, який виробився як результат співіснування (а
часом і співпраці) цих двох суспільних прошарків. Занурені в злочинний світ герої
романів А. Кокотюхи уживають сленгізми як у внутрішніх, так і зовнішніх комунікативних актах. На тлі нормативного мовлення така лексика відрізняється експресивністю та емоційністю.
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Н. І. Бицко
ДЕРИВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ТЕРМІНОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ
ГАЛУЗІ «ІНФЕКТОЛОГІЯ»
Специфіка термінотворення у сферах різноманітних медичних галузей, порівняно із загальномовною деривацією, полягає в накопиченні власного словотвірного фонду, до складу якого входять форманти, що оформлюють терміни певної
галузі знання. Сучасна медична терміносистема як з погляду семантики, так і з
погляду структури не відзначається однорідністю, що залежить від різноманітності способів номінацій. Об’єктом нашого дослідження є термінологічний простір
галузі «Інфектологія», джерелом для дослідження назв інфекційних хвороб слугували праці:«Інфекційні хвороби» [1], «Рекомендації щодо визначення назв нових інфекційних захворювань людини» [3], «Принципи та практика інфекційних
захворювань: експертна консультація» [4], «Оксфордський довідник з інфекційних хвороб та мікробіології» [5]. Аналіз фактичного матеріалу, отриманого нами
шляхом суцільної вибірки, дозволяє зробити висновок, що упродовж багатьох
століть латинська наукова номінація не втрачає своєї актуальності в лексикографічній практиці багатьох галузей науки й галузі «Інфектологія» зокрема, наслідком чого є глибоке усвідомлення вживання термінованих понять не тільки на вербальній формі нозологічних одиниць, але й у площині латино-медичного термінотворення. Спостерігаємо, що творення медичних інфекційних термінів відбувається за допомогою традиційних способів словотвору української літературної
мови. Це, в свою чергу, передбачає поділ термінів за структурними особливостями на прості (однокореневі), складні й складені. Терміни-однослови неоднорідні за будовою. Сюди належать непохідні прості номінації (ангіна, гарячка,
грип, кашлюк, кір, бешиха і т.д.); складні синтаксично-похідні терміни-деривати
(гостре респіраторне мікоплазмове захворювання; респіраторно-синцитіальна
інфекція; геморагічна гарячка) та назви-композити (гепатит, лейшманіоз, меліоідоз, лептоспіроз, бруцельоз, аскаридоз і т.і. ) [1], [2]. Терміни-однослови утворюються за допомогою лексико-семантичного і морфологічного способів, для тво241

рення складених термінів використовується синтаксичний спосіб. Зі спостережень, найбільшу групу складають клінічні терміни-юкстапозити, утворені на базі
дублетів (грецька назва препозитивного компонента у терміні-юкстапозиті) та кінцевих греко-латинських терміноелементів: (hepar, основа hepat- «печінка» (грец.
дублет) + -itis (суфікс) «запалення» = hepatitis) [2].
Дослідженню медичних терміносистем приділяють дедалі більше уваги, що
зумовлюється тією роллю, яку вона відіграє у мовній діяльності. Останні дослідження свідчать, що сфера медичної термінології належить до найбільш інтенсивно прогресуючих частин словникового складу мови, адже зумовлюється насамперед стрімким розвитком медицини та міжнародною науковою інтеграцією, особливо у сучасній сфері знань різних галузей медицини.
Зрозуміло, що унормування медичної термінології безпосередньо залежить
від розв’язання низки проблем: узгодження національного та інтернаціонального
компонентів, усунення синонімії, варіантності, порушень лексичних, морфологічних і синтаксичних норм української мови. Як найважливіший аспект визначено
розроблення єдиної концепції термінотворення, що використовує досвід і позитивні надбання вчених різних поколінь [4],[5]. Забезпечення лінгвістичної нормативності термінів має відбуватися на всіх рівнях – як поняттєвому, так і власне мовних – фонетичному, орфоепічному, орфографічному, лексико-семантичному,
словотвірному, морфологічному та синтаксичному.
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А. У. Алиев
«БАЯТЫ» ПЛЕМЕНИ БАЯТ И ЖАНР БАЯТЫ
Творчество народа – это выражение желаний и мечтаний народа, стон скорби
и печали, песни счастливых дней. А иногда слова, выбранные из творческого раздумья людей, как будто говорят так, словно они призывают все человечество на
праведный путь, чтобы добиться справедливости, мужества, патриотизма, уважения к старшим, истинно гуманного поведения и достижения святых и благородных целей. Народ, не сумевший достичь желаемого в жизни, выражает свои мечты
и пожелания на струнах сердца:
Dağlara əkdim lala
Посадил в горах я маки
Ələ aldım piyala,
Взял в руки горшки,
Heç görünüb dünyada,
Видел кто-нибудь на свете
Zülm evi abad qala?!
Счастья в месте угнетения?!
А порой, даже когда не слышно отголосков стона народа, полного скорби и
печали, то его жар, дошедший до сегодняшних дней аж из глубины веков, согревает пройденный путь. Суть таких баяты не заключается в самоотрешении, а замешана на духе борьбы.
Mən Aşiqəm gülə naz,
Я Ашиг, люблю цветок
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Bülbül eylər gülə naz,
И соловей тоже любит цветок,
Bu il hicran ilidir,
Этот год – время разлуки,
Ağlayan çox, gülən az.
Многие плачут, мало кто смеется.
Мастерски сказанные баяты – это светящиеся перлы моральной кладези
нашего народа, которые пробуждают любовь к мужеству, человеческим качествам, а также ненависть к трусости, мерзости, лицемерию и прочим особенностям, не украшающим человека.
Mən Aşiq quzu qurban,
Я Ашиг, пожертвовал ягненком,
Qoç qurban, quzu qurban, И бараном, и ягненком.
Mərdin bircə sözünə,
Одному слову храбреца
Namərdin yüzü qurban.
Да станут жертвой сто мерзавцев.
В совершенстве знающий нашу народную литературу поэт Маммед Аслан
называет баяты родником жизни, стихами справедливости, светом очей, миром
чувств, богатством жизни, источником Ковсар (живительная вода), бальзамом
души, бутоном цветка, живой водой Тюрка, сокровищем в мраморе [3,c.15-20].
Тюркоязычное племя Баят вместе с племенем Гайи правило Огузами в степях Казахстана в IX-X вв. И оно было широко распространено и в Иране. Шах
Исмаил Хатаи переселил и разместил часть племени Боят в Дербенте и
Шабрани. Впоследствии они осели на различных территориях Азербайджана и
место их проживания было названо Боят. Таким образом, топоним был сформирован на основе этнотопонима. Как видно, одним из племен, обладающим основным фактором в формировании азербайджанского народа, было племя Баят.
Песни и стихи, сложенные этим племенем, были сформированы как песни племени Баят или термин «баяты».
Племя Баят жило и творило в Гарабахе. Так, М.В.Видади прекрасно описал
его поэтическим языком.
Külli Qarabağın abi-həyatı
Живительная вода всего Гарабаха
Nərmə-nazik bayatıdır, bayatı!.. Тончайшие баяты, эти баяты.
Племя Баят – одно из основных племен, привлекающих внимание как первая
форма человеческого единения и участвующих в этногенезисе азербайджанского
народа. Потому что наш самый древний литературный памятник – дастан «Китаби Деде Горгуд» описывает землю Баят, край Баят и события из жизни Баяндур
хана. Совершенно неслучайно, что первое поселение человека пещера Азых тоже
находится в Гарабахе. Французский писатель и путешественник Александр Дюма
в своем произведении «Путешествие по Кавказу» назвал Кавказ колыбелью цивилизации. Таким образом, племя Баят также является одним из древних племен
Кавказа, считающегося колыбелью человечества.
Гарабах, расположенный у подножия гор, с точки зрения территории, разделяется на горные поселения и низменные зоны. Очевидно, что Гарабах является
райским уголком, имеющим и горы и низменности. Мы изучаем низменности и
горы Гарабаха благодаря самому древнему памятник – дастану «Китаби Деде Горгуд». Следовательно, хозяевами Гарабаха было племя Баят. Одним из представителей этого племени был искусный мастер «баяты» Сары Ашыг, который родился,
жил и творил в горной местности Гарабаха, в районе Лачин. Сары Ашыг посвятил
все свое творчество и мастерство жанру «баяты». К.ф.н. Ильхами Джафарсой пришел к такому выводу о слове «баят»: Исследователи повествовали о слове «баят»
только как о племени и поэтому начальное значение этого слова так и осталось
нераскрытым…
Все понятия об этом слове, оставшиеся в тюркских языках, недостаточны для
восстановления его первичного значения. Его возможно определить с помощью
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значений, сохранившихся в славянских источниках.
В древнеславянском языке «баяты «означает – околдовывать, в сербохорватском языке – очаровывать. Также, в диалектах русского языка слова баит имеет
значение «позвать птицу птичьим языком и заманить в сети». Охотники иногда и
в нынешнее время ловят птиц этим способом. Например, они натягивают тонкую
кожу на грудную кость курицу и постукивая по ней голенными косточками, издают звуки, похожие на звук куропатки. Селезень сам попадается в сеть. Значит,
охота удалась (стала» байыт»). В соответствии с этим, в тюркских языках существуют слова «байылмаг» – попасться или потерять сознание и наоборот, слово
«айылмаг» – проснуться, придти в себя.
В ХV в. у одного из выходцев племени птицеловов и одновременно, предводителя войска, был псевдоним «байытмыш». В исторических источниках его имя
значится как Эмир Байытмыш Гушчу. Этот эмир устрашал своих врагов грозным
видом, запугивал их. Каждый встречный терял сознание… Воинственные тюркские племена в те времена надевали на себя одежды хищных зверей и птиц и шли
в бой. Предок нашего Деде Горгуда Баян превратил их в волков, львов и орлов.
Не случайно, что кавказские албанцы, ведущими племенами коих были тюрки,
отправляясь в бой, надевали на головы шлемы, напоминающие хищных животных и птиц. Основываясь на писаниях византийских историков, можно придти к
такому выводу, что не каждого человека можно было назвать «баян». Для этого
нужно было стать мудрым и разумным. Значит, булгар должен был стать подобным «баяну», а огуз должен быть стать наподобие Деде Горгуда, а правящий брат
принца Кюля должен был стать разумным. Это мудрость и разумность Горгуда
восходит корнями к Бильгамысу во времена шумеров.
Просматривая жизненный путь племени «баят» на протяжении двух тысячелетий, мы еще раз подтверждаем сделанные нами выводы. Этнос «баян – баят»,
который во времена племенного строя давал истории Божьих посланников и Божьих помощников, в последующие времена, когда в тюркском мире появились
ханства и хаганства (царства), взрастил ученых, поэтов и визирей.
Деде Горгуд, вышедший из племени «баят», был визирем трех огузских хаганов (царей). Его сын Эргедж Деде продолжил его путь. Это племя, оставаясь верным своему прошлому, дало нашему народу великого Физули, Яхья Кямала, Самеда Вургуна. А соплеменник этих поэтов Гошгар Черниговский положил начало
русской художественной мысли дастаном «Слово о полку Игореве» [1, 21].
Жанр «байяты» является генетическим кодом азербайджанского народа, а
также всего тюркского мира. Племя Байят, создавшее жанр байят, является также
создателем этого кода в приобретении национального свидетельства и формирования азербайджанского народа и имеет древнее историческое прошлое.
А в ХVII в. носитель племенного генеалогического древа племени «баят»
Сары Ашыг занял достойное место в ряду корифеев-литераторов Азербайджана.
Он так оценивает свое происхождение из племени Баят своих баятах:
Aşiqəm o Bayadı,
Я Ашыг из Байядов,
El yadı, oba yadı,
Чужой в Отчизне, в родном краю.
Siz olun el obalı,
Пусть будет у вас родина, рай
Biz olaq oba yadı.
А мы чужаки в родном краю.
История создания жанра Баяты восходит к очень древним временам. Надо
также отметить, что «заплачки» (причитания) бывают также в форме баяты и используются в траурных церемониях и бывают полны скорбных и печальных мотивов. Большинство заплачек (причитаний) бывают в структуре баяты в стихотворной форме и отличаются от баяты только содержанием. С этой точки зрения,
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мы встречаем заплачки как самую древнюю форму баяты в дастане «Бильгамыс»
в III тысячелетии, в эпоху Шумеров. Заплачку, сказанную Бильгамысом, можно
считать как единое целое, а также как две отдельные заплачки. И дух этой заплачки и идейная направленность и форма выражения соответствуют заплачкам,
сочиненным на смерть Альп Эртонгана спустя, приблизительно, две тысячи лет.
В данном случае, они отличаются только количеством слогов. Заплачки на смерть
Альп Эра запечатлены четверостишьями и семью слогами, в этом же размере они
получили классическую форму и остались навечно. Заплачки Бильгамыса вместе
с текстом дастана переходили из уст в уста, из перевода в перевод, но вместе с
тем, в переводе на современный азербайджанский, количество слогов осталось 14
и проч…
Заплачка – это очень древний и очень печально-скорбный вид стиха, соответствующий тюркскому духу, тюркской душе и тюркскому порядку. История создания этих стихов, их исходная точка … становится известным со времени, сказанного Иштаром. А это время, приблизительно 12 тысяч лет до н.э. [2,c.58-61].
Несмотря на то, что история создания жанра баяты восходит к 12 тыс.лет до
н.э., как историческое событие этот жанр сформировался в 17 в. благодаря таланту
Сары Ашыга, взошел на самую высшую вершину: «Сары Ашыг не только избрал
и полюбил жанр баяты как форму своих стихов, в то же самое время он своей
творческой мощью заставил полюбить этот жанр и других. В результате его добродетельного влияния, целый ряд известных представителей письменной и устной поэзии проявили серьезный интерес к этой области и сами создали очень ценные творческие перлы» [4,c.73].
Таким образом, баяты обладают философскими, ощущениями, созвучными со
всеми областями человеческой жизни. Баяты, как художественный вид, является
творческой ценностью, жемчужным морем, океаном мудрости и материальными
ценностями, вместе взятыми.
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М. О. Рогова
ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМИ КАНДИДАТА
У ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ О. МОРОЗА
(НА МАТЕРІАЛІ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 2019 РОКУ)
Актуальність проблеми. Невід’ємним складником демократичного суспільства є процедура волевиявлення – виборів. Проте сьогодні протистояння між кандидатами вирішується не діями, а словом. Саме вдало підібрані комунікативна
роль і мовленнєві засоби її реалізації допомагають політику заволодіти значною
кількістю електорату. Не забуваємо й про обов’язкову умову реєстрації кандидатів у депутати – наявність передвиборчої програми. Це текстовий документ, який
характеризується наявністю комунікативних стратегій, мовних тактик, маніпулятивних технологій тощо.
В українському мовознавстві політичне мовлення стало предметом дослідження у працях М. Бабак, Ф.Бацевича, А. Башук, Я. Бондаренко, В. Демецької,
Г. Джинджолії, О.Зернецької, К. Кантура, Н. Кондратенко, Н.Петлюченко, Г.Почепцова.
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Мета дослідження – визначити лінгвістичні особливості програми кандидата
у Президенти України О. О. Мороза (на матеріалі виборів Президента України
2019 р.).
Виклад основного матеріалу. Передвиборча програма – документ, у якому викладені ідеологія, цінності та плани діяльності кандидата, партії чи блоку, з якими
вони йдуть на вибори [3, с. 609]. Л. Кочубей виокремлює такі вимоги до укладання
політичної програми: реалістичність, висвітлення питань важливих для повсякденного життя виборців, зміцнення іміджу кандидата, відповідність уявленням цільової аудиторії, чіткість, недвозначність формулювань [1,с.137].
Важливим компонентом передвиборчої програми є слоган. Кандидат у Президенти України Олександр Олександрович Мороз використав такий слоган: Як
голосуєш – так і живеш! Зазначений слоган побудовано на принципі заклику.
Проте, розуміємо, що прямого заклику голосувати за О. Мороза тут немає. Ми
бачимо в цьому гаслі прихований смисл: щоб жити добре, як усі про це мріють,
треба проголосувати правильно, тобто за даного кандидата. Гасло не має чіткого
зв’язку з програмними положеннями політика. Впливовості слогану надає використаний графічний засіб (напівжирне написання).
У праці О. Чорної виділено 16 комунікативних ролей політичного лідера [4],
що можуть бути реалізовані у програмі певного політика. Аналізована програма
ґрунтується на комунікативній ролі «Компетентний керівник». Ознаки цієї комунікативної ролі наступні:
1) дієслова доконаного виду на позначення майбутніх дій (аналітична форма
майбутнього часу): дії Президента будуть спрямовані; буде встановлений; буде
ліквідовано; буде наведений; реєстри будуть об’єднані; кошти будуть повернуті;будуть перетворені;
2) дієслова зі значенням результативності, ефективності: зробимо «особливий»
статус однаковим для всіх областей України;
3) апелювання до базових потреб (життя, здоров’я, безпека, мир): припинення
війни на Донбасі; мир буде встановлений … без крові і нових жертв; принципово
зміниться порядок соціального захисту;
З метою посилити емоційність доказів використано градацію: тут середовище розвитку корупції, злодійства, безкарності.
У програмі прослідковується стратегія заниження статусу суперників (попередників) для демонстрації своєї реальної або уявної домінувальної позиції: влада
в Україні узурпована; вони – головні суб’єкти адмінресурсу, дикунського витвору,
що підмінює роботу рад, нищить виборчі права громадян; припиниться злочинне
експериментаторство в освіті; президент з повноваженнями, присвоєними 2-м
главою держави, і розширеними його наступниками – найбільше зло України.
Слід зазначити, що на підтвердження власної думки, політик чотири рази посилається на Конституцію України і два рази на Закони України.
Своєрідною рисою цієї передвиборчої програми є вказівки на цілком конкретні терміни і шляхи виконання обіцянок, тому документ містить велику кількість
термінологічної лексики, яка виділена напівжирним написанням: адміністративна вертикаль, деофшоризація, імпічмент, майнова люстрація тощо.
Закінчується текст апеляцією до електорату: «Ваша доля і доля країни залежить від совісті кожного».
Отже, політична програма побудована досить вдало. Це зумовлено вдалим поєднанням обраної комунікативної ролі «Компетентний керівник» і мовленнєвих засобів, маніпулятивних стратегій, тактики обіцянок і чітких алгоритмів і термінів їх
виконання.
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С. М. Танана
ЯВИЩЕ БІЛІНГВІЗМУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Мова відіграє досить важливу роль, у контексті культурної перебудови сучасного світу, адже саме вона дозволяє полегшити розуміння людьми одне одного,
вона поліпшує комунікацію. З розвитком мови зявляється поняття білінгвізм, яке
дослівно означає двомовність. Проблематика двомовності є досить актуальною в
сучасному світі, а особливо в Україні. Білінгвізм є специфічним станом суспільного
життя, при якому спостерігається і є визнаним факт функціонування й
співіснування двох мов у межах однієї країни.
Зазначимо, що джерелом білінгвізму, як правило, виступає етнічна неоднорідність суспільства та держави, наприклад, існування на одній території декількох
етносів, що використовують різні мови для спілкування. По суті, в сучасному світі
немає держав, в яких не було б етносів, тому двомовність як явище отримало досить великого поширення. Білінгвізм відображає ситуацію, коли відразу дві мови
визнані державою, внаслідок юридично закріплених норм або законів, на рівні
офіційних і з рівноправним статусом для кожної з цих мов. Серед типових прикладів країн з офіційним білінгвізмом Канада, Бельгія, Фінляндія. В світі існує і так
званий неофіційний білінгвізм, який відповідає ситуації, коли офіційно визнаною є
лише одна з двох мов, що найбільш часто використовується населенням цієї держави. Разом з тим, невизнана на рівні офіційної, друга мова продовжує вживатись
значною частиною населення досить широко.
Зазначаємо, що двомовність чи білінгвізм як явище є досить розповсюдженим
і потребує детальнішого вивчення. Серед різноманітних підходів до даного поняття
немає певної єдності вчених щодо нього. Одні науковці вважають, що білінгвізм
позитивно впливає на розвиток як окремої людини, так і суспільства в цілому.
Досліджуване поняття має латинські корені і походить від поняття bilingual, що
трактується як «подвійна мова», в ХХІ столітті білінгвізм визначається як володіння кількома мовами. Людей, які мають здатність оперувати кількома мовами
називають білінгвами, хоча можна зустріти й інші назви, які означають оперування
кількома мовами – полілінгвізм чи мультилінгвізм. Людина, яка здатна вільно оперувати різними мовами в конкретних мовних ситуаціях, за дослідженнями психологів, все-одно має одну домінантну мову, яка переважає і відіграє значно більшу
роль в житті.
Дoслідник В.П. Бєлянін виділяє природній (побутовий) та штучний (навчальний) білінгвізм. При цьому, природній білінгвізм з’являється у відповідності з мовним оточенням (у наявності якого радіо і телебачення) та завдяки багатій мовній
практиці. Усвідомлення мовної специфіки системи може не відбуватися. А при штучному білінгвізмі другу мову необхідно вивчати, прикладаючи вольові зусилля та
використовуючи спеціальні методи і прийоми [1, c. 69].
Питання білінгвізму досить об’ємне і багатоаспектне. До його вивчення можна
підходити з позиції мовця, суспільства, а також самої мови (або мов). Тому залежно
від того, з якого боку вчені досліджують це поняття, існують власне лінгвістичний,
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соціолінгвістичний, психолінгвістичний і педагогічний (методичний) аспекти розгляду білінгвізму.
Так, зокрема, лінгвістика вивчає співвіднесеність структур і структурних елементів двох мов, їх взаємодію та взаємопроникнення на різних рівнях. Основним
завданням соціолінгвістичного підходу є аналіз ролі соціальних функцій двомовності в житті її носіїв. Психолінгвістика зосереджує увагу на визначенні характеристик лінгвістичних категорій, понять, що відображаються в мовній свідомості
носія двомовності; вивчає своєрідність закріплення в пам’яті, усвідомлення, осмислення особливостей категорій і понять, що є специфічними для другої мови та відсутні в їхній мовній свідомості як носіїв першої мови. Педагогічний аспект вивчення двомовності зорієнтований на розроблення найбільш раціональних методів
вивчення процесів оволодіння двома мовами [3, c. 87].
При вивченні феномену вчені враховують ступінь опанування нової мови,
наприклад, Л.В. Кардаш, з погляду ступеня володіння мовами та кількості мовленнєвих дій виділяє три рівні білінгвізма: рецептивний, репродуктивний і продуктивний види білінгвізму [4, с. 78].
Отже, вивчення білінгвізму в певних соціальних умовах неоднорідне і містить
цілий ряд конкретних дослідницьких проблем. Серед перспектив досліджень у
цьому напрямку слід відзначити, зокрема, проблему ступеня володіння обома компонентами білінгвізму (мовної компетенції), проблему ситуативної реалізації
знання першої та другої мов та питання кодового переключення, проблему специфіки формування «образу світу» у білінгвів і неоднозначність у трактуванні та
складність безпосереднього вивчення двомовності свідчать про багатоаспектність
цієї проблематики. В умовах білінгвізму співвідношення між мовами, що взаємодіють, залежить від соціолінгвістичних, психологічних і соціокультурних чинників. Тому, наразі найактуальнішим є те, що необхідно досліджувати мову її розвиток та функціонування і ніколи не зупинятися у її вивченні.
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Б. О. Бабенко
ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ РЕАЛЬНОГО ПЕРСОНАЖА ІСТОРІЇ
У «БІЛИХ БЛАНКЕТАХ» МИКОЛИ СМОЛЕНЧУКА
Микола Кузьмович Смоленчук – письменник, у творчості якого можна чітко
прослідкувати зацікавлення історією України загалом, та його малої степової
батьківщини зокрема на різних історичних зрізах. Дослідницька жилка, жива уява
та майстерне володіння мистецтвом слова дозволили йому створити ряд художніх
творів, які органічно передають особливості реалій, характерних для українського
суспільства різних історичних епох. Серед них передусім згадуємо про призначені для дитячого прочитання повісті «Степівчани» (1963) та «Родня» (1968), які
розповідають про найдавніші часи на українських землях; повість «Степи поли248

нові» (1961), роман «Ой літав орел» (1969), присвячений становленню Марка Лукича Кропивницького як особистості та митця, дилогію «Білі банкети» (1985),
«Смутна доба» (вперше надруковано у 2017-му році – вже після смерті автора).
Серед прийомів, якими Микола Смоленчук користується, аби плавно увести
читача у художній світ твору, варто виділити змалювання характерних для певної
місцевості та епохи краєвидів, особливості ж тогочасних суспільних явищ зазвичай
можна прослідкувати в діалогах персонажів та побіжних авторських коментарях.
Особливий інтерес викликають шляхи, якими автор представляє увазі читача
образи героїв, які є втіленням відомих історичних персоналій, зокрема, у романі
«Білі бланкети», що, серед іншого, оповідає про запровадження греко-католицької унії в кінці XVI століття.
Іноді в романі представлено так звані «біографічні сторінки», але найчастіше
уявлення про головних дійових осіб отримуємо не монолітно під час знайомства
з ними, а спорадично доповнюються протягом твору – через опис зовнішності,
взаємодію з іншими героями, окремі згадки про їхню репутацію, напрацьовану до
подій, описаних у романі (представлені у плітках про них, чи шляхом авторського
коментаря) тощо. Таким чином застосовано весь спектр прийомів характеристики
героїв, що сприяє утворенню комплексного враження про них.
Особливості формування уявлення про героя у «Білих бланкетах» можна прослідкувати на прикладі образу Луцького Єпископа Кирила Терлецького, у руках
якого опинилися «білі бланкети» – чисті бланки з підписами та печатками православних єпископів. Заповнені владикою так, ніби православна церква на теренах
Речі Посполитої прагне об’єднання з католицькою, вони могли покласти початок
унії греко-католицького віросповідання, чому намагалися завадити православні
церковники. Де владика переховує доленосні документи, доручено з’ясувати мудрому козакові Тимошеві Таранусі. Тож козак починає своє розслідування.
Спершу він веде спостереження за звичками луцького владики та тих, хто в
нього буває: «До Кирила Терлецького повалив люд. Жодного радісного обличчя –
заклопотаність, страх, а то й відчай у очах» [3, с. 87], – лише з такими настроями
звертаються до нього по допомогу віряни. Стають у нагоді й чутки, серед яких,
утім, переважно негативні: «Яцко розказував про владику таке, що йому не
вірили» [3, с. 84]; «Кажуть, владика [Терлецький] хапає жінок повсюдно, як
тільки котрась припаде йому до вподоби» [3, с. 86].
Наступний етап увиразнення образу владики – його ближча взаємодія з головним героєм. Змальовуючи першу особисту зустріч Таранухи, що вдає пана, з Терлецьким, Микола Смоленчук робить акцент на погляді владики як художньої деталі, що його характеризує: «Очі в нього маленькі, примружені, недобрі»; «Владика перехрестив Тарануху, але погляд його не потеплішав» [3, с. 90].
Загалом зовнішність Терлецького не вражала: «Владика Кирило, у темній чернечій рясі, дрібний, лисий, довго витирав тім’я хусткою» [3, с. 86], але його статус та статки мали на прихожан великий вплив: «У сяєві панікадил та бокових
канделябрів, у блискові церковної позолоти миршавий владика видавався ефектним і величавим. На ньому ризи чемліту білого з малюнком, атласом червоним
обшиті, із заборами золототканими, діамантова митра. В одній руці він тримав
великий золотий хрест вельми коштовної роботи, а в другій – кадило на золочених ланцюгах. Терлецьких ходив туди-сюди по соборній церкві, правлячи молитву,
і люди, як богові, уклонялися йому» [3, с. 91–92].
Лиш людина, не засліплена величчю церковних прикрас могла з першого погляду розгледіти суть владики луцького, яка різко контрастувала із красою церковного обряду: «Тарануха мало розбирався на церковній відправі, але занадто
249

уже вразив його погляд владики, то награно відірваний від усього мирського, спрямований кудись до небес, то раптом якийсь пронизливий і крижаний» [3, с. 92].
Взявши за основу зроблені у «Пересторозі»* записи про злодіяння Терлецького «О двоежонстве, о забитью Филиппа-маляра, о мешканью в чужеложстве з
братовою роженою и о инших сквернодействиях. О обцованию с злодеями, што
ему волы до кухне воживали, о еденью мяса, о кованью фальшивых червоных
злотых и проч.» автор органічно вводить у твір сцену, що оживляє образ Терлецького як людини – «пан Тиміш» (личина Таранухи для завдання під прикриттям),
буцімто не маючи при собі грошей, приносить владиці Кирилу на обмін під заставу коштовний (завбачливо підготована фальшивка) браслет. Терлецький не
відмовляє собі в задоволенні заволодіти ним: «Владика, як гендляр, довго перекидав у руках браслет: він йому сподобався. – Три проценти, і не більше!.. [3, с. 91].
При цьому «удома Тарануха виявив, що владика розрахувався з ним фальшивими
грішми» [3, с. 93]. Таким чином Кирило Терлецький вкотре підтверджує, що недарма отримав погану славу.
Посеред оповіді автор зазначає, що генделював і попередник Терлецького
Йона Борзобагатий, «та владика Кирило його перевершив. Документи свідчать,
що лише 1952 року він мав розписки від боржників на 1604 копи литовських
грошей, 200 польських злотих і 50 червоних злотих. Останніми він розрахувався
із Таранухою» [3, с. 91]. Так, авторським коментарем Микола Смоленчук немов
замикає коло, де в романі переплітаються правда історична та правда художня.
Подібне плавне переплетення авторського вимислу та історичних реалій,
представлених у документах та історичних творах давнини, – художній прийом,
який є однією з головних особливостей Смоленчукової манери змалювання
образів реальних історичних персоналій, яка вирізняє його із ряду подібних.
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І. С. Войцехівська, О. П. Ільєва
ЗАСТОСУВАННЯ ВІТАГЕННИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НА ЗАНЯТТЯХ СЛОВЕСНОСТІ
З метою якісної підготовки конкурентоспроможного фахівця, який вміє критично мислити, приймає нестандартні рішення, генерує нові ідеї, використовує
потенціал для самореалізації та самоствердження, перед викладачами постало завдання оптимізувати та вдосконалити навчально-виховний процес на основі сучасних змін в освіті. Особливої уваги заслуговує вітагенна технологія, яка базується на використанні моделей конкретних життєвих ситуацій, що спрямовані на
організацію студентів для самостійного опанування знаннями, навичками, уміннями у процесі активної пізнавальної діяльності. На заняттях з української мови
та літератури вона дає можливість органічно поєднувати життєвий досвід студентів з науковими знаннями, сприяє набуття особистістю життєвої компетентності,
тобто допомагає підготувати студента до життя і професійної діяльності.
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Опора на життєвий досвід особистості завжди була в центрі уваги педагогів у
різні Історичні періоди: Я.А.Коменський вивчав взаємодію викладача й колективу; І.Ф.Гербарт досліджував виховний аспект навчання; Дж.Дьюї у своїх працях
розглядав поєднання пізнання й діяльності у розв’язанні буденних, життєво значущих проблем [2,с.59]. У їх роботах знаходимо такі синонімічні поняття, як «вітагенні технології», «вітагенне навчання» та «вітагенна педагогіка». Оригінальними є і сучасні дидактичні пропозиції: І. Г. Єрмакова розкрила поняття життєвої
компетентності особистості, Т.Б.Волобуєва описала вітагенні технології компетентнісного навчання, академік А.С.Бєлкін пропонує розрізнити поняття «досвід
життя» і «життєвий досвід».
Разом із використанням вітагенних технологій трансформується мета й завдання навчання, мотиви, форми, методи, засоби навчання. Це допомагає створити умови для розкриття та розвитку здібностей студентів, ознайомити їх не
лише з програмним матеріалом дисциплін, але й навчити застосовувати їх в повсякденному житті, використовуючи отримані знання у прийнятті відповідальних, життєво важливих рішень, стимулює студентів до самоосвіти, а викладачам
дозволяє економно використовувати час навчального процесу.
Життєвий досвід студента відіграє важливу роль у формуванні погляду на світ
та виховує конкурентоспроможну, творчу особистість. Наше завдання - спрямувати інформацію, яку отримує студент, в напрямку перетворення її у вітагенний
досвід, тобто в систематичне накопичення та засвоєння знань.
Найбільш ефективними вважаємо використання різноманітних форм проведення занять, навчання в грі (ділові, рольові, дидактичні ігри, інсценізації), розв’язування ситуаційних задач (технології імітації) тощо. Розігрування конкретної життєвої ситуації за ролями допомагає студентам виробити власне ставлення до неї, набути досвіду шляхом гри, сприяє розвитку уяви і навичок критичного мислення,
виховує спроможність знаходити і розглядати альтернативні можливості дій.
Цікавими є захист творчих проектів, комп’ютерних презентацій, портфоліо,
творче моделювання, асоціативне малювання, проблемні запитання, робота з цитатами, схемами, таблицями, опорним конспектом, демонстрація, робота у групах
«Діалог» або «Спільний проект», «Відгадай слово», «Істинне - хибне», «Гронування», «Сенкан», «Дискусійна мережа», діаграма Вена, написання творів, есе,
статей тощо. Завжди спонукають студентів до активного мислення завдання і запитання типу: «Чому ти так уважаєш?», «Доведи, що вміння пробачати - це ключ
до щастя», «Доведіть, Маруся Чурай – вигадана постать чи історична», «Як склалася б доля Софії, якби їй дядько дав гроші на освіту?», «Спілкуватися українською – це потреба чи вимога часу».
Використання вітагенних технологій вирішує багато проблем у навчально-виховному процесі; урізноманітнює систему методів навчання; забезпечує різностороннє сприйняття навколишньої дійсності; дозволяє створити новий якісний підхід до організації освітньої діяльності.
Таким чином, використання вітагенних технологій на заняттях словесності
дає змогу залучити кожного студента до активної пізнавальної діяльності, розвинути його зацікавленість, самоповагу й відповідальність, розкритися особистісно.
Технології сприяють тому, щоб студенти вирішували свої проблеми самостійно,
визначали власні завдання у професійній, освітній і соціальній сферах. У цілому
це поліпшить їхню конкуренцію на ринку праці й забезпечить умови для саморозвитку та самореалізації.
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А. А. Гайова
МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ У СУЧАСНИХ ФРАНЦУЗЬКИХ ПІСНЯХ
У будь-якому суспільстві молодіжний сленг є невід’ємною частиною національної мови. Він зустрічається в сучасній літературі, фільмах та піснях. У цьому
зв’язку, необхідність вивчення французького молодіжного сленгу як окремого соціолекту має не лише лінгвістичний характер, адже він є важливою ланкою у формуванні мовної картини світу французької молоді. Сучасний французький сленг є
складовою розмовної мови, яку, в основному, змінює і поповнює новими словами
саме молодь, що впливає на розширення словнику нормативної французької мови.
Серед французьких вчених які досліджують молодіжний сленг слід назвати
А.Буайє, П.Мерля, В.Мела, П.Гіро, а на пострадянському просторі цій темі присвячували свої дослідження Л.Амінова, В.Дебов, Н.Копитіна, О.Кубрякова [1].
Актуальність цієї роботи полягає в тому, що в сучасних умовах відбувається
переосмислення ролі молоді в суспільстві, що впливає на зростання уваги до дослідження різних сторін її діяльності, зокрема молодіжного соціолекту в перекладацькому аспекті.
Метою роботи є розгляд особливостей та способів перекладу верлану як виду
сучасного молодіжного сленгу у французьких піснях.
Матеріалом для дослідження послугували пісні сучасних французьких реперів Гізмо і Ніро.
Зазначимо, що на сьогоднішній день верлан є одним з найцікавіших видів молодіжного сленгу, який являє собою переставляння складів.
Верлан – лінгвістичний код і словотворчий процес, який використовується
для кодування слів за допомогою складів і фонем стандартизованої французької
мови [1]. Саме слово верлан (verlan) – результат переставлення складів у прислівниковому словосполученні «à l’envers». Значення цього словосполучення – «у
зворотньому порядку» – вже показує смислове навантаження, яке має верлан.
З самого початку верлан використовували як таємну мову. Його появі також
слід завдячити криміногенним елементам та арабо-африканським іммігрантам,
які активно використовували верлан аби підкреслити свою самобутність [2].
На теренах України цій особливій формі сленгу присвячено дуже мало досліджень, тому пропонуємо розглянути його на прикладах декількох сучасних французьких пісень, зокрема пісні «C’est tout» відомого французького репера Гізмо.
Справжнє ім’я Гізмо – Лакмін Діакіте. Він – один із найвідоміших реперів Франції. Саме в його репі верлан використовується найчастіше задля підсилення емотивної функції. За допомогою сленгу автор прагне викликати в слухача негативні
емоції, наприклад, обурення. В пісні «C’est tout» можна зустріти такі приклади
верлану: la son-mai – дім (похідне слово – maison), ils sont vénèr – вони знервовані
(похідне слово – nerveux), j'sois scred – я стриманий (похідне слово – discret), la
sique-mu – музика (похідне слово – musique) У пісні «Dans ma ruche» автор також
вживає верлан для самоідентифікації та емотивності. Наприклад, la lice-po – поліція (похідне слово – police), le ouf – божевільний (похідне слово – fou), un gros tarpé – великий феєрверк (похідне слово – pétard). Ще один французький репер –
Ніро (справжнє ім’я репера – Нуреддін Бахрі) – в пісні «Oxymore» вдається до
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верлану. В його композиції зустрічається слово meufs – жінки. Це верланізоване
слово, яке шляхом переставляння складів походить від нормативного слова
femme, використовується дуже часто у французькому молодіжному дискурсі.
Зазначимо, що верлан широко застосовується в сучасному розмовному регістрі та є частиною молодіжного сленгу. Він дозволяє реперам не просто підкреслити свої культурні відмінності від широкого загалу, а й створити нову маргінальну молодіжну субкультуру. Тексти таких пісень – справжні лабораторії верлану. Вони живуть за своїми внутрішніми законами, де ритм вимагає частого використання алітерацій, тому співаки просто змушені вводити нові слова та популяризувати верланізовану лексику серед населення. У перекладацькому аспекті
це лінгвістичне явище спричиняє певні труднощі, оскільки верлан не притаманний українській мові. Саме тому при перекладі верланізованих лінгвістичних одиниць смислові втрати є неминучими.
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А. М. Гомон, Л. Я. Терещенко
ТВОРЧЕСТВО Л. Н. АНДРЕЕВА:
ЗАБЫТОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ТАЛАНТ» (1915)
Поздняя проза Леонида Андреева – до сих пор наименее изученная часть его
творческого наследия. В литературоведческом восприятии сложилось устойчивое
представление о незначительности или вторичности поздних произведений писателя, как правило, они редко привлекают внимание исследователей (за исключением «Сашки Жегулева» (1911) и «Дневника Сатаны» (1919)).
Рассказ-юмореска Андреева «Талант» (1915), приближающийся по поэтике к
фельетону, любопытен и оригинален тем, что представляет собой единственный
в своем роде пример прозаической самопародии писателя на свою сценическую
миниатюру «Упрямый попугай. Символическая поэма» (1913) (иначе – «Попугай», «Попугай-пессимист», «Дурак»).
Но если в пьесе главное действующее лицо попугай, который по ходу действия
«кстати и некстати произносит слово «дурак!», повергая этим остальных действующих лиц в огорчение и раздражение, доходящее даже до неистовства» [1, с.201]
и ««своим дураком» утверждает роковую и всеобщую человеческую глупость, воцарившуюся в мире» [2, с.90], то в рассказе попытка постановки в театре этой «одноактной вещицы» пародийно выливается в «трагикомическое происшествие».
Ш.Бодлер отмечал, что «самые комичные животные обычно наиболее серьезны; таковы обезьяны и попугаи» [3,с.697]. Поначалу, на репетиции, попугай
(«славная птица, молчаливая, спокойная, даже несколько суровая») ведет себя
«как старый опытный актер, понимающий свое дело». Но на премьере попугай
«бунтует» и оказывается «форменно говорящим, да еще как! После первых же
вступительных слов, как начал жарить <...> Боже мой, что за красноречие, мы так
и умерли! Слова никому сказать не дает, один за всех так и лупит» [1,с.201–202].
«Упрямый пессимист» парадоксально оборачивается инфернальным весельчаком
и, подобно Черту Карловичу («Черт на свадьбе» (1915)), превращает «приятный
спектаклик» в балаган и шабаш: «Пробовали его остановить – ругается <...> потом песни неприличные запел <...> Пробовали мы перешибить его, орем, а он еще
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громче, потом свистать начал, кукарекать, мяукать, откуда берется. И хохочет,
как Сатана!» [1, с.202].
Таким образом, если в пьесе «всесильный Рок предстает <...> в иронической
ипостаси неизбывной и вечной человеческой глупости» [2, с.72], то в рассказе Рок,
персонифицируясь в попугае, осмеивает претензии Человека на всемогущество в
попытке выставить его в смешном виде. Ироничный «подлец попугай <...> хулиган и невежа», способен заразить своим сатанинским смехом публику (читай –
Человечество): «Конечно, публика в хохот <...> какой уж тут спектакль! А он,
подлец и сам в ответ хохочет, точно сговорился <...> А публика без него и пьесы
слушать не хочет, свист поднялся <...> этот подлец уже ее любимцем сделался,
кричат: «попугая! попугая!» <…> Публика хохочет, он хохочет, что за несчастье!» [1, с.202–203]. Совсем не случайна в рассказе, на наш взгляд, и аллюзиясравнение упрямого попугая с Шаляпиным и его мефистофельским смехом (ср.
«Мебель» (1902), «Ф.И. Шаляпин» (1902)).
В итоге театральная постановка «символической поэмы» о глупости (травестийный вариант «Жизни Человека», – «вечный поединок Человека с Роком» [2,
с.72]) оборачивается анекдотическим фарсом о тщете человеческих усилий «перехитрить» Рок и комедийно обыграть его. Заканчивается «Талант» почти фельетонно, неожиданным переходом от рассуждения: «как, вообще, можно теперь довериться человеку?», если нельзя рассчитывать даже на попугая, к серьезной современной проблеме: «Правда ли <...> что созыв Думы опять откладывают?»
[1, с.203]. С учетом предыдущего контекста, такой вопрос звучал двусмысленноиронично и, несомненно, вызывал определенные ассоциации, хорошо понятные
современникам Андреева.
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Д. С. Єнікєєв
МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ДОНАЛЬДА ТРАМПА
В АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ДИСКУРСІ
Дослідження мовної особистості як «когнітивно-дискурсивного феномену»
називають новою теоретичною проблемою [8, p.110], що доводить актуальність
вивчення цього питання відповідно до сучасних комунікативно-прагматичних
тенденцій у філологічній науці.
Дослідники вивчають мовну особистість у межах певного дискурсу, наприклад,
політичного [8]. З’явилося навіть поняття «дискурсивна особистість» [6] та напрямок лінгвоперсонології – дискурсивна персонологія [2], що доводить необхідність
дослідження різних аспектів мовної особистості у межах певного дискурсу.
Загальноприйнятим визначенням поняття «мовна особистість» є дефініція
Ю.М.Караулова: «це сукупність (та результат реалізації) здібностей до створення та
сприйняття мовленнєвих творів (текстів), які відрізняються ступенем структурно–
мовної складності, глибиною та точністю відображення дійсності та певною
цільової спрямованістю» [3, с.245], тобто, беручи за основу визначення дискурсу як
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«спілкування з допомогою тексту» [2, с.79], можна сказати, що характерні риси мовної особистості можливо дослідити на матеріалі тестів у межах певного дискурсу,
який і є сукупністю текстів, створених мовною особистістю, на основі яких можна
вивчати особливості використання нею мовних засобів у процесі комунікації. Всі
компоненти мовної особистості є «заломленими через її мову, її дискурс» [5,с.87],
саме тому доцільним є дослідження цих компонентів у різних дискурсах.
Дискурс визначають як «тип комунікативної діяльності, інтерактивне явище,
мовленнєвий потік, що має різні форми вияву, відбувається у межах конкретного
каналу спілкування, регулюється стратегіями і тактиками учасників; синтез когнітивних, мовних і позамовних чинників, які визначаються конкретним колом
«форм життя», залежних від тематики спілкування, має своїм результатом формування різноманітних мовленнєвих жанрів» [1, с. 154]. Дискурсивні стратегії і
тактики, які мовна особистість використовує, відображають певні її особливості,
а за допомогою дослідження позамовних чинників можна прослідкувати причини
та мотиви вибору саме таких стратегій і тактик.
Мовну особистість політичного лідера називають «центральним концептом
політичного дискурсу» [8, p. 110], але при цьому слід не забувати про участь
політиків й в інших типах дискурсів, одним із яких є економічний, який є «усним
чи писемним мовленнєвим відтворенням комунікації осіб у сфері економіки або
фіксування реалій економічного життя» [4]. Дональд Трамп як чинний президент
США та успішний бізнесмен часто у своїх висловлюваннях звертає увагу саме на
економічні аспекти суспільного життя.
Одним із найголовніших питань для економіки країни є рейтинг зайнятості
населення: Jobs are booming, incomes are soaring, factories are returning, poverty is
plummeting, confidence is surging [9].
Крім того, важливим аспектом є й розмір заробітної плати: We’ve been killing
terrorists, creating jobs, raising wages, enacting fair trade deals, fair trade deals [9].
Тема створення нових робочих місць є однією з основних у висловлюваннях
Дональда Трампа: We added another 225,000 jobs last month alone, and that makes 7
million jobs since our election, 7 million [9].
Описуючи стан економіки за свого президенства, Дональд Трамп використовує характерні для нього мовні засоби: найвищий ступінь порівняння прикметників та повтор: The unemployment rate here in South Carolina has fallen to 2.3%,
the lowest rate in your state’s, the lowest rate in all of America. So it’s the lowest rate
in all of America [9].
Порівняння своєї вдалої економічної політики з невдачами супротивників є
однією з основних комунікативно-дискурсивних тактик Дональда Трампа: Tom
Steyer who, other than Mini Mike Bloomberg, spent more dollars for NOTHING than
any candidate in history [7].
Отже, особливості мовної особистості Дональда Трампа можливо вивчати як
у політичному, так і в економічному дискурсах. Перспективами подальших досліджень вважаємо виокремлення тактик та стратегій, які Дональд Трамп використовує в економічному дискурсі.
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В. І. Зевако
МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ – СКЛАДОВА
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ
Навчання української мови як іноземної має на меті досягнення студентами
медичних вищих навчальних закладів іншомовної комунікативної компетентності,
спрямованої на використання мови у повсякденному побутовому спілкуванні та
професійній діяльності під час клінічної практики, комунікації з пацієнтами й колегами тощо. Виходячи зі сказаного, вважаємо актуальним твердження про те, що
професійна складова у процесі підготовки майбутніх медичних працівників повинна враховуватися не лише під час вивчення і засвоєння спеціальних, але й гуманітарних дисциплін, зокрема української мови. Отже, комунікативна компетентність майбутнього лікаря обов’язково включає професійну компетентність – сукупність систематизованих знань норм і правил літературної мови, за якими будуються
правильні мовні конструкції та повідомлення за фахом [1, с.18].
Невід’ємна частина мови будь-якої професії – термінологія. Медична термінологія – це система, яка об’єднує термінологію медико-біологічних, клінічних та
фармацевтичних дисциплін.
На другому курсі активне засвоєння медичної термінології починається з вивчення тем «Ким бути? Професії» та «Моя майбутня професія», остання з яких присвячена діяльності окремих спеціалістів медичної галузі й розділена на два практичних заняття. Розглянемо деякі аспекти першого заняття «Моя майбутня професія»,
що має на меті засвоїти номенклатурні назви на позначення професій і підготувати
студентів до сприймання текстів, насичених складними термінами галузі.
Базова лексика цієї теми включає слова-інтернаціоналізми і українські найменування: сімейний лікар, терапевт, кардіолог, травматолог, гінеколог, імунолог,
невролог, лікар-рентгенолог, медсестра, дерматолог, лікар-косметолог, пульмонолог, логопед, педіатр, реабілітолог, отоларинголог, лікар-лаборант, анестезіолог, гастроентеролог, офтальмолог (окуліст), стоматолог (дантист),
психіатр, хірург, парамедик тощо.
Для засвоєння матеріалу важлива тематична структуризація лексики та введення її у речення та діалоги. Актуалізація відомого та вивчення нового відбувається за допомогою малюнків, презентації чи відеоматеріалів, після чого студенти виконують вправу, мета якої навчитися оперувати синтаксичними конструкціями «хотіти + інфінітив» та «могти / вміти+ інфінітив» і назвою об’єкта
в орудному відмінку. Наприклад: Ким він працює? – Він … прац… (лікар). – Він
працює лікарем. Він хоче працювати лікарем.
Пропонується дати відповіді на запитання типу 1. Ким працює сестра? – …
прац… (педіатр). 2. Ким вона працює? – … прац… (дерматолог). 3. Ким Ви
працюєте? – … прац… (кардіолог). 4. Ким вона працює? – ... прац… (отоларинголог). 5. Ким я працюю? – … прац… (косметолог). Такого плану речення у формах
різних часів використовуємо під час створення міні-діалогів.
Ускладнюємо завдання. Студенти надають відповіді на запитання типу: 1. Мій
тато лікує хвороби серця. А ти хочеш бути …? 2. Мій брат лікує хвороби вуха,
горла, носа. Тетяна теж хоче бути ... 3. Мій брат лікує зуби. Я мрію стати ...
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4. Її друг працює у поліклініці. І вона буде ... 5. Ігор лікує травми. Я хочу бути …
Після цього пропонуємо студентам назвати професії за асоціативними зв’язками; безумовно, тут допоможе інтернаціональна термінологія. Наприклад: 1. Дихальна система, бронхіт, пневмонія. 2. Рентгенівський апарат, рентгенографія,
знімок. 3. Шкіра, дерматит, вітиліго. 4. Листок призначень, маніпуляційна,
ін’єкція. 5. Нервова система, невралгія, склероз.
Наприкінці заняття після виконання інших видів роботи – опрацювання тексту, виконання вправ – узагальнюємо вивчене за допомогою діалогу «Ким ти хочеш бути», який самостійно складають і озвучують студенти.
Наведені матеріали, доповнені викладачем і засвоєні іноземними студентами,
сприятимуть формуванню навичок професійної комунікації.
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N. M. Maliuga, H. I. Nestor
FEATURES OF ELLIPSIS AS A MEANS OF PRAGMATICS
IN THE TEXT OF THE GOSPEL
Linguistic pragmatics is one of the most promising branches of modern linguistics.
She accumulates a database of achievements in the field of sociolinguistics,
psycholinguistics, stylistics. Linguopragmatic interested in the issues of the speaker's
intention and influence of his speech to other, which is given a special forms, and also
it includes interpretation problems of various communicative means and the importance
of the context in the communication process. What about the communicative process,
pragmatic interests actually begin where the connection between the context and the act
of speaking is the most strained [2, c.7].
Among the scientists who have contributed to the development of linguopragmatics,
we should first mention Ch. Peirce, Ch. Maurice, L. Wittgenstein, J. Austin. Among
modern scientists, a significant contribution to the development of linguopragmatics
was made by N. Arutyunova, F. Batsevich, A. Krokis, G. Kuznetsova, K. Paducheva
and others.
The text of the Gospel contains a large number of tools of pragmatics, and it is
necessary to correctly understand the special structural formations, the purpose of which
is to convey the main content of the message, as well as the subjective-evaluative
attitude of the speaker to the subject of thought [1, c.13].
Therefore, it is particularly interesting to understand the features of the Gospel text
in the use of language tools, syntactic structures with which a pragmatic effect is
achieved. It should also be taken into account that the pragmatic element itself has a
crucial role, sometimes even rising above the semantic meaning.
The purpose of the research is to find out the functional and semantic features of the
means of pragmatics in the Gospel texts.
Regarding the presence of an ellipsis in the text of the Gospel, this is entirely
appropriate. The need to efficiently and effectively convey the necessary amount of
information is due to the communicative situation, the presence of a live audience and
limited time for preaching. Such sentences necessarily require the presence of a corelate;
this leads to the inevitability of additional conclusions – implicatures, and they are quite
justified, although they can be unpredictable, because they are the result of
interpretations based on different cultural and life experiences, the level of knowledge
and they are implemented through subjective associations. Elliptical unity is a concept
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of speaking and is based on presupposition, contributing to the selection of the
communicative meaning of the utterance.
The lack of the necessary elements contributes to the creation or imagination of the
absent member statements, and stimulates the recipient's cognitive processes, and then
prepares the audience to actively engage and, as a consequence, to successfully
accomplish pragmatic goals: But why do you call Me «Lord, Lord,́ and not do the things
which I say? (Lk. 6: 46). The sentence does not verbalize those elements of meaning
that are superfluous, since it is clear that devotion to God is manifested in the fulfillment
of His word, so the semantic component (that would indicate the evidence of voluntary
commitment to the commandments when a person has love for God) is removed.
Elipsis can cover entire predicative constructions (formally, the place of the dash
should be «And when Zachariah began to incense, then…»): According to the custom of
the priesthood, his lot fell to burn incense when he went into the temple of the Lord. And
the whole multitude of the people was praying outside at the hour of incense.Then an
angel of the Lord appeared to him, standing on the right side of the altar of incense. And
when Zacharias saw him, he was troubled, and fear fell upon him.(Lk. 1: 9 -12), this
feature allows you to remove unnecessary elements that tire the audience's perception.
There is also semantic elipsis in the text of the Gospel, that is removing of some
meaning's elements, because they are clear or known in advance: But whatever city you
enter, and they do not receive you, go out into its streets and say,»The very dust of your
city which clings to us we wipe off against you. Nevertheless know this, that the kingdom
of God has come near you.́ But I say to you that it will be more tolerable in that Day for
Sodom than for that city (Lk. 10: 10-12). Sodom and Gomorrah are cities that were
located in the territory of modern Jordan, their inhabitants died for their sins and
debauchery, and this fact was known to all people who were going to listen to the
Christ's sermons. The use of this story has a special pragmatic significance for the
expressiveness of what is said, thus forcing the recipient to take the word of Jesus
seriously and meaningfully.
This fragment has a similar pragmatic meaning: And as Moses lifted up the serpent
in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in
Him should not perish but have eternal life.(Jh. 3: 14-15). As we can see, another story
from the Old Testament is mentioned, when Moses, at the command of God, made a
brass serpent, putting it on a banner, and people were saved by looking at it. The
connection between the Old and New Testaments is particularly important here, because
the Jews of that time had Moses for a great authority, and the followers of Christ and
the Church fathers saw in the serpent of Moses a prototype of the Jesus's death on the
cross (look Jh. 3: 14-15).
Sometimes hidden meanings of communication are expressed thanks to elipsis: And
they reasoned among themselves, saying, «If we say, «From heaven,́ He will say, «Why
then did you not believe him?́
But if we say, «From men»́ – they feared the people, for all counted John to have
been a prophet indeed (Мk. 11: 31-32). Here, the omitted components reflect the
features of dialogical speaking.
Elesis is a structure that has not formally expressed semantic elements, there is
mostly in the sentences with the compression.
Compression or elimination of text-loading elements contributes to the compactness
of the presentation, facilitating the perception of the main idea of the statement.
Redundant elements are not repeated, but are eliminated and restored in the context:
And they were astonished beyond measure, saying, «He has done all things well. He
makes both the deaf to hear and the mute to speak (Мk. 7: 37). Compression makes it
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possible to increase the volume of information, fully conveys emotional and semantic
nuances and pragmatic intent. The criterion for language brevity is the ratio of the
amount of information and the amount of language resources spent.
Список використаних джерел

1.Арнольд И. В. Интерпретация художественного текста: типы выдвижения и проблемы экспрессивности / И. В. Арнольд // Экспрессивные средства английского языка. – Ленинград :
Слово, 1975. – С. 11–20. 2.Арутюнова Н. Д. Истоки, проблемы и категории прагматики /
Н. Д. Арутюнова, Е. В. Падучева // Новое в зарубежной лингвистике / общ. ред. Е. В. Падучевой. – Москва : Прогресс, 1985. – Вып. 16. – С. 21–38.

О. В. Куц
СЕМАНТИЧНЕ УСКЛАДНЕННЯ ПРЕДИКАТА
В МОДИФІКАЦІЙНІЙ ПАРАДИГМІ РЕЧЕННЯ
Дослідження синтаксичних конструкцій на засадах функційної граматики зумовлює комплексний підхід в опрацюванні кореляції семантико-синтаксичної і формально-граматичної структур речення з огляду на забезпечення синтаксичними
одиницями комунікативної й когнітивної функцій мови. Модифікаційна парадигма
як один з типів дериваційної парадигми речення охоплює предикатну модифікацію
й суб’єктну модифікацію. Наявність у структурі похідного речення модифікаторів,
що ускладнюють семантико-синтаксичну і видозмінюють формально-граматичну
структуру базового речення при загальній спільності денотативного змісту, дозволяє виокремити типи семантичного ускладнення (модифікацій) предиката.
На думку І.Р.Вихованця конструкції з модифікованим предикатом охоплюють
три семантичні явища: а) фазову модифікацію предиката; б) модальну модифікацію предиката; в) заперечну модифікацію предиката [2, 166-173].
Фазова модифікація предиката – це ускладнення семантики предиката базового речення фазовим модифікатором зі значенням початку, продовження чи закінчення дії, стану або процесу. У функції фазових модифікаторів виступають дієслівні невласне-зв’язки, або напівзв’язки. Невласне-зв’язки, виконуючи зв’язкову
функцію, свідчать про вживання імені в присудковій позиції, виражають передусім граматичні значення часу і способу, а також особи, роду, виду та доповнюють
лексичне значення присудкового імені додатковими семантичними відтінками [3,с.721]. Фазові модифікатори можна об’єднати навколо трьох репрезентантів основної семантики – починати, продовжувати, завершувати. Напр.: У
мене защеміло в горлі, а тут ще шия почала боліти од шапки (О.Довженко); Він
лишався похмурим; Робітники продовжували лагодити стелю; Тимко так і залишився сидіти не роздягнувшись (Г.Тютюнник).
Модальна модифікація предиката передбачає ускладнення семантики базового предиката модальними значеннями можливості, імовірності, необхідності,
повинності, волевиявлення, суб’єктивно-емоційної оцінки, міри звичайності дії,
стану або процесу. Модальними модифікаторами є невласне-зв’язки дієслівні могти, мусити, мати, зуміти, намагатися, сміти тощо і прикметникові повинен,
спроможний, здатний, ладен, змушений та ін., а також предикативи прислівникового походження потрібно, необхідно, слід, варто, бажано, треба тощо.
Напр.: Вона його посміла проклинати (Л.Костенко); А земля мусила вмирати
од голоду й спраги, бо чаша сонця стала порожня (М.Коцюбинський). Модальна
модифікація предиката є виявом лексико-граматичної модальності [4,с.299 – 300],
що передає ставлення мовця до висловленої ним думки та має значення можливості, ймовірності, бажаності, необхідності, впевненості, джерела повідомлення, переповідності, формальний вияв яких пов'язаний з явищем ускладнення [4,с.348 –
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349]. Роль модальних модифікаторів можуть виконувати аналітичні синтаксичні
морфеми типу навряд чи, наче, неначе, ніби, нібито, чи не, які підкреслюють
невпевненість, можливість, імовірність: …чи не краще переждати цю бурю десь
у надійному затишку… (М.Олійник), – Мамо, а чи не принесли б ви мені мисочку
узвару? – звернувся він до своєї матері (О.Довженко). Експлікувати таке значення
може й аналітичний модальний компонент чому б не, поєднаний з інфінітивом: а
чому б не оздобити нам один корпус у стилі козацькому, другий – у карпатському… (О.Гончар) [4,с.345 – 348].
Заперечна модифікація предиката – це семантичне ускладнення предиката заперечним значенням, виразником якого є заперечний модифікатор. За своєю
суттю заперечення, на думку М.П.Баган, передбачає нейтралізацію якоїсь ознаки
у певного суб’єкта і тому можливе лише у формі предикації, яка може зазнавати
граматичного, лексичного, метафоричного, фразеологічного вираження. Заперечення того, що виражає непредикатна синтаксема у структурі речення, також презентує предикатну заперечну одиницю, що зазнала згортання на формально-граматичному рівні речення [1,с.58]. Услід за М.П.Баган, як заперечні модифікатори
кваліфікуємо: 1) частку не; 2) заперечні займенники ніхто, ніщо, нічий, ніякий,
ніскільки, жоден та прислівники ніде, ніяк, ніколи, нізвідки, нікуди; 3) прийменник без; 4) частки ні, ані; 5) заперечно-модальні предикативи на зразок немає,
катма, чортма, неможливо, нереально, невтямки, несила, ні до чого та ін.;
6) вторинні граматичні негатори годі, зась, дзуськи [1,с.58 - 69].
З огляду на специфіку функціонування дериваційної парадигми виокремлюємо також подвійну предикатну модифікацію та синкретичну предикатну модифікацію. Подвійна предикатна модифікація – це наявність у структурі реченнядеривата модифікацій предикатної і суб’єктної синтаксеми, напр.: Ніхто не повинен говорити того, крім мене (Марко Вовчок). Пор.: у реченні Викувати троянду не кожний зуміє (Ю.Яновський) фіксуємо узагальнену модифікацію
суб’єктної синтаксеми, заперечну й модальну модифікації предикатної синтаксеми (пор.: Кожний не зуміє викувати троянду).
Синкретична предикатна модифікація – це семантичне ускладнення предикатної синтаксеми двома або трьома предикатними значеннями (фазовим, модальним
чи заперечним), виразниками яких є модифікатори з відповідними значеннями.
Напр.: модально-заперечна (Патрокл зовсім не силкувався влучати (Б.Грінченко)), заперечно-фазова (А Соломон заговорив, ніби боячись, що він цього разу не
встигне висловитись (І.Багряний)). Синкретична модифікація може мати два
етапи, що ілюструють процес розгортання (поширення) вихідної синтаксичної одиниці й утворення семантично ускладненої предикатної синтаксеми у структурі семантично складного речення: на першому відбувається ускладнення предиката вихідного речення фазово-модальним значенням (Він танцює → Він може танцювати + Він продовжує танцювати → Він може продовжувати танцювати), на
другому етапі – модифікована предикатна синтаксема зазнає заперечної модифікації (Він може продовжувати танцювати → Він не може продовжувати танцювати). Отже, має місце модально-фазово-заперечна предикатна модифікація.
Отже, семантичне ускладнення предиката репрезентує безпосередню предикатну модифікацію у дериваційній парадигмі речення. Предикатна модифікація,
пов’язана з процесами синтаксичного розгортання, охоплює: фазову, модальну й
заперечну модифікації, а також подвійну предикатну модифікацію та синкретичну предикатну модифікацію.
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Л. І. Лонська
ОПОЗИЦІЯ СВІЙ/ЧУЖИЙ У НАЙМЕНУВАННІ ОСІБ
(НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ІВАНА БАГРЯНОГО
«САД ГЕТСИМАНСЬКИЙ)
У романі «Сад Гетсиманський» чітко простежено опозицію свій/ чужий для
найменування осіб. Арештанти – більшість із яких є політв’язнями НКВД – протиставлені наглядачам, слідчим, працівникам органів. В’язні, за словами слідчих, –
це «вороги народу»: «Пішли в невідоме… Іменовані ворогами народу з країни соціалізму» [1,с.156]; повстанці, військові зрадники, класові вороги, людішки, безвольні
істоти, правопорушники, петлюрівські собаки, диверсанти, контрреволюціонери
всіх мастей, дашнаки, хвильовісти, шумськісти, бухаринці, уклоністим, клієнти,
ублюдки, агенти фашизму, бандити, душогуби, заключонниє. Ці люди пройшли всі
кола пекла: тортури, нічні допити, образи, знущання, провокації. В’язнів вважали
за худобу, бидлом, шматком ганчірки, їх називали звірами, а їхні камери – звіринцем. Процедура роздачі їжі отримала назву «кормлєніє звєрєй». Вагон, у якому перевозили в’язнів, називали телячим «на сорок чєловек ілі восємь лошадей». Арештантів називали не за прізвищем, а на літеру, якою воно починалося: на Че (Чумак):
слідчі не могли запам’ятати прізвища (або просто ігнорували, щоб «не перевантажувати свою пам'ять»). Арештантів називали хрещениками, що походить від хрестити, тобто допитувати з побиттям. Найбільший цинізм викликає вислів дірка від
бублика та лексема пшик на позначення арештантів, життя яких для системи нічого
не значило: «Не розраховуйте ні на яке милосердя, бо людина є пшик. Ви жорстоко
помиляєтесь, якщо думатимете, що з вами хтось тут буде панькатись. Вас – і не
тільки вас персонально, а всіх там – тут роздавлять, як муху, і ніхто не жалітиме. І оком не змигне. В СССР людей вистачить» [1,с.165]; «Ви тут не герой і
навіть не людина, а всього лише дірка від бублика» [1,с.166].
Для зображення наглядачів, слідчих, працівників в’язниці письменник вживає
такі лексеми: службист – службістка (саме жінка-слідчий представляла найогиднішу потвору в очах в’язнів), опікуни, архангели, аргати, собачники: «Є такі наглядачі-собачники, що зумисне виганяють в’язнів з убиральні якраз на половині…»
[1,с. 86]. Інше призначення в камері мав аргат, це наглядач, «якого звали… зовсім
інакше і то так, що не можна те слово повторити вголос, хоч воно й збудоване за
зразком зовсім культурного слова «екскурсовод», лише набагато дотепніше й безмежно презирливе, бо в нім відображено одну з найприкріших функцій наглядача –
водити в’язнів до вбиральні» [1,с. 111]. Слідчих письменник називає «демоном зла,
чорний, обперезаний блискучими ременями» (про Сафигіна) [1,с.258]; у Великіна
«громовий голос» і «очі, як у бика, злі», «викочені», він «скрипить зубами», «несамовито кричить»; Сергєєв мав злорадний голос. Наглядачі були «злобні і несимпатичні» [1,с.302]. Сафигін «став у позу, заклавши руки за спину й нагнувши, як бик,
голову» [1,с.283]. Працівників слідчого управління автор називає «в’юнким шилохвостом в уніформі, в єжовськім кашкеті», який в’язнів називає зневажливою лексемою людішки: «Приймай людішек! Так ніби здавав худобу чи крам» [1,с.318]; «перечислив людішек, як овець». На думку Андрія Чумака, це «була формула часів
Івана Грозного з його опричниною». Автор робить висновок, що історія повторюється й «володарі йдуть в історію, змикають порваний її ланцюг. Цим словом людішки змикаються дві епохи. І робиться бравурно, цинічно» [1,с.318].
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У камері сиділи різні в’язні: «щелепатий і червоногубий троглодит, зарослий
щетиною, з обвислим животом» [1,с. 76]; агроном «білявий чоловік із по-жіночому ніжною шкірою»; «худющий, як скелет, тонконосий жид», «довготелесий
вірменин Узуньян з повним ротом золотих зубів, колишній аристократ», «довгоногий, трагічного вигляду директор ХТЗ Свистун»; «з сухими ребрами доктортерапевт» та багато інших в’язнів, тобто тут були люди різних національностей,
різних професій, різної віри. У в’язниці, за словами автора, з’явилася навіть окрема національність – вегетаріанець. Представником такої «нової, винайденої в
НКВД, окремої нації, був Дахно» [1,с. 357].
Тут були спеціально натреновані кати, які «вибивали» дізнання в арештантів:
стрілок, молотобойці, футболісти. В основу називання покладено спосіб побиття в’язнів: футболісти – били ногами, молотобойці використовували для тортур залізні знаряддя: «це були особливо добірні хлопці з кулаками, як довбня» [1,с.
283]. У в’язниці були відповідні посади наглядачів: опричник, перевихователь, коридорний, черпаковий та підставні свідки – очкарі, стукачі, гоштапляр, тріпачі.
Лікарів названо «помічниками смерті», оскільки ті часто порушували клятву й не
лікували хворих в’язнів.
Тюремна камера мала свою форму управління: тюремна еліта, арештантська аристократія, старостат, камерне правительство: «Андрій уже був у камері старостою. Його на цей пост обрали товариші одноголосно, просякнуті до
нього повагою. Всі його слухали, він складав заяви черговим за всіх, мав діло з наглядачами, полагоджував камерні конфлікти, словом – задавав тон» [1,с. 302].
Отже, у романі широко представлено два опозиційні табори: в’язні та їхні кати
(слідчі, наглядачі, працівники органів НКВД). В образі арештантів автор зобразив
духовно цілісну людину, яка не втрачає гідності й до кінця намагається не стати
«пшиком» чи «діркою від бублика».
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O. В. Skliarenko
PSYCHOLINGUISTIC TRANSLATION PECULIARITIES
Translation in its innermost part is a psychological process, therefore, revealing the
psychological basis of translation is a necessary prerequisite for learning its essence. It
explains the connection between translation theory and psycholinguistics. Psycholinguistic as science studies the processes of speech generation and perception in relation
to the language system. This science seeks to interpret language as a dynamic system of
human speech activity [2, p. 32]. Since the object of psycholinguistics is speech activity
and the object of the theory of translation is a special type of speech activity, the tasks
of these disciplines are largely overlapping.
That is why we see the aim of this research in revealing some peculiarities of translation and interpreting as a complex psycholinguistic process.
The data of psycholinguistics are used to study the peculiarities of simultaneous
translation (interpreting) and mechanisms ensuring simultaneous processes of the original message perception and generation of the translation text. Simultaneous translation
(interpreting) is one of the most complicated types of translation. It is connected with
the psycholinguistic peculiarities of the given speech activity, including the peculiarities
of the incoming signal perception, memory functioning at different stages of linguistic
information processing, specificity of a statement generation in the target language, as
well as peculiarities of the generated translation solution control [1].
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The main difference between simultaneous interpreting and other types of translation is the parallel perception of a speaker's speech and the generation of a speech on
the target language [3, с. 321]. This determines other peculiarities of this translation
type and, first of all, a strict time limit: a simultaneous interpreter is allocated only for
the period of speaker’s speech delivery. This time is half as long as the one that the
interpreter has for the consecutive translation [2, с. 26].
Therefore, a precondition for the success of a synchronist's work is that he or she
has a large stock of equivalent lexical units pairs connected with each other by a sign
connection, which allows translation not through analysis and synthesis (i.e. thinking),
but through conditional reflexes, i.e. at the level of «stimulus-response». A pace of translation is also imposed on the synchronous interpreter, which must correspond to the pace
at which the speaker speaks. In addition, a feature of simultaneous interpreting is the socalled segmental nature: the simultaneous interpreter translates the text into segments
as they are received, whereas in the case of sequential translation, the interpreter first
listens to the entire text [4, p. 1; 9].
The psycholinguistic aspects discussed in the article reveal the principles of simultaneous interpretation and explain what makes simultaneous perception and speech possible in simultaneous interpretation.
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С. С. Мітягіна
ВПЛИВ РОМАНУ Е. ВОЙНИЧ «ОВІД»
НА ЛІТЕРАТУРНУ ТВОРЧІСТЬ БОРИСА ЛАВРЕНЬОВА
У час, коли українське суспільство усвідомлює себе частиною європейської
спільноти, особливої актуальності набувають наукові розвідки, присвячені вивченню культурних зв’язків України та інших держав. Однією з постатей, яка
своєю громадською, літературною та перекладацькою діяльністю сприяла популяризації української культури в англомовному світі, є британська письменниця
Е. Войнич. На разі її творча спадщина є мало вивченою, зокрема не повною мірою
досліджено питання впливу творчості письменниці на інших літераторів.
Так, є підстави вважати, що певний вплив роман Е. Войнич «Овід» здійснив
на творчість письменника та драматурга Б.Лавреньова (1891–1959). За висунутою
гіпотезою, «Овід» певним чином вплинув на створення ним повісті «Розповідь
про просту річ». Події твору, що розповідає про перші роки радянської влади, жодним чином не пов’язані з сюжетом «Овода». Утім ціла низка паралелей дозволяє
говорити про подібність не лише головних персонажів даних творів, але й деяких
сюжетних ліній, а головне – авторських підходів до створення образів героїв-революціонерів.
Зокрема подібність між творами Е.Войнич та Б.Лавреньова спостерігається в
наступному:
– Головні персонажі творів Артур Бертон та Дмитро Орлов, проживши декілька років в еміграції, повертаються до рідної місцевості, щоб служити справі
свого життя. Вони видають себе за іноземців та живуть під вигаданими іменами.
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– Обидва персонажі виглядають та поводяться на людях як франти. При першій зустрічі вони сприймаються оточуючими як диваки, викликають неприязне
та боязке ставлення.
– Головних героїв обох творів хибно звинувачують у зраді, і це звинувачення
базується на некоректно інтерпретованому прояві їхньої людяності, щирості й душевної чистоти. В обох творах несправедлива підозра в зраді тягне за собою негативне ставлення до персонажа з боку жінки, яка його кохала.
– І Овід, і Орлов навіть серед своїх ворогів мають репутацію талановитих, харизматичних ораторів та борців, фанатично відданих справі.
– Обидва персонажі стикаються з проблемою нервового напруження, визнають, що їхній фізичний стан може становити ризик для реалізації їхніх планів навіть попри надзвичайно міцну силу волі.
– Овід і Орлов мають великий артистичний (близький до комічного) талант. І
цей комізм, удаване блазнювання вступає в гострий контраст з реальним характером, настроєм, станом обох персонажів – глибиною переживань, тверезістю розуму й безкінечною втомою.
– Під час допитів обидва персонажі проявляють не лише сміливість, але й зухвалість, вони іронічні в спілкуванні з офіцерами, викривають їх, кидають їм виклик, іноді переходячи на вишукано чемний тон, за яким ховається насмішка.
– Обидва персонажі незадовго до своєї загибелі пророкують розмах і успіх
справи, якій служать і заради якої йдуть на смерть.
– Головні герої обох творів сприймають свою смерть як важливе продовження
свого життя та справи, якій вони себе присвятили. Незважаючи на те, що до розстрілу їх засуджує суд (в обох випадках військово-польовий, прискорений), Овід та
Орлов наголошують, що смерть є їхнім власним рішенням, їхньою внутрішньою
готовністю та бажанням віддати життя за перемогу справи, в яку вони вірять.
– Обидва персонажі, перебуваючи в ув’язненні в очікуванні страти, пишуть
послання, в яких розкривають важливу для себе правду.
– Обидва персонажі викликають симпатію, повагу, захоплення й співчуття в
представників ворожого табору.
– Прагнучи створити образ, який викликатиме не лише захоплення та бажання
його наслідувати, але й симпатію, співчуття, Е.Войнич вводить у розповідь епізоди, у яких розкриваються зворушливі, навіть дитячі, звички та слабкості Овода.
Так і Б.Лавреньов демонструє читачеві інтимний бік Орлова, наприклад, насолоду, з якою він їсть морозиво.
Саме цей підхід до створення постаті революціонера – гармонійне поєднання
надвидатних якостей та абсолютно людських, живих, зворушливих слабкостей,
без сумніву, особливо ріднить образи Овода й Орлова. Дмитро Орлов, як і Овід,
зображується в поєднанні майже протилежних характеристик: з одного боку, це
образ надлюдини, котра фанатично віддана справі революції та яка відрізняється
видатними якостями – неймовірною сміливістю, надміцною силою волі, відреченням від себе заради спільної справи; з іншого боку – це людина з вразливою нервовою системою, надірваною важкими випробуваннями. Обидва персонажі, Орлов і Овід, представлені у творах як кумири мас, революціонери, визнані ідеалом,
але водночас це люди, котрі страждають від внутрішнього – душевного, емоційного, психічного надлому, який стає причиною їхнього провалу та арешту.
Е.Войнич і Б.Лавреньов створювали образи героїв-революціонерів, які відповідали вимогам і особливостям конкретного історичного періоду, конкретної соціальної ситуації. З цієї точки зору персонажі їхніх творів різні. При цьому, однак,
обидва автори переслідують одну мету – створити образ надлюдини, котра своїм
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прикладом і силою своєї харизми здатна повести за собою маси, але водночас не
стає для оточуючих чужаком, недосяжним ідеалом.

Т. П. Мельник
МОВОЗНАВЧА СПАДЩИНА ЛІНГВІСТІВ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
У РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ
Фразеологія є одним із найпоширеніших джерел лексико-стилістичного збагачення будь-якої мови. Українська фразеологія формувалася протягом багатьох
століть і першість у її становленні належить фразеологічним одиницям народної
розмовної мови. У процесі розвитку лексико-семантична система української
мови істотно трансформувалась під впливом суспільно-політичних та етнічних
рухів, впливів сусідніх держав. На початку ХХ століття, коли мовознавці працюють над виокремленням норм української мови та їх кодифікації у найбільш знакових для становлення літературної мови лексикографічних працях, основне завдання полягає у тому, щоб не втратити народномовні одиниці, які не лише є виразниками лексичного багатства українськоі мови, а й є своєрідними ідентифікаторами етносу.
Працюючи над унормуванням української мови та її збагаченням, мовознавці
першої половини ХХ століття прагнуть обмежити використання запозиченої лексики і використовувати власні мовні ресурси, черпаючи їх з народного та літературного матеріалу. Так, для Олени Курило у процесі творення фразеологічної
мови важливо, щоб українська літературна мова не переймала сліпо російські
фразеологічні звороти, бо в такому разі внутрішня структура мови втрачає свою
індивідуальну сутність, стає невдалою імітацією чужих зразків. Перекладаючи
російські сполуки, авторка добирає такі засоби української народної мови, які
найточніше передавали б зміст фразеологізмів: рос. лишить рассудка – укр.
відбити глузду; низько кланяться – бити чолом; нравиться – бути до вподоби;
приходить в голову – навертатися на думку; разговаривать – вести мову; искушать – підводити на покусу; испортить жизнь – зав’язати вік; положить конец – берега дати; отдать на посмеяние – подати на глум; заговорить – зняти
голос, прийняти слово; встать – знятися на ноги; подниматься в цене – у гроші
йти; фантазировать – заходити в хмару; бросать в беспорядке – кидати хлящем; иметь в виду – мати на оці; сойти с ума – спасти з глузду; ослабевать –
занепасти здоров’ям; пускать сплетни – пускати торохту; приобрести расположение – дістати ласки; разбить шатры – стати наметом; понравиться –
стати у подобі; обеспечить матеріально – настановити на хліб; принять чьюлибо сторону – потягти руку за ким; помириться – стати на згоді; заключить
мир – згоду учинити, уступить дорогу – з кроку ступити та ін.
Такої ж думки доходить й Іван Огієнко, акцентуючи на відмінностях у способах творення фразеологізмів у різних мовах. За словами науковця, чужі способи
думати і чужі вирази є недугою мови, яка шкодить розвиткові не тільки мови, але
й культури. Дослідник зазначає, що українська мова настільки багата на фразеологізми, що в ній можна знайти вирази на різні теми та смаки. Іван Огієнко наводить низку фразеологічних одиниць, поширених в українській народній мові: насупити брови, кліпнути віями, зціпити вуста, підвести голову, сіпалися губи, прижмурити зір, зціпити зуби, знизати плечима, розплющити повіки, упало серце й
десятки інших. Учений підкреслює, що українська фразеологія не лише багата, а
й цікава, і кожен, хто хоче знати свою літературну мову, мусить знати й фразеологію, дбати про її чистоту.
Отже, проаналізувавши мовознавчу спадщину науковців першої половини
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ХХ століття, констатуємо, що фразеологічні одиниці, запропоновані мовознавцями, істотно збагатили українську фразеологію, а концептуальні ідеї щодо творення та розвитку фразеологізмів стали засадничими у процесі творення норми
літературної мови.
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I. Bakhshaliyeva
«REVOLUTIONARY NOVELS»
IN THE LITERATURE OF AZERBAIJAN- ABOUT GENRE DISCUSSIONS
«Revolutionary novels» are manifestation of the literature of socialist realism, according to researchers, first of all, which create in the Russian literature, the revolutionary perception of existence. The first revolutionary novels appeared in the creations of
Maxim Gorky, Dmitry Furmanov, Alexander Fadeev, Mikhail Sholokhov and etc. and
spread under the influence of the socialist revolution in the literature of other nations.
«So that, in all cases, the novels of the 20th and 30th years are a principal form of genre
of the new literary prose, especially in the novel that clearly focuses on the growth and
development of socialist realism (with national modifications and socialist essences).»[4,p.55]. In particular, after the Bolsheviks' occupation of Azerbaijan, socialization began in the country, and the first «revolutionary novels» formed as a result of
the emergence of socialist realism in Azerbaijani literature.
Abulhas's «The Way ups» (1930), «The World Is Destroyed» (1933), «Shamo» by
Suleiman Rahimov(1931, 1940), «Foggy Tabriz», «Fighting City» by M.S Ordubadi
(1933), «The Secret Baku» (1940), «Flooding» by Mehdi Hussein (1933-1936),»Tarlan»(1938), Mir Jalal's «The Man Who Revived» (1935), «The Manifesto of a Young
Man» (1939), Ali Valiyev's «Hero» (1940) these novels are considered the first revolutionary novels of Azerbaijan literature. The success of these novels should not be research only in the revolutionary genre, but also in the «genre imitation» of the modern
era. It is not true the success of these romans only to relate to apply revolutionary genre
with the demand of period and «immitation of genre». The transition of genres from one
literature to another is a natural process. Drama genres also entered into the Azerbaijani
literature in the 19th century, after MF Akhundzadeh from Western literature. Also
creation of enlihgtener and realistic romans until 1930 years related with influence of
Western literature to Azerbaijan literature. The main issue is the acceptance and understanding of the new novel model based on classical literature traditions.
If critics of the Soviet period looked for more features of socialist realism in these
novels, but today's literary critics, on the contrary, prefer national traditions. For example, Tehran Alisanoglu tries to analyze Suleyman Rahimov's novel «Shamo» from today's point of view in his research «The Truth of History, Witnessing of Literature». In
his novel «Shamo,» he concludes by explaining that the realistic perception of national
truths connected largely to the traditions of realism, and that «the romance of Azerbaijan's romantic prose in the novel has its place and trace (on the Shamo-Gamar line).»
«There is no revolution in the conflict, the composition of the work, the flow of events,
nor the content of the individual characters. The «revolutionary content» in Shamo has
no creative beginnings but is exotic and decorative. It does not rise to the level of social
conflict it is a backdrop to patriarchal intrigues…» [2, p.58].
It is true that in the novel character of Shamo's «very heavy development» as a
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revolutionary image and «failure of the revolutionary content to turn into a creative start
because of its exotic nature» these critical aspects also voiced by other authors. However, this does not mean to change the typology of the novel more than eighty years
later, to disclaim the initial genre of the work, which has emerged as one of the first
revolutionary novels in Azerbaijani literature and subsequently raising to the epopee
level. We can see another example. Tayyar Salamoglu don't be satisfied with the analysis of novel «The Manifesto of a Young Man» by Mir Jalal as « the work deals with
the struggle for Soviet empire in Azerbaijan» in the article of «The Eternal Sample of
Mir Jalal's Prose». At the down of the text, it looks for «expression of people's spirit»
in «national and human content.» And he sees it in the famous episodes of romantic and
realistic genre in the novel - Sona dosn't sell the carpet «at the train station English» and
reflects the misfortunate of Bahar. Even in protest scenes against British colonialism,
the writer assumes direct Russian-Soviet colonialism. Finally, he sees the importance of
the novel as reflecting a more humanistic idea than the «struggle for Soviet power in
Azerbaijan: «True literary literature has never created and would not create outside of
humanistic attitudes» [3, p.119].
It is wrong to disagree with the latest ideas, but that purpose does not justify removing the novel Manifesto of a Young Man from the revolutionary context of its existence.
It is a humanist purpose in the «realistic figurative works» inherent in socialist realism,
striving for «expression of the people's spirit», not reconciling with the «old world»,
looking for «national and human content» not only in the portrayal of reality, but in the
description of the «changing world». Colonialism and tyranny are at the heart of the
novel's general idea, which is also reflected in Sonia's romantic protest in the text, Bahar's bitter fate is also a direct revolution of Mardan and his allies against the «old
world.» All these are specifics of a «revolutionary novel» and according to our think;
the search for Soviet colonialism in the novel instead of English colonialism would
mean lessening the value of artistic work as a later intervention.
As examples show, today's literary critics try to deprive them of their «revolutionary
content», as they refer to Soviet period novels, and to search for national truths in the
realms of «realism» and «romance» hidden below them. This position does not challenge itself, as it noted that the essence of the first Azerbaijani revolutionary novel also
based on the national prose traditions.
The classics of the Azerbaijani realist genre, such as J.Mammadguluzadeh,
A.Hagverdiyev, Y.V.Chamanzaminli, described in their works a wide panorama of the
critical perception of national existence. Enlightenment and realistic works were enough
to understand the patriarchal nature of national life. The purpose of the «revolutionary
novels» of Azerbaijan is to understand and embrace revolutionary changes in the life of
the twentieth-century Azerbaijan, with the influence of internal and external factors. What
happen in the life of Azerbaijan in 1920-1950, what happen in the country, What the
Azerbaijani people witnessed and participated in the historical processes, the communist
ideology and the management of the socialist country in the country that caused it? How
do the Azerbaijani people get out of this trial and the «Soviet experiment» in general?
«Revolutionary novels» tell us these truths, which give us an idea of what was going on
in Azerbaijan during that period, in the first half of the 20th century.
In Soviet times, «revolutionary novels» focused more on the «victory of the Soviet
power» and on the «socialism building». However, these novels also reflect the complexities of the process, the protests and opposition in national realities, the contradictions between the public consciousness and the political processes, the character, ethnographic features of the Azerbaijani people, and the concrete realities of rural and urban
life. «It is no coincidence that, the problem of confrontation between national life and
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revolutionary truths is also widespread in works written directly about the revolution.
Revolutionary work, revolutionary activity, «socialist revolution», while finding the
concrete artistic expression of the existence, realism, life and prosperity of the Azerbaijani village in novels like «Shamo», «The Man Who Revived», «The World Is Destroyed», «Tarlan», «Hero». «Is described in a very abstract, widespread way - just as
'work', as an event ...» [1, p. 133].
Today we can «recreate» the spiritual climate, the contradictions, the difficulties, in
the whole unity time and space socio-moral context of the Azerbaijan in the samples of
«revolutionary novels»
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О. А. Мисик
ТРОПИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТІВ:
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
У когнітивній лінгвістиці розуміння й вивчення мови антропологічно зорієнтоване, тобто спрямоване в ментальну сферу людини: мова розглядається як
«засіб формування і вираження думки, зберігання та організації знань у людській
свідомості, обміну знань» [1, с.19]; засіб концептуалізації й категоризації світу [2,
с.148]. У контексті цього підходу тропи розглядають як антропологічно зумовлені
явища у структурі мова – когніція.
Основною одиницею дослідження когнітивістики є концепт як складний лінгвоментальний феномен, що відображає специфіку сприйняття навколишньої дійсності культурною спільнотою. Проекція цього когнітивного утворення у вербальну площину реалізується різними мовними одиницями, у тому числі засобами
вторинної номінації (Т. Вільчинська, О. Каляденко, Г. Огаркова, М. Скаб, О. Чорновол-Ткаченко). Отже, тропи як когнітивно-вербальне явище відображають
особливості ментальної діяльності людини.
У структурі концепту більшість науковців розрізняють ядро і периферію [7,
с.417]. Тропи, що репрезентують індивідуальні знання, сформовані внаслідок
фізичних та ментальних дій особи і засвоєння нею досвіду минулих поколінь, як
асоціативно-образні вербалізатори відносяться до периферії. Оскільки тропи розкривають смислове наповнення концепту асоціативно, через посередництво тих
чи тих дескрипторів, наділених певною парадигмою значень та уявлень, то часто
забезпечують емотивно-оцінну конотацію концепту, виявляючи нові концептуальні ознаки. Подібну думку висловлює В. Ніконова, яка тлумачить концептуальну метафору як образно-асоціативний шар концепту [5, с.219].
Т.Павлюк, досліджуючи особливості вербалізації порівняння як когнітивного
компонента тексту, звертає увагу на такі моменти: 1) лексичні компоненти
порівняння (суб’єкт та об’єкт) формують номінативне поле двох концептів, а основа порівняння репрезентує когнітивну ознаку, притаманну концепту; 2) когнітивна інтерпретація результатів опису семантики мовних засобів дає змогу виявити когнітивні ознаки, що формують аналізований концепт як ментальну одиницю; 3) інформативна достатність порівняльної конструкції уможливлює моделювання структури концепту (опис макроструктури, категорійної структури та
польової організації концепту) [6, с. 66].
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Щодо епітетів, то, на думку Ж. Маслової, вони також є однією з образних репрезентацій концептів, що фіксують наші знання про світ [3, с.102]. Д. Мінахін,
досліджуючи епітет із погляду когнітивної поетики та розглядаючи його як результат еволюції людської свідомості загалом і творчої зокрема, зауважує, що той
може виникати на основі взаємодії різних концептів, тобто може бути немотивованим прозоро, але мотивованим суб’єктивно (автор може бачити зв’язок між явищами, а читач – ні) [4, с.32-33].
Отже, перспективним напрямком лінгвокогнітивних студій є вивчення проблеми троп – концепт, що дає змогу проникнути в глибини ментальної сфери
людини, дослідити її на рівні поетичного твору, особи, етносу в синхронії чи простежити динаміку в діахронії.
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Т. В. Николюк, Н. В. Шкляєва
ДІЛОВА ГРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА ЗАНЯТТЯХ
ІЗ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
Мовнокомунікативна компетенція передбачає володіння певними мовними
уміннями, навичками, стратегіями поведінки. Дослідники з цим поняттям пов'язують дотримання мовних норм.
Як засвідчує практика, найбільше порушень мовних норм на заняттях із української мови за професійним спрямуванням у Луцькому національному технічному
університеті відбувається саме на комунікативному рівні, тому й слід звернути увагу
на завдання, спрямовані на формування правильного усного мовлення.
На парах необхідно давати можливість студентам більше висловлюватись,
провокувати їх на дискусії, ініціювати бесіди, доречним буде й проведення ділової гри до теми «Співбесіда з роботодавцем».
Ділова гра як метод стимулює мисленнєво-мовленнєву діяльність студентів,
формує навички спілкування. Вона імітує реальну дійсність, допомагає змоделювати чимало життєвих ситуацій. У процесі ігрової діяльності студент формує
певні типи соціальної поведінки, вчиться прогнозувати ситуації професійного
спілкування.
На актуальності ділової гри як методу наголошували й дослідники, як-от
Л.Іщенко [1], О.Лебідь [2], В.Соболєв [3] та інші.
Співбесіда з роботодавцем проводиться в парах, студенти грають по черзі;
одна пара грає, а інша слухає, аналізує, щоб потім взяти участь в обговоренні.
Під час вільного висловлювання учасники найбільше порушують акцентуаційні норми.
Варто студентам акцентувати, що існує подвійний наголос, як-от по́милка і
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поми́лка, зокре́ма і зокрема́, до́говір і догові́р, за́вжди і завжди́, закі́нчити і
закінчи́ти, відповісти́ і відпові́сти. Часто буває так, що студенти вагаються щодо
вибору правильного варіанта наголошення.
У процесі гри потрібно відзначати й смислорозрізнювальну функцію наголосу
в окремих словах, наприклад, ви́года (користь) – виго́да (зручність), типо́вий (характериний) – типови́й (стандартний; зразковий), відпові́дний (стаття або
слово) – відповідни́й (лист або нота), тер́ен (рослина) – терен́ (певне місце в суспільному процесі).
Учасники гри повинні навчитись грамотно структурувати розповідь про себе,
зважаючи не тільки на мовні норми, а й на психологічні особливості. Так, оповідь
під час співбесіди має бути короткою, але вичерпною. Необхідно наголосити на
своїх позитивних та негативних рисах, вживаючи такі слова-означення: сумлінний, старанний, креативний, відповідальний. Дуже обережно слід добирати
лексеми, що позначають недоліки: замкнутість, настирливість, невитриманість. Слів, що характеризують негатив, має бути значно менше.
Учасники гри доволі часто уживають суржик (поняв, канєшно, да та ін.), порушують орфоепічні мовні норми (вживанння м’яких щ, ч), лексичні (вірно
замість правильно, учбовий замість навчальний, приймати участь замість брати
участь, здавати екзамен замість складати іспит).
Подеколи студенти забувають вживати етикетні мовні формули: добрий день,
присядьте будь ласка, дякую за вичерпну відповідь та ін.
Учасники мають навчитись правильно розставляти акценти у розповіді та добирати доречні запитання про бізнес компанії, про шляхи досягнення цілей, про
стратегію.
Студенти мають навчитись володіти собою, вільно та грамотно висловлюватись, не порушуючи мовних норм.
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Н. В. Харитонова
ЕФЕКТИВНІ СПОСОБИ ЗАСВОЄННЯ ТЕМИ «ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ»
НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В АНГЛОМОВНІЙ АУДИТОРІЇ
Під час вивчення української мови як іноземної у студентів, які навчаються англійською мовою, виникають труднощі із засвоєнням української наукової фармацевтичної термінології. Отже, розглянемо способи засвоєння й вивчення спеціальної термінології, а саме теми «Лікарські форми» на заняттях з української мови.
Студенти починають вивчати спеціальні фахові терміні тоді, коли вже володіють початковими навичками спілкування українською мовою на рівні А1, тобто
з останнього семестру другого року навчання. Слід зазначити, що з необхідним
лексичним мінімумом студенти стикалися в інших дисциплінах, що викладаються
англійською мовою, наприклад, у курсі латинської мови, ботаніки та ін., що забезпечує тісні міжпредметні зв’язки.
Певну кількість загальноприйнятої лексики студенти засвоюють за тематичним принципом. А саме, тему «Лікарські форми» поділено на групи ліків за агрегатним станом: тверді форми ліків: гранули, пігулки, таблетки, порошки, драже,
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капсули та ін.; рідкі форми ліків: відвари, настоянки, розчини, краплі, емульсії,
екстракти ті ін.; м’які форми ліків: гелі, лініменти, мазі, пасти, свічки та ін.; аерозольні лікарські форми: аерозолі та спреї.
Для засвоєння термінів на цьому етапі можна запропонувати студентам роботу з текстами, в яких необхідно знайти назви лікарських форм і з’ясувати, до
якої групи вони належать. Ефективним практичним завданням є робота з наочністю, зокрема, ознайомлення з анотаціями до реальних лікарських препаратів та
співвіднесення їх із різними групами лікарських форм (наприклад, той самий препарат у формі порошку, розчину або мазі) тощо.
На подальших етапах вивчення термінолексики використовуємо вже речення
та тексти із зазначеним матеріалом. Завдяки такій роботі можна простежити якість засвоєння лексичного мінімуму, звернути увагу на слова, які складно зрозуміти іноземцям і які потребують подальшого роз’яснення та обговорення. Під час
вивчення термінологічної лексики необхідно «провести паралель між новою і вже
відомою інформацією, а також створити умови для такої організації діяльності
студентів, при якій частина інформації запам’ятовуються підсвідомо» [1,с.121].
Л. Селіверстова зазначає, що ті запозичення, які активно вживаються в сучасній
українській мові, але мають українські відповідники, треба вилучати на початковому етапі навчання, а вживати тільки українські слова [3].
Найбільшу цінність для методики навчання мови як іноземної мають термінисиноніми, один із яких – власне український, а інший – чужий за походженням.
Дослідниця М.Процик [2] акцентує увагу на тому, що чужий за походженням термін поряд із власне українським допоможе студентові-іноземцеві здогадатися про
його зміст. Погоджуємося, що іншомовні відповідники треба використовувати з
метою кращого запам’ятовування й засвоєння українського терміна й наголошувати на активному вживанні українського відповідника.
Для закріплення знань з фахової лексики, використовуємо такі вправи:
Вправа 1. Прочитайте речення. Перекладіть англійською мовою. Знайдіть назви лікарських форм. Розподіліть їх на групи (тверді, м’які, рідкі лікарські форми):
Густі та сухі екстракти приписуються у формі порошків, таблеток, пілюль, свічок. Настої готують з більш ніжних частин рослини (квіток, трави, листя), відвари – з твердих частин рослини (кори, коренів, кореневищ). Сиропи – концентровані розчини цукру у воді або в ягідних соках.
Вправа 2. Прочитайте речення. Перекладіть українською мовою. Знайдіть назви лікарських форм. Розподіліть їх на групи (тверді, м’які, рідкі лікарські форми):
Infusions and decoctions are aqueous extractions of medicinal substances from the
plant raw material. Paste is the thick ointment that contains more than 25 % of a
powdery substance. Tincture is the solution of active substance in alcohol.
Слід звернути увагу також на наочність – ефективний і дієвий спосіб пояснення
та засвоєння нових фахових лексем. Наприклад, з метою ознайомлення з прикладами
лікарських форм у реальному житті дуже мотивувальним заходом є проведення екскурсії до музею-аптеки, де досвідчений фахівець-фармацевт демонструє іноземним
студентам окремі лікарські препарати та дає пояснення українською мовою.
Отже, можемо зробити висновок, що для забезпечення ефективності засвоєння теми «Лікарські форми» є поетапність й системність в навчанні, тісні міжпредметні зв’язки та орієнтація на мовні збіги в українській та англійській мовах.
Для успішного оволодіння українською мовою як іноземною важливими є системність та ґрунтовно опрацьовані типові вправи на основі підібраних професійноорієнтованих ситуацій.
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А. І. Самохвалова, Н. Г. Онищенко
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ. ЙОГО ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
В наш час з розвитком сучасних інформаційних технологій відкриваються
нові перспективи для підвищення ефективності освітнього процесу. Все більша
роль надається самоосвіті, методам активного пізнання, дистанційним освітнім
програмам. Придбання нових знань, а також навичок, практично корисних і тих,
що застосовуються у роботі в епоху інформаційного суспільства, значно розширює можливості самореалізації, а також сприяє кар'єрному росту.
Дистанційна форма навчання поширена в багатьох країнах світу, а в Україні
робить поки що перші кроки, бо з'явилася порівняно нещодавно, але з кожним
роком вдосконалюється й розширюється. Дистанційна освіта являє собою можливість навчатися та отримувати необхідні знання віддалено від навчального закладу в будь-який зручний час [1] широко використовуючи комп'ютерні навчальні програми різного призначення, сучасні телекомунікації для одержання навчального матеріалу та спілкування. Вона включає сукупнісь таких заходів як [2]:
засоби контролю успішності студента; засоби надання учбового матеріалу студенту; засоби інтерактивної співпраці викладача і студента; засоби консультації студента програмою-викладачем; можливість швидкого доповнення курсу новою інформацією, коригування помилок.
Головним завданням дистанційного навчання є розвиток творчих та інтелектуальних здібностей за допомогою відкритого й вільного використання всіх освітніх
ресурсів і програм [1]. Головним в цьому виді навчання є наявність, а також розробка учбово-методичного забезпечення для самостійної роботи студентів. Лекційний матеріал може бути викладений у вигляді тексту, озвучений і доповнений відеоматеріалами. Під час дистанційного навчання значно збільшується частка самостійної роботи студентів. Тому впровадження дистанційного навчання потребує від
студентів високої мотивації, а також здатності до самостійної роботи та самоконтролю у процесі навчання, вміння вибудовувати власну освітню траєкторію, підвищувати комп'ютерні компетентності відповідно до нововведень і інновацій.
Дистанційне навчання має сукупність переваг та можливостей [2-5]: гнучкість
та зручність (можливість навчатися у певному місці, відсутність обмежень у часі
для засвоєння матеріалу, а також викладення матеріалу курсу з урахуванням підготовки, здібностей студентів); паралельність (можливість поєднувати основну професійну діяльність з навчанням); індивідуальний підхід до кожного студента; актуальність (можливість упровадження новітніх методичних, педагогічних, психологічних, розробок); матеріал не обмежується лише одним підручником і включає інформацію з кількох джерел, коментарів, посилання на статті і т.д.; модульність (розбиття матеріалу на окремі функціонально завершені теми, які вивчаються у міру
засвоєння, а також відповідають здібностям окремого студента чи групи); масовість (кількість студентів не є критичним параметром); економічна ефективність
(метод навчання дешевший, ніж традиційні, завдяки ефективному використанню
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навчальних приміщень, полегшеному коригуванню електронних навчальних матеріалів та мультидоступу до них); інтерактивність (активне спілкування між студентами групи і викладачем); відсутність географічних кордонів для здобуття освіти;
більші можливості контролю якості навчання, які передбачають проведення дискусій, чатів, використання самоконтролю, відсутність психологічних бар’єрів; збільшення часу для відвідування різноманітних гуртків, курсів та занять улюбленими
справами; можливість постійного моніторингу успішності навчання.
Але як і будь-яка форма навчання, дистанційна освіта має й свої недоліки, серед яких [4, 5]: труднощі соціалізації (перебування поза колективом може призводити до труднощів в ситуаціях вирішення конфліктів, співпраці з однолітками);
домашня атмосфера не завжди сприяє ефективному навчанню та запам’ятовуванню (можливість відволікання домашніми справами, дітьми, що не дозволяє достатньо сконцентруватися на занятті); недостатній контроль над засвоєнням одержуваних знань; студент може неефективно використати зекономлений час; можливість хакерського вторгнення в електронну базу даних; вартість (невиправдана оплата послуг в даній галузі освіти та різнотипність тарифів відповідно до
заданої регіональної специфіки).
Отже, дистанційна форма навчання вимагає послідовного вирішення ряду важливих завдань у сфері навчально-методичного, організаційно-нормативного,
програмного, технічного, а також кадрового забезпечення. Тільки тоді воно може
стати ефективною формою навчального процесу.
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С. Г. Телетова
КОНКОРДАНС КАК ИНСТРУМЕНТ ИЗУЧЕНИЯ
АВТОРСКОГО ИДИОЛЕКТА
Развитие новых информационных технологий способствовало расширению возможностей компьютерной лексикографии, появлению электронных словарей, которые постепенно вытесняют книжные словари (на бумажных носителях). Электронные словари имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными: они позволяют реализовать многие идеи, отсутствующие в обычных лексикографических
изданиях, дают возможность намного быстрее получать информацию, отвечающую
определенному запросу, оперативно вносить новые данные в словник и др.
Одним из актуальных вопросов современного компьютерного лексикографирования является создание автоматизированных версий так называемых конкордансов, или словарей-навигаторов, открывающих новые возможности в лингвистических исследованиях. Конкорданс (от англ. concordance – «согласие», «соответствие») представляет собой «список всех употреблений заданного языкового
выражения (слова или его части, словосочетания, фрагмента текста) в контексте
со ссылками на источник» [3, с.45]. Это особый тип словаря, главной целью которого является регистрация всех случаев использования тех или иных слов в некотором тексте или целом массиве текстов. Иногда конкорданс определяют как сло273

варь сочетаемости языковых единиц, словарь контекстов [2, с.85]. Иллюстративная база такого словаря может использоваться для решения широкого круга лингвистических задач: уточнения семантики слов, определения их синтагматических
и парадигматических связей, сравнения различных случаев использования одного
и того же слова, установления частотности употребления слов или их сочетаний,
выявления тематических групп лексики, составления списков слов по заданным
критериям, определяемым задачами исследования, и т. п. В отличие от обычных
словарей, которые ориентированы на литературные нормы, конкордансы нацелены на исчерпывающее представление лексики, фиксацию вариантов слова.
Этот тип словаря нельзя назвать абсолютно новым, он уже давно стал одним из
ведущих жанров авторской лексикографии, т. е. словарей языка отдельных авторов
(писателей, поэтов, ученых и др.) или их групп. Постепенно традиционный формат
конкорданса совершенствовался, обогащался дополнительными элементами, и в
настоящее время конкордансы нового поколения стали эффективной лексикографической формой, в ценности которой уже никто не сомневается. Созданию указанного типа справочника, отвечающего современному уровню филологической
науки, уделяется сегодня особое внимание. Усиление интереса лингвистов к конкордансам объясняется характерной тенденцией сегодняшнего дня – стремлением
преодолеть «гуманитарный» субъективизм при анализе явлений искусства
[4, с. 47]. Можно с уверенностью сказать, что конкорданс переживает свое второе
рождение. Об этом свидетельствует настоящий бум издания писательских словарей данного жанра, который мы наблюдаем в современной лексикографии. Так, в
последнее время было создано большое количество конкордансов к отдельным художественным произведениям тех или иных авторов или ко всему их творчеству,
например к текстам М. Ломоносова, к произведениям В. Даля, к публицистике
Ф. Достоевского, к творчеству С. Аксакова, стихам Ф.Тютчева, О.Мандельштама
и др. [1, с. 42]. Основная цель подобных справочных изданий – дать лингвистам и
литературоведам объективную лексико-статистическую информацию о словоупотреблении классиков, которая может стать основой для содержательного комментария и облегчит филологам изучение художественного языка того или иного писателя или стилистики какого-то конкретного произведения.
Современные конкордансы не только являются надежным поисково-справочным инструментом, но и обладают богатым исследовательским потенциалом,
служат существенным подспорьем в изучении индивидуальной творческой системы того или иного автора. Эффективное использование конкорданса позволяет
анализировать индивидуально-авторские приращения смысла, ключевые слова,
выявлять концептуальные смыслы, проводить контрастивный анализ лексиконов
разных писателей. Так, например, по данным соответствующих конкордансов,
слово сочувствие является актуальным для поэтических текстов Ф. И. Тютчева, в
стихах же А. А. Фета оно встречается только один раз. Зато самыми частотными
у Фета оказались слова душа, сердце, любить, земля, жизнь, день, ночь, звезды и
др. [4, с. 48–49]. Даже такая краткая количественная характеристика может послужить пищей для размышлений о текстопорождающих доминантах определенного
писателя, его поэтическом мире, об уникальности авторского способа языкового
выражения, манифестируемого лексиконом его произведений.
Таким образом, конкорданс, будучи достоверным источником эмпирического
материала, может быть перспективной базой исследования художественного текста в направлении «язык – идиолект».
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Т. В. Чубань, Л. В. Кардаш
ДИФЕРЕНЦІЙНІ ОЗНАКИ ВІДІМЕННИХ ДІЄСЛІВ
Категорії часу, способу, виду дієслова здавна привертали і продовжують привертати увагу дослідників. Про це свідчать численні наукові праці, в яких запропоновано різні тлумачення теоретичних засад цих категорій (Бондарко А. В. [1],
Русанівський В. М. [3], Вихованець І. Р. [2] та інші), а також праці прикладного
характеру.
Семантика дієслів тісно пов’язана з їх граматичними функціями. Широта граматичного діапазону дієслова дає можливість виділяти велику кількість диференційних ознак, що можуть бути покладені в основу його семантичного аналізу. У
традиційній граматиці виділяється 41 семантична група [4, с. 325].
Відіменні дієслова вживаються передусім як назви дій і процесів, значно рідше
– станів. Значення дії виражає переважна більшість відсубстантивних дієслів і
порівняно невелика частина відад’єктивних дієслів. Відсубстантивні дієслова із
значенням дії передають насамперед різні види діяльності людини. Проте похідний
характер таких дієслів спричинився до того, що їх зручніше диференціювати в
межах лексико-семантичної групи або безвідносно до неї за словотвірними типами,
тобто за словотворчими афіксами як виразниками словотвірних значень. Так, зокрема, серед відсубстантивних дієслів на позначення різних видів трудової діяльності людини виділяються дієслова кількох синонімічних словотвірних типів з
суфіксами -ува-, -и-, -а-, -нича-, -ствува-, що виражають словотвірне значення
«бути кимось за професією, видом занять тощо» (пор.: лісникувати, мірошникувати, пекарювати, директорувати, кухарити), а також дієслова з суфіксом -ува-,
що передає значення «займатися діяльністю, визначеною твірною іменниковою основою» (пор.: мародерствувати, вільнодумствувати, прожектерствувати).
Відсубстантивних дієслів конкретної фізичної дії, що вказують на
спрямування дії на певний об’єкт, значно менше, ніж вербальних. До них
належать дієслова з суфіксами -ува-, -и-, -ізува-/-изува-, що виражають
словотвірне значення «покривати зверху або обробляти чи забезпечувати тим, що
визначено твірною іменниковою основою». Відсубстантивних дієслів звучання,
на відміну від вербальних, зовсім мало. Це дієслова з суфіксами -а-, -і-, -и-, що
передають словотвірні значення «видавати, створювати те, що визначає твірна
основа» (пор.: кричати, звучати, верещати, шуміти) та «створювати, видавати
звуки, сигнали тощо за допомогою інструмента, названого твірною іменниковою
основою» (пор.: сурмити, трубити, дудіти). Відсубстантивні дієслова із
значенням мовлення, мислення та інтелектуальної діяльності у складі відповідної
групи, посідають помітне місце. Їх розрізняють не за словотвірною, а за лексикосемантичною ознакою, виділяючи відсубстантивні дієслова мовлення (мовити,
бесідувати, дебатувати і под.) та відсубстантивні дієслова мислення,
сприймання розумом (думати, мислити, розуміти, тямити і под.).
Із значенням дії вживаються лише ті відад’єктивні дієслова, які виражають
словотвірне значення «робити що-небудь якимсь за ознакою». До них належать
дієслова з суфіксом -и-, дії яких спрямовані тільки на зміну кольору предмета
(пор.: білити, чорнити, зеленити й под.), та дієслова з суфіксом -ізува-/-изува-, дії
яких можуть змінити будь-яку ознаку предмета (пор.: стерилізувати,
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модернізувати, стабілізувати, систематизувати й под.). Значно частіше це
словотвірне значення виражають префіксально-суфіксальні відад’єктивні
дієслова, утворені за допомогою суфікса -и- і різних префіксів (пор.:
випорожнити, витончити, уповільнити, подовжити, поліпшити, продовжити і
под.). На позначення процесів вживаються передусім відад’єктивні дієслова з
суфіксами -і-, -ну-, що мають словотвірне значення «ставати, робитися якимсь за
ознакою» (пор.: білити, блакитніти, дрібніти, тужавіти, худнути, гіркнути і
под.), та відад’єктивні дієслова з суфіксом -а-, що передають словотвірне
значення «ставати, робитися якимсь за ознакою в більшому ступені її вияву»
(пор.: важчати, глибшати, солодшати й под.). Значення процесу властиве тільки
поодиноким відсубстантивним дієсловам з суфіксом -і-, який вказує на
уподібнення за якоюсь ознакою до того, хто названий твірною іменниковою
основою, пор.: совіти, бараніти, збюрократіти.
Статичну ознаку передають відад’єктивні дієслова з суфіксами -ува-, -а-, що
виражають словотвірне значення «бути таким, як визначено твірною
прикметниковою основою» (пор.: хитрувати, скромничати, ліберальничати і
под.) та суфіксом -і-, що має словотвірне значення «виділятися певною ознакою»
(пор.: біліти, чорніти, темніти, сивіти, кругліти, горбатіти та ін.). Серед
відсубстантивних вживається небагато дієслів на позначення психічного або
фізичного стану людини (сумувати, морозити, температурити) та стану
природи (дощити, морозити).
Отже, відсубстантивні і відад’єктивні дієслова вживаються передусім як
назви дій і процесів, значно рідше – станів. Домінанту дієслівної системи
становлять вербальні дієслова із значенням дії.
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М. Г. Шемуда
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОПОНІМІВ
У РОМАНАХ В. ВУЛЬФ «MRS DALLOWAY»
У сучасній лінгвістиці спостерігається значний інтерес до проблем ономастики, тобто до вивчення власних назв, а саме – топонімічних одиниць, що зумовлено, зокрема, розвитком антропоцентричної парадигми мовознавчої науки. Вживання топонімів у романах відбувається переважно для позначення реальних
об’єктів, оскільки автори за допомогою їх описують географічне середовище.
«Топоназви створюють реальний фон для розвитку сюжету, композиції, локалізують місце дії, допомагають окреслити контури художнього простору, зображеного в творі» [1, c.96].
Проблемами топонімії займалися такі лінгвісти, як В. Д. Бєлєнька, Д. І. Єрмолович, В. В. Лучик, Є. М. Музя, Е. М. Мурзаєв, Н. В. Подольська, та ін. Великий
вклад у вивчення англійських топонімів внесли лінгвісти K. Cameron, E. Ekwall,
C. Matthews, P. Reaney, А. H. Smith, Е.Watts, тощо.
В.Вулф належить до письменників, наділених топографічним мисленням. У її
романі «Mrs Dalloway» портрети є дуже скупими, авторка здебільшого зображує
пейзажі з використанням різних типів топонімів. Роман В. Вулф «Mrs Dalloway» –
це один день з життя світської леді Клариси Делловей, у якому яскравими образами
276

стають описи вулиці, парки, будинки Лондона, і в кожному епізоді роману можна
віднайти елементи власне англійськості, чи то міського пейзажу, чи то домашнього
побуту. Тобто автором вживаються різні типи ойконімів: годоніми Arlington Street,
Oxford Street, Leadenhall Street та різні урбаноніми Picadilly, St. James’s Park,
Embassy, Mulberry’s shop, Buckingham Palace, Regent’s Park Tube Station etc. Усі
слова-маркери, до яких належить гідронім the Thames, урбанонім Big Ben) складають єдиний пазл образу Лондона і є невід’ємними елементами лондонського пейзажу, звичним для кожного лондонця, як сонце і хмари, дощ і вітер: Біг Бен і Темза
супроводжує усі дії персонажів, слугує фоном їхніх переживань.
Лондон поєднує людей у своєму постійному русі: герої слідкують за авто, що
везе втаємничену важливу особу, або літаком, який вимальовує над містом літери.
Авторка розмірковує про Букінгемський палац як символ влади, до якого вона
ставиться досить іронічно. Біг Бен є невід’ємним від лондонського пейзажу, звичним для кожного лондонця, як сонце і хмари, дощ і вітер. Біг Бен супроводжує
усі дії персонажів, слугує фоном їхніх переживань. Лондон В. Вулф відкритий в
історичному і психологічному часі. Він набуває міфопоетичних ознак і є своєрідним символом англійської культури.
… aeroplane rushed out of the clouds again, the sound boring into the ears of all
people in the Mall, in the Green Park, in Piccadilly, in Regent Street, in Regent’s Park,
and the bar of smoke curved behind (…) it wrote one letter after another [2,p.140].
Історії та долі всіх персонажів роману «Mrs Dalloway» пов’язані з Лондоном.
Місто та райони, де вони мешкають, визначають їх соціальний статус. Разом з
тим, тема Лондона невід’ємна від теми внутрішнього життя людини, душа і Лондон є центральними темами та мотивами роману. Лондонський текст суб’єктивний, мінливий, залежить від настрою і, навіть, статі персонажа, погоди, доби і
пори року. Усе це робить образ міста динамічним і повним.
Таким чином сукупність усіх характеристик Лондона в романі В. Вулф «Mrs
Dalloway» створює метафоричний хронотоп твору, оскільки будь-яке місто, тим
більше столиця, – лабіринт культурних й історичних знаків.
Отже, невід’ємною частиною творчості В.Вулф є вживання в її романах топонімів. Усі ці види топонімів пронизані культурноісторичним змістом, оскільки в
них відображається історія народу, своєрідність культури та побуту, що допомагає автору яскравіше зобразити дійсність.
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Sh. Abdullayeva
DIWAN POET ISMAIL BEY NAKAM
Seyid imam Nakam, who was a clerk, prose-writer, poet, critic, speaker, compositor, teacher, calligrapher, educational talented publicist and follower of Fuzuli's school
who was the classic poet of XIX century born in 1839 in the settlement Nukha (the
resident of God) in the estates which known as «mator araligi» in the family of Darvish
Mahammad bey. Originally he was a native of Shamakhi's Arabocagi, the grandson of
the well-known major Sadraddinbeyzadeh, known in the district Shirvan and Khaldan.
He continued creatively classic poem traditions in XIX century the literature of Azerbaijan and enlarged it with new esthetic context and forms of original figurative expression. As it turned out, the main figurative heritage of Nakam was written in classical
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style and events in the social and public life after the second half of the 19th century,
reinforcing the tendencies of enlightenment, turning the struggle against prejudice and
ignorance into prominence gave rise to new motivations in the literary and cultural environment. This led to a breakdown of some classic traditions. However, Nakam has
proved by his creativity that maintaining a traditional style can address critical criticisms
and realistic elements of social processes.
These are the works of the poet: 1. His works, based on Diwan traditions: «Khayalati-parishan», «Diwani-Nakam», «Hadisi- Latif» 2. The epic works according to Nizami Ganjavi's «Khamsa»: Works of «Farhad and Shrin»,»Leili and Majnun», «Ganjiadab». 3. The other works «Gazihane» writing-book, «Poets», Letters and altercations
written in poetry and prose.
When he working in the newspaper «Ziya», published letters and publicist speeches
with his signature, but sometimes without his signature. For example: This advertisement, published on the page (1-4) in the «Ziya» newspaper, April 13, 1883, «According
to a telegraph report from Alexandria, he sent two person policemen to put in order
baduyas who was fake Mehdi's supporters These articles and letters are in Nakaman (4,
4). According to our information, such a letter was written in the S-541 manuscript. We
find in this passage and other ghosts that the S-541 is in the cursive handwriting v.23a:
I am a compositor and I am human but my soul without you.
Since he was a calligrapher, he wrote material and historical poems to his friend,
but these were engraved on the tomb by another master (1, 39b):
Necə puşidə tutum eşqini kim, eşqində,
Əşki-gülgünlə yazılmış rüxi-zərdimdə xəttat
According to sources, this record in the Shafaq collection dated April 8, 1881, is the
speech of the Tiflis lawyer Pivayvaroev in relation to Nakam (5, 2). In this newspaper
on April 8, 1881, a person writing from page 1 to 4 requested that his name not be
written. Publicist articles and letters of «Ziya» newspaper dated April on 10 in 188 issue
№ 11 belongs to Nakam. The answers which had written by Nakam for Sir Shakhtaklinsgy have been published, in 1883, in the 17th and 23rd numbers of the «ZhiiyayiCaucasusiyya» newspaper and were spoken about political, social issues, and troubles
coming because of neglect of state. At the end of the speech was written: «There isn't
man of the world's hereafter if you want it give up the moment» (4, 3). Signature: This
is Ismi Sadraddinbayov's. Nakam's pseudonym «Ismi» is mentioned in this letter. He
also worked for the newspaper «Tunguc» and «Shafag».
We conclude that, one
of the proofs that Nakam was one of the strongest poets of his time is to place in the
personal libraries of the well-known personalities such as I. Afandizadeh, A. Imamzada,
A. Damirchizadeh, M. B Gadirbayzadeh of his works. Poet wrote the gazels with the
pseudonym «Fani», «Ismi bey», «Ismail bey». To investigate the fact that he was at
travel, let's look at the following passages in the M-375 cipher:
Ey ki, ruxsarını seyr etməyə gəlmiş aləm,
Bu təmənna ilə, bu şövq ilə gəldim bən həm (1, 61b).
For being an educated poet, he opposed religious schools and advised the public to
open new schools and educate their children in these schools. Under the influence of
this propaganda, Abdulhamid Efendi, Yousif Efendi, Jamal Efendi, and others. the
priests were teachers, not clergymen.
Nakam olmayıb da, kim oldu kamyabı (1,60a)?
It is known that Nakam was buried in 1908 in the Khochik cemetery in Sheki.
Diwan notion in classical literature - In the history of the Muslim Oriental literature, the notion of divan plays an important role. This word is derived from the ancient
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Pahlavi language and literary meaning is the court, administrative organization, organizational structure collection of laws and so on. In literature, this word is referred to as
a collection of poets. Although the tradition of divan literature comes from the Arabs, it
was first developed by the Iranians and later by the Turks. The divan created by the
poets have their own unique structure, and the perfect sofa is also known as the «compositor». Divan usually begins with dibacha which considers introduction part. After
this tohvid and nat comes and then gazals and gasidas. And after composition paragraphs, muxammass, musaddass, saginames, rubais, qitas come. Tohvid, munajat, nat
have religious significance and they were traditional. Along with love, Divan's literature
focuses on socio-philosophical, moral-didactic, religious and historical themes. In addition, sometimes appositions from lyric works, also masnavichiks was added these divans. Also poet's divan, epic works were included the collection. The poems collected
in divan are usually arranged in alphabetical order.
Nakam has two divans. The first divan is «Khayalati-parishan», the second is the
work «Divani-Nakam». The first work is much larger. 6157 couples are the first creation
examples of the author. The poet worked on this divan for many years from 1868-1889.
The second divan was written later and is small. The M-40 encrypted manuscript
which was consider the first «Collection» consist of 1680 couples, was written in 1894.
This divan, which coincides with the perfect period of its creativity, is remarkable for its
artistic and aesthetic value. But, although the M-375 encrypted manuscript was completed
in 1896, we thing suitable the same copy of it. As it is more extensive, it also includes his
letters. The sofa that Nakam inherits today covers lyrical, moral-didactic, socio-philosophical content typical of his time. The impression, the attitude and mood of the artist
from the events he has encountered throughout his life is compelling and emotional in the
ghazal genre. He has put together a presentation of the topics he chooses.
Dibacha: Dibacha is an introduction part, was written in prose and poetry. As a rule
it begins with prayer and applause for Great God, worships and ruler. Gitas in Dibacha
are as poetry term two, or more 9-10 couples, not the couple matla and maxlas, the name
of consistent rhyme form of poetry.
As we know, genres of gazal and gita are different from each other not only for the
absence of matla and magta couples but also according to subject and structure of they.
Poetry parts in dibacha are only 37 couples. The poet, after praising Allah, praised
the Prophet Muhammad. Nakam showed his love for God by using the names «Sura»
on his couch for the place of Yasin, Taha (v.37a), the Gospel, Fatiha, Kaf.
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S. Khavari
THE VIEW IN THE CONTEXT OF THE NATIONAL SYSTEM OF
CULTURE TO THE PROBLEM OF FOLKLORE AND STATEHOOD
There are such unchanged structural unuversions in the national self-organization
of the nation, always repeated, which can be conventionally called the «mental space»,
the structures of ethnic behavior that have to be extensively studied. And these molds
were preserved only in folklore, as in no other institution. It is known that in ancient
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cultures folklore was the only social institution based on collective memory in the mass
dissemination of any idea and formation of public opinion. Even today, folklore has an
extraordinary intensity and scale due to for the realization of the effectiveness of its
functionality. The functionality of the folklore is primarily due to the fact that, unlike
the writing culture, it manifests itself on the basis of ready-made forms of collective
memory, thus facilitating the creation of a socially integrated field by sending informative signals. In this sense, folklore based on collective memory mechanisms, and its
related genres, along with all other features, are the foundation for the establishment and
formation of the statehood of the people as well as the preservation of the established
experience. Therefore, the folklore samples of Azerbaijan, especially the epic folklore
texts, perfectly reflect the traditions of statehood of our people.
From this point of view, in modern period the study of the role and place of folklore
in the formation of the statehood ideology of particular importance.
Thus, the transformation of folklore and statehood relations into the subject of scientific analysis in the context of Azerbaijani national culture has importance by two
aspect:
The first aspect, as we mentioned above, is related to the need for Azerbaijan to
create a general optimal and perspective ideological system as a whole within the complex socio-cultural, political and geopolitical conditions.
Historical experience shows that the ideology of statehood, as an act of self-sufficiency of the nation, usually occurs at a time when there is a threat to national existence
and is conducive to the revival of ethnic and national progress. In this sense, turning to
the statehood ideology at various levels, national ideological searches, above all informs
the national renaissance. The conceptualism of national ideology in the history of civilized nations, the forming of the ideology, on the one hand, is the summit of nationalmoral rise, the end of the renaissance, on the other aspect, it is a reliable and great foundation of the next new social progress.
The second aspect relates to the highly coincidence of the restoration of Azerbaijan's
independence to the acceleration of globalization process. At the moment, one of the
main tasks is to protect each nation's own national identity and the main duty is to protect
national-spiritual values from the foreign influences.
In close interrelation of these two aspects The problem of «folklore and statehood»,
and the role of folklore in the formation of national ideology has a special actuality.
According to the normalized culturological approach, ethnic culture carries the traditions of previous generations, which relate to ethnic living, mainly in the areas of labor
and living. Its special features include folklore - traditional cuisine and clothing culture,
occupations and art, folk medicine, etc. reveals itself. In most cases, this culture is verbal
and then gradually evolves into written culture. The quality of ethnic culture is largely
determined by the natural environment. It reflects the centuries-old experience of the
people, mythological encounters, belief systems and economic life formed under natural
conditions. Conservatism, succession and traditionalism are the main signs of ethnic
culture. In modern times, a number of details of ethnic culture have become emblems
and symbols that characterize some peoples. For example, in the context of modern
globalization, even the samovar Russians, pants Danish, sausage Germans, spaghetti
Italians have the function of «ethnic cleansing» the «national emblem». Ethnic culture
is the primary level of national culture when approached from the angle of view of the
diacrons. The national culture, however, is enriched mainly by written culture and
education. This enrichment is also reflected in literature and art, in science and
philosophy, in the socio-political and technological development of society. The most
notable achievements of national culture are the products of the most talented
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representatives of that nation, educated people, and, in a word, the elite. In this sense,
national culture is often reflected in the outlook of intellectuals. People with strong
national culture must have strong intellectual potential, intellectual elite. In other words,
the national elite is one of the most indicator of perfection of the national culture.
However, in all cases ethnic culture is the basis of national culture. Writers who
represent national culture include images and plots from ethnic culture, composers
'melodies and rhythms, architects' construction styles, and technologies that govern
policy makers etc. they are dreaming.
The relationship between national culture and ethnic culture is quite complex and in
some cases contradictory. Although some of the protected traditions do not meet modern
standards of living, ethnic culture is always prone to conserving archaicism. Ethnic
culture, which is more isolated, is alien to any change and innovation. If the ethnic culture
tries to protect the local, and even individual group living characteristics, behaviors and
so on. national culture also trend to save rapidly the differences between them.
In ethnic culture, the individual autonomy of the individual belonging to the
collective is formal. Here the ethnic group and collective itself is in the individual status.
Figuratively speaking, here the man speaking in the language of culture is a collective.
In national culture, «speaking» is exactly the representatives of national culture. They
are in the status of representatives of culture to which they belong.
National culture is characterized by an open system character that, in the context of
globalization, it faces the risk of being absorbed by other cultural systems. And the only
way to prevent this risk, to increasing the immunity against external influences, is to
constantly contacting with your ethnic culture. The biggest paradox here is that the
national culture is not in a cosmopolitan indeterminate space that the ethnic national
culture understand itself on the space and can pass to the concept of ethnos, nation,
humanity, neighborhood, region to space and cosmos. In this case, any social, cultural,
political, ethnic, spritual- morality differences in its structural integrity can be regarded
as separate fragments of a whole.
Thus, the constant appeal of the Azerbaijani national culture to the folklore
throughout the twentieth century was influenced by such factors as the self-preservation
of culture, the strengthening of the immune system, and the preservation of national
identity. This process is clearly observed in our national culture today. It is also important
to emphasize the fact that at different historical stages, different approaches are reflected
in the appeal of the national culture to the ethnic culture in according to that necessity for
that historical context. For example, at the beginning of the 20s century, the national
tragedy and ignorance at the level of national tragedy, the need to criticize the sociallysocially and morally and ethically negative in the language understood by the people and,
ultimately, to achieve national awakening tyristeric image of ethnic culture, represented
by Jalil Mammadguluzadeh, the representative of national culture, made his appeal to
Molla Nasraddin became necessity. The phenomenon of «Molla Nasreddin» in the public
consciousness of Azerbaijan in the early 20th century is a very interesting fact in terms of
activation of ethnic culture potential of the national culture in new conditions. Or, in the
60s of the last century, the ideas of ethnic-national awakening and national liberation
movement have focused on the socio-cultural level of the heroic epic «Kitabi Dede
Gorgud» in the image of writer Anar. It is possible to significantly increase the number
of such examples of relations between national and ethnic cultures.
In this context, the actualization of the theme of «folklore and statehood» in
scientific and public opinion since the middle of the last century is not only purely
scientific, but also a national public order. At present, research in this field is an act of
scientific and ideological support for the independent statehood at the expense of the
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ethnic cultural potential of the intellectuals, national cultural bearers of a nation that has
taken the fragile steps of its state independence in the context of globalization.
In the history of the development of each nation and ethnicity, the traditions of
statehood are, above all, an indication of the high level of cultural development that this
nation has historically achieved. Thus, according to the professional culturological
approach, state building as a self-organized model of ethnic community and the
organization of its various social institutions are, in the broadest sense, a cultural
phenomenon. Despite the fact that Francis Fukuyama, one of the most famous
sociologists of the 20th century, seems to be the main source of conflict on a planetary
scale, the state is one of the oldest institutes of human civilization to get rid of the chaos
regime that Thomas Hobs calls «war against all» [1, p.6].
The emergence of the state on the historical stage as a model of social selforganization stems primarily from the perfect statehood thinking that the ethnos created
it. The beginning of this path takes its starting point, as always and in everything else,
from Idea - the national statehood thinking of the people. Plato suggested that the state
was a derivative of the Idea ... let's create the idea of the police (in the state sense). In
fact, this idea existed until the time Plato expressed it. His acquisition of concrete
content in the Greek realism came true in the «police idea.»
Statehood as an idea (and it can be called the image of national state), has been
formed for many centuries in the minds of the people, in the collective ethnic memory,
with its functional possibilities gradually creating a tribe, tribal, tribal union, people,
nation, internal of social structure- state concentrate nation-centered turns passionate
energy. Thus, the evaluation of the problem of «folklore and statehood» in the context
of general culture, first and foremost, needs to look at this problem in the context of
collective thinking. The peculiarities of the quality of public opinion in relation to its
collective reality are its universality at the ethnic level. People's thinking is always a
dynamic, but nevertheless a metaphorical representation of images, plot and motives
related to archetypes, ensuring their stability in the flow of time, confirming their
universality at the collective level. Collective memory plays an important role in the
creation and formation of the state because it provides moral universalization for
individual members of the community to move towards the same goal within a single
socio-political structure and to unite around a particular idea. In other words, individuals
who are thinking through the same mechanisms of collective memory become societies
that can be easily managed by the state apparatus. This mission of folklore in ancient
societies is fulfilled by the state ideology at the present stage. Such an important role of
collective memory in public administration coincides with Karl Gustav Jung's notion of
«collective non-consciousness». According to K.G.Jung in addition to the personal level
of self-awareness, there is another important level, which is not based on personal
experience. He refers it to the level of inheritance. This deeper collective level is nonconsciousness. K.G.Jung writes that I chose the word «collective» because it is not
individual and non-consciousness [2, p. 249].
Folklore is also based on collective unconsciousness, as it is based on collective
memory. In the context of comparing the folklore of any particular people or the ethnic
culture of different peoples of the world, Jungyn has a clear understanding of «collective
unconsciousness» to understand the phenomena of plot, plot and motivation, and the
phenomenon of universality in folklore. In this regard, it is necessary to welcome the
recent trends in the study of Azerbaijani folklore in this direction. We are more
interested in the role of «collective memory» and «collective unconsciousness» in
shaping the traditions of statehood in which this folklore is based in the context of this
study. Jung's consideration shows that the «collective unconscious» observed in the
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depths of the human psyche plays a significant role not only in the formation, formation
of the state, but also in the development of other social institutions.
To clarify the problem of folklore and statehood, first of all, the following issues
must be identified in a mutual comparison: 1. Place and function of folklore in culture;
2. Place and function of the state in culture.
The study of folklore and statehood relations, both socially and culturologically and
socioculturologically on the investigation of national cultural context is a complex
problem in itself, and this complicates the complexity. Thus, folklore, on the one hand,
is an integral part of national culture. Diacron is an archetype, or subculture of so-called
traditional culture, and even an «ethnic core» that preserves its national identity and
maintains its structural integrity. Agaverdi Khalil writes: «Folklore is also understood
in the sense of ancient culture ... Elementary culture is a compilation of the possibilities
of subsequent manifestation in the capacity of the profession. is a continuous,
uninterrupted and sophisticated system that locates, extends, extends, and never loses
its genetic structure with at least one of its code, data, and schema levels at its earliest
beginnings» [3,p.12].
From the point of view of synchronicity, folklore is a cultural institution that
interacts with other elements of our modern culture and continues to live in the general
nation memory, even in modern imaging communication technologies and the Internet.
In addition, folklore is a layer that combines all significant elements of culture as a layer
of memory. To put it another way, folklore incorporates the cultural system in which it
is incorporated, as well as projected. Statehood is one of the important layers of the
cultural system, including folklore, based on the political self-expression and the selforganizing experience of society. From this point of view, folklore and statehood are
treated equally in the context of national culture. But on the other hand, statehood, one
of the main political layers of culture, also includes folklore as an essential element of
the cultural system projected by folklore. The most important quality of folklore is its
oral tradition or oral tradition. The political culture tradition, which is a combination of
habits, knowledge, and values related to state building and governance, is a verbal
tradition, or an oral tradition. For example, in ancient Turks the traditions of state
governance the word «tore» were transmitted through oral tradition from generation to
generation, and later to become «yasa» generation. About this Abdulqadir Inan writes:
«The term yasa (legal) in the ancient Turks is a term that has been widely used in Islamic
history and ethnographic literature after the Mongol invasion. Soon the word «yasa»
kept the place of «toru-ture» express the law and regulation in Goyturks, khaganlilar,
seljugs. No doubt the word «yasa» is definitely a Turkish word in terms of origin.
«Yasa» was nothing more than «toru» and rules, which were in force in ancient Turkic
khanates and passed from generation to generation orally» [4, p.222].
Consequently, all other knowledge, habits and practices related to statehood, based
on the ethnos' experience, are not just outside the universality called folklore, but also
in its semantic structure. This is the complex structure of folklore and statehood.
In our science of national philology and folklore, the problem of «folklore and
statehood» is often understood as the analysis of plots, images, motives, and even
symbols and symbols related to statehood in folklore. It is understood as choosing
examples of statehood in the face of the examples and analyzing them in the light of
history. This direction, which is quite necessary, is just one aspect of the problem.
Because, like all other areas of ethnos, the practice of statehood is preserved in folklore.
There is no other fund that can be saved. For this reason, folklore of any nation is rich
in historical ethnographic details of the people, symbols and attributes of countries that
have historically belonged to them. But it is also possible to approach the issue from
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another aspect. Folklore is also a socio-cultural institution that creates the experience of
statehood. That is, the accumulation of social structure, one of the important conditions
of statehood, is at the expense of folklore. Traditions related to statehood are driven by
its accumulative energy, its functional impact on the organization of the society, and the
experience gained from it becomes a practice. The practice is re-realized and participates
in the formation of the state at a higher level. That is, folklore creates the traditions of
statehood, gathers what they have created, and rebuilds it at the expense of the
collection. If we refer to folklore as a memory bank only, and then follow up and analyze
the conservation practice, then the essential functionality of folklore in national
statehood will be left out of the study. The simplest form of what we have mentioned
can be expressed in the form of «folklore creates a state».
In our current approach, national culture is in context, folklore and statehood are in
the textual status. However, this can be quite the opposite without violating any
scientific principle. That is, the study of national culture or statehood in the general
context of folklore, or of folklore itself, would not be a violation of any scientific
principle. First and foremost, folklore, national culture, and statehood are not just
sociological or separate sociological concepts, but sociocultural notions as such are the
institutions of social progress in society as a whole. reflects the essence, quality, and
meaning of the whole community, regardless of nationality or ethnicity.
We would like to mention one issue in particular. In the anthropological
approaching to the culture, the concept of «cultural universal» has a great importance.
Cultural universalism is a cultural phenomenon fact that is found in most peoples of the
world. American anthropologist George Murdock has identified more than 70 cultural
universes [5]. If we pay attention them, we will see that most of these cultural universals
are folklore artifacts. For example, include marriage institute, property rights, religious
customs, body decoration, collaborative labor, dance, funeral rituals, hospitality, games
and etc. directly related to folklore.
Folklore's participation in statehood is largely due to cultural universalism. More
precisely, it provides initial prescriptions for the organization of society within the state
through folklore, ethnic culture, cultural universalism. The structure of societies, which
is one of the important factors of the state, is firstly realized at the microsecond by the
cultural universalism represented by folklore, and subsequently, microstructures
combined with separate cultural universes create relatively larger social structures. The
state then integrates those social structures within the largest macrostructure state.
Mythological encounters also play an important role in the formation of social
microstructures within a single social system. According to us the ancestor cult, based on
an archetype «wise old man,» acts as a concentrated nuclear body, concentrating cultural
universes within a single system. Thus, in the Turkic peoples, the head of the state, the
ruler, in fact, is the transformation of the ancestral cult. The ruler is the guarantor of the
whole existence of the state. The «energy» that ensures the existence of the system is
diversified and emitted from it. This power in the ruler is more than the militaryadministrative power it possesses in the system of state institutions, it is the power of
mythical energy that has been accumulated in the myth of the people for many centuries.
The state is a social institution itself. And statehood, in the most general sense, is
historically accumulated experience, based on the social self-organization and
management of the society, the regulation of individual and individual relationships,
and, consequently, the ideological basis for state establishment. This practice, along
with other ethnic knowledge, has been preserved in the folkloric fund in the most
conservative manner. Even in the 11s century, Mahmud Kashgarli has written that «el
galmas toru galir» («The state may lost, but tradition is always alive»). He also served
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the statehood by writing that proverb in the history, expressing the continuity of folklore
traditions in folklore. So the main goal is to keep the idea alive.
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G. Nabiyeva
SUPPORTİNG THE İDEAS OF HUMANİSM
İN OUR MOTHER TONGUE BOOKS
(SECOND HALF OF XIX - EARLY XX CENTURY)
The intellectuals of Azerbaijan, who lived and worked in the second half of the 19th
and the beginning of the 20th centuries, viewed the idea of creating a humanistic society
as a whole system, referring it to all segments of society and to all its citizens. Our
national educators clearly understood that it is only half the work to arm and nurture
older people with progressive ideas. Because the future of the nation depends on minors
and the growing generation. It is important to understand that creating a humanistic
society is a prerequisite for success. Without the humanist laws and regulations in the
national social reality, without the feeling of humanism, love and kindness in the
citizens, without the popularization of those feelings and feelings, no progress, no
independence, no national revival and rise to power. Thus, in order to achieve the
desired goal, it is essential to bring up the young generation in a humanistic spirit. It is
necessary to make the most of the training facilities and training channels needed to
carry out this urgent mission. Of course, mother tongue textbooks and reading books
were in the foreground. The propagation of ideas of humanism in our native language
textbooks begins with rhyme stories in the textbook «Rabiul- atfal» (Spring of Children
1878) by our prominent enlightened poet Seyid Azim Shirvani(1835-1888). The book
includes «Nushirawa's hunt», «The scientist's response to the tyrannical king», «The
Hajaj and Dervish», «The Khan and the Dehkan», «The Poor and the Tyrannic»,
«Complaint of the lower class to the upper level « The narrative touches on the
importance of humanity in stories and the problem of justice. Also, some of the materials
in the textbook «Basiratul-etfal» by Rashid bay Afandiyev (1863-1942) were devoted
to humanism. Among them are the poem «A Fair King», «Stories of the Fair», «Tahir
and Nabi», «Fairness», «The Greedy and Lavish». We can come to this conclusion by
summarizing what is being said. At the beginning of the second half of the 19th and
19th centuries, which was considered a national renaissance, textbooks and reading
books dominated the channel. Because these channels were the first source of
knowledge of the growing generation. That is why national educators, wishing to raise
the young generation in the humanistic spirit, well-aware of the importance and
necessity of this, have paid special attention to the provision of textbooks and reading
books on this subject. They were well aware that an individual who did not grow up
with humanistic ideals could not be a true citizen, a member of a useful society, a perfect
person, or a person with a national and human feeling. It is impossible to create a
humanistic and progressive society in the future without massing the ideals at the
community level and converting to a common social mission. We have come across a
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lot of valuable material written in our native language textbooks and reading books as
we speak. «Rabiul-atfal» (S.A Shirvani), «Homeland language» (AOCernyayevski),
«Basiratul-atfal» (R. Efendiyev), «First year» (M.Mahmudbekov), «Second year»
(M.Makhmudbeyov). Mahmudbekov and others), «New School» (M. Mahmudbeyov,
A. Sahhat), «The Collection of Literature» (F. Agazade), «Child's glasses» (A. Shaik),
«National Reading Book» (A. Shaik) and so on. The works on the pages of textbooks
as well as a number of extracurricular reading books played an important role in the
spirit education of the growing generation at that time.
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Т. Мухтарова
ПРОБЛЕМА ЖЕНЩИНЫ В ДЕТЕКТИВНОМ ЖАНРЕ
(ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ЧИНГИЗА АБДУЛЛАЕВА
«ОСЕННИЙ МАДРИГАЛ» И ИЛЬГАРА ФАХМИ «АКТРИСА»)
Детективный жанр основан в XIX в. – 1841 г. произведением Эдгара Аллана
По «Убийство на улице Морг». В литературу Азербайджана детектив вошёл романом «Береговая операция» Джамшида Амирова в 50 гг. ХХ в. Впоследствии
несколько авторов обратились к этому жанру и создали произведения, соответственно его законам. В детективных произведениях Чингиза Абдуллаева «Осенний мадригал» и Ильгара Фахми «Актриса» рассматриваются моральные проблемы общества. Произведение «Осенний мадригал» Чингиза Абдуллаева написано в жанре классического детектива в ограниченных рамках. Несмотря на некую внешнюю простоту, оно охватывает глубокую тему – положение семьи, позицию мужчины и женщины в семье, проблему гендерского равноправия, вдобавок некоторые политические темы в азербайджанском обществе. События происходят в замкнутом пространстве, в одном бакинском дачном комплексе. Мать становится убийцей своего сына, из-за его увлечения с Гёзель – женой близкого родственника. Жена убитого Нармина жалуется на невыносимость абсурдных моральных законов, созданных против женщин. Например, на то, что после смерти
близких, женщинам даже не разрешается отправиться на кладбище, похоронить
усопших и попрощаться с любимыми, на то, что в то время как, женщинам не
разрешается даже взглянуть на чужих мужчин, походы мужей по чужим женщинам вне семьи абсолютно не возбраняются. Даже думать о других мужчинах, считается для женщин самым страшным грехом. Они находятся в тисках моральных
и физических ограничений общества.
Эсмира намеревается перешагнуть через эти преграды, но Дронго со своей
стороны не способствует этому. Вдове убитого Нармине никоим образом не разрешат прервать оковы бывшего замужем женщины. Она будет изнывать под их
тяжестью всю оставшуюся жизнь. Родственница Гузель решается на авантюру и
то, на что она отваживается, приводит к трагедии. Пожилая мать семейства не в
состоянии даже близко допустить и воспринять такую вольность: дело заканчивается убийством собственного сына. А другие исследователи относятся к анализу «Осеннего мадригала» с другого аспекта. «Хорошо было бы, если такие жен286

щины, как Эсмира, подумали бы в первую очередь о духовном здоровье, об оздоровлении своего духовного мира. Тридцатипятилетняя здоровая женщина, будучи обеспечена всеми благами, желает изменений в обществе, хочет вместе с
мужем иметь ещё одного друга. Это желание не только вопреки азербайджанским
обычаям в отличие от других государств, в нём кроется внутренняя тяга к безнравственности. Этого можно увидеть в Эсмире».
Произведение Ильгара Фахми «Актриса» относится к психологическому детективу. События развиваются по двум сюжетным линиям. Точно также и в этом
произведении преступления совершаются в двух соседних бакинских дачах. По
неизвестным причинам убит банкир Вагиф Фаталиев. Вскоре обнаруживается
тело его юной жены Лалы. А под конец, находят тело молодого писателя, проживавший в соседней даче – Руфата Гусейн-заде (он и убийца банкира и Лалы). А
причины, приведшие к убийствам, весьма странны и неожиданны. Молодая актриса, выйдя замуж за банкира, подчиняется его воле и оставляет сцену. Скучающая одна дома Лала интуитивно узнала о случайном воздыхателе с соседней дачи
и в её душе воскресло желание снова играть и творить, словно на сцене. Женщина
входит в роль и возбуждает в душе тайного единственного зрителя противоречивые чувства – интерес, любовь, ревность.
Оба произведения написаны согласно требованиям и строгим законам классического детективного жанра в узком, замкнутом пространстве, но по содержанию они затрагивают очень больную тему нашего общества. Эти совершенные
произведения раскрывают зависимое положение женщин в патриархальном обществе, в азербайджанских семьях. И «Осенний мадригал» Чингиза Абдуллаева,
и «Актриса» Ильгара Фахми, весьма многогранны с точки зрения литературного
анализа.
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СЕКЦІЯ IX
ДОСЯГНЕННЯ НАУКИ
У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ,
ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Т.О. Гайворонська
ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ФІЛОСОФІЇ І ПСИХОЛОГІЇ
В ДОСЛІДЖЕННІ ФЕНОМЕНУ СНОВИДІНЬ
Проблема взаємовідносин філософії і психології у сучасному науковому світі
є питанням подальших перспектив розвитку самої психологічної науки. Ця проблема постала з відокремленням психології від філософії у XIX столітті. З того
часу вона була предметом багатьох дискусій в філософії і психології, і на даний
час також є актуальною. В останні десятиліття психологія набула значного впливу
на всі сторони людського буття, що не в останню чергу пов’язано з дуже складними умовами життя сучасної людини. Професія психолога стає «модною»: оволодіння психологічними знаннями дає можливість людини краще пізнати свій
внутрішній духовний світ, побудувати ефективні стосунки з навколишнім світом
та близьким оточенням, і нарешті, для багатьох приєднання до «родини психологів» стає засобом заробляння грошей, оволодіння методами маніпулювання
людською психікою. За таких умов сучасний стан психологічної науки характеризується відривом теоретичної психології від її практичних напрямів.
Переважно практична спрямованість розвитку сучасної психології обумовлена
не тільки потребою в спеціалістах-психологах в усіх сферах суспільного буття, а й
намаганням психології бути самостійною, експериментальною і максимально
об’єктивною наукою. Сучасна практична психологія націлена на розробку методів
дослідження різних психічних феноменів, на оволодіння засобами впливу на
емоційний стан людини, її розумові здібності, що привело до відокремлення різних
психологічних дисциплін від єдиної психологічної науки. Як справедливо зауважив Е.Гуссерль ще у 20-ті роки минулого століття, що «психология не хочет
больше быть наукой о «душе», но стремится стать наукой о «психических феноменах». Если она этого хочет, то она должна описать и определить эти феномены со
всей логической строгостью» [1,c.695]. Погоджуючись з Е.Гуссерлем, слід зауважити, що у визначенні та описанні психічних феноменів психологія повинна використовувати не тільки дані нейробіології і когнітивних наук, а й тисячолітній досвід
філософії в пізнанні свідомості, розуму, чуттєвого сприйняття та інших здібностей
людини. Це важливо ще й тому, що логіка є саме філософською дисципліною.
Проблема взаємовідносин філософії і психології має неабияке значення для
дослідження такого феномену як сновидіння. Сни і сновидіння були темами роздумів філософів з самого початку існування філософії. Відокремившись від філософії, психологія почала вивчати психологічні феномени, зокрема і сновидіння,
за допомогою експериментальних методів, які вона запозичила з фізіології. Психологія відмовилась від філософських концепцій сновидінь, вважаючи їх недостовірними і умоглядними. При цьому слід зауважити, що і філософські дослідження феномену сновидінь, хоча і мали умоглядний характер, однак відрізнялись скептицизмом щодо ролі сновидінь в пізнанні, їхнього зв'язку зі свідомістю.
Проблема сновидінь, правдивості в передаванні їхнього змісту суб'єктами
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психологічних досліджень стала предметом філософських дискусій в другій половині 20 століття. Проти скептицизму відносно сновидінь і їх сутності, скептицизму щодо характеру і впливу сновидінь на життя людини висловилася в своїх
статтях Дженіфер М.Віндт [3], яка проаналізувала в своїй статті причини скептичного ставлення філософів і психологів до цієї проблеми. По суті, проблема такого
ставлення до феномену сновидінь пов'язана з розумінням сутності цього феномену, що пов'язано, перш за все, з методом вивчення сновидінь.
Для наукового вивчення сновидінь необхідно розробити і визнати достовірним
метод, який повинен привести до очикуваних результатів його дослідження. Зрозуміло, що незалежно від того, проводяться дослідження сновидінь в лабораторіях
сну, чи сновидіння досліджуються окремою невеликою групою осіб, яка проводить
дослідження сну і змісту сновидінь за допомогою систематичного ведення журнальних записів, репортажи о сновидіннях дослідники отримують від першої
особи, яка є суб'єктом цих досліджень. Скептичне ставлення до цих репортажів о
сновидіннях пов'язано із суб'єктивним описом їхнього змісту. Однак слід зауважити, що без суб'єктивного, феноменального досвіду в пізнанні сновидінь наука не
зможе досягти в цьому питанні серйозних результатів. Відмова психології від
інтроспекції як суб'єктивного методу, який не може, на думку вчених, призвести до
серйозних відкриттів, не привела при цьому до видатних відкриттів в психології за
допомогою об'єктивних методів. Мова йде не тільки про вивчення сновидінь, а й
про дослідження будь-якого психічного феномену, а також про дослідження феномену людини як цілісного і унікального явища. Як справедливо зауважив Е.Гуссерль, «по причине …объективизма психология не может подойти к теме души в
присущем ей собственном смысле, т.е. в смысле деятельного и страдающего Я. Она
может, расчленив, объективизировав, свести к жизни тела и индуктивно обработать
оценочное переживание и опыт воли, но может ли она …взять своей темой разум,
хотя бы как «предрасположенность»?» [1, с.661].
Відкриття американськими фізіологами Н.Клейтманом і Ю.Азеринські парадоксального фізіологічного стану сну відкрили нові можливості в дослідженні
цього феномену за допомогою експериментальних засобів. Однак це відкриття
спричинило і критику, зокрема Нормана Малкольма, яка полягала в неможливості
наукового дослідження сновидінь з огляду на те, що спостереження за
фізіологічними ознаками періодів сну призвело до підміни критерию суб'єктивного
досвіду в описі сновидінь фізіологічним критерием. Слід додати при цьому, що
прагнення вчених-психологів закріпити за психологією статус наукової дисціпліни
призвело до відмови від багатьох концепцій, в тому числі і філософських суджень
про свідоме й інші психічні явища, які, на думку цих вчених, не відповідали критеріям науковості, а тому і не мали наукового значення. Це було помилкою, адже
небажання використовувати в своїх теоріях тисячолітній досвід філософських роздумів над проблемами свідомості, розуму і психіки людини в цілому призвело до
втрат у побудові власної методології і визначенні багатьох понять психології як
науки.
Повернемось до проблеми взаємовідносин філософських теорій психологічних феноменів і їх психологічних досліджень. Розробка філософських концепцій, зокрема концепцій сновидінь, неможлива без емпіричного дослідження
цього феномену. Емпіричне вивчення сновидінь, їх природи та функціонування
повинно відповідати критеріям систематичності і комплексності. Для цього необхідно задіяти методи різних наук, а саме: нейронаук, психології і філософії. Сновидіння є, перш за все, феноменом, головна роль в дослідженні якого належить
феноменальному досвіду окремих суб'єктів. Тому починати слід з емпіричного
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дослідження, хоча необхідність формування гіпопетичних теорій, як філософських, так і психологічних, є очевидною. На думку автора, слід погодитись із Е.Гуссерлем, що «истинный метод вытекает, однако, из природы подлежащих исследованию предметов, а не из наших заранее составленных суждений и представлений». [1, с.698]. Слід зазначити при цьому, що у вивченні сновидінь головною є
саме проблема методу, а також місця цього методу в теорії пізнання.
Відносно посилань Дж.Віндт на Діалог Платона «Тєетєт» [3], в якому йдеться
про ілюзорність чуттєвого сприйняття, яке не може бути істинним знанням, варто
зауважити, що істинне знання Платон пов’язував з пригадуванням. Пригадування,
за Платоном, засноване на пам’яті. Пам’ять є також одним із важливих психічних
феноменів, доскональне дослідження якого потребує чимало зусиль різних наук.
Можливо, нові відкриття у вивченні пам’яті дозволять розширити розуміння такого феномену як сновидіння.
У будь-якому випадку, подолання скептичного ставлення до наукового дослідження природи сновидінь і їх ролі в когнітивних науках, пізнанні сутності
людини можливо лише за умов визнання єдності філософських діалектичних
принципів пізнання і методів психології та інших наук, вивчаючих людину. Ігнорувати відкриття видатних філософів минулого неможливо. Психологія як наука
повинна бути діалектичною, і в цьому вона може спиратись насамперед на філософію. Американський філософ Дж.Лакофф справедливо зазначив: «…философия имеет значение. Она имеет большее значение, чем думает большинство людей, потому что философские идеи, формировавшиеся на протяжении столетий,
вошли в нашу культуру в виде картины мира и влияют на нас тысячами способов.
Философия имеет значение для мира науки, потому что концептуальные предпосылки, на которых основываются целые научные дисциплины, имеют обычно философские корни…» [2, с.211].
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Я. С. Слуцький
ФЕНОМЕН КУЛЬТУРНОГО ШОКУ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ:
СУТНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ
Навчання в іншій країні передбачає необхідність взаємодії з представниками
іншого соціокультурного простору, що, при відсутності відповідної адаптаційної
допомоги призводить до виникнення феномену «культурного шоку», який ми можемо охарактеризувати у якості прояву дискомфортних відчуттів в результаті
втрати чіткого усвідомлення того, як має вибудовуватися поведінка в новому культурному середовищі [1]. У більшості випадків, такий психологічний прояв має
місце у випадках, коли особистість перебуває в соціумі, правила міжособистісної
взаємодії в якому відрізняються від звичних для неї. Культурний шок має тенденцію до прогресування і складається з чотирьох основних етапів: етапу захоплення (характеризується захопленням новим культурним середовищем. Студенти
у межах цієї стадії готові співпрацювати з представниками іншого соціуму. Навіть
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при наявності нерозуміння певних культурних відмінностей, особистість відчуває
себе позитивно і приймає отримання нового досвіду), етапу ворожості (етап проявляється після того, як знижується рівень відчуття новизни від перебування у
новій культурі. Стадія характеризується відчуттям розчарування і депресії, а це
призводить до того, що студент переносить такого роду емоційні прояви на своє
нове середовище взаємодії, що призводить до розвитку негативного ставлення до
представників нової для себе культури. Позитивні відчуття від участі у новому
соціокультурному досвіді змінюються відсутністю інтересу та зниженням рівня
мотивації. У найбільш негативних випадках відбувається повне відсторонення
іноземного студента від участі в академічному і соціальному житті та замикання
на власних проблемах і, у підсумку, проведенні регулярного самоаналізу, що в
умовах наявності соціальної закритості (без отримання допомоги від консультанта чи психолога) призводить до розвитку депресивного стану і вимагатиме, у
майбутньому, більш складних реабілітаційних заходів. Тому, в таких випадках
необхідна участь іноземного студента в програмах Центрів психологічної підтримки, які діють при багатьох університетах і коледжах, наприклад, США), етапу
прийняття (що передбачає початок процесу прийняття незнайомих соціокультурних принципів. Врешті-решт це призводить до зміни ставлення іноземного студента до тих аспектів, які раніше вважалися проблемними. Особистість вчиться адаптуватися за допомогою налагодження міжособистісних контактів і вивчення особливостей нового культурного середовища [1]. Усвідомлення відсутності проблем у тих питаннях, які вважалися нерозв'язними дозволяє відновити мотивацію
і прийняти новий соціокультурний досвід), етапу відчуття домашньої атмосфери
(протягом цього етапу іноземний студент приймає нове культурне і соціальне навколишнє оточення, що формує психологічне відчуття домашньої атмосфери, не
забуваючи при цьому свої усталені культурні принципи).
Загалом, іноземні студенти реагують на явище «культурного шоку» різними
психологічними та емоційними симптомами, такими як: ностальгія, дратівливість, соціальна ізоляція, труднощі проведення комунікаційного контакту, відчуття втоми тощо.
Перш за все, іноземному студенту необхідно усвідомити, що у нього симптоми
саме культурного шоку (що можливо при проведенні аналітичних та самодослідницьких заходів, які використовуються під час соціально-педагогічного супроводу) та вжити відповідні дії (наприклад, взяти участь в програмі того або іншого
психологічного семінару або програми) для зниження негативного впливу цього
феномену на свій психологічний стан. Також важливим є розуміння того, що подолання негативних наслідків культурного шоку потребує певного часу та зусиль.
Крім того, варто враховувати індивідуальні особливості особистості іноземного
студента, які мають безпосередній вплив на кількість часу, необхідного для зменшення впливу культурного шоку та сприйняття нової соціокультурної ситуації [1].
Таким чином, нове соціокультурне середовище передбачає формування нового досвіду, чому сприяє, в першу чергу, побудова міжособистісних взаємин з
представниками нового соціуму. Процес адаптації може бути більш ефективним
у разі проведення особистістю адаптаційної діяльності, спрямованої на розвиток
навичок міжособистісного спілкування та зверненні до консультаційних центрів
та центрів психологічної підтримки при коледжах і університетах, що можуть надати як інформаційну, так і практично-спрямовану підтримку.
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І. О. Блохіна
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ТИПІВ ДЕСТРУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ
Однією з особливостей сталого функціонування соціуму на сучасному етапі є
конструктивність або деструктивність поведінки його членів. Перший тип поведінки є результатом розвитку свідомості і вдосконалення суспільством норм культури. Другий – деструктивний – характеризується домінуванням біологічних
регуляторів і в цілому є одним із видів соціальної небезпеки.
Деструкція, в залежності від певних ситуаційних, соціокультурних та індивідуально-психологічних факторів, може бути спрямована особистістю на саму
себе або назовні, виступати у вигляді імпульсивної, неусвідомленої, рефлекторної
або свідомої, продуманої поведінки. Виокремлюють такі типи деструктивної поведінки: адиктивна, антисоціальна, суїцидальна, конформістська, нарцисична, фанатична та аутична.
Психологічними особливостями адиктивної поведінки є прагнення до втечі від
реальності шляхом зміни свого психічного стану через прийом психоактивних речовин або постійної фіксації уваги на певних предметах чи активних видах діяльності,
що супроводжуються розвитком інтенсивних емоцій [5]. Особистість, схильна до
адиктивної поведінки характеризується недостатнім самоконтролем і самодисципліною, несформованістю функції прогнозу поведінки, низькою стійкістю до можливих
впливів оточуючої дійсності, схильністю неадекватно реагувати на фруструючу ситуацію, невмінням знаходити продуктивний вихід із конфлікту, відмовою від активності за найменших труднощів, часто поряд із завищеним рівнем домагань.
До основних видів антисоціальної поведінки належать деліквентна та кримінальна. Загалом антисоціальна поведінка визначається як така, що суперечить
правовим та моральним нормам, загрожує соціальному порядку та благополуччю
оточуючих людей [6].
Суїцидальна поведінка спрямована на виведення особистості із кризової ситуації, усвідомлення перебування в якій є для неї нестерпним і з якої вона не бачить іншого виходу (хоча об’єктивно такий вихід можна знайти). Людина переживає безнадійність, безпомічність через фрустрацію надзвичайно важливих для
неї потреб вищого порядку і через звуження свідомості мислення працює за логікою: або негайне вирішення проблеми, або смерть [2].
Основною особливістю конформістської поведінки є відсутність оригінальності у поглядах, звичках, принципах, прихильність до офіційних точок зору, некритичне слідуванням вказівкам людей, наділених владою, а також піддається психологічному тиску й маніпуляціям. Конформістська свідомість носить автоматизований характер, в ній відсутнє почуття відповідальності, розмежування добра і зла,
людина готова автоматично виконувати будь-які розпорядження керівництва [3].
При нарцисичній поведінці основними проявами є будь-яка форма самозакоханості, почуття переваги відносно інших людей. Нарцисична заклопотаність собою і своїм благополуччям є основною проблемою в людей, чия життєдіяльність
організована навколо ненаситної потреби одержувати підтримку і похвалу з боку
оточення [4].
Фанатизм пов'язаний з жертовністю, відданістю ідеї, яка поєднується з нетерпимістю до інших. Для людей такого типу характерні підвищена емоційність, неприйняття критики, навіть доброзичливої, на свою адресу. Фанатичне ставлення
формується в таких сферах як релігія (релігійний фанатизм), спорт (спортивний
фанатизм), музика (музичний фанатизм). Фанатична поведінка особистості спо292

нукає її до дій за психологічними законами групи та керованої особистості, людина не здатна критично ставитись до висловлювань кумира, ідола та усвідомлювати відхилення у власній поведінці [1].
Аутична поведінка – крайня форма психологічного відчуження, що виражається в униканні індивідом контактів з оточуючою дійсністю та занурення у світ
власних переживань. Цей тип поведінки характеризується відсутністю пристосування до дійсності та вимог повсякденного життя. Характерною ознакою зазначеного типу поведінки є емоційна холодність, емотивність, виникає почуття безглуздості існування [1].
Кожен з названих типів деструктивної поведінки при певних умовах може привести людину до катастрофи, а деякі можуть бути небезпечними для інших людей.
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Л. О. Гапоненко
ПОСТМОДЕРНІЗМ: РЕФЛЕКСІЯ В РОЗВИТКУ
АНТРОПОЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТА-ПСИХОЛОГА
Вступ. Зміна парадигми модерну (віра в об’єктивне знання, в науку, так звану
«освітню модель знань») на постмодернізм задає відкритість новому досвіду з розвитку антропологічного мислення. Зростає кількість наукових праць з
розв’язання педагогічних колізій в навчанні студентів завдяки формуванню філософської рефлексії (Д.О. Гомбоева [2], Г.Р. Латфуллін [3], А.А.Хачатрян [5] та
ін.). Здійснюється пошук удосконалення кількісного аналізу в емпіричних дослідженнях (David B. Baker, 2012; Peter McIlveen, Donna Schultheiss – 2012; І.Г.Утюж,
2014; С.Д.Хайтун, 2011 та ін.).
Доведено, що філософія постмодернізму сприяє високому рівню зворотної кореляції з рівнем тривожності (McCrae R. & Costa P. , 1991; D.E.Cooper, 2005). З
розвитком постмодерністської філософії в освіті стає все більш очевидним, що
постмодернізм сприяє находженню нових форм відносин людини із світом, нових
цінностей і критеріїв у всіх сферах життя. Педагоги здійснюють пошуки інноваційних технологій з розвитку антропологічного мислення студентів, створюючи
нові умови екологічної педагогіки вищої школи (А. Кмець, 2004; Л.М. Морозова,
2001; Л.М. Фанчак, 2015 та ін.).
Водночас, постмодернізм в освіті є достатньо новим і мало вивченим явищем.
Отже, виявлення закономірностей впровадження постмодернізму в освіту студентів-психологів є нашою метою, а висвітлення рефлексії в розвитку антропологічного мислення студентів-психологів становить завдання дослідження.
Обговорення проблеми. Стислий огляд постмодернізму в сучасному суспільстві, як нової філософії життя, дозволяє антропологічну культуру студента-психолога розглядати як складову впровадження постмодернізму в освіту (С.О. Расчьотина, 2016; Joseph Lee Rodgers and Patrick E. Shrout, 2018; N. C. Burbules). На підставі аналізу професійної підготовки студентів-психологів, автори сформулювали
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методологічну проблему в реплікації нових психологічних досліджень. Висувається нова парадигма до властивостей суб’єктів навчання (викладача і студента)
– це здатність зберігати любов, чутливість, розумність, мудрість в інтерпретації
психологічного матеріалу. Для таких здібностей зазвичай потрібні вміння розглядати предмет різнопланово, тобто рефлексивно. Посилаючись на положення У.Д.
Джонстона, цінність постмодернізму вбачається в зміні кута споглядання, яке можливо за умов рефлексивної свідомості для здійснення продуктивної нестабільності споглядання [4].
Дійсно, постмодерністична філософія прокладає в освітньому просторі професійного навчання студента-психолога принципи системності (системний аналіз) з нелінійним світосприйманням, еволюціонізм з антропологічними знаннями.
Згідно з припущенням за теоретичним оглядом, ми передбачаємо розвиток антропологічного мислення в парадигмі амплітудного саморозвитку студента. Зокрема, З.Бауман пояснює специфіку постмодернізму як певний стан ментальності,
відмінний від ментальності модерну «[Він] акцентує увагу на те, що з нами відбувається, в той час як «універсалізація» – на тому, що ми повинні, або що нам слід,
зробити. «Глобалізація» сповіщає про набуття якоїсь природності тими шляхами,
по яким розвиваються події в сучасному світі: сьогодні вони по суті безмежні і
безконтрольні, носять квазістихійний, незапланований, непередбачений, спонтанний і випадковий характер» [1, с. 152].
Означена амплітуда розбалансованості між громадським і приватним окреслюється і в освітньому просторі ВНЗ. Як правило ця проблема поки що піднімалася на рівні різноманітних педагогічних проблем, серед яких активізація пізнавальної діяльності студента стоїть в центрі (О.Анікевіч, 2009; Л.Губерський, 2012;
В.Л.Чуйко, 2000 та ін). Постає питання, за яких умов квазістихійність можлива в
професійному розвитку студента? Як не створити безконтрольний хаос: «Що
хочу, те й роблю» ?
Вбачаємо, що подолання безконтрольного хаосу криється в самій особистості
студента, де рефлексивні механізми задають самооцінку, самоаналіз, самоконтроль, самопрограмування, саморозвиток, самоактуалізацію. Рефлексія водночас є
базою і механізмом розпізнання людського в людині. Для психолога, рефлексія виступає знаряддям діагностики, корекцією психічних відхилень. Отже, рефлексію
ми розглядаємо як новоутворення особистості, стимулюючим знаряддям активності, цілеспрямованості та потягу до загальнолюдських цінностей. Рефлексія є «шляхом» входження в постмодернізм як методологічну орієнтацію антропологічного
розуміння сутності й природи психіки людини. Рефлексія розвиває лінгвістичну
культуру мислення й мову, формує здатність ідентифікації властивостей, притаманних людині, укріплює здатність використовувати мову як інструмент психологічної роботи.
Нині з’явилася значна кількість різних тестів на визначення рефлексії, які побудовані за змістом цього конструкту (Henderikus J. Stam, Leendert P. Mos, Warren
Thorngate - 2012). Посилаючись на їх досягненнях, в нашому дослідженні рефлексія
була застосована як засіб розвитку антропологічної культури мислення за вербальними і невербальними одиницями поведінки студента.
Оскільки антропологічна культура мислення є одним із чинників освітньої філософії, то саме з неї починається розвиток рефлексії, ознаки якої визначаються в: 1) когнітивній активності, здатності критично мислити і поборювати технократичне мислення в оволодінні психологічним матеріалом, критичним аналізом, гетерогенною інтелектуальною діяльністю в розпредмечені та структуруванні наукових положень психології;
2) афективних станах, на базі яких динамічно перебігають відтінки емоцій, формується стиль поведінки; 3) мотиваційний компонент, який має суб’єктну рольову
позицію, гнучкість адаптації індивідуального самовираження, автономність.
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Сукупність запропонованих вище пояснень, входить в опис антропологічної
культури студента – це не окремо замкнуті пошукові мисленнєві дії в чистому
виді, це і форма існування, яка пронизує духовну й поведінкову складову існування суб’єкта. Запропонована формула в некласичній філософії: «суб’єктсуб’єктних» відносин, набуває природної самозадоволеності.
Згідно логіки постмодернізму відбувається розвиток «Емпіричного-Я», яке
для студента-психолога є базою глибинного пізнання сутності психіки. Наприклад, складові психологічної інформації (теорії) сприймаються конструкціями
ідеальних об’єктів, які мають специфічні ознаки, властивості, індивідуальну неповторність. «І тут ядром постмодерністичного уявлення про науку виступає розуміння її в якості мовної «гри» [6]. Постмодерністичне мислення розширює розгляд наукових об’єктів в лексичному дискурсі, що надзвичайно важливо для викладача відстежувати відповідність розуміння теорії, якою оволодіває студент.
Висновки. Педагогічним інструментом в розвитку антропологічного мислення студента виступає рефлексія як можливість багатомірного сприймання сутності психічних закономірностей у відповідній її «конфігурації». Студент навчається розуміти антропологічний смисл загальнолюдських цінностей на трансцендентальному рівні. Наприклад, засвоєння поняття «свідомість» як новоутворення
в появі homo sapiens є ознакою «трансцендентальності», бо виходить за межі технократичного розуміння людини. Рефлексія в антропологічному мисленні сприяє
розвитку зрілості особистості студента-психолога, яка вкрай необхідна у вивченні
глибинної, трансцендентальної психології, зміст яких далеко виступає за межи
юнацького досвіду студента. Завдяки антропологічного мислення про сутність
психіки, студент опановує патологію психіки, різноманітності перверсії тощо.
Звернення до постмодернізму в освіті засвідчує чергу невирішених проблем, і цим
задає виклик до їх розв’язання.
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О. В. Кубрак
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДЛІТКОВОГО СУЇЦИДУ
Кілька років тому нас буквально захлеснув потік інформації, що стосується
дитячого і підліткового суїциду. Зрозуміло, подібна ситуація є приводом для занепокоєння суспільства.
Суїцид є одним з найбільш трагічних видів суспільної поведінки, що пов'язано
з втратою сенсу життя. Особливо трагічним є суїцид дітей і підлітків. За віком пік
суїцидів припадає на 15 - 16 років і практично не зустрічається у дітей до 8 років.
За статевою приналежністю більше схильні до суїцидів хлопчики. 92% дітей і
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підлітків, зробившиших суїцид, не потрапляли в поле зору спеціалістів.
Самогубства є другою за поширеністю причиною підліткової смертності після
нещасних випадків. Нерідко підлітки говорять про самогубство тільки для того,
щоб привернути до себе увагу батьків. Якщо зародилися хоч найменші підозри,
що підліток зібрався звести рахунки з життям, необхідно негайно надати йому
допомогу і підтримку. Наведемо кілька ознак, які можуть вказувати на схильність
підлітка до самогубства.
- Раптове віддалення дитини від своїх друзів або сім'ї може сигналізувати про
те, що у підлітка в голові зародилася думка про самогубство. Звичайно, для
підлітків характерно розривати і знову відновлювати контакти зі своїми друзями
і перебувати в напружених відносинах зі своєю сім'єю, проте, коли підліток відмовляється вступати в емоційні зв'язки з ким би то не було, це, як правило, поганий
знак.
- Бажання підлітка позбутися своїх особистих речей теж може бути сигналом
про те, що у нього присутні суїцидальні думки. Якщо дитина раптом роздала всі
особисті речі друзям або родичам, необхідно поцікавитися, в чому причина такої
раптової щедрості. Часом і цілком добрі, на перший погляд, справи можуть привести до трагічних наслідків.
- Якщо підліток говорить про самогубство, про те, що його все «дістало», що
його ніхто не розуміє, що всім стало б краще без нього, або що-небудь подібне, то
варто поставитися до подібних заяв з усією серйозністю. Необхідно постаратися
з'ясувати, чому дитина відчуває себе подібним чином. Якщо дитина не захоче говорити, потрібно спробувати знайти кого-небудь, кому він зможе відкритися.
- Багато підлітків, схильних до самогубства, характеризуються нестабільним
ставленням до своїх друзів. Підліток, яка зазвичай знаходився в колі друзів, раптово усуває від себе всіх друзів і товаришів і залишається абсолютно самотнім.
Він стає агресивним, демонструє насильство, накидається на своїх колишніх товаришів, в поведінці переважає епатаж, бунтівливість, свавілля. Все це може свідчити про те, що підліток схильний до самогубства.
- Якщо підліток схильний писати вірші або малювати, необхідно вивчити його
твори. Вірші, в яких йдеться про смерть, самогубство чи малюнки на похмуру тематику також можуть свідчити про схильність до самогубства, а також про
внутрішню боротьбу дитини з бажанням звести рахунки з життям.
- Раптова втрата інтересу до життя є ще одним тривожним знаком. Більшість
підлітків, які замислюються про самогубство, припиняють дбати про свій
зовнішній вигляд, втрачають інтерес до раніше улюблених активних розваг, не
приділяють увагу навчанню, а часом і зовсім відмовляються ходити в школу.
- Проблеми зі сном у підлітка також можуть бути пов'язані з думками про самогубство. Хоча вони можуть бути абсолютно різного характеру. Наприклад, деякі підлітки можуть постійно спати, щоб позбавитися від проблем реального
світу, які не дають їм спокою, а інші, навпаки, не в силах заснути через проблеми,
які їх гнітять. Якщо помітна наявність проблем зі сном у дитини, то необхідно
поговорити з ним і з'ясувати причину їх виникнення.
- Якщо підліток вже намагався раніше накласти на себе руки, і у нього знову
спостерігаються ознаки депресії, необхідно негайно звернутися за допомогою до
фахівця. У подібному випадку не варто чекати появи інших ознак, так як підліток
вже продемонстрував, що здатний, керуючись самими похмурими думками, спробувати позбавити себе життя. У такому випадку необхідна термінова допомога
фахівця, так як може виникнути ситуація, з якої вже не можна буде впоратися.
Суїцидальна поведінка у дітей і підлітків, маючи схожість з діями дорослих,
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відрізняється природною віковою своєрідністю. Їм характерна підвищена вразливість і сугестивність, здатність яскраво відчувати і переживати, схильність до
коливань настрою, слабкість критичних здібностей, егоцентрична спрямованість,
імпульсивність в прийнятті рішення. Нерідкі випадки, коли самогубство дітей і
підлітків викликається гнівом, протестом, злістю або бажанням покарати себе і
інших. При переході до підліткового віку виникає підвищена схильність до самоаналізу, песимістичній оцінці навколишнього і своєї особистості. В цілому це нормальне явище, але дитячо-підліткова емоціанально гіперчутливість часто закінчується трагедією. Тому всякий тривожний симптом повинен мати реакцію з боку
дорослого, що вже сформувався вся як особистість.
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О. В. Москаленко
ІДЕНТИФІКАТОРИ РІВНЯ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ
В ПРОЦЕСІ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Сучасні дослідження особливостей процесу міжособистісної взаємодії дедалі
частіше звертають увагу на проблеми розвитку емоційного інтелекту особистості,
як ключового компоненту, що характеризує динаміку, глибину та, загалом, результативність кожного акту взаємодії.
Поняття емоційний інтелект визначається як здатність до розуміння ставлення
особистості, які репрезентовані в емоціях, а також здатність до контролю та керування емоційною сферою на основі інтелектуального аналізу і синтезу [4]. За
твердженням Д. Гоулмена, саме емоційний інтелект відіграє головну роль в процесі взаємодії порівняно з інтелектом раціональним [2].
Розвинений емоційний інтелект сприяє швидкому орієнтуванню особистості
у змінних умовах. А саме, здатність ідентифікувати власний емоційний стан та
емоції оточуючих, обізнаність у можливих зовнішніх проявах та розуміння
траєкторії поведінки, тобто вміння спрогнозувати певну ситуацію, дозволяє правильно адаптуватися та скеровувати дії інших, з метою досягнення конструктивних стосунків.
Функціями емоційного інтелекту, за І.Собченко є [1]: 1) інтерпретація, що
уможливлює розшифровування емоційної інформації та створення власного «тлумачного словника емоцій»; 2) регуляція – забезпечення емоційного балансу особистості та адекватного зовнішнього прояву емоцій; 3) адаптація та стресозахисна
функція виявляються в актуалізації та стимулюванні психічних резервів людини
в складних життєвих ситуаціях; 4) активізація, що забезпечує гнучку спроможність до конгруентності у спілкуванні.
Розвиток емоційного інтелекту особистості призводить до формування ряду
компетентностей, а саме: психологічної компетентності, яка виявляється в
високому рівні самосвідомості, здатності до самоаналізу власних почуттів, знань,
можливостей, адекватної самооцінки та самоконтролі; соціальної компетентності,
що включає розвинену емпатію, здатності до співпраці та лідерства;
праксіологічної компетентності, яка включає розвинений мотиваційний
компонент, гнучкість у взаємних стосунках та здатність брати на себе
відповідальність. Зазначені компетентності в сукупності формують емоційну
компетентність особистості.
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Важливою умовою розвитку емоційної компетентності є здатність до
зчитування та інтерпретації зовнішніх вияві емоцій та почуттів людини. Так,
найбільш очевидними проявами емоцій є: 1) знак: вираз обличчя, поза, інтонації;
2) енергія: тонус м’язів, голосність, інтонація; 3) швидкість: швидкість мови,
ритм, рухливість [1].
Але, варто пам’ятати і враховувати можливість неадекватного вираження
емоцій партнерів по взаємодії з метою захисту, маніпуляції або через низький
рівень розвитку емоційного інтелекту. Такий тип взаємодії є неконструктивним
та несприятливо впливає на учасників спілкування.
Індикаторами низького рівня розвитку емоційного інтелекту є: надмірна
самовпевненість, роздратованість, страх перед будь-якими змінами, часта
конфліктна поведінка, нестабільність у стосунках, нездатність вислухати
співбесідника та постійне перебивання партнера по спілкуванню, невиправдано
несправедливе ставлення до оточуючих та пошук винних.
Формами неконструктивного вираження емоцій є: придушення емоційного
стану, маскування емоцій та симуляція, тобто демонстрація емоцій, що насправді
є відсутніми.
В той же час, особистість з високим рівнем розвитку емоційного інтелекту
здатна до конструктивного управління емоціями, що виявляється у вмінні
контролювати інтенсивність та силу емоцій, їх зовнішнє вираження, а також у
здатності довільно викликати певний емоційний стан [3].
Таким чином, високий рівень розвитку емоційного інтелекту допомагає
особистості швидко орієнтуватися та адаптуватися в процесі міжособистісної
взаємодії та вибирати оптимальні шляхи до побудови конструктивних стосунків.
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М. Г. Мурашкін
МЕТАПІЗНАННЯ КОМПЕНСАТОРНОГО ТРАНСУ
В РЕЛІГІЙНО-МІСТИЧНІЙ КУЛЬТУРІ
Постановка проблеми зводиться до того, щоб розкрити, як передається компенсаторний транс при метапізнанні в релігійно-містичній культурі, які має характеристики сам компенсаторний транс.
Аналіз досліджень і публікацій показав наявність матеріалів з приводу компенсаторних процесів у трансах людей і їх опис при метапізнанні в релігійно-містичній культурі. Наукова література зафіксувала те, що компенсація і зверхкомпенсація можуть при нагоді наблизити картину світу до дійсності, як це буває при
великих досягненнях художньої психіки [1]. Нам треба це показати в релігійній і
містичній психіці.
Мета дослідження – виявити компенсаторність трансу при метапізнанні в релігійно-містичній культурі, виявити характеристики компенсаторного трансу.
Виклад основного матеріалу треба почати з пояснення, що таке метапізнання.
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Людина має здібність усвідомлювати те, що вона думає. Вчені називають це метапізнанням [3]. Метапізнання – це коли людина відчуває світ не через призму
своїх думок, а напряму. Така направленість дає підстави демонструвати документальний опис трансових станів людини в релігійно-містичній культурі, виявляючи компенсаторний характер цих станів. Подібний опис – це фактично опис безпосереднього проходження стану трансу.
Транс – це змінений стан свідомості, при якому мінімізуються реакції органів
відчуттів на зовнішні подразники і контакт із зовнішнім світом звужується. Тому
нема чіткої орієнтації в просторі і часі. Але свідомість зберігає свою активність.
Тому можна казати не про патологічний нахил такого трансу, а про його компенсаторний характер. Більш того при компенсаторному трансі переживається внутрішній спокій і рівновага, коли перед цим були неспокій і неврівноваженість. Це
вказує на процес компенсації і на здорову психіку.
Тобто перед проявом трансу у людини не було того спокою і рівноваги. Це є
заснова наших подальших роздумів з приводу предмета наших досліджень. У людини незрозуміло відкіля може з’явитися чудовий настрій після глибокої скорботи [10]. Такі контрастні явища можна віднести до сфери психічної компенсації.
Морок у меланхолії компенсується гостротою зору й нападами ейфорії [9].
У нормальному стані компенсація безсвідома, тобто вона впливає на свідому
діяльність, регулює її безсвідомо [8]. Тому можна вважати, що компенсаторні
процеси притаманні трансовим станам, притаманні зміненим станам свідомості,
можна вважати це нормою.
У стані трансу може бути припинений рух й каталепсія [4]. Але це можна і не
відносити до патології, тому що при компенсаторному трансі у людини зникає
багато хибних думок і дій, припиняється та діяльність, яка не відповідає зміненій
дійсності. В історії містицизму ще з прадавніх часів описані подібні стани. Так
індійська психологія знала чотири стани свідомості: не спання, сон без сновидіння, сон зі сновидінням і «каталептичну свідомість», транс [7]. Транс проходить
червоною лінією крізь історію релігійно-містичної культури як апофатичний містицизм і має безліч документальних свідчень, фіксуючи можливості метапізнання. Тут багато документалістики, яка стверджує, що компенсаторний транс є
наслідком емоційних потрясінь. Це вказує на задіяність якраз компенсаторних
процесів емоційно-вольової сфери. Адже емоційна сфера може продукувати зовсім непередбачуване. У людини незрозуміло відкіля може з’явитися чудовий настрій після глибокої скорботи [10]. В стані трансу у людини можуть активізуватись креативні здібності інтуіції і продукуватись когнітивний акт, тобто інсайт, а
в релігійно-містичній культурі «осяяння», «просвітлення» [4]. Але сам зміст компенсаторного трансу, після того, як людина вийшла з цього трансового стану, не
може бути чітко переданий. Адже існує посттрансова амнезія і зміст трансу є невиразний в образах, прийнятих культурою.
Отже можна казати про творчість в трансоподібному стані [6], творчість, яка
чимось конкретно виражена і особливу творчість містика, який намагається хоч
якось виразити невиразиме, невиразне. Тут документальні свідчення відіграють
певну роль, якось передаючи процес метапізнання. Адже повторення тих чи інших характеристик компенсаторного трансу в документалістиці фіксує більшменш незмінне і постійне, на що можна спиратися не тільки науковцю.
Документалістика релігійно-містичної культури, торкаючись апофатичного
містицизму, фіксує те, що при компенсаторному трансі у людини зникає багато
дрібних суєтних думок. Водночас маса дрібних думок, суєтних думок зникає раптом. Це можна вважати процесом очищення від усього віджилого, неважливого.
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В апофатичному містицизмі компенсаторний транс позначається як «інше». Коли
це інше приходить, то воно очищує, додає сили [5]. І це не просто сила, а міцність,
могутність. В стані компенсаторного трансу людина розкріпачена. Але в голові
прибуває сила. В голові сила і міць. Ця сила якась таємна. Містик фіксує, що в
голові якась сила, наче з неї щось виходить.
Компенсаторний транс – це нормальний свідомий стан. Але людину покинула
усіляка дріб’язковість. Душа не знає спокою, поки не звільниться від усіх створених речей. І тільки тоді, спустошивши, спорожнивши себе, вона стає вільною [2].
Звільнення від ілюзій і забобонів, від усілякого неважливого і дріб’язкового –
важливий момент. Від цього важливого моменту як очищувальної процедури – і
всі інші характеристики компенсаторного трансу.
Деякі з цих характеристик можна назвати. Можна назвати сфери, з якими
пов’язані ці характеристики. Із сфер – це компенсація і медитація. Із самих характеристик – це: небажанність, безкомпромісність, безпосередність, безстрашність, буттєвість, вище, вищість, відстороненість, іншість, міцність, невибірковість, невідворотність, невідхилимість, недіяльність, недріб’язковість, незахопленість, необумовленість, нерухомість, несуєтність, присутність, розкріпаченість,
розчиненість, серйозність, теперешність, сила, чистота.
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Л. В. Пляка, А. Б. Ольховська
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ Я-КОНЦЕПЦІЇ
У МАЙБУТНІХ ПРОФЕСІОНАЛІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО СЕКТОРА
ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
Система вищої фармацевтичної освіти розвивається з урахуванням свiтoвих
тенденцiй i спрямoвана на пiдгoтoвку кoнкурентoспрoмoжних працівників зі сформованими професійними потребами і ставленнями до майбутньої професійної
діяльності. «Я-концепція», як центральна ланка самосвідомості майбутнього професіоналу, є джерелом професійних очікувань, уявлень та установок особистості,
що визначає готовність фахівця до професійної діяльності. На її формування
впливають як індивідуальні фактори, так і умови навчально-пізнавальної діяльності, створені у закладі вищої освіти.
У психологічній науці поняття «Я-концепція» виникло в середині ХХ ст. у руслі гуманістичної психології, де цілісне людське «Я» науковці розглядали як фундаментальний фактор поведінки та розвитку особистості. Своє бачення «Я-концепції» відобразили в наукових дослідженнях Р.Бернс, І.Дубровіна, М.Єникеєв, М.Заброцький, Я.Коломинський, А.Кузьмінський, А.Реан, К.Роджерс, М.Фіцула та ін.
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«Я-концепція» – це система уявлень індивіда про самого себе, образ власного
«Я», установка щодо себе та інших людей, узагальнений образ своїх якостей, здібностей, соціальної значимості [2, с. 531]. Вона впливає на самопочуття, мотивацію, успіх і розвиток професійних якостей особистості [1, с. 86].
Я-концепція, як центральна ланка самосвідомості майбутнього професіоналу
фармацевтичного сектора галузі охорони здоров’я, є важливим чинником виконання ним професійної діяльності. Вона причетна до регуляції форм активності
фахівця, є джерелом його соціальних очікувань, що визначає готовність чи неготовність до професійної діяльності.
Формування професійної «Я-концепції» у майбутніх професіоналів фармацевтичного сектора галузі охорони здоров’я полягає в поєднанні різних відомостей
про професію в одне ціле, залежить від механізмів, чинників та умов професійного розвитку. Механізмами розвитку професійної Я-концепції є: самовизначення
(орієнтація у системі професійних відносин); самоідентифікація (ототожнення з
майбутньою професійною діяльністю), самореалізація (виконання професійних
обов’язків під час виконання професійних обов`язків). Умовами професійного
становлення студентів є: формування професійної спрямованості, усвідомлення
завдань та вимог майбутньої професії, активність кожного студента в процесі навчально-пізнавальної діяльності.
Отже, формування професійної «Я-концепції» майбутніх професіоналів фармацевтичного сектора галузі охорони здоров’я характеризується змінами в мотиваційній сфері, корекцією та пошуком шляхів самовдосконалення і самовизначення особистості. Спочатку, професійна «Я – концепція» значно залежить від
впливу зовнішніх чинників (викладачів, студентів, фахівців під час проходження
навчальної та виробничої практики), але в подальшому вона відіграє самостійну
роль в житті кожного фахівця, як сформована потреба особистості.
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О. В. Савчин
СУБ’ЄКТИВНЕ ТЕПЕРІШНЄ
З ПЕРСПЕКТИВИ РАДИКАЛЬНОГО БІХЕВІОРИЗМУ
Суб'єктивне теперішнє є складним та елюзивним об'єктом дослідження. Ці
ознаки його дослідження полягають як в іманентній мінливості наповнення та
форми цього темпорального явища, так і у відсутності наразі єдиної та однозначної
парадигми щодо його визначення та дослідження. Навіть попри те, що про
теперішнє в рамках психологічної науки говорили ще з часів її заснування такі
видатні вчені, як Вільям Джеймс, Вільям Штерн та родоначальник
феноменологічного напрямку Едмунд Гуссерль, а після них цілий ряд інших
дослідників – Джон Мішон, Поль Фресс, Річард Блок, Ернст Пьоппель, Марк
Віттманн, Олексій Полунін – наразі ми маємо радше сукупність різних результатів
та позицій, аніж цілісну картину феномену суб'єктивного теперішнього.
Для нашого дослідження було обрано розроблений українським вченим
О.В.Полуніним
метод
безперервного
відмірювання
суб'єктивного
теперішнього [1]. Автором цієї методики було здійснено обширні дослідження та
інтерпретації їх результатів у рамках когнітивної парадигми та
феноменологічного підходу. Метою нашого дослідження було доповнити ці
301

здобутки моделями експериментів на ґрунті радикального біхевіоризму, який на
сьогодні є поряд із когнітивною та феноменологічною парадигмами одним із
найбільш ґрунтовних та широко застосовуваних.
Розглядаючи процес проходження сеансу безперервного відмірювання
суб'єктивного теперішнього (іншими словами, процес послідовного відзначення
меж суб'єктивного теперішнього) крізь призму радикального біхевіоризму [2], ми
отримуємо наступний опис та розуміння цього процесу. Респондент
ознайомлюється з інструкцією у словесній формі (пред’являється текст на екрані
монітору, за необхідності допускаються роз’яснення з боку дослідника).
Інструкція задає для респондента певне правило, а саме «відстежувати серед
послідовності особистих подій (private events) ті, які ним же самим визначаються
як межі суб'єктивного теперішнього», відповідно до якого ця поведінка матиме
своїм підкріпленням соціальне схвалення у вигляді «правильно пройденого
сеансу дослідження» (тобто ніяких спеціалізованих підкріплень в межах
експерименту не вводиться – слідування правилу базується на соціальному
схваленні як універсальному підкріпленні). Особиста подія «межа суб'єктивного
теперішнього» виступає для респондента дискримінативним стимулом, який
відповідно до інструкції спонукає респондента натискати на клавішу, тобто
зумовлює оперантну поведінку «натискання на клавішу». Підкріпленням цієї
оперантної поведінки є схвалення самим же респондентом свого визначення тієї
чи іншої особистісної події як межі суб'єктивного теперішнього. І попри те, що
респондент довільно визначає, яка подія буде розрізнюватися ним як «межа
суб'єктивного теперішнього» і взагалі, який вид подій є для нього цим
дискримінативним стимулом, із ходом сеансу та послідовними повтореннями
процедури «відзначення межі суб'єктивного теперішнього» респондент все
чіткіше й однозначніше визначає та розрізняє саме ті події, які для нього
виступають у ролі дискримінативного стимулу «межа суб'єктивного
теперішнього». Тому модель безперервного відмірювання дає змогу оформити
оперантну поведінку (shaping of operant behavior ) «визначення меж суб'єктивного
теперішнього (шляхом натискання на клавішу)».
Розглядаючи методику безперервного відмірювання меж суб'єктивного
теперішнього таким чином, можна окреслити низку питань, на які можна буде
дати відповідь у ході експериментального дослідження:
– Що виступає дискримінативним стимулом для поведінки «відзначення межі
суб'єктивного теперішнього»? Чи це якийсь один вид особистісних подій, чи
декілька? Наприклад, тілесні відчуття та субвокальні вербальні стимули, або
лише тілесні відчуття. Потрібно отримати від респондента вербальний опис цього
дискримінативного стимулу і на додачу здійснити порівняння цього опису з
описом межі теперішнього як транзитивного елемента згідно з феноменологічною
парадигмою.
– Розкрити механізм підкріплення поведінки «відзначення межі суб'єктивного
теперішнього». Для цього потрібно виконати такі завдання: а) перевірити, чи
слідування інструкції та оперантна поведінка «відзначення межі суб'єктивного
теперішнього» підкріплюються соціальним схваленням, зокрема у формі
субвокальної вербальної поведінки; б) поекспериментувати із введенням
спеціалізованих видів підкріплення, як-от короткочасним (1 секунда)
висвітленням повідомлення «ви відзначили межу свого суб'єктивного
теперішнього» на екрані монітору опісля натискання клавіші.
– Що обумовлює появу дискримінативного стимулу «межа суб'єктивного
теперішнього»? Іншими словами, як взяти її появу та прояв поведінки
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«відзначення межі суб'єктивного теперішнього» під стимульний контроль?
Таким чином суб'єктивне теперішнє отримує ще одну перспективу щодо його
дослідження, причому не просто чергову та відірвану від попередніх, але навпаки
– взаємоузгоджену та розширювальну.
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А. В. Шорніков
ПРОБЛЕМА ПОДОЛАННЯ УПЕРЕДЖЕНОСТІ
СТОСОВНО ПСИХІЧНО ХВОРИХ
У сучасному суспільстві прямо і відкрито забороняється дискримінація осіб
за будь-якою ознакою. Це прямо вказується у основному законі країни та інших
нормативних актах. Але, нажаль, досі у суспільстві розповсюджені дискримінаційні очікування і побоювання щодо осіб з певними захворюваннями. І
якщо стосовно туберкульозу і ВІЛ-інфекції ці питання вже почали широко обговорюватися, особливо завдяки пацієнтським громадським організаціям, то у сфері
психіатрії поки що суттєвих змін немає.
Одним із завдань підготовки майбутніх лікарів, відповідно до програмних результатів навчання освітньої програми зі спеціальності 222 «Медицина» є дотримання вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій діяльності [1]. На кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології ДЗ «Дніпропетровська
медична академія» МОЗ України» майбутні лікарі отримують знання з дисципліни «Психіатрія, наркологія». Розповсюдженість упередженості стосовно хворих на психічні захворювання зумовило мету дослідженні - визначення ступеня
інформованості студентів Дніпропетровської медичної академії (ДМА) щодо
ставлення до хворих на психічні розлади.
У дослідженні взяли участь 159 студентів 4 курсу ДЗ ДМА, які проходили
навчання на кафедрі в лютому-травні 2019 року. Для опитування використали розроблену співробітниками кафедри анкету. Опитування проводили на першому
занятті з дисципліни «Психіатрії, наркологія». Середній вік складав 20,7(3,06)
років– М(SD); частка осіб чоловічої статі – 30,19%.
Стосовно питання про обмеження в правах психічно хворих студенти перед
початком циклу дали дуже неоднозначні відповіді. Майже половина (44,7 % опитаних) запропонували безумовні обмеження для всіх психічно хворих, 54,1 %
підтримали ідею обмеження у правах для пацієнтів з певними психічними хворобами, а лише 1,2 % (один студент) вважає, що жодні правові обмеження для
психічно хворих не потрібні.
Подібні результати отримані і по питанню щодо наявності утиску прав
психічно хворих: 24,5 % вважають, що це розповсюджено, але це необхідно для
суспільства; 47,2 % також визнають наявність утиску, але через упереджене ставлення, 27,3 % зазначають, що утиску прав не має і все відбувається в рамках закону.
Таким чином у відповідях студентів ми бачимо реальне відображення побоювань суспільства стосовно хворих на психічні розлади, та розуміємо причини
дискримінаційного ставлення до таких осіб.
Для подолання описаного явища в навчальну програму з дисципліни
«Психіатрія, наркологія» внесені питання юридичних аспектів надання
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психіатричної допомоги. На практичних заняттях додатково розглядаються питання етичного ставлення до хворих на психічні розлади. Розбір на практичних
заняттях з дисципліни особливостей клінічного перебігу захворювань і особливостей поведінки психічно хворих також сприяє подоланню упередженості майбутніх лікарів стосовно пацієнтів з психічними розладами.
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Г. Г. Алиханова
ИГРА КАК ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Дошкольное детство – период познания мира человеческих отношений. Ребенок моделирует их в сюжетно-ролевой игре, которая становится для него ведущей
деятельностью. Играя, дошкольник учится общаться со сверстниками.
В отечественной психолого-педагогической литературе игра рассматривается как деятельность, имеющая очень важное значение для развития ребенка дошкольного возраста: в ней происходит ориентация в отношениях между людьми,
овладение первоначальными навыками кооперации (А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, Л. А. Венгер, А. П. Усова и др.) [2,с.66].
Немецкий психолог К.Гросс, первым в конце XIX в. предпринявший попытку
систематического изучения игры, называет игры изначальной школой поведения.
Для него, какими бы внешними или внутренними факторами игры не мотивировались, смысл их именно в том, чтобы стать для детей школой жизни. Игра объективно – первичная стихийная школа, кажущийся хаос которой предоставляет
ребенку возможность ознакомления с традициями поведения людей, его окружающих [4,с.82].
Д.Б.Эльконин полагает, что игра социальна по своей природе и непосредственному насыщению и спроецирована на отражение мира взрослых. Называя
игру «арифметикой социальных отношений», Эльконин трактует ее как деятельность, возникающую на определенном этапе, как одну из ведущих форм развития
психических функций и способов познания ребенком мира взрослых [6,с.78]. Играя, ребенок обретает себя и осознает себя личностью. Существует несколько
групп игр, развивающих интеллект, познавательную активность ребенка.
I группа – предметные игры, как манипуляции с игрушками и предметами.
Через игрушки – предметы – дети познают форму, цвет, объем, материал, мир
животных, мир людей и т.п.
II группа – игры творческие, сюжетно-ролевые, в которых сюжет – форма интеллектуальной деятельности.
Интеллектуальные игры типа «Счастливый случай», «Что? Где? Когда?» и т.д.
Данные – важная составная часть учебной, но, прежде всего, внеучебной работы
познавательного характера [6,с.92].
Детям дошкольного возраста присуще желание подражать всем сложным
формам деятельности взрослого, его поступкам, его взаимоотношениям с другими людьми. Постепенно общение между детьми становится более продуктивным и интенсивным. В эксперименте Курта Левина группу детей-дошкольников
приводили в комнату с «некомплектными» игрушками (у телефона не хватало
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трубки, для лодки не было бассейна и т.п.). несмотря на эти недостатки, дети с
удовольствием играли, общаясь друг с другом. Второй день был днем фрустрации. Когда дети зашли в эту же комнату, оказалась открытой дверь в соседнее
помещение, где лежали полные наборы игрушек. Открытая дверь была затянута
сеткой. Имея перед глазами притягательную и недостижимую цель, дети разбрелись по комнате, многие со злостью разбрасывали старые, ненужные уже игрушки. В состоянии фрустрации разрушились как игровая деятельность, так и общение детей друг с другом.
По словам Абрамовой, «именно в середине детства для полноценной уверенности в себе ребенку нужно общение со сверстником своего пола. Возможно, механизм этого явления еще мало исследован, но то, что ребенку нужны именно
«ребенки», а не взрослые, подтверждается фактами и исследованиями» [1,с.84].
Как отмечает Рояк, через отношение сверстников к игровым качествам ребенка
последний получает достаточно психологического материала для осознания динамических особенностей своего Я.
К концу дошкольного периода ребенок осваивает свое психологическое пространство и возможность жизни в нем [3,с.101]. Опасность этого периода состоит
в том, что ребенок еще не знает меры своим физическим и умственным возможностям, поэтому его воздействие на себя и окружающих может быть чрезмерным.
Поэтому взрослым людям принадлежит важная регулирующая и направляющая
роль в развитии личности ребенка-дошкольника. Чтобы найти подход к детям,
взрослые должны посмотреть на них с точки зрения развития, при этом, как указывает Г.Лэндрет, освободиться от своего мира реальностей и словесного выражения и войти в концептуально-экспрессивный мир ребенка, где естественной
средой общения для ребенка является игра [5,с.47].
Игра для детей дошкольного возраста – источник глобальных переживаний
динамичности собственного «Я», проба силы самовоздействия. Ребенок осваивает собственное психологическое пространство и возможность жизни в нем, что
дает импульс к развитию всей личности в целом. Доброжeлетальность, поддержка, радостная обстановка выдумки - только в этом случае любые игры будут
полезны в развитии ребенка.
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Sh. Hasanova
THE ROLE AND IMPORTANCE OF FAMILY CULTURE
IN FORMATION OF PERSONALITY
Family, social environment - school, teachers, labor collective, society, political regime of the state play an important role in the formation of a high cultural personality.
The family has a main role. The core of society is the social environment in which the
family is the bearer of national moral values, the gene pool of people belonging to the
family. As you know, the most important prerequisite for family happiness and longevity is communication between husband and wife, which is a psychological, cultural and
educational level, the relevance of their worldview, mutual respect, love, trust, under305

standing and relationships between them. Of course, children who grow up in such families will eventually become successful individuals. This is because the child's primary
education begins in the family. In the family, parents should respect their children, trust
them, control their activities, as well as promote high ethical culture, aesthetic feelings,
love for people and nature, and so on. they should cultivate such positive qualities. Family culture reflects not only the family, but also the national and universal values of the
people to whom it belongs.
Regardless of your future profession, with the advice of wise people of all ages and
nations, you should teach your children from early childhood: 1) to strive for nobility
and perfection, to be good and fair; 2) to strive for acquisition of scientific knowledge;
3) not to be shy when it comes to showing off their dignity; 4) assess the rights and labor
of others; 5) not losing hope and confidence; 6) remembering the benefits of any benefit
in knowledge, education and morality; 7) learn how to overcome the laziness of his
body, etc.
The family should give children the good education and proper training necessary
for their life activities, to gain the love and respect of those around them in society, and
to become successful personalities in the future. Parents are initial example for their
children. Parents can achieve their children's successful development, not with force or
punishment when bringing up them, but by their personal example as well as explaining
and convincing they what behaviors are wrong. A person’s culture affects both his future
activities and the social well-being of the nation and society to which he belongs. It is
the responsibility of parents to safeguard national traditions and values and to pass them
on from generation to generation. Considering one of the best family models in the
world, the Azerbaijani family has peculiar national cultural characteristics: love, friendship, hospitality, respect for elders, mutual assistance, solidarity, patience, trust, loyalty
and etc. Formation of a high level of family culture intends unity of word and action,
eliminating the contradiction between knowledge and behavior, to develop a personality
with national moral values, appearance and positive moral qualities. Certainly, a person
with all these positive qualities will have a high culture.
References

1. Bayramov AS, Alizadeh AA Social Psychology. Baku: QAPP - POLYGRAPH, 2003. 356 s. 2.
Mamedov F.T. Culturology, culture, civilization. Baku: OL LLC, 2016, 260 s. 3. Cuceloglu D. Human
and Behavior.Istanbul: Remzi Book House, 1990, 608 s. 4. Посысоев Н.Н. Основы психологии семьи
и семейного консультирования:Москва:ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004, 328 с.

Е. А. Криштаносова
СПЕЦИФИКА КУЛЬТУРЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ
Сегодня, в условиях глобализации, поддержание и формирование культуры толерантности приобретает все большую актуальность. Глобализация, расширяя
культурные границы, превращает мир в целостный социум, тем самым, изменяя
меру оценки «своих» и «чужих». Если раньше непонятное и неприемлемое существовало где-то далеко, не затрагивая напрямую, то сегодня, благодаря новейшим
коммуникационным технологиям, оно близко и непосредственно вторгается жизнь
этнокультурных сообществ, требуя незамедлительной реакции. «Свои» и «чужие»
оказались спрессованными в глобальных информационных потоках. Высокая
плотность сети глобальных международных, межгрупповых и межличностных связей не позволяет уклониться от контактов, остаться безразличным или нейтральным. В таком тесном взаимодействии резко возрастает опасность отторжения,
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вражды и прямых столкновений. Ведь все чужое и непохожее, по мнению психологов (в частности З.Фрейда и К.Лоренца), нередко вызывает у людей инстинктивную агрессию. И если взрослый человек в состоянии подавить агрессивные импульсы своего подсознания, то подрастающее поколение, в силу психологических
особенностей своего возраста, этого делать еще не умеет. Как показывают и социологические опросы, и – что еще печальнее – милицейские сводки – именно в подростковой и молодежной среде враждебность по отношению к «чужакам» проявляется наиболее явно и трагично. Поэтому одна из самых насущных задач современности – и особенно это касается поликультурного и полиэтнического пространства бывшего СССР – развивать чувство терпимости к «другому» с самых ранних
ступеней юности. Поэтому, мы полагаем, что формировать культуру толерантности необходимо с 15-16 лет. Именно в этом возрасте происходит интернализация
навыков и умений, полученных из внешнего мира, в систему «Я». В этом случае
приобретенные навыки трансформируются в осмысленные субъектом свойства, регулирующие поведение и жизнедеятельность. Недаром в одном из своих выступлений Генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор, обращаясь ко всем педагогам мира, отчетливо обозначил основные принципы обучения и воспитания
подрастающих поколений с точки зрения толерантного сосуществования народов
на планете Земля. Они таковы: 1) воспитание в духе открытости к «иному» – понимания других народов, уважению к многообразию их культур; 2) необходимость
отказа от насилия, использованию мирных средств для разрешения межэтнических
и межконфессиональных разногласий и конфликтов; 3) привитие идей альтруизма
и уважения к «другим», а также солидарности и сопричастия, базирующихся на
осознании как собственной самобытности, так и способности к признанию множественности форм существования людей и народов в различных культурных и социальных контекстах [2].
В связи с этим перед системой образования встает проблема воспитания нового
поколения, обладающего высокой культурой межнационального общения, способного преодолевать стереотипы и строить конструктивный диалог с представителями других культур. Следует отметить, что культуру толерантности можно сформировать только во время целенаправленных действий, обучающих взаимодействовать с товарищами на основе равенства и согласия в процессе решения творческих задач; умению сочувствовать, сопереживать, выражать свои чувства без агрессии и насилия, что в свою очередь помогает конструктивно разрешать конфликтные ситуации. Поэтому мы полагаем, что подобные занятия, проводимые в учреждениях образования, являются первым шагом на пути к будущему без ненависти.
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М. В. Крипчук
К. С. СТАНІСЛАВСЬКИЙ ЯК ФУНДАТОР
АКТОРСЬКОГО ПСИХОФІЗИЧНОГО ТРЕНІНГУ
У процесі аналізу творчої діяльності актора К. Станіславський приходить до
висновку, що акторська природа складається з безлічі елементів, які впливають
на якість акторської гри. Вправи акторського тренінгу з’являлися і розвивалися
разом з системою Станіславського. Сценічна теорія постійно перевірялася на
практиці.
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Дослідник М. Александровська пов’язує появу і ускладнення вправ акторського тренінгу з розвитком системи К. Станіславського і виділяє три етапи становлення системи [4]. Вже у 1935 р. (другий період) його система містить весь
перелік «елементів переживання», або внутрішнього сценічного самопочуття, і
«елементів втілення», або зовнішнього сценічного самопочуття. Коло «елементів» акторської психотехніки розширено до всіх властивостей і якостей творчого
апарату, серед них: увага, почуття правди і віри, внутрішній темпоритм, спілкування, логіка і послідовність, внутрішня характерність тощо. Елементами зовнішнього сценічного самопочуття є: міміка, голос, інтонація, мова, рух, пластика, фізична дія, спілкування і пристосування [97].
У цей період розвитку системи у К. Станіславського виник інтерес до йоги,
вправи якої спрямовані на досягнення м’язової свободи, зосередженості, руху
життєвої енергії прани.
Другий період становлення системи К. Станіславського і пов’язаний з нею
психофізичний тренінг актора було спрямовано на пошук нових способів проведення репетиції ролі, створення «лінії думки» як сполучної ланки всіх «елементів» системи.
Акторський тренінг цього періоду має свої специфічні особливості. По-перше, вже відомі вправи видозмінюються, синтезуючи кілька напрямків творчого
тренування. По-друге, акторський тренінг збагачується вправами, які запропоновані йогою.
Третій період (1930-1938) розробки системи пов’язаний з найважливішим відкриттям К. Станіславського у творчому процесі роботи актора над п’єсою і роллю
– методом дієвого аналізу. Дуалістичне уявлення про окреме існування зовнішньої фізичної природи і внутрішнього духовного процесу поступалося новому переконанню режисера про їх єдність. До такого висновку він прийшов у власній
практиці, до такого матеріалістичного висновку прийшли і фізіологи, дослідженнями яких К. Станіславський, безумовно, цікавився.
В процесі роботи майстер приходить до нових висновків. Розрізнені елементи
психотехніки, виявлені і вивчені за довгі роки практики, об’єднуються в єдине
поняття – дія, яка на сцені синтезує в собі всі елементи психотехніки, творчий акт
відбувається цілісною системою психофізичного апарату актора.
К. Станіславський так і не видав підручника «тренінгу і муштри» актора, але
створив основу всіх подальших пошуків. Основу вітчизняної театральної педагогіки становлять чотири практичні рекомендації К. Станіславського з побудови
програми навчання акторів: по-перше, всі елементи системи пов’язані між собою
і допомагають створенню органічного творчого процесу актора; по-друге, вправи
і етюди, що проводяться в перші роки навчання, повинні бути запропоновані й в
наступні роки на іншому, більш високому рівні; по-третє, всі вправи і етюди повинні бути доведені до можливої досконалості і можуть бути включені в концертні програми і показуватися глядачам так само, як дипломні вистави; по-четверте, тренінг в обставинах п’єси, ролі і тренінг-настройка на виставу повинні
бути складовою частиною єдиної тренінгової системи.
Вчення К. Станіславського є основою всієї сучасної театральної діяльності.
Все розмаїття театральних течій спирається на відкриття, зроблені режисером на
початку ХХ ст. і описані в книзі «Робота актора над собою».
Слід зазначити, що соратники й учні К.Станіславського – В.Мейєрхольд і
М.Чехов – продовжили пошуки і творчо розвинули акторський тренінг. В. Мейєрхольд створює теорію «біомеханічного театру», яка стала основою нової техно308

логії театрального мистецтва й особливої підготовки актора, що пов’язана з пластичним тренінгом. Він перший в театральній практиці запропонував вправи,
етюди та пантоміми в якості основного методичного матеріалу. М. Чехов створює
нові способи проведення репетіцій й виховання актора за допомогою вправ, що
розвивають сценічну уяву.
Слід зазначити, що система К. Станіславського свого часу багато в чому передбачала розвиток природничих дисциплін і викликала жвавий інтерес в середовищі вчених – психологів і фізіологів. Тому на третьому етапі взаємовпливу театрального мистецтва й наук про людину, що пов’язані з аналізом акторської творчості представників суміжних наук, було підготовлено грунт для подальшого збагачення психофізичного акторського тренінгу.
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О. А. Вакульчук
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ВІДДІЛ ПРЕСОЗНАВСТВА НБУВ:
НАПРЯМКИ РОБОТИ, ЗДОБУТКИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Відділ пресознавства (ВП) Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) утворено 1-го листопада 2016 р. на базі відділу газетних фондів
шляхом реорганізації. Підставою слугував Закон України «Про наукову і науковотехнічну діяльність» і Накази НБУВ: №15-осн від 29 березня 2016 «Про зміни в
організації праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» та
№57-осн від 03.08.2016 р. «Про внесення змін до структури та штатного розпису
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського». На даний час у штаті
відділу пресознавства 11 співробітників: 8 наукових, 2 провідних бібліотекарі і
провідний редактор.
Основною метою створення ВП є системне, комплексне дослідження газетної
періодики на основі вироблених методологічних засад, наукових принципів і методів дослідження; історико-пресознавчі та бібліографічні дослідження в галузі національної бібліографії періодики; науково обґрунтоване формування системи науково-інформаційних ресурсів традиційного та електронного типу на газетні фонди;
участь в електронній бібліотеці НБУВ «Україніка», цифровій бібліотеці історикокультурної спадщини; опрацювання проблеми розвитку комунікаційних можливостей доступу користувачів до ретроспективної та сучасної інформації, що містить
газетна періодика як джерельна база гуманітарних досліджень, а також представлення здобутків НБУВ у цьому напрямку в загальноукраїнському масштабі.
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського є найбагатшим сховищем газет в Україні, де на даний час зберігається майже 250 тисяч річних комплектів газет (понад 33 млн. номерів). Хронологічні рамки охоплюють ХVІІІ–ХХІ століття. Отже, газетний фонд НБУВ дає всі підстави для проведення узагальнюючих
наукових досліджень як теоретичного, так і науково-практичного характеру.
Наукова робота відділу виконується згідно з планом науково-дослідної роботи НБУВ за темою «Атрибуція та експертиза як складова досліджень книжкових та інших видів бібліотечних пам’яток: основи теорії та практики» (тема розрахована на 2019–2021 рр., науковий керівник – доктор історичних наук, директор Інституту книгознавства НБУВ Г. І. Ковальчук). Розділ теми, за яким працює
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ВП має назву «Історичні і бібліографічні дослідження газетної періодики
України: атрибуція, історія, контент» і спрямовується на вивчення і розкриття
джерелознавчого, інформаційного потенціалу газетної періодики шляхом наукового опрацювання масиву газет відповідно до сучасних вимог і завдань по створенню бібліографічного репертуару україніки та впровадження результатів досліджень через систему науково-довідкових видань, електронних інформаційних ресурсів і наукових праць. У рамках зазначеної наукової теми триває вивчення вітчизняної періодики ХІХ–ХХІ століть, «неформальної» преси, газет релігійних
конфесій (на даному етапі – лише тих, що зберігаються у фондах НБУВ). У 2019 р.
у відділі розпочато комплексне дослідження багатотиражної преси України.
Співробітниками відділу накопичений значний досвід практичної бібліографічної роботи, що базується на теоретико-методологічних, методичних засадах
національної бібліографії та національного бібліографічного репертуару. Результатом цієї роботи відділу є серія опублікованих наукових каталогів, бібліографічних покажчиків газет України. Друковані каталоги готуються на основі
спеціалізованих баз даних, адаптованих директором Інституту інформаційних
технологій К. В. Лобузіною для ведення каталогу газет.
У контексті формування електронних інформаційних ресурсів преси фахівцями ВП створено електронний каталог газет України 1816–2016 рр. з фондів
НБУВ, котрий репрезентує весь спектр газетної періодики України за 200 років і
є значним внеском у справу створення бібліографічного реєстру вітчизняних періодичних видань. У співпраці з відділом інформаційно-комунікаційних технологій на сайті НБУВ представлено цифровий ресурс «Електронна колекція газет»,
бази даних «Газети Росії 1732–1916 рр. у фондах НБУВ», «Національна бібліотека
України імені В. І. Вернадського на сторінках газет»; у відділі наповнюються службові БД «Науковці України у газетних публікаціях» та «Багатотиражні газети
України 1917–2016 рр. у фондах НБУВ».
Одним з напрямків діяльності відділу пресознавства є участь у роботі міжнародних та всеукраїнських конференцій, підготовка наукових публікацій у вигляді
статей, тез, друкованих каталогів і покажчиків, монографій з конкретних питань
за темою, зокрема, на 2020 рік запланована публікація монографії О. А. Вакульчук
«Багатотиражна преса України 1917–1941 років: становлення, розвиток, контент».
З метою запобігання дублювання і паралелізму в темах пресознавчих досліджень вчених різних наукових установ України відділ налагоджує конструктивну
співпрацю з провідними регіональними науково-дослідними центрами, насамперед, з Науково-дослідним інститутом пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки імені Василя Стефаника, а також науковими бібліотеками Харкова, Дніпра, Одеси та інших міст України. Ця співпраця реалізується через обговорення проблемних питань на Міжнародних і Всеукраїнських наукових конференціях, організацію спеціальних пресознавчих семінарів. Так, відділом пресознавства НБУВ упродовж 2017–2019 років організовано і проведено семінари і секцію у рамках роботи щорічної Міжнародної наукової конференції НБУВ «Бібліотека. Наука. Комунікація.»
Основне завдання на перспективу відділ пресознавства розглядає в контексті
удосконалення традиційних напрямків своєї роботи, що включає підготовку алфавітних друкованих каталогів та бібліографічних покажчиків періодики для максимального розкриття газетних фондів НБУВ, наповнення електронного каталогу газетних видань, створення повнотекстових баз даних для максимального задоволення інформаційних потреб користувачів.
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Л. Б. Демидчук, Д. І. Сапожник
УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ЛЯЛЬКА: МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ ВИРОБІВ
НАРОДНИХ ПРОМИСЛІВ (ДРУГА ЧАСТИНА)
У попередньому повідомленні [1] нами були коротко викладені результати дослідження одного з найбільш цікавих і загадкових різновидів виробів народних
промислів України – «ляльки-мотанки». На тлі світу сучасної дитячої гри, куди
впевнено і владно входять комп’ютерна техніка та ІТ-технології, традиційна
народна іграшка, зроблена вручну з природного матеріалу, сповнена позитивної
енергії, любові, ніжності, тепла, позбавлена буденної ужитковості.
Метою роботи було подальше дослідження різновидів сучасних виробів
народних промислів України – дитячої (і не тільки дитячої) побутової та сувенірної іграшки. Серед них треба виділити своєрідний оригінальний напрям фелтінгу
– особливу техніка рукоділля, в процесі якої за допомогою спеціальних голок для
валяння шерсті створюються малюнки на тканині або повсті, об'ємні іграшки,
панно, декоративні елементи, предмети одягу або аксесуари тощо. Оскільки
тільки натуральна шерсть має здатність звалюватися (утворювати повсть), на
практиці використовують два види валяння: сухе і мокре.
Але найцікавішими виробами, що отримують в результаті сухого валяння, є
валяні сувенірні вироби у вигляді іграшок [2], які по праву можна називати
послідовниками у створенні виробів народної художньої творчості.
Безумовно першими серед фахівців цього напряму творчості називають досить відомих майстрів з РФ – Н. Кравцову (рис. 1 а, б) та Т. Баракову (рис. 1 в, г),
а також майстриню з Харкова (Україна) О. Федорак (рис. 2).

а

б

в

г

Рис. 1. Авторські роботи майстрів народної творчості техніки фелтінг [2]

Рис. 2. Авторські роботи Олени Федорак (м. Харків) [2, 3]

Сучасне різноманіття іграшок вражає, але незмінною залишається мода на
іграшкові вироби ручної роботи. І поряд із зшитими з тканин популярними ляльками Тільда, валяні із повсті маленькі ведмедики, зайченята та ін., стають улюбленим декоративним предметом не тільки для дитини а і для дорослого.
Миколаївські майстрині Інна Данченко, Ксенія Культенко й Олена
Міщенко створюють дивовижні вироби з вовни, також використовуючи техніку
сухого валяння «фелтінг» для виготовлення об’ємних іграшок, прикрас і елементів одягу, використовуючи і таким чином зберігаючи стародавні народні традиції українського Прибужжя (рис. 3).
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Рис. 3. Авторські роботи майстринь фелтінгу Прибужжя [4]

Часи змінюються, а попит на вироби ручної роботи зростає. Тому з упевненістю можна стверджувати, що саморобна іграшка – не просто данина моді,
вона є традицією. При цьому аналіз структури світового ринку продукції творчих
індустрій свідчить, що він сьогодні є одним із самих динамічних сегментів економіки як розвинених країн, так і країн, що розвиваються. Згідно зі звітами ООН
обсяг світового ринку творчих індустрій за останні десять років зріс удвічі. А
Україна у цій загальній структурі займає частку лише у 0,14 %.
І сьогодні серед розмаїття сучасних іграшок милі та кумедні, «теплі» іграшки
з повсті у техніці фелтінгу набувають своєї популярності. Подальші дослідження
народної іграшки ручного виробництва вбачаємо у вивченні особливостей
іграшок, виготовлених із інших матеріалів, специфіки їх використання та поширення української народної культури через подальшу популяризацію виробів
народної творчості.
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Т. Й. Жалко
ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ЕКСПРЕС МАРКЕТУ «7/23»)
На сьогодні експрес маркет «7/23» ‒ це сучасні зручні магазини в форматі
convenience store, що поєднують самообслуговування із традиційною торгівлею
та розраховані на швидку й зручну покупку. На кінець третього кварталу 2018
року в активі компанії – 62 магазини в 4-х регіонах Західної України: Луцьк,
Рівне, Тернопіль, Львів.
Візитною карткою цих магазинів є оптимізований асортимент, великий вибір
свіжих продуктів, подовжений операційний час з 7-ї до 23-ї та додаткові сервіси
– зона приготування швидкої їжі, свіжа зернова кава, платіжні термінали, поповнення мобільних, ксерокс та Wi-Fi.
Стратегія торгового підприємства зумовлює рекламну стратегію: імідж торгового підприємства в рекламній кампанії, можливість і необхідність використання
тих чи тих засобів і носіїв реклами. До рекламної стратегії входить і створення
належного іміджу торгового закладу.
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Мережа експрес маркетів «7/23» має власну службу маркетингу, яка представлена відділом маркетингу та реклами. Вказаний відділ є самостійним структурним
підрозділом підприємства, який у своїй роботі керується чинними законодавчонормативними актами, наказами і розпорядженнями по підприємству і чинним
статутом.
Рекламна діяльність експрес маркету «7/23» складається з таких етапів: вивчення споживачів і покупців, товарів і ринків продажу цих товарів; cтратегічне
планування; прийняття тактичних рішень; оперативне планування; контроль
ефективності прийнятих з питань реклами рішень.
Планування рекламної кампанії розбивається на наступні етапи:
1.Розробка детального плану рекламних кампаній. 2. Розробка та узгодження
з керівництвом бюджетів рекламних кампаній. 3. Розробка рекламних матеріалів.
Постійне визначення ефективності проведеної рекламної кампанії. 4. Виявлення
потреб торговельного підприємства у проведенні рекламних досліджень. 5. Використання досвіду підприємств, що займаються виробництвом і розміщенням реклами. 6. Підготування договорів на розміщення реклами фірми. 7. Контроль за
виходом рекламних повідомлень у ЗМІ, на виставках і презентаціях, місцях реалізації товарів і послуг та інших каналів поширення реклами. 8. Аналіз ефективності рекламних кампаній. 9. Розробка звітів для керівництва підприємства й
аналітичних записок про хід проведення і результати рекламних кампаній.
Основною метою реклами є привернення уваги, викликання інтересу, передача споживачеві інформації та стимулювання його діяти певним чином. Недостатньо просто створити продукцію, важливо, щоб вона знайшла свого споживача. Тому рекламне звернення має повідомляти щось важливе і цікаве для споживача, щось виключне, особливе, чого немає в рекламі інших товарів чи послуг.
Звернення в рекламі повинно бути правдивим, доказовим, виголошеним доступно
та вчасно, щоб покупець звернув увагу саме на цей рекламований товар (послугу)
і придбав його.
Що саме рекламувати, як і скільки давати рекламних звернень, якого обсягу,
в якому оформленні, як часто оновлювати рекламний інтер’єр торгового закладу,
скільки грошей використати на рекламу ‒ все це становить рекламну тактику
експрес маркету «7/23».
На підприємстві використовуються різні види рекламних засобів та заходів.
Їх можна об’єднати у наступні групи:
1.Інформаційно-рекламні матеріали. Рекламні матеріали часто-густо використовуватись практично в будь-якому рекламному заході ‒ у розсилці, роботі з покупцями, під час ділових зустрічей, на виставці. На практиці часто суміщаються
ці та інші матеріали з метою відповідності тексту і оформлення вибраних рекламних матеріалів завданням, які на них покладає фірма, а також їх можливостям донести інформацію до покупця чи споживача. У рекламній кампанії використовують рекламні SMS-повідомлення, брошури, календарі. Також користуються популярністю такі рекламно-подарункові матеріали, як блокноти, пакети, ручки,
футболки, значки, брелоки та інші.
2.Реклама в періодичній пресі. Реклама в пресі завдяки своїй оперативності,
повторюваності, широкому охопленню ринку є одним з найефективніших та найчастіше використовуваних засобів розповсюдження інформації. Для публікації
рекламних оголошень та статей рекламного характеру використовують такі
періодичні видання, як газети, журнали, бюлетені, довідники, путівники та інші.
3.Пряма поштова реклама (директ-мейл). До прямої реклами належать усі заходи, пов’язані з розсиланням рекламно-інформаційних матеріалів поштою,
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розповсюдження їх за принципом «у кожні двері», а також усна реклама. Крім
того, рекламні матеріали роздаються перехожим, вручаються відвідувачам магазинів «7/23».
4.Елементи нестандартної реклами – це реклама на моніторах у торгових центрах, перед касою розрахунку. На моніторах, які розміщені поряд з касами, відбуваються трансляції рекламних відеосюжетів, які й уможливлюють видавати
якісний як відео-, так і звуковий носій. Цей рекламний продукт має низку переваг,
а саме: безпосередній та цільовий вплив на аудиторію; гарантовану кількість глядачів (близько 500–1000 тис. осіб), які відвідують магазин; за рахунок частоти
трансляцій досягається доволі високий відсоток людиноконтакту.
Таким чином, можемо резюмувати, що проведення рекламної кампанії має базуватись на чіткому розумінні джерел інформації, які використовуються цільовою
аудиторією. Зауважимо, що рекламна кампанія експрес маркету «7/23» в цілому є
досить результативною. Це стосується як змісту, так і рівня впливу рекламного
звернення на цільову аудиторію.

С. П. Карнаухова
ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ
«КУЛЬТУРА» У НАУКОВІЙ ДУМЦІ КУЛЬТУРОЛОГІВ
ТА СОЦІОЛОГІВ
В сучасному світі все більше значення набуває культура, котра пов’язана з
вивченням звичаїв, традицій, релігії, витворів мистецтва та фольклору.
Саме тому, система освітнього процесу звертає увагу на актуальність цієї потреби, викликану постійним зростанням ролі культурологічного навчання. У підсумку, вивчення дисципліни «Культурологія» сприяє становленню духовного
світу особистості, розвиває її етичні та ціннісні настановки, пробуджує інтерес до
самостійного творчого освоєння багатовікової спадщини світової культури.
В подальшому це дозволяє адаптуватися особистості до соціальних змін у
житті суспільства, орієнтує студентів у основних напрямках державної політики
України у галузі культури, знайомить з тенденціями розвитку на сучасному етапі.
У рішенні цих питань культурологія взаємодіє з філософією, історією, мистецтвознавством, соціологією, психологією, політологією; екологією. Вона є дисципліною, що, згідно з В. Греченко, об’єднує всі дисципліни, які вивчають культуру,
суспільство та людину [2].
За свідченнями культурологів, на сьогодні в науці існує більше 400 визначень
культури і кількість їх постійно зростає. Адже суспільство не залишається на місці, розвиток триває і разом з цим з’являються все нові визначення, нові підходи
та поняття [4].
Сьогодні існують десятки, якщо не сотні визначень культури. Однією з популярних визначень культури є систематизація, запропонована американськими науковцями А. Кребером та К. Клакхоном у праці «Культура. Критичний огляд концепцій і визначень», у якому був проведений аналіз понад 150 відомих на той час
визначень. І зараз ця робота, згідно з багатьма дослідниками [4] вважається найкращою зі своєї тематики.
Інше, дещо простіше, дослідження визначень культури запропонували теоретики культури Л. Кертман, В. Остбальд, Р. Бенедикт, Г. Рогайм, Ю. Рєзнік, Є. Подольська [5], А. Яртись [7], Т. Гриценко [3], В. Багацький [1] та соціологи Г. Беккер й Л. Байт.
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Безумовно, існують певні розбіжності в трактуванні загальної культури соціуму та культури певної соціальної групи людей. Але, слід зауважити, що, дослідження еволюційних змін у людській культурі показує, що культура впливає на
характер поведінки, форми спілкування людей та їх свідомість, також на ціннісні
орієнтації та духовні потреби.
Сьогодні не існує загальноприйнятого визначення культури. У світовій
літературі можна знайти більш як 500 визначень поняття. Щодо історії культури,
то термін «культура» використовується щодо історичних епох (наприклад, антична
культура) чи пам’яток (монументальна культура), характеристиці суспільств (українська культура), характеристиці народів (європейська культура). Саме так ми, за
висновками І. Тюремко, спостерігаємо за близькістю та особливістю культур [6].
Усі науковці погодились би з тим, що культура формується у неповторному
комплексі природних, етнічних, мовних факторів і разом з ним зростає їх унікальність. Щодо визначення поняття про культуру, то в більшості її сприймають як
характеристику людського суспільства, в якому дотримання правил і норм поведінки забезпечується шляхом поєднання соціального тиску і ціннісного престижу.
У ІІ половині ХХ століття набуває поширення масова культура, яка зародилась в США і розповсюдилась у всіх країнах. З нею пов’язують в першу чергу
телебачення, музику, відео, інтернет. З одного боку, це наслідування високої культури та комерційний успіх, а з іншого – її низьке уподобання, що теж не дуже
добре для розвитку культури.
Протягом життя людина самовдосконалюється, діє, створює, належачи до тієї
чи іншої культури і це не передається генетично, треба лише розвинути, перейняти, вивчити або засвоїти. Тому ми повинні з одного боку, створювати тільки те,
що духовно і матеріально збагачує особистість, а з іншого, відокремлювати те, що
може нести загрозу її існуванню загалом.
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Н. А. Кирилюк
СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІТИЧНОГО ТЕКСТУ
Структура аналітичного тексту передбачає певне композиційне рішення.
Воно складається з назви; введення або резюме (змісту, вступу, методології
тощо), головна частина (результати); висновки (рекомендації); доповнення. Написання аналітичного тексту має важливе значення та потребує навичок, вмінь і
безумовно, розуміння структурних особливостей. Найчастіше йдеться про написання аналітичних текстів у галузі політики.
Резюме – концентрує основні ідеї та висновки, містить сухі та максимально
стислі тези. Оскільки у політиків завжди не вистачає часу, вони не будуть читати
великий текст, вишукуючи в ньому важливе. Часто достатньо кілька секунд, щоб
зрозуміти, чи вартий даний текст уваги. Тому, резюме повинно не тільки дати стислу інформацію про зміст і найбільш сильні сторони, але і загалом зацікавити,
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привернути увагу глибиною, змістовністю аналізу або нестандартністю висновків. Лише у цьому випадку підвищується ймовірність того, що текст буде прочитаний і використаний, а не просто «залишиться у шухляді». У резюме повинна
бути відображена проблема дослідження, оскільки на ній зосереджена вся конструкція аналітичного тексту. Проблема повинна бути дійсно актуальною і вимагати якихось управлінських рішень. Якщо проблема неактуальна, якщо ситуація
не вимагає реагування – цінність такого тексту для політико-управлінської практики нульова [1, c.136]. Однак, цілком можливо, такий текст матиме доволі серйозну наукову і теоретичну значимість. У низці випадків актуальність і значимість проблеми можна додатково не акцентувати, якщо вона очевидна. В інших
ситуаціях такий акцент, навпаки, може бути затребуваний, щоб відразу налаштувати на логіку і суть, які закладаються в аналітичний документ. Оскільки у якісному аналітичному тексті не повинно бути інформації «щоб заповнити обсяг»,
краще дотримуватися правила «події – вкладати в аналітичний контекст, аналіз –
вкладати в подієвий контекст».
Основна частина аналітичного тексту присвячується безпосередньо аналізу
проблеми, ситуації, пошуку шляхів її можливого вирішення. Конкретне виконання
даного розділу тексту буде залежати від ситуації, проблеми, формату документа
тощо. Однак, в цілому можна говорити про ключові принципи написання основної
частини. По-перше, це принцип тематичної однорідності. Залежно від типу аналітичного документа, він може бути присвячений одному питанню або відразу декільком. У цій ситуації доцільно групувати підрозділи і розглянуті сюжети за принципом схожості та подібності. Наприклад, спочатку діяльність виконавчої влади,
потім законодавчої, потім місцевого самоврядування, потім громадянського суспільства та некомерційного сектора. При складанні аналітичного тексту може виникнути спокуса історико-хронологічного розташування матеріалу, однак такий варіант несе в собі серйозні ризики, пов’язані з тим, що фокус зміщується на подієві
рамки з необхідністю їх чіткого дотримання. В результаті, серйозні висновки і узагальнення можуть бути пропущені. З іншого боку, ризики несе і протилежний варіант, коли конкретні теми і сюжети аналізу групуються по змістовним блокам і
подаються у вигляді «зрізу» на момент здачі аналітичного документа. В цьому випадку, може бути випущена динаміка розвитку конкретних тем і сюжетів, розуміння яких цікаве і має значення. На практиці, як правило, реалізується якийсь проміжний варіант, що дозволяє відобразити динамічний контекст розглянутих подій,
але водночас не застрягти на історико-хронологічному переказі. На рівні логічної
структури доцільно вибудовувати аналітичний текст відповідно до чітких логічних
принципів індукції або дедукції. У певних випадках основна частина аналітичного
тексту може бути присвячена аналізу, викладу подій і в цілому відновленню динаміки і хронології якогось важливого процесу. Це може бути актуально в тих випадках, коли відкритої інформації з даного процесу немає або, навпаки, коли навколо
процесу є величезний інформаційний шлейф і нашарування різноспрямованих думок та інтерпретацій, що ускладнюють реальне розуміння події.
Висновок у аналітичному тексті повинен логічно випливати з самого матеріалу
тексту. Саме у висновках містяться рекомендації, що, як і коли зробити, і тому,
рекомендації не можуть бути без висновків. Текст не зводиться до простого узагальнення якихось спостережень, які були зроблені протягом основного аналізу. У
ньому повинні бути прописані прогнози і тенденції розвитку ситуації в майбутньому, а також фактори, які будуть впливати на той чи інший розвиток ситуації. У
висновку затребувані конкретні політико-управлінські рекомендації, особливо
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якщо мова йде про закриту аналітику, а аналітичний документ направляється безпосередньо особі, що приймає рішення. За своєю значимістю рекомендації часто
важливіші, ніж власне аналітика, оскільки надають відповідь, що робити у тій чи
іншій ситуації [1, c.138]. Висновки – важливий елемент аналітичного тексту.
Усе, що хотілося б відобразити, але перенавантажує текст слід подавати у додатках. Однак, додатки обов’язково повинні бути згадані у тексті, повинні мати
назву. На відміну від стислості усіх попередніх складових аналітичного тексту,
додатки необмежені у обсязі.
Список використаних джерел

1.Ляховенко О. И. Принципы построения прикладного аналитического текста: методологические аспекты // Вопросы управления, 2018. – С. 132-141.

Лю Уян
КРАСНЫЙ ЦВЕТ В КИТАЙСКОМ ИСКУССТВЕ
В китайском искусстве красный цвет занимает особое место среди палитры
цветов, семантическая природа которого отсылает к космологии, религии, политике, культуре и т.д. Рассматривать красный цвет в китайском искусстве следует
через призму традиционной системы пяти элементов в основе которой лежат
представления об устройстве мироздания. В представлении китайцев мир (и все
его составляющие) поделен на пять элементов (дерево, огонь, металл, вода, земля)
каждый из которых символизирует жизненные процессы, протекающие и в человеке, и во вселенной. Частью этой системы выступают цвета: сине-зеленый, красный, белый, черный, желтый. Красный цвет, как часть системы обозначает юг, а
по элементу соотносится со стихией огня и солнца, которым свойственны жар,
зной, стремление вверх, максимальная жизненная сила и активность.
На протяжении тысячелетий красный – традиционный цвет китайских праздников. Так, например, согласно китайской традиции невесту во время свадебной
церемонии должны обязательно облачить в красное платье и красную фату
гайтоу. Саму же свадебную церемонию называют хунши, атрибутика красного
цвета которой, передает жизненную силу огня и солнца, отпугивает злых духов,
приносит удачу в дом. Традиционным подарком на свадьбу, являются деньги в
красном конверте хунбао, зачастую украшенном золотыми росписями. Принято
считать, что деньги, подаренные в хунбао, приносят удачу новобрачным.
Особая роль отводится красному цвету и при рождении ребёнка. Согласно китайской традиции, после рождения ребёнка его родители дарят своим родственникам и друзьям яйца, окрашенные в красный цвет, что является своеобразным
посланием о том, что родился ребёнок. Традиционно после появления на свет новорожденного за дверь вывешивается кусочек красной ткани. Уместно упомянуть, что традиционные китайские узлы из красных нитей, согласно поверьям,
приносят их владельцу счастье и удачу, а повязанная на руку красная верёвочка –
«отводит» беды и несчастья.
Особая роль отведена красному цвету в праздник Весны (Новый год по традиционному китайскому календарю), когда китайцы повсюду развешивают красные фонари и клеят на двери домов парные иероглифические надписи с благопожеланиями, написанными на красной бумаге.
В первой половине XX в. красный цвет стал соотносится в Китае с революционной борьбой и коммунистическими идеями. На картинах и политических плакатах красный цвет становится доминирующим, ассоциируется со светлым будущим, и, неизменно, соотносится с образом Председателя Китайской Народной
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Республики Мао Цзэдуна. На политических плакатах Председатель Мао изображается в тёплых тонах, от него идёт сияние, он сам – красное солнце, которое
освещает будущее для всех народов мира. Политические плакаты с Мао-солнцем
пропагандируют «красное знамя идей Мао Цзэдуна». Красный цвет букв лозунгов
и флагов в этот период выступают в качестве атрибутов политической пропаганды усиливая коммунистическую идею достижения светлого будущего [3].
В XXI в. в Китае красный цвет по-прежнему выступает атрибутом политической пропаганды, но уже не встречается настолько часто. Флаг Китайской Народной Республики, кричащие лозунги, книги по истории Коммунистической Партии
Китая – всё это окрашено красным цветом и сейчас. Отголоски превалирования
красного в искусстве политического плаката современные художники переосмысливают и трактуют согласно авторским восприятиям. Так, например, в работах
современного китайского художника Лю Е (刘野) красный цвет раскрывается как
агрессивный и ассоциируется с войной и кровью, а дети, держащие в руках оружие или же стоящие по струнке и декламирующие стихи рассматриваются как
критика «красной муштры», направленной на прославление строя и возвеличивание военной мощи страны.
Традиционный китайский пейзаж в нетрадиционной красной цветовой гамме
предстает перед зрителем и в серии картин «Красные холмы» исполненной художником Ли Кэжань (李可染). Семантическая природа красной цветовой палитры пейзажа считывается как культурная преемственность: старый Китай обновился, но не потерял связи с многовековой культурой.
Изучению красного цвета в китайской искусстве посвящены многие исследования в области философии, истории, культурологии, лингвистике, психологии и
др. Наиболее перспективное гуманитарное направление изучающее восприятие
цвета – лингвистика (в частности её раздел – психолингвистика). Семантика терминов красного цвета привлекла большое количество исследователей, занимающихся как Китаем в целом, так и китайским языком в частности. Так, например,
британские лингвисты Брент Берлин и Пол Кей в исследовании «Основные цветовые термины: их универсальность и эволюция» обозначили семь стадий развития
системы цветообозначений в любом языке и одиннадцать основных названий цветов, составляющих «универсальный инвентарь»: белый, чёрный, зелёный, жёлтый,
синий, коричневый, фиолетовый, розовый, оранжевый и серый [4]. Согласно теории Брент Берлин и Пол Кея о порядке появления названий цветовых категорий во
всех языках, появление названий цвета связано с развитием человеческого общества: «изначально присутствуют только «светлая» и «тёмная» категории, а впоследствии они начинают подразделяться на другие цвета» [4,с.152]. Причем изначально
появляется красный, затем жёлтый, зелёный, синий и т.д. Теория Брент Берлин и
Пол Кея несомненно повлияла на развитие психолингвистики, но уже ближе к
концу XX в. её начинают критиковать, а лингвистов обвинять в неосознанном (а
иногда и сознательном) ограничении рассматриваемых данных.
Альтернативную интерпретацию теории развития терминов цвета в разных
культурах предложила польский лингвист Анна Вежбицкая. В работе «Понимание культур через посредство ключевых слов» исследователь рассматривает цветовые категории в терминах прототипов, связывающих восприятие цвета с определёнными универсальными понятиями, характерными для любой культуры [2].
Общие сведения о значении красного цвета в китайском искусстве содержатся
в русскоязычных изданиях: энциклопедии «Духовная культура Китая» (в пяти томах + дополнительный); серии «История Китая с древнейших времен до начала
XXI века»; «История китайской классической литературы с древности и до
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XIII века: поэзия, проза» (авторы Игорь Алимов и Марина Кравцова) и др. Интерес представляют и работы китайских ученых, в частности «Исследование
древнекитайского костюма» Шэнь Цунвэня и др.
При изучении красного цвета в китайском искусстве необходимо обращать
внимание и на литературные произведения. Китайская литературная традиция велика и обширна, и найти такие «цветовые зацепки» можно практически в каждом
произведении. Например, в рассказах сяошо, изначально презрительно именуемых «побасёнками», а впоследствии сформировавшиеся в отдельный жанр
(условно распадающийся на две основные категории: чжигуай сяошо «рассказы
об удивительном» и чжижэнь сяошо «рассказы о человеке/событиях»). Красный
цвет ярко представлен в чжигуай сяошо, в основном в приложении к даосским
чудесам, связанным со свойствами киновари и феноменом «эликсира бессмертия». Красным цветом в сяошо описывается и одежда различных существ и духов
(ср. в даосско-религиозной образности понятие цзян «вишневые одеяния», т.е. облачение духов) [1].
В данном контексте обращает на себя внимание и однин из важнейших поэтических памятников китайской культуры – знаменитого свода «Чуские строфы»
(«Чу цы» 楚辭). Свод несколько раз редактировался и поэтому «оброс» множеством комментариев, причем даже авторство Цюй Юаня подвергается сомнению.
Анализ свода состоящего из 17 цзюаней, в которых представлены либо целостное
поэтическое (в виду отсутствия в их названий жанровых определителей их условно
называют «поэма») или прозопоэтическое произведение (набор текстов, имеющих
собственное условное название – «циклы») способствует пониманию цветовой образности и, в особенности, терминов красного цвета в «Чуских строфах».
Таким образом, исследование красного цвета в китайском искусстве, выявление его семантической природы, способно внести новый ракурс содержания повседневных и религиозно-философских аспектов жизни китайского народа, дополнить картину мира Древнего Китая, что, в свою очередь, предоставляет возможность расширения поля дальнейших исследований, связанных с историей,
культурой и искусством Китая.
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О. Л. Кравченко
ПРОЄКТ STOPFAKE ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ
ПРОТИДІЇ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ
Від початку 2014 р. для України стала актуальною боротьба з фейковою інформацією, що є складовою гібридної війни, котра триває на території України.
Мета дослідження – охарактеризувати напрями діяльності проєкту StopFake в боротьбі з фейками.
StopFake позиціонується як флагманський проєкт Громадської організації
«Центр Медіареформи». Діяльність проєкту розпочалася із запуску сайту
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Stopfake.org 2 березня 2014 р. викладачами, випускниками та студентами Могилянської школи журналістики та програми для журналістів і редакторів «Digital
Future of Journalism». Спершу головною метою команди була «перевірка і спростування перекрученої інформації і пропаганди про те, що відбувається в Україні,
яка поширювалася у ЗМІ. Надалі Проект перетворився в інформаційний хаб, де
аналізується таке явище, як кремлівська пропаганда, у всіх аспектах і проявах»
[1]. У виступі в Університеті Джорджа Вашингтона Т. Матичак і О. Юркова пояснювали, що основною метою заснування сайту «було змусити максимальне число людей не змінити свою точку зору, а домогтися того, щоб вони почали мислити критично і сліпо не вірили всьому, що повідомляють ЗМІ» [3].
Почавши з організації сайту з протидії фейковій інформації, команда розширила свою діяльність до кількох напрямів. Усі вони представлені на сайті в таких
рубриках:
1. «Відео»: відеовипуски з розвінчанням фейків, котрі викладені також на власному ютуб-каналі, створеному незабаром після заснування сайту – 9 березня
2014 р. Канал відвідало майже 3,3 млн відвідувачів, на нього підписано 27,7 тис.
користувачів. До березня 2020 р. вийшло 296 добірок російською мовою, 273 англійською та 101 українською. Найбільша кількість переглядів окремого випуску
близько 138 тис., щоправда, такі високі цифри перегляду характерні для випусків
першої половини 2014 р., коли гостро відчувалася нестача правдивої інформації.
Наразі кількість переглядів близько 1 тис.
2. «Газета»: цифрові варіанти газети «Твоє право знати», що виходила з 29
грудня 2016 р. по 12 січня 2019 р. за підтримки Посольства Великобританії в Україні й поширювалася в Донецькій й Луганській областях. Крім розвінчання фейків та рекомендації щодо медіаграмотності, у виданні публікувалися новини Донбасу, створені на основі матеріалів «Донбас. Реалії» партнерів проєкту з української редакції Радіо «Свобода».
3. «Дослідження»: оприлюднення результатів моніторингу ЗМІ щодо використання неправдивої інформації в українському медіапросторі. Зокрема, протягом
4 місяців 2016 – 2017 рр. StopFake й експерти з медіааналітики з європейських
аналітичних центрів Чехії, Угорщини, Молдови, Польщі та Словаччини проводили моніторинг прокремлівської дезінформації в ЗМІ. Результатом вивчення
стало переконання, що в країнах Центральної та Східної Європи «кремлівська
пропаганда застосовує схожі інструменти й меседжі, змінюючи акценти залежно
від особливостей окремої країни, маніпулюючи фактами й емоціями, тиснучи на
слабкі точки, граючи на спірних моментах і роздуваючи проблеми» [2].
4. «Новини про нас»: висвітлення участі представників проєкту в конференціях, семінарах журналістської спільноти з фактчекінгу в Україні та закордоном.
Скажімо, у квітні 2017 р. у Тбілісі головний редактор StopFake Є. Федченко та
його заступник В. Романюк стали тренерами дводенного тренінгу «Антидемократична пропаганда і фактчекінг» для представників різних політичних сил Грузії,
Вірменії та Азербайджану [4]. У цій же рубриці розкривається діяльність команди
в освітніх проєктах з медіаграмотності в Україні. Наприклад, участь у програмі
«Вивчай та розрізняй», яка охопила понад 15 тис. людей різного віку та професійного досвіду (2015 – 2018 рр.).
Отже, серед державних і громадських структур, зосереджених на роботі з дезінформацією, проєкт StopFake посідає особливе місце, оскільки його учасники
займаються не тільки викриттям фейків, а й медіаосвітою українців, організацією
суспільної дискусії про загрозу неправдивої інформації, моніторингом українських медіа щодо використання ними фейків.
320

Список використаних джерел

1.Про нас [Електронний ресурс] / Stopfake.org : сайт. – Режим доступу :
https://www.stopfake.org/uk/pro-nas/. 2.StopFake представил результаты мониторинга прокремлевской дезинформации в восточноевропейских СМИ [Електронний ресурс] / Stopfake.org : сайт.
– Режим доступу : https://www.stopfake.org/ru/stopfake-predstavil-rezultaty-monitoringaprokremlevskoj-dezinformatsii-v-vostochnoevropejskih-smi/. 3.Украинский веб-сайт Stopfake.org разоблачает фальсификации пропаганды в российских СМИ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.currenttime.tv/a/26937448.html. 4.Фактчекинговый тренинг для политиков Грузии, Армении и Азербайджана [Електронний ресурс] / Stopfake.org : сайт. – Режим доступу :
https://www.stopfake.org/ru/faktchekingovyj-trening-dlya-politikov-gruzii-armenii-i-azerbajdzhana/.

В. В. Куриляк
НЕБЕЗПЕКА МІСТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ
З ПОЗИЦІЇ ДОКТОРА ЕДВІНА НОЙЕСА
Доктор філософії Едвін Нойес (Dr. Edwin Noyes) отримав освіту в медичному
університету Лома Лінда (1959 р.). З 1967 по 1969 рр. служив в медичному корпусі
США, ветеран В’єтнаму. Більше 40 років проводив семінари на тему здорового
способу життя, а останні 12 років в публічних лекціях викривав обмани лікування
містичними методами в нетрадиційній медичній практиці. Є автором декількох
відомих книг, зокрема: «Духовні обмани в здоров’ї та зціленні» та «Розкриття духовних практик в зціленні». Свого часу випустив семінар присвячений спіритичній терапії, яка на DVD дисках широко розповсюджувалася на території України
на початку 2000-х років.
Одна із найвідоміших книг під авторством Едвіна Нойеса «Підступність містичної медицини» [1] є унікальним виданням, що представляє теологію здоров’я,
яку активно пропагує Церква Адвентистів сьомого дня в контрасті з іншими сучасними системами лікування. На сьогоднішній день є багато різних нетрадиційних методів оздоровлення, які набувають поширюються серед суспільства. Адвентисти подібно до решти населення теж хворіють, відтак автор книги поставив за
мету застерегти членів церкви АСД від методів лікування, філософія яких ґрунтується на містичних методах.
Справа в тому, що будь-яке лікування засновується на певних теоретичних
принципах і підходах, які за своєю природою можуть бути антагоністичними по
відношенню до принципів лікування викладених на сторінках Святого Письма.
Багато методів нетрадиційної медицини засновані на східній філософії, мають містичні корені та не підтверджуються сучасним науковим пізнанням. Користуючись методами нетрадиційної медицини людина може нанести шкоду своєму фізичному та духовному здоров’ю.
Тому Едвін Нойес в своїй книзі радить, що перед тим, як використовувати ті
чи інші методи лікування необхідно поставити собі ряд наступних запитань: Які
коріння методу лікування, який я збираюся застосовувати? Які способи терапевтичного впливу використовуються в клініках і літературі, яка їх описує? Чи говорить метод про активізацію природних внутрішніх сил або ж він спонукає визнавати силу Бога Творця в зціленні? Чи узгоджуються дії цього методу з наукою та
законами фізики? Чи говорить цей метод про баланс, полярність, управління, вивільнення та коригування енергій або її коливань? Чи впливає цей метод на зміну
моєї свідомості або здорового глузду, перешкоджаючи, таким чином, моєму розуму керувати мною? тощо.
У книзі дається чудова порада: «Найбільш ефективним засобом, що захищає
від чар «сатанинської» помилки в питаннях здоров'я і лікування, є знання Божих
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методів. Саме завдяки цьому знанню легко можна відрізнити істину від омани.
Більше того стрімке поширення відродженого язичництва по всьому світу, особливо в Америці, значною мірою пов'язане з вченням і методами так званої альтернативної медицини. Люди без медичної освіти використовують шкідливі методи,
а отримавши інколи позитивний результат представляють цей підхід як зцілення
отримане від Бога.
Відмінність може бути виявлено, якщо ми подивимося на пояснення джерела
сили зцілення. Якщо воно походить від якоїсь енергії всередині нас, і нам потрібно
щось зробити, щоб відновити баланс цієї внутрішньої сили, тоді воно, по істині є
не традиційним методом лікування. Також книга містись низку цитат із праць
Еллен Уайт (одна із засновниць церкви АСД), яка застерігає від містичних методів
лікування наступними словами: «серед нашого народу вже поширюються спіритичні вчення, що підривають віру тих, хто слухає їх. Теорія про те, що Бог є сутність,
що пронизує всю природу, є одним з найбільш хитрих вигадок сатани. Вона зображує Бога в неправдивому світлі і безчестить Його силу і велич» [2, p. 601].
Отже, іншими словами Едвін Нойес категорично виступає проти нетрадиційних (містичних) методів лікування та підкріплює свої висновки посиланнями на
праці Елен Уайт. Вона ж в свою чергу коментуючи містичні практики лікування
зазначала, що їхнє використання повністю відкидають християнські цінності [3,
p. 428] та в кінцевому випадку людина пожинає гіркі плоди своєї недбалості та
нерозсудливості під вибору містичних методів лікування.
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Р. С. Кучер
ІНТЕРАКТИВНИЙ ТЕАТР
ЯК МОДЕЛЬ КОМУНІКАЦІЇ «АКТОР-ГЛЯДАЧ»
На сучасному етапі розвитку сценічного мистецтва більш актуальними стають
інтерактивні практики сучасної культури. В цьому контексті зростає інтерес до
інтерактивного театру, що відомий як презентаційна або театральна форма роботи, яка руйнує «четверту стіну», що в свою чергу традиційно відокремлює виконавця від аудиторії, фізично і усно. Не зважаючи на те, що театральна вистава
обмежена певною сценічною областю, і дія гри розгортається у взаємодії з членами аудиторії, які діють як спостерігачі, театральний інтерактив виступає як модель комунікації сучасної культури.
Альтернативні підходи до побудови сучасної вистави все частіше з’являються
на вітчизняній сцені.
Правда сценічного переживання та точного відображення реальності, яких
прагнув К. Станіславський [7, с. 419], виявилося недостатньою. Режисери зіштовхнулися з необхідністю постійного випробування нових варіантів впливу та взаємодії з глядачем. Є. Ґротовський пропонує своїм акторам взаємодію з глядачем
[4, с. 50-51]. І саме взаємодія виходить у ХХІ ст. на перший план. Реальний контакт з живою людиною – те, чого не може дати кіно. З’являється новий «Модерновий театр впливу» [5]. Імовірно, батьками цього жанру є творча трупа «Шунт»
(м. Лондон), яка на думку автора дослідження надихнула незліченну кількість інших компаній в цьому сценічному напрямку.
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Інтерактивний театр є достатньо популярною сучасною формою, але занадто
часто, так звані «інтерактивні» шоу є неефективними. На думку автора вони є навіть анархічними, в той момент, коли ці постановки вимагають суворого підходу.
Так, в інтерактивному театрі сценічний процес може відбуватися серед глядачів і часто залучається аудиторія в її більш активній ролі. Глядачів можна попросити тримати реквізит, надавати пропозиції щодо виконання завдання (як в імпровізаційному театрі), ділитися реальними (не театральними) алгоритмами дії (як в
театрі) або ставати персонажами в спектаклі. Крім того, глядачам може бути запропоновано взяти участь в зміні ходу п’єси, беручи участь в колективному голосуванні, щоб допомогти направити сюжет в новому напрямку. Такі форми спрямовані на безпосередню інтерактивну взаємодію, в якій частково розмивається
кордон між реципієнтом та «донором» культурної інформації.
Основною режисерською вимогою в інтерактивному театрі є логічна послідовність композиції, саме ця умова стає генеруючою під час постановки. Також важливим є співвідношення різних частин інтерактивного дійства, це дозволяє глядачам чітко та вірно сприймати атмосферу постановки. І актори, і глядачі однаково працюють над енергією виконавця. Популярність інтерактивного театру все
більше зростає.
Дослідники вважають, що «шквал яскравих фарб і звуків привів до виникнення феномена «кліпової свідомості», задоволення якого приносить швидкість
зміни вражень, а не глибину змісту. Ця тривожна для театру тенденція відзначалася дослідниками ще три десятиліття тому» [2. с. 65].
Контакт між глядачем та актором виводить виставу на принципово новий професійний рівень. «Злиття публіки в глядацькому залі театру в монолітне ціле є
вирішальним фактором його впливу. Кульмінаційний момент цього впливу – повне взаємне розчинення глядача і актора» [3, с. 125].
Розум та інтелект для глядачів стають найголовнішими. «Потрібно розмовляти з глядачем як з дорослим, розумним та освіченим. Треба вірити, що критика
хоче бачити театр хорошим та передовим. А головне – не треба втрачати віру в
наш театр і, досягаючи втілення своїх творчих ідей, постійно мати на увазі створення багатства різноманітних форм, що допомагатимуть донести до публіки правдивий зміст» [1, с. 98].
Постає питання: «Чи достатньо реалістичного театру для повноцінної взаємодії?» < … > «Ми впевнені, що неможливо привернути увагу глядачів однією тільки
достовірністю дії, перенесенням на сцену повсякденного життя < … >» [3, с.101].
Дослідження театральної комунікації показали, що вона має складну структуру, яка не може бути виражена простою лінійною схемою. Це багатоскладне
утворення, що включає не тільки різноманітні елементи, але і ряд інших факторів,
які знаходяться в єдності, взаємодіючих процесів комунікації.
Так, театральний інтерактив в комунікації «актор – глядач», надає можливість
спостерігати за реакцією глядача в експериментальній формі театральної комунікації. Сьогоднішня культура перенасичена «короткочасними» формами, моделями реальності, які і утворюють широкий спектр осягнення природи людини,
його існування в цілому і сенсу творчості.
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О. Г. Макарчук
ІММЕРСИВНА ЖУРНАЛІСТИКА ЯК СТРАТЕГІЯ ЗАЛУЧЕННЯ
КОРИСТУВАЧА У КОНТЕНТ ПАРТІЙНИХ ЗМІ
Початок ХХІ століття характеризується широким розповсюдженням інтернеттехнологій та онлайн-медіа, що закономірно приводить до конкуренції між традиційними та новими медіа. Навіть більше, частина дослідників говорить про «революційний перехід від традиційних ЗМІ до нових. Медіа на папері, в аналоговому ефірі поступово поступаються місцем інтерактивним, екранним та цифровим» [2].
За цих умов традиційні партійні ЗМІ часто здають раніше непримиренні позиції. Кардинальна трансформація медіа системи ставить перед партійними елітами завдання донести ідеологію, стратегію і тактику своїх партій з урахуванням
мобільності, інтерактивності та мультимедійності сучасного медіа простору.
Отже партійні медіа повинні шукати нові форми взаємодії з аудиторією – прихильниками ідеології партії чи потенційними виборцями.
У цьому контексті важливим, на наш погляд, є звернення до іммерсивності
журналістики.
Слово «іммерсія» для журналістики нове, хоча для біології, припустимо, воно
відоме давно і означає «занурення» у різноманітних варіантах [1, с.7].
Іммерсивність, на думку дослідників, можна cхарактеризувати як «набір прийомів естетичного впливу на глядача, що дозволяє залучати його у мультимедійне
або транс-медійне середовище екранного оповідання» [3, с.276].
Іншими словами, іммерсія це прагнення журналіста не тільки «занурити читача (слухача, глядача) у реальність», але й пошук автором журналістського матеріалу нових засобів посилення ефекту присутності.
Імерсивні можливості медіа сьогодні використовуються у різноманітних шоу
та змаганнях (співочих та спортивних, зокрема), для показу військових дій, наслідків стихійних лих тощо.
Щодо донесення партійного контенту до споживача, важливим може бути орієнтація на «живі журнали», що висвітлюють партійну кампанію, основні пресконференції партії.
Технологія 360 градусів, що створює ефект присутності може бути використана при трансляції партійних з’їздів.
У прагненні донести партійні цілі та завдання до споживача може бути використаний інфотейнмент (від англ. infotainment - інформація та entertainment – розвага), нові прийоми подачі інформації, що інформують аудиторію за допомогою
апеляції до емоцій глядачів. Як один з варіантів – інфотейнмент може бути використаний при візуалізації партійної політики через становлення її лідерів
(Д.Трамп – республіканська партія США, Ангела Меркель – ХДС).
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О. В. Смоляр
МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЕ ОФОРМЛЕННЯ
В ДИЗАЙНІ ЯПОНСЬКОГО РЕСТОРАНУ «IKIGAI»
ПРИ ГОТЕЛІ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» М. КИЄВА
Сучасне мистецтво столиці України з кожним роком набуває нових проявів у
стильових напрямах дизайнерського оформлення громадських будівель. У визначному готелі «Прем’єр Палац» 2016 р. стало відкриття нового ресторану японської кухні «Іkigai», що надало універсальності у презентації творчих підходів монументально-декоративного мистецтва, розкриваючи традиції Сходу.
Першим виявом дизайнерської майстерності постає інтер’єр холу перед залами ресторану. Увага надається масштабній композиції розміщеній на підлозі у
матеріалі гранітної плити. Складність малюнку полягає у нестандартному модульному узгодженні деталей з рисами стилістики японських ієрогліфів. По кількості елементів викладення нараховується шість, що в сумі виглядають як килимове
панно. Підлога в холі продумана в двох кольорах, де тло виступає темно-сірим
зернистим полотном, а модульно-орнаментальний малюнок, сторений завдяки
вставок білого граніту.
«Станкові джерела найбільш безпосередньо, в «чистому» вигляді виявляють
сутність образотворчої художньої діяльності. В інших (монументальних, декоративних та інших) потоках розвитку мистецтва виявлення цієї суті обумовлено
особливими (додатковими) факторами та обмеженнями, зокрема функціональною
стороною причетності до предметного середовища та архітектури» [1, с.450].
Дві зали ресторану «Ікігай» оздоблені монументально-декоративними панно,
що складаються із художніх полотен прописаних олійними фарбами. Перша зала
має оформлення стіни живописною композицією «Спогади» художниці О. Андронової, що по-філософськи розкриває в кожній особистості свої власні думки про
минуле чи майбутнє у світлих тонах емоційного сприйняття. Твір складається із
чотирьох полотен на підрамниках з поєднанням фарб констрастних кольорів із професійністю змішання відтінків, перетворюючи зображення на ритмічне зростання
кольорів по насиченості нюансних співвідношень. Сюжетна декоративність презентує глядачеві зображення квітучої галявини, стилізовано змінивши колір зелені на
іллюзію синьо-фіолетового. Проте, центральна лінія промальовує тонкі деталі
трави із яскравими вкрапленнями квітучого різнотрав’я на фоні заходу сонця.
Освітлюється твір зверху й по краях аби не зруйнувати колір перенасиченням
світлових ефектів. У залі над столом запланована подовжена люстра, що є індивідуальною дизайнерською розробкою сучасного інтер’єру. Вона має металевий каркас, що кріпиться на стелю мережаною сіткою, де зверху прикріплені три квадратні групи геометризованих скляних пелюсток, що звисають до низу і надають делікатного оформлення залі відбиттям колірних плям художнього панно на глянцевих деталях.
Друга зала ресторану продовжує серію мистецьких інтер’єрів композиційним
панно «Підводний калейдоскоп». Два художніх полотна закомпоновані таким чином, що сприймаються як вікно у підводний світ з ефектами мерехтіння рослин,
каміння, корал, риб, повітряних кульок. Загалом картина відбиває прохолодність
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у сприйнятті зорового ефекту, але завдяки спектральним різнобарв’ям кольорового «калейдоскопу», кожен глядач знаходить ритм круглих елементів, перетікаючих в нюансність синьо-білих відтінків. Доповненням до композиції є декоративна люстра, стилізована під прототип джерела освітлення, – сонця, яке зверху світить на воду, кристалізуючи блискучі поєднання відтінків. На прямокутному каркасі розміщується на стелі овальна конструкція, а від неї на тонких металевих
нитках, немовби у повітрі, закріплені по периметру стилізовані промені у матеріалі скла жовтого і білого кольорів. В середині рівномірно по смужці запалені точкові лампи, тому кольорове скло є частиною монументального декорування
об’ємно-просторової композиції.
«Специфіка монументального мистецтва потребує особливої побудови художніх форм: виразності та лаконізму композиції, чіткості та узагальненості малюнка, значних кольорових мас, особливої продуманості ракурсів та перспективи з
урахуванням сприйняття зі значної відстані та під різним кутом зору. У межах цих
загальних вимог можлива різноманітність художніх вирішень» [2, с.297].
Неординарну концепцію монументально-декоративного мистецтва використовує головна зала ресторану «Ікігаі» у презентації живописних полотен на одній
із стін. Фасадна конструкція з трьома вікнами і вхідними дверима виконують роль
денного освітлення, однак, перегородки між ними, прикрашені видовженими живописними картинами, що мають декоративне прочитання. Композиція складається із трьох сюжетів, сприймаючись в цілому як прямолінійне панно під назвою
– «Мистецтво сібарі».
«Сібарі чи шібарі (від япон. «зв’язувати») – це японське мистецтво обмеження
рухливості тіла людини за допомогою мотузок, яке визначене технічними і естетичними принципами. Крім технічного аспекта сібарі володіє чуттєвою, естетичною і еротичною складовими» [3]. Автор О. Андронова передала сюжетами варіанти зв’язування жіночого тіла. Полотна прописані олійними фарбами в техніці
грізаль чорно-білої палітри, проте, віртуозні переплетіння, відображають ритм
сплетіння мотузками, візерунком яскраво жовтого кольору, що на відстані набуває мерехтіння золота.
Перший сюжет демонструє туге переплетіння рук мотузками ззаду, де оголена
фігура доповнюється орнаментальністю. Другий, концентрує увагу на частинах
тіла в зоні грудей і живота. Третя складова панно ілюструє вигляд фігурних вигинів талії, спини і тазу, де вузлове зв’язування ритмічно огортає спину й руки до
нерухомості.
Важливим аспектом є те, що подання картин еротичного характеру в залі ресторану не вирізняється особливими рисами заборонених ілюстрацій. Декоративність пом’якшує контури і надає образам більш загальних рис, не підсилюючи
акценти, а головна домінанта виражена саме обрисами тонкої фігуративності мотузкового переплетіння за назвою твору.
За планом дизайнерського вирішення просторова зала поділяється на дві частини несучими колонами. Перша зона прикрашається композицією на стіні площинно, що відрізняє другу частину інтер’єру з об’ємно-просторовою організацією
освітлювальних елементів на стелі.
Монументально-декоративна композиція включає розміщення на відстані
двох груп стилізованих світильників. В перспективному спогляданні з різних кутів зору згруповані дизайнерські люстри, прочитуючись як прозоре мереживо з
круглими деталями. На стелі кріпляться металеві площини з точковими лампами
у кількості шести штук по формі кола. Від кожної з них спірально спускається до
низу металева смужка, на якій звисають скляні кулі, однакові за розміром. Світло,
попадаючи на прозоре скло, створює ефект чисельності бліків, що надає яскравого освітлення в конкретній частині зали. Так, як цих освітлювальних груп дві
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на обраній площині стелі, то з’являється поєднання завершеної композиції на
тему: вода – символ життя і краси.
«Культ води в Японії оспіваний і натхненний у всіх видах мистецтва: вода –
джерело життя. Вода так само уособлює рай, з давніх часів повелося надання про
рай у вигляді красивих садів з великою водною гладдю, наповненими квітами лотоса. В даний час ставлення до історичних і культурних ритуалів залишається не
змінним, і ставлення до води як символу життя тримається на найвищому рівні» [4].
Дизайн інтер’єру зали витриманий у японському стилі, де оздоблення стін використовує оббивку дерев’яними площинами з прорізною рельєфністю тонких
смуг і перегородки матових дверей у матеріалі скла, обрамленого дерев’яним каркасом. Підлога вкрита світло-сірим паркетом, що створює діалог із м’якими диванами сірого кольору і темною штукатуркою на колонах, що імітує чистоту бетонної поверхні. Цікавим елементом є оформлення стелі в зоні з картинною композицією, де круглі дерев’яні форми, викладені частково одна на одну, як аналог
рибної луски з наростаючою рельєфністю по всій довжині зали.
«Твори монументально-декоративного мистецтва об’єднують просторові і
функціональні зони громадського інтер’єру, слугують масштабним елементом,
що пов’язує простір і людину, вносячи в середовище образність, неповторність та
зміст» [5, с. 270]. Безперечно, прикладом такої характеристики є дизайн інтер’єрів
викладений вище, що ілюструє традиційно-образні, стилістично-концептуальні
вияви притаманні сучасності ХХІ ст.
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T. A. Teterina, N. O. Rezenkina
DEVELOPMENT OF ECOTOURISM IN KHARKIV REGION:
HISTORICAL AND CULTURAL ASPECT
The Kharkiv region has an extremely rich historical heritage, culture, unique life,
beautiful nature landscape. The favorable geographical location in the east of Ukraine,
the developed transport connection, lucrative climatic conditions, that contribute to the
prospect of development of tourist services.
Ecotourism can be an important factor in the steady dynamic increase of budget
revenues, the activation of development of many industries (transport, trade, communications, construction, agriculture, etc.). First, it gives impetus to the revival and development of traditional culture: folk architecture, arts, crafts – everything that makes up
the local color, and which, along with natural factors, is no less attractive to vacationers.
Secondly, rural holidays allow residents of urban areas to learn about Ukrainian traditions. Thirdly, the ethnoculture of the village represents Ukraine to the world and also
attracts foreign tourists.
Recently, historical and cultural factors have been increasing influence on tourism
development. Historical and cultural resources also have a positive effect on human
health. They are very important, in particular for psychological healing. These recrea327

tional resources optimize recreational activities as a whole and perform important educational functions (patriotic, national, environmental, etc.). The location on a certain
territory of social and historical resources constructs its positive tourist image, influences the localization of recreational flows and directions of excursion routes, diversifies the recreational and tourist offer, reduces the seasonality in tourism.
Therefore, within the Kharkiv region it is necessary to pay attention to farmstead
Kvitucha Sadyba, which located in the village Cheremushchne Zmiiv district of Kharkiv
region. The farmstead has a great tourist potential.
In particular, it offers the following types of tourist activities:
 active tourism (a bicycle excursion with a stop near the Cossack oaks to collect
medicinal herbs);
 ecotourism (rest in an environmentally friendly area of the Zmiiv district, consumption of environmentally friendly products);
 cultural and ethnic activities (production of handmade products and sale of souvenirs to the consumers of popular folk crafts, attraction of tourists to the organization
and participation in national ceremonies, traditional crafts of the Ukrainian peasant, in
particular master-classes on the production of Slobozhany charms, master-classes of
Petrykivka painting from Honored Artists of Ukraine Tamara and Alexander Vakulenko.
Cheremushne village can be considered a historical and cultural territory. Because
on its territory there is a renovated hut in 1900 and a small museum Life of peasants of
Slobozhanshchina of the XIX century. It is a geocultural combination of monuments and
territories that, uniting ethnic, economic, historical and geographical factors, form a single complex. The network of these objects is an important highlight of ecotourism trips
in Kharkiv region.
The unique historical and cultural territory of Cheremushne is determined by the
presence and combination of architectural structures, historical development, traditions
of folk crafts and economic activity, folklore and ceremonial national culture, natural
attractions and historical forms of nature use, which is an exclusive historical and cultural value of the country, as well as the world cultural heritage.
Thus, ecotourism in the Kharkiv region can contribute to the socio-economic development of the region, increase the level of culture of travelers and the local population,
and also contain educational and cognitive components. However, the need for attractiveness still remains the outreach activities of the media, educational and socio-cultural
organizations, a cultural approach to the planning and management of tourism activities.
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Л. Б. Федик
ІДЕОЛОГІЧНЕ ТА КУЛЬТУРНЕ ЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ГРОШЕЙ
Творення ідеології є важливим моментом у функціонуванні держави, адже дає
змогу сформувати у суспільстві відповідні орієнтири та засади, які визначатимуть
подальший шлях розвитку суспільства та держави. Здебільшого на ідеологію покладають завдання легітимізувати (обґрунтувати) та отримати підтримку в населення певних ідей, шляхом їх об’єднання навколо них.
Способи формування ідеології значною мірою визначаються політичним режимом та рівнем розвитку суспільства. Серед засобів формування ідеології можна
виокремити: засоби масової інформації, праці провідних теоретиків та практиків,
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програми політичних партій, законодавчі акти. До засобів формування ідеології
можна віднести грошові знаки.
Формування зовнішніх ознак грошових знаків визначають культурно-історичну складову ідеології, відображаючи уявлення про становлення державності та
національної спільноти [1, с. 22]. Грошові знаки дають зрозуміти, які саме ідеї та
цінності закладають держані діячі у розуміння ідеології та принципи і ідеї на яких
має будуватися держава. Для донесення основних ідей та цінностей ідеології до
населення грошові знаки мають особливе значення, оскільки є частиною життя суспільства з якою людина зустрічається щодня.
Сама назва «гривня» показує тяглість української історії починаючи від
періоду Руської держави. Як відомо, найчастіше в обігу перебувають купюри
номіналом 1, 2 та 5 гривень. Тому важливе значення має те, хто саме зображений
на цих купюрах. Це передусім Володимир Святославович, який має приставку до
імені Великий, і який у нас викликає асоціацію з становленням державності, запровадженням християнства, політичним і культурним розвитком Руської держави.
Зображення князя Володимира на одно гривневій купюрі, з нашої точки зору, робить акцент на християнському характері нашої держави. Цілком виправданим є
зображення на двогривневій купюрі Ярослава Мудрого, з яким пов’язано становлення могутньої централізованої Руської держави, прийняття першого зводу законів «Руської Правди», побудови пам’ятки національної культури Софії Київської. Власне Ярослав Володимирович дає нам розуміння європейського вектору
Київської держави. Пятигривнева купюра переносить нас майже на 600 років і
відображає інше державне утворення – Держави Війська Запорізького з республіканською формою правління на чолі із Богданом Хмельницьким. Постать останнього неоднозначна, що обумовлено його угодою з Московською державою із подальшою втратою незалежності. Такою ж неоднозначною є постать Івана Мазепи,
який тривалий час був прихильником російського царя, а в подальшому став символ боротьби за незалежність.
Політик і публіцист Іван Франко, зображений на 20-гривневій купюрі, окрім
символу працелюбності, близької українцям, та віри в генія народу, є відображенням європейської демократії.
В ідеологічному плані, дещо дискусійною є постать М.Грушевсьеого, зображеного на 50 гривнях. До ідеологічного обґрунтування його зображення на грошовій
одиниці можна віднести та, що саме в період його перебування при владі гривня
вперше стала національною валютою, однак соціалістична орієнтація М.Грушевського стала причиною втратою державності. Очевидно творці купюри насамперед
обґрунтовували вибір М.Грушевського його досягненнями як науковця, історика,
творця історичної концепції національного державотворення. Символом важких
випробувань, незламності, успіху та геніальності був Т.Шевченко, а тому його зображення на 100 гривнях є цілком виправданим, оскільки формує у суспільній свідомості віру у власних силах незважаючи на будь-які перешкоди. Лариса Косач уже
своїм псевдонімом «Леся Українка» дає зрозуміти, яке місце має займати батьківщина у житті людини і водночас виступає символом незламності духу, сили волі,
боротьби особистої і суспільної.
Філософ Г.Сковорода виступає символом мудрості українців, їх прагнення до
навчання і знання, глибокої релігійності українців, які у своєму житті керувалися
духом Святого Письма, безкорисності у відносинах, вірність своїм принципам,
пропагуванні первинності духовного над матеріальним, бачення щастя і гармонії
людини у «сродній» праці. Зображення на 500-гривневій фігурі аскета, покликане
виховувати пріоритет духовного над матеріальним, щастя над багатством.
Купюра номіналом 1000 грн., яка ввійшла в обіг нещодавно, відображає важливе
місце у житті українців науки і вклад українських вчених у світовий прогрес. Саме
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В.Вернадський очолив першу Українську Академію наук. Однак, зважаючи на його
проросійські погляди, його постать є доволі неоднозначною стосовно ролі у становленні української державності. Тому сьогодні є думки, що зображення В.Вернадського є проявом малоросійства керівництвом нашого Національного банку [2].
Отже, гроші це не просто фінансовий знак, а насамперед культурний знак, важлива складова культурної політики та інструмент формування ідеології, оскільки
інформація, яку вони несуть є загальнодоступною і на підсвідомому рівні закладає
ті цінності та ідеї прихильниками яких були зображені на них постаті.
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А. С. Чёрная, Я. Д. Третьякова
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ФИЛЬМА «ПАРАЗИТЫ»
(ЮЖНАЯ КОРЕЯ, 2019)
21 мая 2019 года на Каннском фестивале состоялась мировая премьера южнокорейского комедийно-драматического фильма с элементами триллера режиссёра Пон Чжун Хо.
Фильм рассказывает о семье Ким и семье Пак. Кимы – бедняки, живут в подвале. Единственный заработок – складывание из картона коробок для пиццы. Все,
что они делают помимо этого – ходят по дому со воздетыми к небу руками, пытаясь «поймать» соседский вай-фай и ругают пьяниц, которые справляют нужду
чуть ли не им в окно, так как они живут в подвале. Паки же, в свою очередь, очень
богатые люди. Они живут в прекрасном доме на холме, у них есть абсолютно всё,
и даже больше. Пересечение этих двух семей – чудо, не иначе. Но однажды к Ки
Тхэку, сыну Кимов, приходит приятель, преподающий английский язык дочери
Паков, и просит подменить его на некоторое время, пока он будет в Америке. Ки
Тхэк, подделав с помощью сестры диплом (возникает, конечно, вопрос, отчего
Кимы с такими талантами и с такой неразборчивостью в средствах прозябают в
нищете), возносится на холм к богачам и вскоре перетаскивает туда всю свою семью: сестра занимается с нервным сыном Паков арт-терапией, отец становится
шофёром, а мать устраивается экономкой.
Смотря на две эти семьи, можно сказать, что режиссёр буквально показал, как
одни живут под землей, вторые – в поднебесье. Работа Пон Чжун Хо открыла его
лояльный взгляд на южнокорейское общество, он не говорит, кто прав, а кто –
виноват. Обе семьи в фильме стоят в хорошем свете, до определенного момента.
У зрителей остался один вопрос: кто же паразиты? Бедняки Кимы, которые ловко
обвели богатую семью вокруг пальца, или все-таки Паки, которые и дня не могли
прожить без репетитора, шофёра и экономки. Один факт остается неизменным –
какие бы жизненные трудности ни стояли на пути, всегда будут те, кто живет на
холме, и те, кто в подвале и нищете.
В мае 2019 года на Каннском фестивале, где состоялась премьера «Паразитов», фильм взял свою первую награду – «Золотую пальмовую ветвь». После
этого фильм удостоился «Золотого глобуса» в Голливуде, в Британской академии
кино и телевизионных искусств стал лучшим фильмом на иностранном языке, а
также Гильдия киноактеров США присудила ему премию за лучший актёрский
состав в игровом кино. Вскоре фильм был номинирован на главной кинопремии
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Оскар, где получил четыре награды: Лучший фильм, Лучшая режиссерская работа, Лучший оригинальный сценарий и Лучший фильм на иностранном языке.
Несмотря на то, что фильм действительно заслуживает всех наград, которые
он получил, есть много негативных комментариев по поводу работы киноакадемии. Не остался в стороне президент Соединённых Штатов Америки Дональд
Трамп. В своем выступлении 20 февраля 2020 г., на предвыборном митинге в Колорадо-Спрингс, он начал говорить о решении жюри кинопремии: «Какая ужасная награда киноакадемии в этом году. И победитель - лента из Южной Кореи.
Какого черта там происходит? У нас достаточно проблем с Южной Кореей в торговле, и тут они дают им приз за лучшее кино года. Это нормально?» - сказал
Трамп, выступая на митинге перед своими сторонниками. После замечания
Трампа многие были возмущены его словами и сделали вывод, что сам фильм он
не видел. Во время своей речи он посоветовал вернуться к голливудской классике
- фильмам «Унесенные ветром» и «Бульвар Сансет». Американский дистрибьютор фильма компания Neon прокомментировала выступление Трампа в своем аккаунте в Twitter: «Понятно. Он не умеет читать».
Кинокритики считают, что задачей «Паразитов» на Лазурном берегу было заразить публику в смокингах и вечерних платьях, заставить опомниться и помнить,
что это может вернуться в любой момент. Но важнее то, что фильм получился не
только социально ответственным, но и по-настоящему зрительским. Ему удается
держать зал в напряжении каждую секунду. А это на фестивалях, увы, большая
редкость.
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О. С. Залізнюк, І. М. Швець
ДНІПРОВСЬКІ ХРИСТИЯНСЬКІ ГАЗЕТИ
У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО (НБУВ)
Зі зростанням ролі релігійних інституцій у формуванні громадянського суспільства та активним входженням релігійного інформаційного контенту у сферу
українського сегменту мережі Інтернет, дослідження релігійних газетних видань
в Україні в історичному, релігієзнавчому, краєзнавчому, пресознавчому аспектах
набувають значної ваги. Релігійні видання є безцінним історичним джерелом,
вони у повному обсязі висвітлюють релігійне життя України, краю, міста, села;
дозволяють наблизитися до національних, загальнокультурних та релігійних коренів українства. Загалом, інформацію, вміщену у цих виданнях, неможливо отримати за допомогою інших джерел. У статті, поданій до вашої уваги, ми пропонуємо розглянути такий сегмент релігійної періодики як газетні християнські видання міста Дніпро (до травня 2016 року – Дніпропетровськ), які зберігаються у
Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (НБУВ).
Значну частину християнських газет міста Дніпро видає Українська правосла331

вна церква Московського патріархату (УПЦ МП). Перші церковні періодичні видання єпархії започатковано у 1990-х роках. З 1 грудня 1997 року виходить газета
«Днепропетровские епархиальные ведомости» як офіційний друкований орган
Дніпропетровської єпархії і продовжує традиції свого попередника – офіційного
друкованого органу Катеринославської єпархії – часопису «Екатеринославские епархиальніе ведомости», що виходив у Катеринославі (нині Дніпро) упродовж 1872–
1917 років. Головний редактор «Днепропетровских епархиальных ведомостей» –
митрополит Дніпропетровський і Павлоградський Іриней, виконавчий редактор –
ієромонах Мефодій (Кривошеєв). «Днепропетровские епархиальные ведомости»
публікують матеріали про діяльність правлячого митрополита, церковні події в Україні та світі, новини єпархії, подають статті богословського, історичного змісту,
висвітлюють різноманітні питання православної духовності. У фондах НБУВ зберігаються номери газети за 1997, 1998, 2001, 2017 та 2018 рр.
Яскравим прикладом православної газети для всієї сім’ї можна вважати видання «Начало». Головний редактор часопису – Ю. Кулібаба. «Начало» започатковане у 2000 році як живе сімейне видання з цікавим матеріалом, що спонукає
до полеміки з читачами та супроводжується коментарями священників. У 2001 р.
почав виходити додаток до газети – дитячий журнал «Богдан». У фондах НБУВ
зберігаються номери газети «Начало» за 2000–2019 рр.
Силами релігійних об’єднань, громад та братств, утворених при храмах єпархії, друкуються газети, які подають місцеві церковні новини, сповіщають вірян
про розпорядок релігійних служб. До прикладу, упродовж 1997, 1998 рр. щомісяця при соборі на честь Благовіщення Пресвятої Богородиці виходила газета
«Альфа», яку редагував і поширював настоятель парафії протоієрей Георгій Свірякін. Газета позиціонувала себе як путівник молодому християнину. У фондах
НБУВ зберігаються номери газети за 1997, 1998 рр.
Місто Дніпро є також центром Дніпровської єпархії Православної церкви України (ПЦУ), яка утворилася внаслідок злиття Української православної церкви
Київського патріархату (УПЦ КП) та Української автокефальної православної церкви (УАПЦ). На сьогоднішній день єпархіальне управління розвиває свою видавничу діяльність – сформовано та освячено єпархіальний прес-центр. Виходить одне
періодичне видання: «Відомості православної Дніпропетровщини». Головний редактор газети – В. Бабій. У фондах НБУВ зберігаються номери газети за 2013 рр.
На початку 1990-х рр. більшість громад протестантів Дніпропетровська стали
легальними і почали активно нарощувати та розвивати свої церковні структури.
Найбільші наклади серед релігійних видань належать саме протестантам.
Серед протестантських видань варто згадати «Весть Востока» – молодіжне
видання Церкви адвентистів сьомого дня. Газета друкувалася щомісяця упродовж
1994–1998 рр. і містила матеріал про покаяння та духовне пробудження віруючих
та навернення до Бога невіруючих. До газети виходив додаток «Весть надежды и
любви». У НБУВ зберігаються номери газети «Весть Востока» за 1995–1997 рр.
У серпні 1995 року Дніпропетровське обласне об’єднання церков християн
віри євангельської заснувало газету «Християнський шлях». Редагували видання
М. Мокієнко та О. Морозов. Газета регулярно подавала хроніку важливих подій
церковного життя, матеріали богословсько-духовного змісту, міркування про
сенс життя та особисте спілкування з Богом, поради у вихованні дітей. У НБУВ
зберігаються номери газети за 1996–1999, 2002 рр.
Упродовж 1998–2001 рр. виходила «Християнська газета» – орган Церкви
християн євангельської віри «Дверь в небо». Головний редактор видання – старший пастор церкви Ю. Коновалов. У НБУВ зберігаються номери газети за 1998–
2001 рр.
Отже, у газетних фондах НБУВ, найбільшого газетосховища України, серед
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33 000 000 номерів часописів зберігаються також і релігійні, зокрема християнські, газети, видані у м. Дніпро. Значну частину газетних шпальт цих видань займають новини з життя церкви, проповіді, матеріали соціального, місійного, катехитичного та богословського змісту.

J. Ismayılov
ORNAMENTAL FEATURES
IN ORDUBAD ARCHITECTURAL MONUMENTS
In Nakhchivan, one of the oldest settlements of Azerbaijan, five thousand years of
urban culture have been confirmed. Nakhchivan is an ancient place where thousands of
Turkic-speaking ethnos live and perform their traditions, customs and various
ceremonies of life. As the monuments of Nakhchivan differ with their architectural plan,
geometric ornamentation, ornamental systems, elements that symbolize the reflection
of the original ideas in folklore, color solution, and composition, One of the common
points of these monuments is that they carry important components of Eastern
architecture and express the Turkic-Islamic unity.
Geysariyye Monument of Ordubad. In the Middle Ages, geysariyye monuments
were built to organize trade in several major cities in the East. Geysariyye Monument
of Ordubad is one of the commercial objects of this type, which is an important part of
the people's culture. The monument, built in the 17th century, with its unique
construction techniques, is a valuable example of Nakhchivan architecture. The
Geysariyye Monument covers an area of 540 m2 and uses baked bricks as building
material. The Geysariyye Monument of Ordubad, with its complex architectural
structure, consists of four pillars in the central part, with transverse edges. The center
consists of an octagonal lounge and a circular ceiling. The building, which is a rare pearl
of eastern architecture, with a complex geometric structure, has distinctive features with
its architectural solution and ornamental composition. A valuable example of
Nakhchivan architecture is the Geysariyye Monument of Ordubad, which today acts as
the Museum of History in the Ordubad District, and this valuable architectural
monument was renovated and restored in 2010 [7].
Ordubad Juma Mosque. Ordubad region is one of the regions with the most religious
buildings in the Nakhchivan Autonomous Republic. The sources indicate that there are
numerous mosques in Ordubad city and district. Ordubad Juma Mosque is one of the
most attractive mosques with its architectural features and construction techniques.
When looking at the sources, as well as its origin, it becomes clear that the mosque has
lost its original shape in the course of various historical periods. The mosque is a
valuable example of medieval Nakhchivan religious architecture as its original,
construction techniques, architectural features, building materials, geometric features,
ornamental systems, materials used in different periods, and a modern look. [6,р.82].
Ordubad Buzkhana. One of the ice-houses in the Nakhchivan Autonomous Republic
is the Ordubad Buzkhana. The Buzkhana is made up of two parts, reminiscent of
Nakhchivan city ice-house. From the point of view of building material, geometric
structure, architectural solutions and art techniques, it becomes clear that the second part
can be built later. The foundation of the ice-house can be reached by stairs. Built in the
14th century, renovated and restored in the eighteenth century, the Ordubad Buzkhana
covers an area of 166 m2 and covers 5 domes, lounges and auxiliary rooms. The
monument was restored and put into use of people in 2014 [3]. During the restoration,
the history and architectural features of the monument have been preserved, and the
previous appearance has been kept.
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Historical sources also refer to bath that have existed in Nakhchivan in different
periods of the Middle Ages and have not been reached until today [4]. Some of the baths,
though in semi-destroyed situation, have survived to this day. «Detailed book of
Nakhchivan region» gives valuable information about the history of Nakhchivan, as
well as the Bazarbashi bath in Ordubad. Based on information obtained in Nakhchivan,
we can say that the oldest bath is Der Bath. [1]. Since the bathroom is not fully preserved
up to date, it is difficult to give an overview of the structure, architecture, and system of
the bath. For this reason, we cannot say in detail about this bath. Ordubad Bath. One of
the regions with the largest number of historical and cultural monuments in the
Nakhchivan Autonomous Republic is Ordubad district. Ordubad Bath is one of the
monuments of the 18th and 19th centuries, with its interesting architectural features,
located in the Ordubad region. Built with baked bricks, the Ordubad bathroom, covering
an area of 483 m2, consists of a corridor, a teahouse, a locker room and a bathroom. The
dressing room is square with cut corners, and the central salon is an octagonal shape. Its
upper is closed with a circular dome. The toilet hall is surrounded by ankle-shaped deep
boards. The boards are also used as a massage, and these pieces are made of stone. In
the central part of the hall is a pool. The Ordubad bath was built in 2009, which provides
a comprehensive overview of the cultural life of the area, with its architectural solution
and plan structure [7].
Nusnus bath. In the Nakhchivan Autonomous Republic, with its historical and
cultural value, the baths were built in the districts and large villages along with the city
of Nakhchivan. Some of the examples of this type of architecture have been destroyed
by the historical process and have not yet reached our day. Built in the 14th-15th
centuries in the village of Nusnus in the Ordubad region, the bathroom is reminiscent of
the Ordubad bath with the octagonal coolness part [5, р.66]. The thermal space of the
bath is a corridor.
Ganza bath. Ganza bath is one of the most famous architectural structures in the
region of Ordubad region, which is distinguished by its unique architecture and
construction materials and construction techniques. Built in the 15th century, by the
architect, Haji Huseynqulu, is the only bath to retain its shape to this day. The distinctive
feature of the bathroom is that the building was built of rock. The walls of the bathroom,
located in the area of 213 m2, were constructed in the form of dome. No matter how
simple the walls look like with the ceiling system, the plan structure is just as much
attention.
Ustupu, Duyl, Vanand baths. Another famous monument, built in the 18th century
and located in Ordubad, is the bath of Duyl. The bathroom is in a semi destroyed state.
The entrance to the bathroom vestibule consists of a central lounge with an octagonal
structure with deep planks along the walls. The ceiling is covered with a circular dome.
A small stone bath was heated using straw. One of the best architectural monuments of
the XVII-XVIII Century Ustupu Bath, built of mountain, river stone, baked brick, in the
Khachaly neighborhood of the village Ustupu. One of the eighteenth-century
architectural monuments is the Vanand bath. The bathroom is built of stone and baked
bricks. The entrance to the bathroom is in the corridor to the right of the locker room.
Another bath in the village of Aylis, Ordubad district, dating to the 18th and 18th
centuries, is the Aylis bath. Spherical ceilings in bathrooms with washrooms in corners
in the halls are joined by corridor stretch ceilings.
Aza Bridge. Among the architectural monuments built in the Middle Ages, one of
the unique historical and cultural buildings is bridges. The Aza bridge, built in the XVII
century on the territory of the Nakhchivan Autonomous Republic, known as the Shah
Abbas Bridge, was built on Gilanchay. The bridge is built of red rock. The parts of the
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bridge are not the same size as the arches, which are placed on the rocks. An important
feature of the bridge is the fact that there is a ripple on the bridge taking into
consideration of the water potential of Gilanchay. The bridge was registered as a
historical monument of the Nakhchivan Autonomous Republic.
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СЕКЦІЯ Х
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПРАВОВИХ НАУК.
ПРОБЛЕМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Ю. О. Швець
ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
МАШИНОБУДУВАННЯ
Підвищення ефективності операційної діяльності підприємств машинобудування займає вагоме значення для їх успішного функціонування. Ефективна операційна діяльність є основою для зростання конкурентоспроможності підприємства, формування конкурентних переваг, зміцнення позицій на ринку, налагодження фінансового стану. Крім того, в умовах нестабільності зовнішнього середовища, кризового стану в економіці, загроз та ризиків, що негативно впливають
на діяльність підприємств існує потреба в зростанні ефективності операційної діяльності, що забезпечить оптимальне витрачання коштів, зростання продуктивності праці, раціональне використання ресурсів, залучення інвестиційного капіталу,
підвищення прибутковості. Оскільки ефективне функціонування підприємств є
передумовою подальшого успішного розвитку, то існує потреба у використанні
системи управління операційною діяльністю.
Саме операційна діяльність пов’язана з виробництвом та реалізацією продукції, впливає на розмір доходу підприємства і тому управління даним видом діяльності є основним завданням менеджменту. Здійснення управління операційною
діяльністю на підприємстві сприятиме покращенню результатів діяльності, процесу планування, організації, координації, регулювання, контролю операційної
діяльності, залученню висококваліфікованих фахівців, раціональному використанню ресурсів, управління всіма бізнес-процесами, вдосконаленню даного виду
діяльності. Для ефективного управління операційною діяльністю підприємств існує потреба у використанні методів, інструментів, системи або механізму управління, що буде спрямовано на покращення результатів діяльності, визначення
способів її покращення та організацію самого процесу управління, врахування факторів впливу.
При побудові системи управління операційною діяльністю підприємства слід
враховувати досягнутий рівень прибутковості, рівень взаємодії структурних підрозділів підприємства, ефективність планування, організації, контролю, рівень
досягнення цілей, інформаційне забезпечення, використання сучасного програмного забезпечення, якісну обліково-аналітичну інформацію. За умови використання системи доцільно проводити моніторинг управління операційною діяльністю підприємства, який включає забезпечення взаємозв’язку між напрямами діяльності, орієнтацію роботи на досягнення мети, прогнозування показників операційної діяльності, здійснення стратегічного та оперативного планування, узгодження бюджету, поширення інформації до виробничих підрозділів, використання інформаційних даних для прийняття рішень, документальний супровід операційної діяльності, автоматизацію обробки даних.
Тобто за умови здійснення управління операційною діяльністю та викорис336

тання відповідної системи доцільним є здійснення ефективного планування, моніторингу, аналізу, контролю та їх інформаційне забезпечення.
Група авторів Ситник Г.В., Архіпов Н.М. при побудові системи управління
ефективністю операційної діяльності виділили такі елементи: принципи управління; мета управління (забезпечення зростання ефективності операційної діяльності та покращення фінансового стану); задачі управління (підвищення якості
продукції, ефективності використання персоналу, ефективності бізнес-процесів,
конкурентоспроможності, формування конкурентних переваг, покращення відносин з партнерами, зменшення операційних ризиків, максимізація прибутку, оптимізація операційних витрат); рівні управління (оперативний, стратегічний, поточний); об’єкти управління; суб’єкти управління; функціональні підсистеми управління (управління результатами операційної діяльності, бізнес-процесами, якістю
продукції, конкурентоспроможністю, ресурсами) [3]. Авторами запропоновано
етапи управління ефективністю операційної діяльності підприємства, загалом:
стратегічний аналіз конкурентних позицій на ринку та операційної діяльності (визначення сильних та слабких сторін, можливостей і загроз розвитку операційної
діяльності, конкурентних переваг операційної діяльності, оцінка ефективності
операційної стратегії); формування операційної стратегії (розробка стратегічних
цілей, формування стратегічних показників та їх порівняння з потенціалом операційної діяльності); зміна організації операційної діяльності (розробка програм розвитку операційної діяльності); проведення аналізу стану операційної діяльності
(визначення вартості деяких процесів операційної діяльності, аналіз відносин з
постачальниками, покупцями); формування плану операційної діяльності; формування бюджетів операційної діяльності; впровадження заходів щодо вдосконалення операційної діяльності (результативність даного етапу залежить від ефективності попередніх та сформованого потенціалу операційної діяльності); здійснення моніторингу результатів операційної діяльності (визначення ефективності
операційної діяльності за рядом показників, відхилення фактичних показників від
планових, з’ясування причин такого відхилення); контроль результатів операційної діяльності (прийняття рішень щодо усунення виявлених відхилень) [3].
Мішустіна Т.С., Пробко І.Б. дотримувалися думки, що в основі формування
системи управління операційною діяльністю підприємства повинна бути оптимізація кадрової політики, підвищення ефективності використання персоналу, аналізування факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, що впивають на кадрове забезпечення [1]. Насправді здійснення ефективної кадрової політики впливає на продуктивність праці персоналу, досягнення цілей та завдань підприємства, якість виробленої продукції, результативність операційної діяльності та розвиток підприємства, дозволяє раціональніше використовувати трудові ресурси.
В роботі Наумчук А.В., Стаднюк Т.В. досліджено доцільність створення системи управління операційною діяльністю та необхідність здійснення стратегічного аналізу для прогнозування результатів операційної діяльності [2]. При здійсненні управління операційною діяльністю доцільно проводити стратегічний аналіз та прогнозувати показники операційної діяльності, що дозволить проаналізувати результати господарської діяльності, визначити шляхи подальшого розвитку, розробити заходи підвищення ефективності роботи структурних підрозділів.
Перевагою використання системи управління операційною діяльністю для
підприємств машинобудування є можливість налагодження управління операційною діяльністю, підвищення її ефективності, мінімізація впливу загроз, ризиків,
факторів ринкового середовища, налагодження самого управління, прийняття об337

ґрунтованих рішень, підвищення операційного прибутку та скорочення операційних витрат. Здійснення ефективного управління операційною діяльністю на підприємстві сприяє відновленню платоспроможності, прибутковості, підвищенню
якості продукції, ефективності бізнес-процесів, зміцненню конкурентних позицій
на ринку.
Слід зауважити, що система управління сприятиме підвищенню ефективності
операційної діяльності підприємств машинобудування та сприятиме зростанню
прибутковості шляхом вирішення проблем технологічного переоснащення, модернізації виробництва, скорочення обсягів дебіторської заборгованості, реструктуризації неефективних операційних процесів, раціоналізації використання трудових та матеріальних ресурсів, реалізації залишків незавершеного виробництва, активізації маркетингової діяльності, поставки якісної сировини та матеріалів, нераціонального витрачання коштів та використання ресурсів, визначення способів
економії сировини та застосування вторинних ресурсів, виділення коштів на запровадження високотехнологічних матеріалів. Отже, впровадження системи управління операційною діяльністю сприятиме покращенню виробничих процесів,
фінансового стану підприємства.
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Т. П. Потапенко
СТРУКТУРИЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Питання стосовно структуризації підприємницького економічного потенціалу
на разі залишається дискусійним, оскільки існують різні погляди науковців щодо
кількісних та якісних характеристик складових елементів потенціалу. Це зумовлює виникнення різноманітних підходів до структуризації економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства.
Л.О.Кустріч зазначає на тому, що «вирішальну роль у стратегічному управлінні сільськогосподарських підприємств відіграє виробничо-ресурсний потенціал». На думку автора, оцінювати потенціал варто за трьома групами ресурсів:
земельними (площа угідь, їх структура і якість); матеріально-технічними й фінансовими (вартість і обсяги основних виробничих фондів сільськогосподарського
призначення, оборотних і фінансових ресурсів, динаміка їх оновлення); трудовими (середньорічна чисельність працівників, їх статево-вікова та професійна
структура тощо) [4, с. 614-615].
О.М.Яценко вважає, що в умовах глобалізації економіки ключовими елементами досягнення успіху сільськогосподарського підприємництва є структурна перебудова зовнішньоекономічного потенціалу з визначенням стратегічного вектору на експорт конкурентоздатної агропродовольчої продукції [5, с.33]. У табл. 1
представлено найбільш поширені підходи до класифікації структури економічного потенціалу підприємства.
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Застосування представлених класифікаційних підходів дає представлення
щодо механізмів стратегічного управління та усвідомлення зв'язків між складовими, проте не демонструє певні взаємозв'язки складових з зовнішнім середовищем. Це, у свою чергу, ускладнює створення комплексного уявлення стосовно
структури економічного потенціалу та окреслення напрямів покращення системи
стратегічного управління.
Таблиця 1. Класифікація підходів до визначення структури економічного
потенціалу підприємства
Назва підходу
Функціональний
Ресурсний
Об’єктний
Суб’єктний
Реалізований
Нереалізо-ваний
Потенціал розвитку
Формуючий
Формований
Керуючий

Складові потенціали
За функціональними напрямками
Виробничий, техніко-технологічний, маркетинговий,
інформаційний, соціальний, організаційний, фінансовий.
Технічний, технологічний, кадровий, просторовий,
інформаційний, організаційної структури та системи
управління, фінансовий.
За рівнем споживання
Інноваційний, виробничий, фінансовий, потенціал
відтворення.
Науково-технічний, управлінський, організаційний, маркетинговий, логістичний.
За рівнем використання
Ресурси та можливості підприємства, які використовуються в даний момент.
Ресурси та можливості підприємства, які не використовуються в даний момент.
Можливості щодо залучення нових ресурсів у діяльність підприємства.
За участю у процесі виробництва
Виробничі потенціали: потужнісний (основні засоби),
ресурсний (оборотні активи), економічний.
Фінансовий, інвестиційний, інноваційний.
Управлінський, маркетинговий.

Представники
підходу

Краснокутська
Н.С. [3, с.68-69]

Краснокутська
Н. С., Атаманчук Ю.М.
[3,с.68]

Безручко О.О.
[2,с.102]

Атаманчук
Ю.М. [1,с.8]

Отже, класифікаційні моделі, в основу яких покладено системний підхід у поєднанні з інтегративним застосуванням цільового, процесного, функціонального,
ситуаційного, поведінкового та інших підходів, є найбільш інформативними. Як
результат, побудова ефективної системи стратегічного управління сільськогосподарським підприємством не є можливою без узгодженості дій керівництва підприємства з органами влади, фінансово-кредитними інституціями та іншими суб'єктами зовнішнього соціально-економічного простору, що сприятиме розвитку
сільськогосподарської галузі загалом.
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Є. М. Жежерун
ЗНАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА –
СКЛАДОВА ЧАСТИНА СУЧАСНОГО МЕДИКА
Мета сучасного освітньо‐виховного процесу у медичному закладі  не тільки
сформувати необхідні професійні компетенції працівникові медичної галузі, надавати ґрунтовні знання з різних фахових дисциплін, а й сформувати громадянина, патріота, інтелектуально розвинену, економічно обізнану особистість, майбутнього спеціаліста на принципах гуманізму.
На сучасному етапі розвитку України медичну освіту не можна розглядати
окремо від загальної системи професійної освіти, особливостей її формування, виховання професійної культури та гармонійного розвитку майбутнього лікаря. При
цьому необхідно враховувати традиції, що склалися в системі охорони здоров'я та
специфіку самої медичної освіти. Підготовка майбутнього медика включає гуманітарні, соціально-економічні, природничо-наукові дисципліни і поглиблене вивчення в даному контексті конкретної галузі знань, яка відповідає професійній
спеціалізації.
Досягнення науково-технічного прогресу, процес глобалізації, швидкі темпи
розвитку економічних зв`язків між країнами, вихід на новий рівень сучасної медичної науки в галузі медичних технологій зумовили значне підвищення вимог до
рівня підготовки студентів медичної галузі. Для покращення професійних знань,
конкурентоспроможності фахівцеві медичного профілю необхідні ґрунтовні
знання з основ економічної теорії.
Вивчення економіки стане у величезній пригоді при підготовці і вихованні
професійних якостей майбутнього медика.
По-перше, розуміння економічних законів, дію яких не можна скасувати, так
само як і законів фізики чи біології, робить нас сильнішими. Адже коли ми, наприклад, знаємо причини і наслідки інфляції, то нам легше пристосуватися до зростання цін, а коли розуміємо, як виникають економічні кризи, то можемо знайти
способи швидшого виходу із них.
По-друге, знаючи закони економіки, ми можемо запобігти непотрібним втратам
грошей і часу. Адже втрати - це плата за незнання та вміння. Люди, які, скажімо,
спокушаються великими процентами за банківськими депозитами, часто розплачуються втратою власних заощаджень за те, що не знають, з чого виникає процент.
По-третє, економічна наука пояснює, як діяти у світі обмежених ресурсів.
Якщо прислухатися до її порад щодо пошуку найліпшого з можливих варіантів
використання природних багатств, то можна реалізувати надані кожному з нас
природою і суспільством можливості і здібності.
Нарешті, по-четверте, життя в суспільстві вимагає від кожного уміння відрізняти правду від неправди, робити правильний вибір. Неосвічена людина лише покладається на інтуїцію, освічена - порівнює та аналізує. Наше ставлення до політиків і урядовців має спиратися на розуміння ролі держави в економіці, на усвідомлення того, що держава справді може, а чого не може попри всі обіцянки. Заклавши підвалини, можна просуватися далі, поглиблюючи знання про те, як керується національна та світова економіка.
Саме вивчення економічних знань дає можливість зрозуміти складні процеси
розвитку суспільства і тим самим сприяти зростанню соціальної зрілості людей,
формуванню їхнього соціального мислення. Проникнення економічних знань в
навчальний процес дозволяє створювати науково обґрунтовані моделі випускника
вищої школи, здійснювати науковий аналіз потреби в кадрах, створити систему
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зворотнього зв’язку «вуз-виробництво». Молодий спеціаліст може бути недостатньо підготовленим до суспільного життя, якщо не знатиме, як функціонує держава, економіка і вся система політичних інститутів, які він має права, свободи і
обов’язки як громадянин країни.
У сьогоднішніх умовах пріоритетом сучасної медичної освіти має стати особистість студента-медика, який перебуває у постійному професійному та особистісному становленні, одним із завдань є навчити його вчитися, працювати, жити,
самовдосконалюватися. Важливою складовою навчання є формування особистості майбутнього фахівця з новим світоглядом та мисленням, що дозволить йому
гнучко, оперативно реагувати на запити суспільства та успішно конкурувати з іншими фахівцями на ринку праці. Вивчення предмету економічних теорій формує
у студентів економічну компетентність - сукупність економічних знань і практичних умінь, економічної культури та мислення.
На Всесвітньому економічному форумі у Давосі (2016 рік) роботодавцями
були озвучені десять професійних навичок, які будуть актуальні через 5 років:
комплексне багаторівневе бачення проблеми; критичне мислення; креативність;
вміння управляти людьми, мотивувати їх; взаємодіяти з людьми; емоційний інтелект; клієнтоорієнтованість; вміння вести переговори; гнучкість розуму. Тому
уміння фахівцями XXI століття генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у
життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і
розвитку суспільства і держави - запорука успішного бізнесу.
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А. Д. Мостова
ПРОДОВОЛЬЧА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЯК УМОВА ГАРАНТУВАННЯ
ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Одним із засобів підвищення продовольчої незалежності є нарощування обсягів внутрішнього виробництва. Потенціал аграрного сектора України дозволяє забезпечити внутрішні потреби держави у продовольстві. Навіть фактична частка
агропродовольчого імпорту може бути замінена внутрішнім виробництвом. Імпортозамінними повинні бути в першу чергу продовольчі товари кінцевого споживання, які реалізовуються безпосередньо населенню через мережу роздрібних торгових підприємств. Одночасно необхідно заміщення імпортних сировинних товарів рівноцінними за ціною та якістю українськими аналогами. Імпорт сировинних товарів, без яких виробництво продуктів харчування всередині країни невигідно або неможливо, повинен здійснюватись із мінімальним ступенем обробки з
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метою створення максимальної доданої вартості всередині держави [4].
Необхідно встановлення пріоритетних галузей з точки зору заміщення імпорту, а також постійний моніторинг імпорту та реалізації ввізних продовольчих товарів на вітчизняному ринку.
Відповідно до проведеного аналізу, найбільший потенціал виробництва всередині країни мають м’ясо та м’ясопродукти, риба та рибопродукти, фрукти,
ягоди, виноград тощо. Державна підтримка здійснюється шляхом застосування
механізмів тарифного і нетарифного захисту на максимально дозволеному домовленостями з СОТ рівні і залучення інвестицій для модернізації і розвитку стратегічно важливих галузей аграрного сектора (буряківництво, овочівництво, тваринництво, рибне господарство, виробництво цукру та інші) [5].
Аналізуючи зовнішньоекономічні аспекти формування продовольчої безпеки
держави, слід сказати, що одним із важливих факторів її гарантування і підтримання на стратегічному рівні є участь України у міжнародній торгівлі. Розвиток
зовнішньої торгівлі держави потребує лібералізації зовнішньої торгівлі. При
цьому вирішення стратегічного завдання забезпечення продовольчої безпеки в
умовах глобалізації та зниження торгових бар’єрів призвело до того, що Україна
перетворилася на крупного імпортера продовольства. По окремим видам продовольчих товарів рівень продовольчої безпеки став пороговим. Імпорт продовольства становить на сьогоднішній день 25-35 %, при цьому частка імпорту у крупних містах країни складає близько 50-60 % [2, с. 33].
Результати аналізу динаміки та структури зовнішньої торгівлі основними продовольчими товарами свідчать, що коефіцієнт покриття імпорту експортом цукру
у 2018 р. склав 198, м’яса і м’ясопродуктів – 1,4, яєць – 46,5, хліба і хлібних продуктів – 153,4, олії та інших рослинних жирів – 23,1, молока і молочних продуктів
– 4,5, картоплі – 0,8, овочів та баштанних продовольчих культур – 2,3, фруктів,
ягід і винограду – 0,4 (табл. 1).
Таблиця 1. Зовнішня торгівля продовольчими товарами в Україні

2018 р.

2017 р.

2016 р.

2018 р.

2015 р.

2017 р.

2014 р.

2016 р.

М’ясо і м’ясопродукти
Молоко і молочні продукти
Яйця
Цукор
Олія та інші рослинні жири
Картопля
Овочі та баштанні продовольчі
Фрукти, ягоди та
виноград
Хліб і хлібні
продукти

2015 р.

Види
продовольства

Експорт, тис. т.

2014 р.

Імпорт, тис. т.

201

158

182

233

283

218

245

303

351

399

357

78

105

132

180

527

464

434

835

807

7
7

11
4

5
5

7
7

4
3

147
40

126
153

112
505

155
617

186
594

223

160

219

239

259

4578

4253

5104

5988

5986

40

17

27

24

28

17

15

5

18

22

225

95

136

129

188

294

212

224

444

434

856

588

732

819

878

350

324

283

291

331

263

190

240

255

280

33423

38338

41451

42499

42940

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України.
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Вітчизняний імпорт не дозволяє реалізувати модернізацію аграрного сектора
та повністю забезпечити економічну доступність продовольства для населення.
Зовнішньоекономічна політика фактично призвела до занепаду деяких українських галузей аграрного сектора, наприклад, тваринництво і птахівництво, рослинництво і виробництво сільгосптехніки, підірвала конкурентоспроможність вітчизняного виробництва. Надмірна імпортна залежність держави за деякими видами
продовольчих товарів значно погіршує продовольчу безпеку.
У даному контексту стратегічні пріоритети держави щодо підвищення рівня
продовольчого самозабезпечення не повинні дискредитувати іноземних виробників, а мають бути спрямовані на захист національної економіки. При цьому основними проблемами та ризиками продовольчої безпеки можуть бути: зниження
конкурентоспроможності національного виробництва та ефективності національної економіки за рахунок примусового зниження конкуренції із зарубіжними постачальниками, а також підвищення податкового навантаження на бюджет.
Оскільки природно-кліматичні умови не дозволяють на території України вирощувати всі сільськогосподарські культури для стабільного цілорічного забезпечення населення продовольством, на продовольчому ринку необхідні імпортні товари. Стратегічними завданнями державної аграрної політики повинно бути стримування імпорту продовольства, що може вироблятися всередині країни за рахунок нарощування власного виробництва, а також стимулювання імпорту сировини, що не виробляється в країні, та її подальша глибока переробка на вітчизняних підприємствах харчової промисловості. Аналогічна політика проводиться
економічно розвиненими західними та європейськими країнами [1].
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А. С. Магдіч, Р. М. Ключник
ІННОВАЦІЙНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ФІНЛЯНДІЇ
Історія сучасної Фінляндії почалася в 1917 р., коли було проголошено її незалежність від Росії. За цей час колишня імперська провінція не лише відстояла свій
суверенітет у численних війнах, у тому числі Зимовій війні (1939-1940) та Війніпродовженні (1941-1944), але й досягла помітних успіхів в економіці.
На початку 2000-х рр. Фінляндія була однією з найбільш інноваційних та конкурентоспроможних економік світу. Вона використала переваги розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Прикладом є флагман фінської економіки
компанія «Nokia», яка тривалий час була серед лідерів виробництва мобільних
телефонів [1].
Фінська інноваційна система є демократичною: найрізноманітніші суб’єкти
активно беруть участь в обговоренні проблем науки та інновацій (шляхом публічних дебатів, круглих столів тощо). Кожен голос в обговоренні враховується, а
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рішення, розроблені в результаті дебатів, втілюються в життя. У звіті «Як зробити
з Фінляндії провідну країну в сфері інновацій» (2017 р.), представленому Фінляндським інноваційним фондом (скорочено SITRA) йдеться про «маленьку країну,
яка не може розвиватися, якщо вона не використовує таланти свого населення».
Мотивація людей навчатися та використовувати свої знання творчо є основою інноваційності суспільства. Можливість і бажання кожного використовувати свій
творчий потенціал і знання стали основною передумовою для фінської конкурентної переваги. Однією із найбільших проблем було створення атмосфери і культури бізнесу, адже це середовище мало заохочувати інновації та підприємництво
в суспільстві [2, c.13].
У Фінляндії реалізуються п’ять стратегічних напрямів: 1) зайнятість та конкурентоздатність; 2) освіта; 3) добробут та охорона здоров’я; 4) біоекономіка та «чисті» технології; 5) диджиталізація. А ці напрями, у свою чергу, розбиті на конкретні проєкти. Так, ключовими заходами у формуванні біоекономіки стали проєкт
низьковуглеводної відновної енергії з бюджетом 100 млн євро, розробка нових
продуктів з лісних ресурсів – 50 млн євро, рециркуляція ресурсів та води – 40 млн
євро, виробництво харчових продуктів та «блакитна» економіка (така, що використовує водні ресурси) – 100 млн євро [3, c.547-548].
Фінське суспільство завжди дбайливо ставилося до освіти. Перший університет з’явився ще у 1640 р., а зараз у Фінляндії налічується 16 університетів. Держава забезпечує близько 70% університетських бюджетів [4,c.63]. У Фінляндії немає системи стандартизованого тестування, а школи не поділяються на «елітні»
та «погані». Якщо навчальний заклад має проблеми, то уряд пропонує допомогу
та підтримку: «через систему самооцінки, нетворкінгу, участі та кооперації створюються кооперативні структури та відчуваються слабкі сигнали» [5,c.816-817].
У Фінляндії стрімко розвивається інформаційна безпека. У 2012 р. численні
фінські компанії були включені до фінського кластеру інформаційної безпеки
(Finnish Information Security Cluster – FISC). У 2015 р. FISC охоплювало вже 30
компаній (наприклад, F-Secure), в яких було задіяно близько 2000 спеціалістів з
інформаційної безпеки. В останні роки середнє зростання кластеру становить понад 20% щороку [6, c. 176]. Витрати Фінляндії на науково-дослідні та дослідноконструкторські роботи також зростають: у 1995 р. вони становили 2,25% від
ВВП, а у 2017 р. вже 4,16% [2, c.14].
Таким чином, Фінляндія є країною з беззаперечним домінуванням економіки
знань. Загалом, за даними статистики, 69% ВВП країни становить сфера послуг [7]. Освітні послуги посідають у цьому секторі не останню роль саме завдяки
особливому ставленню фінів до знань та науки. Освіта є тісно поєднаною з бізнесом та сучасним суспільством загалом. А це забезпечує престиж освіти у Фінляндії не лише для громадян країни, а й для іноземців. У 2020-і роки Фінляндія вступила сучасною інноваційною країною.
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В. В. Бардюк, М.Я. Шульган
РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКУ НА МАЙНО В УКРАЇНІ
Податок на нерухомість є традиційним податком для близько 130 країн світу
й забезпечує вагому частину надходжень до місцевих бюджетів. Міжнародний досвід свідчить, що при належному нормативно-правовому регулюванні він стає одним із значних частин доходної частини відповідного бюджету. Але на сьогоднішній день застосовані у нас способи обрахунку податкових зобов’язань та адміністрування цих податків є недосконалими і не забезпечують ані справедливості,
ані захисту від корупційних та інших зловживань, ані суттєвих надходжень
(останні складають менше 1% ВВП). Відтак, податки на майно в Україні потребують удосконалення. Така реформа є особливо нагальною з огляду на те, що за
економічною теорією, підтвердженою дослідженнями, саме регулярні податки на
майно є найменш шкідливими для економічного зростання. Тому одним із способів прискорення зростання є «фіскальний маневр», який полягає у заміщенні прямих податків (з доходів фізичних осіб та прибутків підприємств), як найбільш
шкідливих для зростання – непрямими (ПДВ, акцизами), і, особливо, податками
на майно. Проте, механічно збільшити в кілька разів надходження від оподаткування землі та нерухомості в Україні навряд чи можливо, бо у своєму нинішньому
вигляді ці податки є доволі недосконалими. Тому в ширшому контексті ліберальної, але фіскально-відповідальної податкової реформи, реформа податків на
майно має полягати у суттєвому удосконаленні механізмів та принципів оподаткування майна, на основі якого можна збільшити надходження від нього і замістити ними більш шкідливі прямі податки. Така задача є особливо актуальною для
України, зважаючи на другий вагомий недолік прямих податків: мало ефективні
у країнах, схильних до корупції; постійно провокують корупцію [1].
У структурі надходжень місцевих податків переважають надходження від:
 податків на майно і їх частка в надходженнях місцевих податків у І півріччі
2017 року становила 57%, у І півріччях 2015-2016 рр. – 61-62%. При цьому найбільшими є надходження від земельного податку (90% від надходжень податку на
майно). У 2019 році до місцевих бюджетів надійшло на 23,6% більше [5] від надходжень за аналогічний період 2018 року (становив лише 1,2%). У структурі доходів загального фонду місцевих бюджетів плата за землю займає 12,1% (рис 1).
 частка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, становить лише 9% (або 1,2 млрд грн), що пов’язано з недоліками обліку платників
цього податку, розрахунку об’єкта оподаткування та високими адміністративними затратами на його адміністрування;
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 найнижчою є частка транспортного податку (надходження лише 0,1 млрд
грн за І півріччя 2017 року).

Рис.1. Структура надходжень доходів загального фонду місцевих бюджетів.

Попередні розрахунки свідчать, що для запровадження фіскально відповідальної ліберальної податкової реформи треба збільшити обсяг надходження від податків на майно приблизно втричі, до 2,5 – 2,7% від ВВП, що відповідає найвищим
значенням для країн ОЕСР, хоча у світовій практиці зустрічаються і більші цифри
[5].
Податки на майно мають вагомі переваги над іншими податками, особливо в
умовах України. Зокрема вони: 1) стимулюють власників краще використовувати
наявні активи, або продавати їх більш ефективним власникам; 2) забезпечують
бюджет (точніше – бюджети місцевих територіальних громад) стабільним джерелом надходжень; 3) не вразливі до «оптимізації», натомість непрямо, але дуже
ефективно обкладають «тіньові» доходи, як населення, так і підприємств; 4) у разі
спроби ухилення від сплати, завжди є «готовий» об’єкт податкової застави, на
який може бути накладено адміністративний арешт.[2]
Реформування податку на майно має відповідати таким принципам:
1. Уникнення дискреції (можливості державних службовців та органів влади
«вирішувати питання» на власний розсуд). Зважаючи на високу небезпеку корупції, ми вважаємо цей критерій найпершим пріоритетом в усій податковій реформі,
зокрема і в частині, пов’язаній з податком на майно. Дискреційні можливості, такі
як, приміром, застосування різного роду «коефіцієнтів», оцінка об’єктів на місцях, індивідуальна оцінка ділянок, повноваження з надання пільг окремим власникам тощо, відкривають можливості для корупції. Вона, у свою чергу, не тільки
шкодить суспільній моралі та підриває авторитет органів влади, але й, найголовніше, призводить до серйозних викривлень, не кажучи вже про зменшення надходжень. Практика застосування податку на землю свідчить, що навіть такі запобіжні механізми, як прийняття рішень колегіальними органами місцевого самоврядування, не стають дієвими перешкодами проти дуже сумнівних рішень, за якими
легко запідозрити корупційні мотиви.
2. Оподаткуванню мають підлягати земельні ділянки, з урахуванням способу
використання (сільськогосподарські, природоохоронні, комунальні, інші – з окремим виділенням землі безпосередньо під забудовою та промисловими об’єктами
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та з урахуванням висоти споруд), а не виміряні всередині об’єкти нерухомості;
3. Оцінку об’єктів треба робити у вигляді «масової оцінки» - методики, яка
розраховує вартість одиниці площі за допомогою прозорої та однозначної формули, що враховує різноманітні вимірювані характеристики, насамперед розташування та (у випадку сільськогосподарських земель) хіміко-біологічні властивості ґрунту. Цей підхід теж відповідає кращим світовим практикам. Формули мають розраховуватися окремо відповідно до зазначених вище цілей використання
землі, у такий спосіб непрямо оцінюється вартість нерухомості;
4. Ставка податку (тут та надалі - у відсотках від нарахованої оціночної вартості об’єкту) має бути єдиною для усієї країни, а також для усіх видів несільськогосподарських і не комунальних земель (зокрема, без розрізнення на «житлову»
і «не житлову» забудову, не кажучи вже про галузевий розріз). Пільги можуть
надаватися лише на певний обсяг земель (приміщень) та стосуватися лише окремих категорій фізичних осіб та окремих видів неприбуткових (некомерційних) організацій. Таким чином, ані окремі державні службовці, ані органи державної
влади та місцевого самоврядування не матимуть впливу на розмір податкових зобов’язань платників податку. [3]
Однією із загальних проблем, які заважають перенесенню податкового тягаря
з прямих податків до податків на майно, є побоювання платників щодо можливого
збільшення податкового тиску, особливо на тих, хто успішно працює; а також підвищення ризику для домогосподарств (які, на відміну від підприємців, особливо
побоюються ризику). Окрім того, в Україні збільшення надходжень від оподаткування майна покликане насамперед замістити можливі втрати від реформи оподаткування підприємств, тож і податок цей має лягати, насамперед, на сектор підприємств, а не домогосподарств. Але наразі обсяги нерухомого майна (за винятком
сільськогосподарських земель), яке припадає на обидва сектори – одного порядку,
тому за єдиною ставкою їм довелося б нести співставні за розміром частки загального тягаря, є неприпустимим з огляду як на мету реформи, так і на політикоекономічні проблеми з її впровадженням. Водночас, диференціація ставок, яка
практикується з метою вирішення цієї проблеми у багатьох країнах.
Для посилення фіскальної ефективності чинного механізму справляння податку на основі площі об’єкта податку на нерухоме майно необхідно:
1) сформувати Державний реєстр речових прав на нерухоме майно на основі
відомостей, які надходять від органів державної реєстрації прав на нерухоме
майно, органів, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб та з
баз даних БТІ для наявності повної інформації на більшість об’єктів нерухомості;
2) запровадити базу оподаткування у формі оціночної вартості, визначеної
суб’єктами оціночної діяльності за порівняльним методом оцінки, виходячи з ринкової вартості аналогічних об’єктів нерухомості;
3) запровадити оподаткування будівель промисловості, зокрема виробничих
корпусів, цехів, складських приміщень промислових підприємств з метою реалізації принципу соціальної справедливості, який полягає в установленні податків
та зборів відповідно до платоспроможності платників податків [4].
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К. Ф. Папуша, М. В. Риженко, Г. М. Савицька
ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Загальні інтеграційні процеси, насамперед прагнення України до вступу в ЄС,
соціально-економічні умови, розвиток ринкових відносин, зумовлюють необхідність підготовки майбутнього фахівця економічного профілю нового типу, здатного належно представляти країну на міжнародному рівні й захищати її інтереси
в межах міжнародного співробітництва. Тому модель сучасного економіста вимагає від освіти пошуку нових підходів до його професійної підготовки. Загалом
традиційна інтерпретація зводиться до того, що економіст – це фахівець, який працює у сфері виробництва: в різних галузях промисловості, сільського господарства, послуг, займається питаннями планування, ціноутворення, товарознавства та
ін. Але проблема готовності до професійної діяльності залишається однією з головних у системі сучасної економічної освіти, адже цьому передують негативне
ставлення студентів до навчальної та пізнавальної діяльності, низький рівень мотивації до самовдосконалення та самореалізації. На жаль, чинники, які цьому
сприяють, різноманітні: труднощі з адаптацією до реальних умов праці; недостатнє володіння рівнем практичного використання економічних інструментів випускниками; у майбутніх економістів відсутній раціональний розподіл загальнонаукових, професійних і спеціальних дисциплін; невміння орієнтуватися в питаннях
створення фірми, засадах податкової системи та економічного аналізу; відсутня
здатність узагальнювати здобуті знання та втілювати їх на практиці [1, 3, 4]. Тому
підготовка майбутніх економістів – це процес формування професійних знань,
практичних умінь і навичок студентів, мотивації до навчання і самовдосконалення та вміння самостійно організовувати навчальний процес. З метою сприяння
формуванню навичок самостійно організовувати власний навчальний процес, студенти мають володіти можливістю вільного доступу до процесу навчання через
викладені анотації курсів на сайтах [10], завдань для самостійної роботи, запровадження інтерактивної консультації для студентів, спеціальної організації навчальної, науково-дослідної роботи.
Пріоритетним завданням викладача є створення необхідних умов для самореалізації та допомоги в становленні особистості студента. Слід наголосити, що для
забезпечення професійного становлення майбутніх економістів у процесі фахової
підготовки протягом навчання викладачами повинні впроваджуються дидактичні
нововведення та створюватися сприятливі умови, які реалізуються під час викладання навчальних дисциплін (метод мозкового штурму, моделювання економічних ситуацій, групові дискусії, тренінгові вправи, робота в міні-групах, тестування, підготовка економічних есе та проектів) [9].
Обов'язковою компонентою навчальної програми для здобуття кваліфікаційного рівня, набуття професійних навичок та вмінь студентом є практична підготовка. Практико-орієнтована освіта майбутнього фахівця тісно пов'язана з організацією навчально-ознайомчої, організаційно-економічної, комп'ютерної, виробничої та переддипломною практик студента з метою його занурення в професійне
середовище, співставлення його уявлення про професію з вимогами, які вимагають підприємства та установи [6]. Для більш ефективного набуття фахових знань
практичне навчання слід організовувати за новими технологіями та методами, що
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дозволить студентам отримати фундаментальні знання і практичні навички з обраного напрямку [11].
Досить важливим є впровадження в навчений процес інформаційних технологій, а саме ознайомлення з фаховими комп'ютерними програмами, що дозволить
студентам отримати конкретні знання, які прискорюють професійне зростання
молодих спеціалістів у відповідності з вимогами сучасної економіки.
Тому розвиток економічної освіти має ґрунтуватися на принципах відкритості
і доступності, поєднання фундаментальності та фаховості освітніх програм, системності і безперервності, інноваційності змісту, інтеграції економічної освіти і
наукових досліджень [5].
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A. Y. Khomaziuk
USE OF IFRS IN THE WORLD
It is quite difficult to really assess the prevalence of international financial reporting
standards (IFRS) in the world, because the available information is quite contradictory,
and some are not available at all. In some cases, the change in wording seems insignificant, but in other cases, the changes make the wording completely different. In addition,
there are significant differences in the terminology, scope and classification of adopted
standards, the timing of their adoption, and so on.
According to information based on official reports of the SMSB and research conducted through the company's representative offices, the number of countries that have
implemented IFRS is gradually increasing. In general, it can be argued that the number
of companies that use IFRS to a certain extent is also increasing in the world. So, in
general, the globalization of business and financial markets has led to the need to adopt
IFRS in more than 120 countries around the world.
Developing countries, third world countries, and post-socialist countries (Armenia,
Bahrain, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, Kuwait, Kyrgyzstan, Nepal, Nicaragua, Serbia,
Tajikistan, etc.) occupy a significant share of countries that have fully adopted IFRS or
use them as national accounting and reporting standards. At the same time, the steps taken
by member states of the EU and the European economic area (EEA) in this direction had
a significant impact on the spread of IFRS in the world. EU Member States are given the
right to independently decide on the mandatory requirement, authorization or prohibition
of the application of IFRS in the preparation of consolidated financial statements.
In addition to the quantitative changes that have occurred in relation to the spread
of IFRS in the world, it is necessary to note the qualitative changes.
A few years ago, along with IFRS, Generally Accepted Accounting Principles
(GAAP) in the United States and Japan were widely used. This situation is explained by
the significant influence of both the United States and Japan on global development in
General and on the world stock market in particular. To date, both the United States and
Japan have officially recognized the feasibility of gradually converging the standards
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adopted in these countries with IFRS, but they are currently only carrying out relevant
research in this direction.
In particular, in August 2007, the accounting standards Board of Japan and IASB
agreed on the convergence process between GAAP of Japan and IFRS. In 2006, the US
adopted a Memorandum of consistency with IFRS: an action Plan for convergence between IFRS and US GAAP. Since 2007, our securities and exchange Commission has
allowed foreign companies that prepare financial statements in accordance with IFRS
not to approve them in accordance with US GAAP.
Thus, the processes of globalization significantly affect the spread of international
financial reporting standards. Today we can say that the world has formed a global accounting system based on IFRS. It is IFRS that allows improving the development of
capital markets, ensuring financial transparency, comparability of information, and its
clarity. Adopting IFRS as the basis for a national accounting system is an important step
for any country, regardless of its level of economic development.
The above information indicates a significant increase in IFRS and their gradual
convergence with national accounting and reporting standards of all countries of the
world, that is, the globalization of accounting and reporting and the creation of a single
business language on a global scale.
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M. A. Chaika
ECONOMIC EFFECTS OF BREXIT
This paper describes the projected and predicted effect of Brexit, the United Kingdom’s withdrawal from the European Union (EU).
Some of the consequences of Brexit depend on the negotiated exit agreement. The
other consequences depend on a trade deal that must be negotiated during the transition
period after the withdrawal from the treaty, or whether the transition period ends before
the agreement is ratified.
The effect of Brexit could affect structures within the UK or lead TO Brexit’s consequences for Gibraltar. Brexit is affecting the EU and it also affects other countries.
The United Kingdom and the Republic of Ireland have been part of a common travel
area since the EU was established. This allows citizens to move freely within the area,
and only passport data is checked at airports and seaports. Their membership in the EU
Customs Union and single market means that there are no customs checks or tariffs.
Since 2005, the border is almost invisible.
After Brexit, the border between Northern Ireland (part of the UK) and the Republic
of Ireland (part of the EU) will be the only land border between the UK and the EU.
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Concern was expressed that this was becoming a «hard border» with fewer controlled
checkpoints and customs checks.
The French and British governments claim that they remain committed to the Le
Touquet Agreement, which enables the UK’s border controls to be completed in France,
and vice versa (controlled by the US) the two governments signed the Sandhurst Treaty
in January 2018, reducing the time it takes to process migrants trying to get to Britain
from Calais, six months to one month.
If there were a no-deal Brexit, trade between the United Kingdom and France would
not follow the rules of the World Trade Organization. To ensure the smooth movement
of goods, France has created a new «intellectual border» that will scan the license plates
of trucks and automatically link them to transport documents filled by online exporters.
Trucks traveling to the UK will either be waved or checked for food, plants or livestock.
French Minister of Public Affairs and Accounts Gerald Darmanin said that there will be
no long queues in Calais.
At the end of the transition period, Michael Gove proposes that all EU imports be
verified due to unavoidable border controls that can be considered significant changes.
These checks should include food and animal products, AS WELL as customs declarations and mandatory safety certificates for goods, From the EU to the UK .These issues
could be addressed in five years from 2021 to 2025, replacing the operational frontier
with a better border. With Brexit, Deferred VAT payments will no longer exist. Border
would be a violation of the Prime Minister's mandate in To confirm the departure of
England.The British director of the Freight Transport Association believes that such an
approach «to do and fix» (from the Latin mendicare) is quite realistic, but expensive.
Economists expect Brexit to have a direct and long-term negative impact on the UK
economy, and at least part of the EU’s 27 other member states. Among economists and
economic literature in particular, there is a broad consensus that Brexit is likely to reduce
Britain’s real per capita income in the medium and long term, AND that the Brexit referendum alone has damaged the economy.Post-referendum studies show a decline in
GDP, investment, as well as the loss of households from increased inflation.
According to one study, the 2017 referendum result increased UK inflation by 1.7
percentage points, resulting in an annual cost of £404 for the average British household.Subsequent data show that the Brexit referendum pushed up UK inflation by 2.9%,
According to studies, Published in 2018, the economic costs of the Brexit vote amounted
to 2.1% of GDP or 2.5% of GDP. According to a financial-Time analysis conducted in
December 2017, the outcome of the Brexit referendum reduced national British income
by 0.6-1.3%.Studies at Stanford University and the University of Nottingham in 2018
suggest that the uncertainty surrounding Brexit has reduced business investment by
about 6 percentage points and reduced employment by 1.5 percentage points. a number
of studies have shown that Brexit is a way to reduce business investment by a small
percentage point. That Brexit-induced uncertainty about Britain’s future trade policy
has reduced British international trade since June 2016. a 2019 analysis showed that
British firms significantly increased offshore trading in the European Union after the
Brexit referendum, while European firms have reduced new investments in the UK.
Despite this greater economic optimism, the UK is still not escaping the fog of
Brexit, and the cliff’s edge on December 31 is only coming close. The BoE will be
treacherous about bold monetary policies until the scale of the rift after EU membership
is known. It is expected that a similar approach will be adopted by the new Chancellor
on 11 March.
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А. М. Зелінська, О. В. Хомич
РОЛЬ УПРАВЛІНЦІВ У СТВОРЕННІ НОВОЇ МОДЕЛІ
СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Протягом останніх років Верховною Радою України були прийняті закони, які
започаткували реформу системи охорони здоров’я в Україні. МОЗ України розробило детальний план із ключовими етапами запровадження цієї реформи, основні напрями якої – підвищення ефективності функціонування системи шляхом
проведення функціонально-структурних перетворень, оптимізації витрат за принципом «гроші ідуть за пацієнтом», запровадження професійного менеджменту
тощо.
Результатом реалізації вказаних напрямів стане створення нової сучасної моделі системи охорони здоров’я, яка передбачає чіткі, зрозумілі гарантії держави
щодо медичної допомоги, кращий фінансовий захист для громадян у разі хвороби,
ефективний та справедливий розподіл публічних ресурсів. Зважаючи на це, усі
заклади охорони здоров’я державної та комунальної форми власності для досягнення медичної, соціальної та економічної ефективності вимушені пристосовуватися до стрімких змін зовнішнього середовища та умов активного контакту з різними агентами ринку, змінювати стиль керівництва, використовувати прийоми
маркетингу та ефективного управління персоналом у межах розробленої стратегії.
Останнє має на увазі створення таких умов роботи, за яких найважливіший складник лікувально-профілактичного закладу – медичний персонал – буде прикладати
більше зусиль на виконання своїх прямих обов’язків для досягнення, як цілей організації, так і індивідуальних (особистих) цілей. Але проблема полягає в тому,
що кадрові служби закладів державного сектору практично не впроваджують наукові методи підбору, адаптації, розвитку та оцінки персоналу [1]
Аналіз фахових публікацій вказує на те, що багаточисельні праці зарубіжних
(Т. Ю. Базарова, Б. Л. Єрьоміна А. П. Єгоршина та ін.) та вітчизняних науковців
(Л. В. Балабанової, М. Д. Виноградського, В. М. Данюк, А. М. Колот, Н. І. Антощиної, О. М. Скібіцького, Г. А. Дмитренка та ін.), присвячені управлінню персоналом і ролі, яку він відіграє у досягненні ефективної діяльності підприємства.
Водночас основні аспекти управління персоналом медичних організацій бюджетної сфери в складний період реформування галузі охорони здоров’я потребують
подальшого дослідження.
Серйозні перетворення в галузі охорони здоров’я, насамперед набуття автономності закладами в адміністративній діяльності, можливість залучення коштів
з різних джерел тощо, зумовлюють необхідність повного та оптимального вико352

ристання кадрового потенціалу медичних організацій. Завдяки умінню управлінців його можна перетворити на конкурентну перевагу організації і досягнути
поставлених цілей. [1].
Характеризуючи кадровий потенціал закладів охорони здоров’я, можна
виділити такі його характеристики: 1) кількісні (чисельність, склад, структура,
вік, стаж роботи, укомплектованість, плинність та рівень ротації кадрів, продуктивність праці); 2) якісні (фізичний, психологічний, адаптаційний, інтелектуальний, етичний, духовно-творчий, кваліфікаційний, організаційний потенціали).
Головним є те, що він поєднує ступінь використання потенційних можливостей як окремо взятого медичного працівника, так і сукупності працівників, забезпечуючи на практиці активізацію людського чинника в трудовій діяльності за певних умов [2, с.20].
Наразі керівники закладів охорони здоров’я повинні володіти широким спектром компетенцій, необхідних для впровадження змін.
Серед них, на нашу думку, можна виділити такі: уміння здійснювати управління закладом охорони здоров’я, використовуючи як системний так і процесний
підходи; ефективно застосувати знання нормативно-правової бази, укладання договорів про надання медичних послуг та інших господарських договорів; забезпечення взаємодії із засновниками, замовниками, громадою, пацієнтами, органами
державного управління охороною здоров’я, місцевою владою, громадськими організаціями тощо; представлення закладу охорони здоров’я та відстоювання його
інтересів у державних, судових, страхових та арбітражних органах, органах місцевого самоврядування та приватних структурах; забезпечення процесу управління
закладом охорони здоров’я, делегування, моніторинг, контроль, звітність, організацію, координацію, регулювання, аналіз, визначення причин незадовільного
функціонування та прийняття рішень щодо їх усунення, власне, прийняття управлінського рішення; забезпечення дотримання ліцензійних умов медичної практики, підготовку закладу до акредитації; забезпечення управління технологічними процесами, матеріально-технічними ресурсами та територією; забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів та плану розвитку закладу охорони здоров’я, його внутрішньої та зовнішньої діяльностей з постійною орієнтацією на потреби споживачів (пацієнтів), засновників (власників); забезпечення маркетингової орієнтації закладу охорони здоров’я, спрямованої на задоволення потреб населення та економічну ефективність діяльності; забезпечення планування, прогнозування, оцінювання ризиків; забезпечення управління фінансовими ресурсами;
забезпечення ефективного управління кадрами; забезпечення оцінювання результативності діяльності працівників, оплати праці та стимулювання до покращення
діяльності; вирішення конфліктних ситуацій, питань трудової дисципліни; забезпечення формування та розвитку корпоративної культури закладу охорони здоров’я; забезпечення формування команди (відбір, визначення функціональних
обов’язків, нормування праці) тощо [2].
Таким чином, в умовах формування нової моделі галузі охорони здоров’я
України необхідно створити компетентне управлінське середовище, оскільки
формування нової якості національної медицини неможливе без появи нового
типу медичного менеджера.
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Ф. Е. Гасанагаєва, Н. В. Доценко
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ
В ПРОЕКТАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Малий бізнес дозволяє людині стати незалежною, вийти на достaтній рівень
доходів і не вимагає великих капіталів для старту. До того ж, тут не потрібно якихось особливо креативних думок. Цiлком можна скористатися однією з вже iснуючих вдалих iдей і втiлити її в життя. Непоганим варіантом свого маленького бізнесу може стати відкриття кав’ярні. Реалiзацiя цього проекту не вимагає спеціальних знань і може принести непогані прибутки. Кавова iндустрiя сьогодні розвивається динамічно і активне її зростання очікується в найближче десятиліття.
Кав'ярні - це дуже популярне місце для вiдпочинку.
Розглянуто застосування проектного підходу при відкритті кав'ярні, що дозволить провести календарне та ресурсне планування, координувати трудовi й матерiальні ресурси протягом життєвого циклу проекту, мінімізувати ризики для досягнення визнaчених у проектi результатiв робiт.
Головною концепцією кав’ярнi є комфортний відпочинок клієнтів, можливість не вимушеного спілкування між собою. Продуктом проекту є відкрита
кав’ярня, в якій можна скуштувати ароматний напій з будь-якими солодощами,
aсортимент яких великий і різноманітний.
Управління проектом відкриття кав’ярні здійснюється без залучання консалтингової компанії, при відкритті не використовується франшиза. Ці фактори підвищують ризики несвоєчасного виконання проекту та збільшення бюджету проекту.
З метою підвищення життєздатності проекту при ініціації проекту здійснюється SMARTаналiз цiлей.
Життєвий цикл проекту відкриття кав'ярні послідовно проходить через чотири стадії: ініціація, планування, виконання та завершення. Для виконання проекту використовується метод «Часові інтервали». Основні фази проекту розбиваються на більш дрібні короткострокові завдання, учасники чітко знають свої межі
відповідальності, і який результат вони повинні отримувати після кожного виконаного етапу.
Особливу увагу в проектах малого бізнесу слід приділяти формуванню команди проекту, оскільки при невеликих проектах вона є одним з визначальних
факторів успіху. Формуючи команду, керівник проекту збирає разом групу людей, намагаючись об’єднати їх загальною ціллю і єдиними задачами. Для проектів
малого бізнесу питання лідерства є актуальним, оскільки саме від спроможності
лідера мотивувати команду залежить її ефективність.
При управлiнні командою проекту слід створити умови для забезпечення найбільш ефективного використання потенцiалу осіб, які залучені до виконання проектних робіт. Слід прагнути, щоб учасники команди мали спільні цінності та бути
спрямовані на досягнення результату, оскільки ці фактори сприятимуть злагодженій роботі команди.
З метою автоматизації управління проектом доцільно використання спеціалізоване програмного забезпечення Microsoft Project, яке допомагає менеджеру проекту в розробці планів, розподілі ресурсів за завданнями, відстеженні прогресу та
фінансових затрат, аналізі обсягів робіт. Проведення календарного та ресурсного
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планування у спеціалізованому програмному забезпеченні знизить вплив людського чиннику. Для невеликих проектів можливе використання таких програмних
продуктів як WorkSection, Trello та ін.
Таким чином, використання проектного підходу при відкритті кав’ярні сприятиме підвищенню життєздатності проекту та знизить ризики несвоєчасного виконання проекту та перевищення бюджету.

О. В. Хомич
ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ
В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПЕРВИННОГО РІВНЯ
Охорона здоров’я є настільки складно організованою системою, що для нормального функціонування не може обходитися без адекватного управління. Принципи управління в системі охорони здоров’я багато в чому схожі з принципами
управління в інших галузях господарства, однак мають свою унікальну специфіку. Використання сучасних специфічних підходів до менеджменту дає можливість забезпечити підвищення ефективності діяльності як галузі охорони здоров’я в цілому, так і в закладах первинної медичної допомоги.
Сучасні реалії вимагають від системи надання первинної медичної допомоги
більш цілісного, орієнтованого на людину, підходу. Рішення, спрямовані на здоров’я людей, повинні бути збалансовані з рішеннями, які зосереджуються на
поліпшенні роботи системи охорони здоров’я в цілому. Це вимагає всеосяжних і
позитивних змін, що спрямовані на людей: на пацієнтів, на медичних працівників
та на керівників [1,с.139].
В умовах реформування охорони здоров’я України значення управлінських
рішень, що торкаються керівної ланки галузі, відіграють роль спускового гачка
перетворень, оскільки саме управлінський персонал через низку заходів прямого
та опосередкованого впливу сприяє або, навпаки, перешкоджає трансформації галузі [2].
Реформування сфери охорони здоров’я передбачає зміну правових, економічних і організаційних основ збереження, зміцнення і відновлення здоров’я громадян держави. Реформа первинної медичної допомоги (ПМД) в Україні стартувала
дуже стрімко. Менш як за шість місяців 2018 року всі комунальні заклади ПМД
уклали договори з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) та почали
отримувати фінансування за новою моделлю – капітаційною ставкою. При цьому
інші аспекти діяльності закладів – методи управління, якість і повнота надання
послуг, ставлення до пацієнтів та корпоративна культура в закладах охорони здоров’я змінюються не так динамічно. Логічно, що медичні заклади не могли продемонструвати високу ефективність за такий короткий проміжок часу, але є і перші успішні практики.
Реформа охорони здоров’я, яка зараз відбувається в Україні, – це зміна всієї
системи, її процесів, зміна світогляду, поведінки надавачів послуг (медичних працівників всіх рівнів) та клієнтів (пацієнтів), а, отже – всіх людей. Керівнику медичного закладу, щоб успішно впроваджувати нові ідеї та підходи у своїй організації, насамперед необхідно змінюватися самому. Не менш важливо розуміти, як
відбувається процес змін і як ним можна керувати.
Через те що всі без винятку медичні заклади України сформувались ще в адміністративно-командній системі (якій притаманні певні негативні елементи корпоративної культури), менеджмент стикається з типовими проблемами трансформа355

ції цієї культури, основними рисами якої в закладах первинного рівня медичної допомоги є: абсолютна централізація всіх управлінських рішень, концентрація повноважень «нагорі»; тарифна сітка як принцип визначення мотивації персоналу, за
яким стимулюються лояльність до професії та категорія лікаря, що за умов напівзруйнованої системи підвищення кваліфікації веде до зрівнялівки, повністю відірваної від реальної кваліфікації лікаря. Наслідком перших двох рис є виняткова пасивність і несамостійність персоналу у вирішенні організаційних питань. Наслідком другої риси є цілковита відсутність інтересу медичних працівників до пацієнта
(в кращому випадку в ньому бачать «випадок», хворобу, але не людину з її пріоритетами та бажаннями), що, у свою чергу, зумовлює відсутність клієнтського сервісу
в закладах охорони здоров’я. Ще одна проблема, що директором організації є головний лікар, який часто є ще й практикуючим лікарем, що в більшості випадків
призводить до конфлікту між управлінською та виконавчою функціями; головний
лікар часто є радше адміністратором, ніж менеджером або лідером.
Нова система фінансування кидає виклик усім цим особливостям корпоративної культури і, зокрема, вимагає від головного лікаря навичок оперативного і
стратегічного менеджменту, здатності очолити радикальні перетворення, допомогти персоналу адаптуватись до нових вимог. Від персоналу вимагається зосередженість на клієнті, вибір якого визначатиме обсяг фінансування практики сімейного лікаря [2]. Тому, на наш погляд, в сучасному системному підході щодо трансформації первинних медичних закладів особливу увагу необхідно зосередити
на ключових компетенція керівника, так в рамках «загальної управлінської» компетенції він має: забезпечувати взаємодію з власником (засновником) та уповноваженим ним органом, замовником, платником, громадою, споживачами (пацієнтами), органами державного управління охороною здоров'я, місцевою владою,
громадськими організаціями та закладами охорони здоров'я, і виконання контрактів /договорів; представляти підприємство та відстоювати його інтереси.
В рамках «стратегічно-бізнесової» компетенції: забезпечувати реалізацію
стратегічних пріоритетів та плану розвитку закладу охорони здоров'я, його внутрішньої та зовнішньої діяльностей з постійною орієнтацією на потреби споживачів (пацієнтів), засновників (власників); забезпечувати маркетингову орієнтацію
закладу охорони здоров'я, спрямовану на задоволення потреб населення та економічну ефективність діяльності; забезпечувати планування, прогнозування, оцінку
ризиків; забезпечувати управління фінансовими ресурсами.
В рамках «результативної» компетенції забезпечувати орієнтацію діяльності
закладу охорони здоров'я на досягнення найкращого результату, навіть за умов
обмежених наявних ресурсів; забезпечувати моніторинг результатів медичної діяльності, використання фінансових, кадрових та матеріально-технічних ресурсів
і своєчасного підведення підсумків.
Таким чином, керувати закладом первинної медичної медицини в сучасних
умовах має фахівець, який має сформовані управлінські компетенції та лідерські
якості. Оскільки Україна проголосила курс на європейську інтеграцію, то відповідно зміни в сфері охорони здоров’я мають відповідати також принципам європейської соціальної моделі, яку вважають символом соціально-гуманітарної політики Євросоюзу [4]. Зазначене вимагає також формування управлінцями сфери
охорони здоров’я компетенцій в соціально-гуманітарних питаннях.
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С. Т. Ахмедов
ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В современном мире эволюция человечества вступила в новый этап. Экономические приобрели глобальный характер. Интеграция и стойкость к религиозным различиям выдвинуты в передний план. Для возбуждения потенциала
интеллектуального труда признаны наиболее важными.Новые методы с точки
зрения качества: определены направления цифрового развития, предпочитаются
информационные технологии. Аграрно-общественная структура в XIX-XX веках
уступила свое место индустриализации, в XXI веке созданы информационные общества. В Саммите ООН в 2015 году приняты Цели для устойчивого развития до
2030 года. Эта программа признана основными для предотвращения бедности, рационального использования природных резервов, возмещения потребности человечества, охраны окружающей среды. Новые цели в области развития побуждают
богатые страны принимать меры для защиты планеты. Эти цели обуславливают
устранения бедности со стратегиями экономического роста. Они выдвигают широкий спектр охраны окружающей среды. Цели развития на следующих вопросах:
покончить с бедностью, добиться эффективного здравоохранения, качественное
образование, снабжение чистой водой и продуктами, выгодное энергоснабжение,
производительная промышленность, уменьшение неравенства, благоустроенные
города, формирование производственных взаимоотношений, борьба против
охрана экосистемы, значимые тренды для достижения целей. Большинство из
этих целей служат для повышения уровня инклюзивности общества и экономики.
Достижение целей, составляет основное направление социально-экономической
политики в Азербайджане. Для достижения целей разработаны программы и приняты законодательные акты.В 2014 году принята «Национальная стратегия для
развития информационного общества на 2014-2020 г., в 2016 году начато исполнение «Стратегической Дорожной Карты для развития информационных технологий».Действует «Закон о правах лиц, имеющих инвалидность», проводятся реформы в организации общего, среднего специального и высшего образования. Создаётся электронное правительство и базы данных. В повышении инклюзивности
важны процессы образования. Сущность инклюзивного образования составляют
допустимость для всех. Инклюзивное образование создает условия образования
инвалидам. Исполнение проектов по инклюзивному образование в Азербайджане
началось еще в 2005 году. Польза инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья большая.
Следующие вопросы могут рассматриватся для развития цифровой экономики Азербайджане: - нормативное регулирование цифровой среды; - подготовка
кадров, для цифровой экономики; - обеспечение информационной безопасности;
- соответствие производственных областей с требованиями цифровых технологий; - создание цифровой системы государственного управления и др.
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Формирование цифровой экономики становится основой макро, мезо и микроэкономических отношений. Организация секторов, экономических субъектов,
разработка данных о количестве, качестве товаров и услуг, повышение производительности, реализует и выполняет потребности потребительского рынка. Например, электронный документооборот облегчает исследование потребительского рынка, поиск потребителей, обеспечение налоговых платежей, дает возможность сэкономить средства.Условие цифровой экономики,это создания подготовки квалифицированных кадров. Борис Титов, омбудсмен России, считает,
что использование цифровых технологий может способствовать связи между
предпринимателями и государством. В России границы теневой экономики очень
широки.Важно учитывать, что в результате снижения налогового бремени можно
узаконить деятельность этих экономических субъектов. В России 6 миллионов
экономических субъектов, не развиваются должным образом из-за бюрократии и
неэффективного управления. Цифровое управление может быть полезным для таких субъектов.Сейчас проводится серьезные работы по созданию платформы, его
посредством приобретение всей необходимой информации будет гарантировано.
Это будет состоять из новой экономической системы и в результате нажатия одной кнопки любой вопрос можно будет решить легко. Характерны эти факторы и
для предпринимателей Азербайджана. Ненадлежащее применение налога на добавленную стоимость (НДС) и в Азербайджане ослабляет развитие всех категорий
предпринимательства. Важным является доступность достоверной информации.
Основным источником информации являются данные микроэкономической стадии. Юридические лица с проблемами не сталкиваются, а субъекты предпринимательства сталкиваются. Рациональная политика создания кооператива будет
эффективно решаться по мере необходимости.
Анализ показывает, что количество субъектов малого предпринимательства в
2017 году значительно понизилась. Снизился удельный вес, занимаемый субъектами малого предпринимательства в добавленной стоимости. Требуется
серьезный подход к подготовке базе данных.В Азербайджане по данному направлению осуществляются определенные работы: открываются индивидуальные
кабинеты юридических и физических лиц, переходят в электронный документооборот. Независимому исполнительному органу следует поручить функцию создания базы данных, создание рабочей группы. Уполномоченные специалисты рабочей группы обязаны разработать программу базы данных и рекомендовать исполнительным органам. Структуры базы данных может состоять из трех частей: отражать в себе данные микро, мезо и макро уровня. Конфиденциальность должны
быть полностью гарантированы. Умелые специалисты могут использовать данные мезоуровня с целью распространения информации среди пользователей. На
макроэкономическом уровне функционированию цифровой экономики может
быть поручено собирать мезоэкономические статистические данные,предоставлять пользователям качественные статистические данные. Отмеченная трехступенчатая база данных может быть так же важна, как и работа цифровой экономики, а также определение линии для достижения целей.
Заключение: 1. В Азербайджане особое внимание уделяется организации цифровой экономики. 2. Это зависит от разработки достоверных данных, изучения
закономерности,применения новых технологий, рациональное использование
природных ресурсов. 3. С целью создания цифровой экономики, предлагается создать трехступенчатую базу данных с микро-, мезо- и макроэкономическими данными. Важно создать исполнительный орган, ответственный за создание такой
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базы. 4. Полезно разработать техническую программу базы данных. 5. Совершенствование системы статистического учета, унаследованной от Советского Союза,
для повышения качества статистических данных руководителей, организация отраслевого статистического и бухгалтерского учёта.
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А. О. Данилевський, Д. А. Глоба
ПРОБЛЕМАТИКА ВЗАЄМОДІЇ
МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ
Право в об’єктивному смислі являє собою сукупність загальнообов’язкових
формально визначених норм права, установлених чи санкціонованих державою з
метою регулювання суспільних відносин і які гарантуються примусовою силою
держави [1, с.1].
Серед багатьох галузей права, таких як: конституційне, адміністративне, цивільне, фінансове, трудове, земельне, екологічне -особливу роль, на нашу думку, відіграють кримінальне та міжнародне право. Воно регулює правовідносини між
державами в цілому та громадянами, які порушують права інших осіб, цим самим
скоюючи злочин. Кримінальне законодавство постійно вдосконалюється, і на думку практиків та науковців слід звернутися до міжнародного досвіду, аби вирішити
деякі суперечливі питання та ліквідувати прогалини у законодавстві. При цьому
положення норм міжнародного кримінального права є імпульсом, який ініціює перегляд положень національного законодавства у випадках, коли це прямо передбачено в тексті міжнародної угоди або вимагається згідно із законом [2,c.184].
Тому метою цієї роботи являється аналіз співвідношення положень міжнародних нормативно-правових актів та національного законодавства.
На думку О.Дудорова та Т.Тертиченко співвідношення міжнародного та внутрішнього права належить до дискусійних питань юридичної науки через надзвичайну складність цієї проблеми, яку прийнято відносити до найбільш суперечливих
у теорії права. Якщо звернутись до вітчизняної нормативної бази, то ст. 8 Конституції України вказує, що Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони
та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Відповідно ж до ст. 9 цього ж документу міжнародні нормативні акти, ратифіковані Верховною Радою України, також є частиною національного законодавства. Це положення отримує свій розвиток у ч. 2 статті 19 Закону
України «Про міжнародні договори», в якій зазначається, що якщо міжнародним
договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено
інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то
застосовуються правила міжнародного договору. Причому слід звернути увагу на
те, що згідно з ст. 9 Конституції, в разі невідповідності міжнародного договору положенням Конституції він може бути укладений лише після внесення відповідних
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змін. Враховуючи те, що всі нормативно - правові акти, прийняті органами державної влади України, не повинні суперечити Основному Закону держави, теоретично
колізій між міжнародними договорами та внутрішнім законодавством не має бути.
Однак можна констатувати, що на практиці ми нерідко бачимо інше. Взаємодія
міжнародного кримінального права та кримінального права України відрізняється
характерними особливостями. Слід пам’ятати, що міжнародне кримінальне право
має на меті передусім не протидію особливо небезпечним злочинам, а їх попередження, у зв’язку з чим воно містить норми не лише кримінально-правового, а й
процесуального характеру. Традиційно при визначенні наявності в діях особи
складу злочину проти міжнародного права національними правозастосовними органами використовуються норми вітчизняного кримінального права, котрі стали
наслідком імплементації у внутрішнє кримінальне законодавство норм міжнародних договорів. В таких випадках, на думку авторів, перевагу повинні мати все ж
норми міжнародного права [3, с. 47].
Можливістю прямого застосування міжнародних договорів користуються
рідко, оскільки, як показує практика, вітчизняне законодавство залишає відкритими низку питань стосовно порядку їх застосування. Це дає підстави окреслити
коло проблем, що постають перед кримінально-правовою наукою у зв’язку з необхідністю розробки дієвого механізму безпосередньої реалізації норм міжнародного кримінального права у правовій системі України.
Отже, підсумовуючи все вище вказане можна дійти до такого висновку, що не
дивлячись на задекларований на рівні законодавства пріоритет міжнародних нормативно-правових актів порівняно із національним законодавством, на практиці
через відсутність механізму безпосереднього застосування відповідних норм,
правозастосовчі органи будуть віддавати перевагу нормам національного законодавства. Це може призвести до неоднакового застосування положень кримінально-правових норм. Тому це положення потребує подальших досліджень, розробки відповідних механізмів та поширення практики безпосереднього використання положень міжнародних нормативно-правових актів у кримінально-правових відносинах.
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А. І. Kovalenko
THE SHADOW ECONOMY IN UKRAINE
The shadow economy (also the hidden economy, the informal economy) - is an
economic activity hidden from society and the state, which is outside state control and
accounting. It is an unobservable, informal part of the economy, but does not cover all
of it, since it cannot include activities that are not specifically hidden from society and
the state, such as the home or community economy. It also includes, but is not limited
to, illegal criminal economies. The income of this business is hidden and is not a taxable economic activity.
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The structure of the shadow economy: 1. White-collar (fictitious). 2. Gray (informal). 3. Black (illegal, underground).
Other things being equal, the higher the tax burden, the larger the shadow sector of
the economy, since the enterprises located in it, due to tax evasion, gain a competitive
advantage over other firms and drive them out of the market. Shadow economy enterprises usually do not comply with the standards (for example, GOST) that surround any
type of licensed activity. Sometimes the informal sector is developing due to increased
administrative barriers to entry. On average, the more employees there are in a company,
the less likely they are to receive unformed wages «in envelope» with which taxes are
not paid.
The shadow economy was the most loud in the 1930s, when the Italian mafia invaded the American economy. Since then, the «shadow» economy has transformed from
a law enforcement problem into an economic and national problem. In the 1930s, studies
appeared that concerned only the criminal side of such activities. In the 1970s, economists joined in the study of «shadow» activities. The author of one of the first works
devoted to the study of all aspects of «shadow» economic activity was an American
scientist P. Gutman. In his article entitled «Underground Economics», he convincingly
showed that it is impossible to underestimate «shadow» activities.
One of the important factors in the development of the shadow economy is the difficult social situation. A person who does not have enough basic means of subsistence
is forced to agree to work informally for a dishonest employer.
The main types and components of shadow activity from statistical, regulatory authorities:
The «second» economy. Concealment of part of the committed business operations, trade and finance. Carrying out officially permitted types of economic activity,
business entities do not reflect in the accounting, statistical, tax accounting and reporting
a certain share of the shipped products, services performed, hide part of the proceeds,
real wages from taxation;
«Black» business. Illegal engaging in prohibited activities (smuggling, drug trafficking, hidden trafficking in counterfeit alcohol and tobacco products, arms sales);
Corruption revenues in the public sector (bribes for «resolving issues» to officials, representatives of regulatory bodies, as well as in the areas of healthcare, education, utilities and public services).
In my opinion, one of the main reasons for the emergence of the shadow economy
is a high level of taxation, and therefore tax evasion, which is manifested in:
Intentional reduction in reporting of the amount of wages actually paid. 90 100% of employees of entrepreneurial structures receive part of the salary according to
the statement, and the rest - without registration of accounting documents. Almost 100%
of temporary workers do not conclude a contract of employment and receive payment
without registration.
Concealment of revenue. According to expert estimates, in stores where cash registers are installed, over 20% of revenue is not taken into account. The size of the concealment of revenue depends on the range of goods that are sold, and their suppliers.
Underground loan offices. Getting loans at the bank is associated with great difficulties and high tax rates. There is a network of companies specializing in the issuance
of loans, not fixed in the statements;
Illegal export of capital abroad, and especially in the form of income from the
activities of joint ventures. Illegal volumes of profit export of joint ventures are carried
out through the use of transfer systems.
But there are also positive aspects of the shadow economy:
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Convenience in start-ups. One cannot but note the importance of the shadow sector
in the organization of new business structures, when emerging enterprises are at the very
early stages of formation. Often, people entering the path of entrepreneurship do not
have at their disposal any significant amounts of money, physical assets, or business
ties. Their capital is a great desire to become a businessman, to get out of poverty, to
help their family and loved ones. Legal entrepreneurial activity may be unacceptable for
start-ups due to registration procedures, tax burden, payments to the Pension Fund, compulsory medical and social insurance funds.
The shadow sector is a state financial reserve in crisis conditions. Usually, the
shadow sector of the economy has significant potential for increasing the efficiency of
the legal economic system. When the country lived as usual, the authorities with the
shadow sector did not fight very actively. However, when the threat of default and exit
from the eurozone hung over the country, the situation began to radically change. And
this is quite natural. Such a huge piece of financial pie can be used without attracting
external loans, cuts in salaries and benefits, but only through tightening fiscal policy,
organizational and disciplinary measures.
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О. О. Царенко, А. О. Кривцов
ВІДОБРАЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПРАВОВИХ НАУК
В СУЧАСНІЙ НУМІЗМАТИЦІ УКРАЇНИ
Розвиток правових наук відіграє значну роль в становленні демократії і права
України. Тому, правнича діяльність є актуальною в сучасній нумізматиці України.
Національний банк України (далі – НБУ), випустив ювілейні монети на честь унікальної історичної правової системи місцевого самоврядування – Магдебурзького
права Києва, пам’ятки української політико-правової думки – Конституції Пилипа Орлика, а також визначних державних науково-дослідних і навчальних установ: Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого та Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
В 1999 році НБУ випустив ювілейну монету «500-річчя Магдебурзького права
Києва». Було виготовлено два варіанти монети: зі срібла та нейзильберу. Номінал
срібної монети складає 10 гривень, а нейзильберової – 5 гривень. Дизайн обох варіантів монет є ідентичним. Монета належить до серії «Духовні скарби України» [5].

Рис. 1. Ювілейні монети «500-річчя Магдебурзького права Києва» (аверс і реверс нейзильберової та срібної монет, 1999 рік, НБУ)

На аверсі монети зображено декоративний орнамент в сфрагістичному стилі
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печаток київського магістрату (сфрагістика – наука, що досліджує виготовлення
печаток). В центрі орнаменту відкарбовано малий Державний герб України та номінал монети [3; 5].
На реверсі зображено монумент Магдебурзького права в місті Києві та зроблено написи: «МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО», «500 РОКІВ» [5].
Магдебурзьке право в Києві було надано в 1494 році великим князем литовським Олександром Казимировичем. Унікальність даної правової системи полягає в тому, що управління міста було звільнене від судової та адміністративної
влади феодалів-землевласників та запроваджено міське самоуправління з передачею відповідних прав. Магдебурзьке право регулювало взаємовідносини між жителями міста, встановлювало порядок функціонування органів місцевого самоврядування, а також визначало окремі види злочину. Магдебурзьке право в Києві
збереглося до кінця 1834 року [2].
В 2010 році, НБУ випустив ювілейну монету «300-річчя Конституції Пилипа
Орлика». Монета належить до серії «Відродження української державності».
Вона виготовлена зі срібла, а номінал складає 10 гривень [5].

Рис. 2. Ювілейна монета «300-річчя Конституції Пилипа Орлика»
(аверс і реверс, 2010 рік, НБУ)

На аверсі монети зображено композицію, яка складається з козацької старшини на чолі з гетьманом Війська Запорозького та козацької ради – загальних
зборів козаків, яка символізує ухвалення документу і конституційні відносини козацької доби. Також зображено номінал монети з малим Державним гербом України [2; 5].
На реверсі зображено стилізований портрет Пилипа Орлика з пером у руці і з
фрагментом аркушу Конституції. У верхній частині реверсу зроблено написи:
«300 років», «КОНСТИТУЦІЯ ПИЛИПА ОРЛИКА» [5].
Конституція Пилипа Орлика є фактичним договором зі старшиною та козацтвом, який було підписано отаманом К. Гордієнком в 1710 році. Даний документ
визначав права і обов’язки козаків. За твердженнями правників-науковців, даний
історичний документ є однією із перших сучасних європейських Конституцій [2].
В 2004 році НБУ випустив ювілейну монету «200 років Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого». Монета відноситься до серії «Вищі навчальні
заклади України», вона виготовлена із нейзильберу, номінал складає 2 гривні [5].

Рис. 3. Ювілейна монета «200 років Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого» (аверс і реверс, 2004 рік, НБУ)

На аверсі монети зображено герб Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого, над яким розташовано малий Державний герб України. Також на
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аверсі відкарбовано номінал, рік і країну випуску монети [5].
На реверсі зображено головний корпус Національної юридичної академії
імені Ярослава Мудрого навколо якого зроблено написи: «НАЦІОНАЛЬНА
ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМ. ЯРОСЛАВА МУДРОГО» та «200
РОКІВ» [5].
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого є закладом вищої освіти державної форми власності, який знаходиться у м. Харкові. Університет заснований у 1804 році та навчає майбутніх спеціалістів юридичної сфери, зокрема: працівників прокуратури України, органів кримінальної юстиції, Служби
безпеки України, слідчо-криміналістичних установ, судової системи держави, органів Міністерства юстиції України, державних службовців, військових юристів,
адвокатів, нотаріусів тощо. Також, на базі даного закладу вищої освіти діє Харківська кола кримінального права [1].
В 2013 році НБУ випустив ювілейну монету «100 років Київському науководослідному інституту судових експертиз». Монета виготовлена є біметалевою та
виготовлена із недорогоцінних металів, номінал складає 5 гривень [5].

Рис. 4. Ювілейна монета «100 років Київському науково-дослідному інституту судових
експертиз» (аверс і реверс, 2013 рік, НБУ)

На аверсі монети зображено в центральній частині логотип Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, на якому зображено терези – символ правосуддя та правильних рішень, книгу із лупою та мікроскоп, що символізують науково-дослідницьку діяльність та експертно-криміналістичну сферу. Також на аверсі у верхній частині відкарбовано малий Державний герб України та
зроблено напис «НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ». В нижній частині можна
побачити номінал монети [3; 5].
На реверсі зображено корпус Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, навколо якого зроблено написи: «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВОДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ» та «100 РОКІВ» [5].
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз було засновано в
1914 році. На сьогоднішній день, Інститут проводить наукові дослідження з почеркознавства, мистецтвознавства, економіки, психології, військових наук, інженерії, екології та інших наук, а також проводить експертизи зброї, документів, в
сфері лінгвістики, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо [4].
Тому, базуючись на вищесказаному, завдяки сучасній нумізматиці України,
правові науки є актуальними суб’єктами дослідження провідних юристів-науковців. Сфера нумізматики відроджує історичні етапи становлення правничої діяльності сучасної України.
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Д. С. Хомутецький
СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ ТА ПРИЧЕТНІСТЬ ДО ЗЛОЧИНУ:
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗМЕЖУВАННЯ
У практиці правоохоронних органів доволі часто предметом розслідування є
злочини, вчинені у співучасті.
Для правильної їх кваліфікації та обґрунтованого притягнення осіб до кримінальної відповідальності варто встановити співвідношення понять співучасті у
злочині та причетності до нього.
Вперше термін причетність був вжитий у декреті Ради народних комісарів
РРСФР від 8 травня 1918 року «Про хабарництво». Згідно з п. 2 даного нормативного акту причетні до давання хабара службовці піддаються такому ж покаранню
як і безпосередні винуватці [7, с.273]. Такі правові наслідки наштовхують на думку про певне ототожнення причетності зі співучастю. Проте, згідно із сучасною
кримінально-правовою доктриною та положеннями чинного Кримінального кодексу України (далі – КК України), між ними є відмінності.
Хоча КК України не дає чіткого визначення причетності до злочину, її зміст
частково випливає з ч. 6 та ч. 7 ст. 27 КК України, згідно з якими не є співучастю
не обіцяне заздалегідь переховування злочинця, знарядь і засобів вчинення злочину, слідів злочину чи предметів, здобутих злочинним шляхом, або придбання
чи збут таких предметів та обіцяне до закінчення вчинення злочину неповідомлення про достовірно відомий підготовлюваний або вчинюваний злочин [1]. Вчені
Ю.Баулін, В.Сташис та В.Тацій, опираючись на досягнення теорії кримінального
права, судову практику та чинний КК України, виділяють такі 4 види причетності
до злочину: заздалегідь не обіцяне приховування злочину, заздалегідь не обіцяне
придбання чи збут майна здобутого злочинним шляхом, заздалегідь не обіцяне
потурання злочину і неповідомлення про достовірно відомий підготовлюваний
або вчинюваний злочин [3, с.235].
Причетність до злочину і співучасть у ньому мають як спільні, так і відмінні
ознаки. А. Солдатенко виділяє такі спільні ознаки [7, с. 274]: 1) можливість вчинення діяння в обох формах (як дії, так і бездіяльності); 2) обов’язкова участь двох
або більше суб’єктів злочину.
Варто зазначити, що ці ознаки носять скоріше теоретичний характер, аніж
практичний.
Якщо до відмінностей причетності, то варто підкреслити такі:
1) часова розірваність первинного діяння (предикатного злочину) з тим, яке
визнається причетністю. Неповідомлення, приховування злочину як причетність
до нього вчиняється вже після вчинення основного злочину;
2) необіцяність заздалегідь вчинення діяння, котре визнається причетністю до
злочину. Якщо особа заздалегідь, ще до вчинення злочину, обіцяла вчинити дії,
перераховані у ч. 6 ст. 27 КК України, вона набуває статусу співучасника, про що
прямо наголошено у ч. 5 цієї ж статті [7, с. 274];
3) відсутність спільної мети та спільного злочинного умислу [4, с. 161];
4) переважне існування у формі приховування, неповідомлення або потурання. Такої думки притримується О. Смушак [6, с. 276]. До слова, поділ на приховування та неповідомлення закріплений у главі 9 Проєкту КК України від
1994 р. [2, с. 13-14];
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5) відсутність сприяння вчиненню предикатного злочину [6, с. 276]. Оскільки
дії, що охоплюються причетністю, вчиняються вже після його закінчення, то вони
не мають причинного зв’язку з ним, не обумовлюють його та не сприяють його
вчиненню.
6) наявність двох окремих складів злочину [5, с. 234].
Висновки. Вищенаведена сукупність ознак має не лише теоретичне значення,
а й дає змогу на практиці відрізнити причетність до злочину від співучасті в
ньому. Правильне розмежування цих понять відіграє важливу роль у прийнятті
справедливих рішень правоохоронними органами та судами. Причетність до злочину в конкретних випадках визнається злочином (наприклад, ст. 396, 256 КК України) і окремим кримінально-правовим явищем. Виявлені відмінності дають підстави для висновку про необхідність чіткого визначення поняття причетності до
злочину в Загальній частині КК України для більш послідовного застосування
цього інституту.
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Л. М. Радченко, Н. П. Кризина
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ
Необхідною умовою стабільного розвитку суспільства та ефективного функціонування держави є забезпечення балансу загальнодержавних інтересів з інтересами населення регіонів і територіальних громад.
Конституція України закріпила дві системи влади на місцях: місцеві державні
адміністрації, які є місцевими органами виконавчої влади, та місцеве самоврядування, як публічну владу територіальних громад. Конституція України гарантує
місцеве самоврядування і тим самим не допускає можливості його підміни місцевими державними адміністраціями.
Утримання в належному стані території – використання її за призначенням
відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне
очищення території від побутових відходів – передбачає застосування ефективних правових, економічних та організаційних механізмів.
Розв’язання пріоритетних проблем щодо здійснення в Україні трансформаційних процесів, спрямованих на досягнення об’єктивно необхідного посилення дієздатності держави, безпосередньо залежить від упровадження наукових засад формування ефективної системи державного управління [1, с. 4].
Діяльність суб’єктів у сфері поводження з побутовими відходами неможлива
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без система органів публічного управління, які відповідно до законів та інших підзаконних нормативно-правових актів у межах своєї компетенції покликані вирішувати поставлені перед ними завдання держави.
Як наголошує О.О.Оскірко, всі органи, які наділені управлінською компетенцією в галузі забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища, поділяють на органи загальної та спеціальної компетенції [2,
с.47].
Значний вплив на систему органів мала Постанова Кабінету Міністрів
України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»
№ 442 від 10 вересня 2014 р. [3].
Зокрема, цією постановою було ліквідовано Державне агентство екологічних
інвестицій, функції якого покладено на Міністерство екології та природних ресурсів України.
Відповідно до «Положення про Міністерство екології та природних ресурсів
України» [4], серед широкого кола основних завдань на Мінприроди України покладено забезпечення формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та в межах повноважень,
передбачених законом, формування, збереження і використання екологічної мережі, з питань поводження з відходами.
Виконання завдань держави у сфері поводження з відходами покладено на
Державну екологічну інспекцію України, яка безпосередньо підпорядкована Мінприроди України.
До органів спеціальної компетенції належить і Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Незважаючи на те, що одним із завдань цього органу є забезпечення формування та реалізація державної регіональної політики у сфері поводження з побутовими відходами, але цей орган не може повною мірою виконувати функціональні повноваження у сфері поводження з побутовими відходами, оскільки підпорядковані
цьому органу Державне агентство з питань електронного урядування України, Такий підхід до регулювання такої важливої сфери є недоліком державної політики
України.
Аналіз нормативно-правового регулювання досліджуваної сфери дає підстави
визнати, що спеціальним органом публічного управління у сфері поводження з
побутовими відходами є Державна лісова охорона.
Висновки. Враховуючи компетенцію та завдання, які за характером виконуваних функцій і завдань різняться, можна здійснити умовний поділ органів спеціальної компетенції на органи, які здійснюють надвідомчі, галузеві та органи, які
здійснюють окремі функції у сфері поводження з побутовими відходами.
Список використаних джерел

1.Вернудіна І. В. Особливості публічного управління в Україні: цивілізаційний поступ та сучасні
виклики. Публічне управління: шляхи розвитку: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю
(Київ, 26 листоп. 2014 р.) : у 2-х т. / [за наук. ред. Ю. В. Ковбасюка, С. А. Романюка, О.Ю.Оболенського]. – К.: НАДУ, 2014. – Т. 1. – С. 30–32. 2.Оскірко О. О. Органи публічного управління у
сфері поводження з відходами / О. О. Оскірко // Науковий вісник Національного університету
біоресурсів і природокористування України. – 2013. – ип. 182. – Ч. 2. – С. 220–227. 3.Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України
№ 442 від 10 вересня 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.
gov.ua/laws/show/442-2014-п .4.Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України: Постанова Кабінету Міністрів України № 32 від 21 січня 2015 року [Електронний ресурс].
– Режим доступу : http:// zakon3. rada. gov. ua/ laws/ show/ 32-2015-п.

367

О. Є.Гуменчук, М. О. Петренко
РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА
В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Управлінська діяльність сучасного керівника носить полімотивований характер і включає такий найважливіший компонент як мотивацію досягнення.
Мотивація розуміється як складний процес, що включає ряд взаємозв'язаних
складових, як гіпотетичне поняття, непіддатливе безпосередньому спостереженню, як те що пов'язує ланку між вимогами і спонуками, які витікають з ситуації, з одного боку, і поведінкою та ухваленням рішень, що стосуються цієї ситуації, з іншої [6, с.271].
Дослідження мотивації пов’язують з проблемою управління, менеджменту і
стратегією підвищення творчої активності особи в різних сферах суспільного
життя [3], а роботи в цьому напрямі В.А. Моляко, Р.Л. Крічевського, Я.А. Пономарьова, М.Г.Ярошевського виходять на рівень творчого потенціалу особи. Виявляється тісний зв'язок між структурами ділового і мотиваційного лідерства.
Розглядається проблема «директорського синдрому», що виявляється в неповазі
до законів соціальної перцепції, і «зовнішня» мотивація, яка відображається в неадекватних діях керівника, в його поспішних, невиправданих перетвореннях.
Аналіз існуючих у вітчизняній і зарубіжній психології підходів дозволяє
стверджувати, що процес мотивації включає створення готовності до дії, вибір
спрямованості (цілей), засобів і способів дії, місця і часу дії, оцінку вірогідності
успіху, формування упевненості в правильності і необхідності дії і т.д. Тому в
процесі мотивації беруть участь такі утворення, як потреби, мотиви, світогляд людини, особисті особливості і представлення людини про себе, своїх можливостях
(фізичних і психічних), функціональні і емоційні стани і переживання, знання про
середовище і прогноз її змін, очікувані наслідки, включаючи оцінки інших людей
і т.д. Розвиток мотивації є, також, результат взаємодії об'єктивних умов для діяльності особи, змісту і спрямованості самої діяльності, цілеспрямованої педагогічної дії і, нарешті, самовдосконалення. Таким чином, в процесі розвитку мотивації
в діалектично взаємозв'язаній формі проявляють себе об'єктивне і суб'єктивне,
зовнішнє і внутрішнє, несвідоме і свідоме.
Діяльність керівників по самовдосконаленню є полімотивованою, тобто спонукає, як правило, цілим комплексом мотивів, в складній ієрархії яких одні виступають головними, а інші - підлеглими, що визначають окремі дії і вчинки і що
діють короткочасно. Найбільш високе місце в ієрархії займають мотиви, що мають для сучасного керівника найбільшу суб'єктивну значущість.
Мотивація досягнення сучасного керівника залежить від його індивідуальних
особливостей, віку, стажу перебування на посаді, відносного посадового статусу
і інших. Переважаюче значення у сучасних керівників з різним службовим досвідом мають наступні групи мотивів: творчо-процесуальні мотиви, соціальноціннісні мотиви, суб'єктно-важливі мотиви, мотиви уникнення неприємностей.
Рівень мотивації досягнення у сучасного керівника має цілком певну вираженість,
у більшості він характеризується високою стабільністю як по силі прояву, так і за
змістом. Саме у сучасного керівника мотивація досягнення розвинена більшою
мірою, вона виявляється у 50-60% сучасних керівників, тоді як серед інших категорій - лише у 15-37% [4,с.304].
При наявній незадоволеності сучасного керівника реальними соціальним статусом і недостатніми гарантіями, у них, проте, у меншій мірі виявляється мотивація самовдосконалення, пов'язана з боязню відповідальності, бажанням опини368

тися поза критикою, усвідомленням неминучості звітності за результати професійного зростання.
В період адаптації (у перебігу 1-го року перебування на посаді) для керівників
характерний прояв підвищеного інтересу до своєї ролі як керівника, що супроводжується наполегливим самовдосконалюванням, бажанням не упустити питання
подальшої перспективи.
Впродовж подальших років посилюються такі детермінанти професійного самовдосконалення як прагнення до вершин професійної компетентності, завоювання позицій авторитету і лідерства, підвищена відповідальність.
Для сучасних керівників, що мають посадовий стаж від 3-х до 5-ти років, науковцями [4, с.305] виявлено помітне зниження впливу даних детермінант і
витіснення їх такими мотивами, як прагнення виділитися серед інших, затвердитися в незалежному статусі, одержувати винагороди за вкладену працю.
Перебування на посаді керівника більше 5-ти років визначає його байдуже і
навіть негативне відношення до свого професійного розвитку. Мотивація досягнення в їх практичній діяльності грає в більшості випадків другорядну роль. Поведінка таких керівників, виступає в ролі блокатора професійного самовдосконалення для інших керівників і їх резерву з числа підлеглих.
Отже, мотивація досягнення сучасного керівника як специфічний вид психічної регуляції діяльності по власному розвитку є складною структурно-функціональною системою інтегрованих змістовних і динамічних процесів, які забезпечують виконання загальної регулятивної функції через реалізацію таких приватних функцій як спонука, орієнтування, регуляція і контроль.
Б.І.Додонов виділяє такі типом мотивації [1]:
1.Процесуальний тип мотивації професійного самовдосконалення характеризує домінування у керівників орієнтації безпосередньо на процес професійного
самовдосконалення, що найбільшою мірою забезпечує розвиток операціональної
його сторони і професійно важливих якостей як основи професійної компетентності.
2.Результативний тип мотивації професійного самовдосконалення характеризує домінування орієнтації керівників в основному на досягнення результату в
професійній діяльності, а також результатів, пов'язаних з цивільними і моральними мотивами (відчуття обов’язку перед державою, рідними, близькими, не упустити честь мундира, бути не гірше інших і т.п.).
3.Мотивація винагороди характеризує домінування у керівників динамічної,
ситуативної складової мотивів. Для них важливий не кінцевий, а проміжний результат, який матеріалізується в тому або іншому виді матеріальної або моральної
винагороди (грошове постачання, підвищення за посадою, заохочення, кар'єра,
слава і т.п.).
4.Мотивація уникнення неприємності - даний тип мотивації самовдосконалення лежить, як поза діяльністю по самовдосконаленню, так і поза професійною
діяльністю. У таких керівників немає професійно обумовлених цілей по роботі
над собою, а є свідомість того, що якщо він не розвиватиме в собі певні якості, не
буде поповнювати свої знання, то до нього будуть зроблені жорсткі соціальні
санкції з боку вищого керівництва і т.д.
Наочний зміст мотивації досягнення сучасного керівника виникає як одна з
умов задоволення потреби затвердити себе в ролі управлінця, зайняти гідне місце
в суспільстві за допомогою професійної професії. Не випадково А.А. Єршов головними критеріями оцінки ефективності мотивації вважає міру соціальної цінності і раціональності особи [2,с.83]. Поведінка людини визнається раціональною
в тій мірі, в якій вона вільна від зайвих емоцій, пристосована до соціального середовища, обачлива.
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Зміни в навколишньому світі, фундаментальна переоцінка суспільних цінностей, всезростаюча роль ринкових відносин не могли не позначитися на світогляді, диспозиціях і установках керівників, у тому числі і на наочному змісті мотивації [5, с.99]. В наш час найбільш ефективними важелями спонуки до професійної діяльності управлінців вважаються різні економічні, матеріальні стимули. Що легко підводить сучасного керівника до засвоєння стереотипу «хорошого виконавця», а не творчого, ініціативного, здібного до самостійного розвитку
сучасного професіонала, умілого організатора підлеглих.
Завдання формування, розвитку мотивації полягає в забезпеченні
домінування соціально і особистісно значущих мотивів в діяльності сучасного
керівника по професійному самовдосконаленню. При цьому потрібно знайти розумну середину в інтерпретації ієрархії мотивів керівників.
В результаті аналізу психолого-педагогічної літератури можна виділити 5 основних типів мотиваційного профілю особи керівника, які потім інтерпретуються
в мотивації досягнення: креативний, експресивний, імпульсний, симбіозний та
блокуючий.
Практично для всіх керівників характерна тенденція перевищення ідеального
мотиваційного профілю над реальним, особливо за такою мотиваційною шкалою,
як підтримка життєзабезпечення, творча активність, загальна професійна активність. Слід зазначити, що чим вище рівень мотивації досягнення, тим менш відчутна різниця між ідеальним і реальним рівнями. Таким чином, в професійному
самовдосконаленні керівника є великі незадіяні резерви, що можна розцінювати
як важливий напрям психологічного забезпечення управлінської діяльності.
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О. В. Кризина, Н. В. Васильєва
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Патологоанатомічна служба (ПАС) – система організацій (установ, підрозділів) охорони здоров’я, що здійснюють прижиттєву та посмертну діагностику хвороб і контроль якості лікувально-діагностичного процесу.
Призначення патологоанатомічних розтинів – підвищення рівня професійності практикуючих лікарів на всіх рівнях надання медичної допомоги хворим. Причому навчання не завжди закінчується біля секційного столу. Впроваджені в практику роботи лікувальних установ клініко-патологоанатомічні конференції грали і
грають важливу роль в підвищенні кваліфікації лікарів.
ПАС в Радянському Союзі булла створена наказом Наркомату охорони здоров'я № 641 в 1935 р. на правах патологоанатомічних відділень при лікарнях. Вона
була створена для поліпшення якість діагностики та наукових медичних розробок. Тоді служба використовувала практично один метод діяльності - патологоанатомічний розтин померлих хворих (аутопсия). Патологоанатом при аутопсії
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виконує останнє дослідження померлого допомагаючи лікуючому ліуарю зрозуміти особливості морфологічних змін і особливості клініки.
На початку 80-х років ХХ століття спробували реорганізувати ПАС за типом
бюро судово-медичної експертизи. Згідно наказу МОЗ СРСР № 375 від 1983 г.
«Про дальше вдосконалення патологоанатомічної служби в країні», в якому регламентувався прообраз патологоанатомічних бюро, а в «Положення про порядок
організації та проведення клініко-патологоанатомічних конференцій» було введено обов'язкове призначення двох співголів (клініциста і патологоанатома) для
ведення конференцій.
Були введені також нові категорії розбіжності клінічного і патологоанатомічного діагнозів «Правила оформлення медичної документації патологоанатомічного відділення» (1987 р.).
Наказом МОЗ СРСР № 203 від 1988 р. ПАС повинна була реорганізуватися в
самостійні патологоанатомічні бюро. На жаль, виникший в 90-і роки державний
хаос не дозволив довести до логічного завершення цю правильну ідею. Більш
того, законодавці, далекі від проблем медицини, завдали серйозної шкоди справі
становлення ПАС, прийнявши спочатку (1993 р.) статтю № 48 «Основ законодавства про охорону здоров'я громадян РФ» [1], про «Про порядок проведення патологоанатомічних розтинів», а потім (1995 р.) ще більш сумнівний «Закон про поховання та похоронну справу», який, патологоанатомічні розтини, що є основою
процесу наукового пізнання суті хвороби і смерті, виявлення діагностичних і лікувальних помилок, ставилися в залежність від волевиявлення не тільки самих
громадян, а й їхніх родичів. Рішення про скасування розтину, дане на відкуп зацікавленим в приховуванні помилок головним лікарям лікарень, призвело до
значного скорочення числа аутопсії і «зникнення» таких помилок.
Також медична статистика втратила дані для аналізу динаміки захворюваності і смертності, а лікарі - можливість бачити суть захворювань і зрозуміти причини помилок.Наказ МОЗ України № 81 від 12.05.1992 р. «Про развиток і удосконалення патологоанатомічної служби в Україні», втратив законність на основі Наказу МОЗ України за № 628 овід 25.09.2015 р. Натомість, було розроблено проект
Наказау МОЗ України № 38 від 25.05.2010 р. «Про організацію роботи патологоанатомічної служби в Україні», який було опубліковано на сайті МОЗ Украіни
04.02.2011 р. Слід зазначити, що протягом 2011 – 2016 рр. над удосконаленням
проекту Наказу працювала робоча группа фахівців на державному рівні, але і далі
ПАС працює без свого головного наказу [2].
Нажаль у 2019 р. наказом МОЗ України продовжено руйнацію ПАС. Результатом є те, що у міністерстві прибрали статтю про підготовку патологанатамів у
академії післядипломної освіти.
Висновки. Дилетантський антинауковий підхід до вирішення державної проблеми відкинув патологоанатомічну службу на десятиліття назад. Перспективною
моделлю слід вважати Інститути патології, який є передовою формою організації
ПАС і полягає в наступному: він є центрами по узагальненню передового досвіду і
наукових досягнень вітчизняної і світової охорони здоров'я; має кваліфіковані кадри, що забезпечують проведення поглиблених морфологічних досліджень з використанням сучасних методик; є консультативним центрами з теорії діагнозу як для
патологоанатомів, так і для лікарів всіх профілів; служать базою для підготовки і
перепідготовки лікарів-патолого- анатомів, лаборантів-гістологів, перепідготовки
лікарів клінік по теорії діагнозу і сучасним методам морфологічного дослідження.
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D. Krawczyk
ІНФОРМАЦІЙНА ТА КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ПОЛЬЩІ:
ОСОБЛИВОСТІ І ПРОБЛЕМИ
Відповідно до чинного законодавства Польщі1, органи місцевого самоврядування можуть проводити комунікаційну діяльність, яка виникає внаслідок потреб
органів самоврядування окремих територіальних спільнот, повітів, воєводств та
метрополій2. Це стосується як інформаційної, так і комунікативної діяльності,
здійснення якої є важливим завданням гмін3 та повітів4. Така діяльність здійснюється відповідно до ухвалених планів, визначених стратегій та чинних рішень місцевої адміністрації. Вона виникає з зобов'язань щодо комунікацій, які визначені
серед іншого в Законі про доступ до публічної інформації [14]. Сфера розповсюдження інформації та рекламних повідомлень також передбачає процедури, які
пов’язані із послугами електронного адміністрування з використанням інформаційних та телекомунікаційних технологій, які надаються безкоштовно, зокрема за
допомогою Електронної платформи послуг державного управління (ePUAP).
Предметом даної статті є інформаційна та комунікаційна діяльність, яку можна поділити на реактивну, що виникає як реакція на суспільні чи особистісні
події та на дійову, що ініційюється органами місцевого самоврядування і реалізується відповідно до нормативних положень. Місцева адміністрація, здійснюючи
комунікаційну діяльність, може використовувати власні засоби масової інформації, а також створювати медійні засоби місцевого самоврядування в дочірніх компаніях або філіях, співпрацювати з комерційними структурами або застосовувати
інші інтегровані варіанти, що складаються з обраних елементів окремих суб’єктів
діяльності, які засновуються на різних формах власності: і державній і приватній.
Інструменти комунікаційної діяльності місцевих органів влади. Підрозділи територіального самоврядування, незалежно від діяльності законодавчо встановленої системи Бюлетеню публічної інформації, мають у своєму розпорядженні
загальнодоступні комунікаційні рішення, що дозволяють проводити власну інформаційну та рекламну політику. Вони можуть між іншим в інформаційному
просторі створювати Інтернет-портали, профілі соціальних медіа, кіноканали,
сайти новин тощо. Ще одним рівнем комунікаційної діяльності є створення більш
або менш професійних засобів масової інформації місцевого самоврядування.
В той же час органи місцевого самоврядування, виступаючи видавцями чи засновниками засобів масової інформації, повинні враховувати взаємодію з іншими
суб'єктами медіа-ринку та ситуацію в цій галузі як стосовно змісту видань, так і
засобів для їх розповсюдження.
1

Правовий статус, що діє в Польщі станом на березень 2020 р.
Мається на увазі перший у країні статутний мегаполіс як структура місцевого самоврядування, тобто Верхньосілезько-Заглобська митрополія. До нього увійшло 41 муніципалітет, розміщений на площі 2,55 тисяч. кв. км,
проживає 2,38 млн мешканців. Столична асоціація була створена 1 липня 2017 року Законом від 9 березня 2017
року про столичне об’єднання в Сілезькому воєводстві (Журнал законів за 2017 р., Пункт 730).
3
Пропозиція як власне завдання було зазначено в ст. 7, абзац 1 бал 18 Закону від 8 березня 1990 р. Про комунальне
самоврядування (Журнал законів 1990 р., № 16, пункт 95)
4
Відповідно до ст. 4 пункт 1 бал 21 Закону від 5 червня 1998 р. «Про самоврядування повітів», муніципальним
суспільним завданням є саме "просування повітів" (Журнал законів 1998 р., № 91, ст. 578)
2
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Отже, журнали місцевого самоврядування у традиційних друкованих версіях
доповнюються електронними виданнями або збагачуються чи навіть
замінюються онлайн-презентаціями або мобільними додатками, визначеними
відповідно до директиви ЄС як «загальнодоступне програмне забезпечення для
сенсорного інтерфейсу, призначене для використання на портативних електронних пристроях, за винятком програм, призначених для портативного використання на персональних комп’ютерах»[12].
Тому «розвиток комунікаційних технологій, доступ до постійно нових інструментів розповсюдження інформації в Інтернеті та масовий масштаб їх використання означали, що журналістиці довелося враховувати у своїй специфіці
існування, а потім і домінування кіберпростору в соціальній комунікації» [2].
Аналогічно як і журналісти, що працюють для комерційних видавців, місцева
адміністрація також повинна враховувати наслідки процесів конвергенції ЗМІ.
Саме тому і відбулося створення конкретних «медіа-проблем» підрозділами, які
здатні розподілити відповідну суму бюджетних витрат. В основному це стосується великих міст з правами самоврядування повітів та воєводств.
На підставі аналізу результатів дослідження, проведенного автором на відокремленій адміністративним самоврядувальним регламентом території ВерхньоСілезьської метрополії у 2017 році, можна констатувати, що в такій моделі журнал видається навіть раз на тиждень, наприклад, щотижневик «Міська служба інформації у Глівіце», який безкоштовно розсилаються до більшості поштових
скриньок місцевих мешканців, або щомісячник «Наше Катовіце», що виходить
тиражем у 140 000 примірників, який надсилається до 85% адрес у місті Катовіце,
супроводжується місцевим телебаченням або радіостанцією (наприклад, на основі поступок KRRiTV працює в Забже «Telewizja Zabrze», доступному на цифровій платформі та в Інтернеті, а «Piekary Radio» працює в Сілезьких Пекарах
(Piekary Śląskie) [7].
Більшість органів місцевого самоврядування також підтримують сторінки
міста у Facebook або на кіноканалах, таких як YouTube. На території метрополії
87,8% гмін використовували профілі FB (власне дослідження автора).
Тобто місцева влада може бути не тільки розповсюджувачем місцевих чи
регіональних засобів масової інформації, але й виконувати функцію видавця,
наприклад, в гміні Зброславіце (Zbrosławice), видавець безкоштовного періодичного видання «Wieści z Gminy» є «Головою ради гміни», тобто єдиним органом
виконавчої влади та органом місцевого самоврядування.
Однак зазвичай органи гміни діють у цій сфері через посередництво так званого допоміжного апарату, тобто через муніципальні офіси (наприклад, у Сілезьких Сємяновичах (Siemianowice Śląskie) видавець щомісячника «Голос міста»
(«Głos Miasta») є муніципальним урядом).
Інша форма - це виконання наглядових функцій опосередковано через культурні, спортивні, освітні установи або дочірні підприємства муніципалітету (наприклад, у Верхній Донброві (Dąbrowa Górnicza), місцевий журнал «Огляд Донбровський» «Przegląd Dąbrowski» видається Муніципальною публічною бібліотекою, а в Руді Сілезькій (Ruda Śląska) щотижневик «Відомості Рудзьке»
(«Wiadomości Rudzkie») випускається компанією Сілезькі Медіа (Śląskie Media sp.
Z oo) зі 100% часткою гміни).
Незалежно від прямої чи опосередкованої участі у видавничій діяльності, органи місцевого самоврядування можуть розповсюджувати рекламний та інформаційний контент у співпраці з видавцями (преса) чи комерційними мовниками (електронними ЗМІ), а також за допомогою зовнішніх веб-сайтів та соціальних медіа.
Журналісти преси місцевої влади у випадку редакцій, що діють у структурах
муніципалітетів, як правило, є посадовими особами чи особами, які повинні мати
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відповідну професійну компетентність та співпрацювати з редакціями на основі
окремих угод. Дослідники, що вивчають питання управління людськими ресурсами в підрозділах місцевого самоврядування, у результаті дослідження зробили
висновок, що «теоретично процедура прийняття на роботу є чіткою, прозорою та
гарантує рівні можливості для кандидатів, а на практиці це викликає багато труднощів» [4]. Це стосується і посадових осіб у сфері журналістики. Практика показує, що особливо у менших містах - працівники, які беруть участь у формуванні
комунальної політики комунікації, не мають достатньо знань, досвіду та редакційних навичок.
Споживачі комунікаційної політики місцевих органів влади. Споживачами
(одержувачами) комунікаційної діяльності органів місцевого самоврядування є передусім мешканці, які є основною зацікавленою сторіною та які, у випадку з громадами, на загальних зборах безпосередньо ухвалюють рішення про укомплектованість одноосібних органів виконавчої влади, тобто воєвод, бурмістрів чи президентів міст, а в усіх органах місцевого самоврядування також обирають колегіальні
установчі органи, тобто членів рад гмін, повітів і воєводських сеймів [17].
Серед мешканців можуть бути визначені конкретні громадяни, стосовно яких
здійснюється індивідуальна комунікаційна діяльність у реактивній формі як
відповідь на запити про публічну інформацію, так і дієва – для персоналізована
інформація та рекламна діяльність (наприклад, за списками підписників розсилаються інформаційні бюлетені, SMS або мультимедійні повідомлення).
До категорії мешканців також входить уся місцева громада, де комунікаційна
діяльність здійснюється через засоби масової інформації, профілі в соціальних медіа або за допомогою немедійних інструментів, таких як інформаційні зустрічі,
соціальні консультації тощо.
У межах сегментації аудиторії комунікаційної діяльності підрозділів місцевого самоврядування важливу роль відіграють вибрані цільові групи за межами
гміни чи повіту. В основному це стосується інвесторів, економічний потенціал
яких місцева влада має намір залучити, людей, які хочуть використовувати туристичний продукт, або студентів, які можуть розпочати навчання в університетах
та сприяти створенню академічних центрів. Ці заходи також підпадають під так
званий територіальний маркетинг, який має на меті отримати перевагу в конкурентному суперництві місцевих органів влади. Інформаційна політика підтримує
прямі відносини між інвесторами та місцевою владою, оскільки «представники
органів місцевого самоврядування, які усвідомлюють взаємозв'язок між успіхами
підприємців та соціально-економічним розвитком муніципалітетів, досить рідко
можуть подолати незацікавленість підприємців до співпраці» [6].
Часто нереалістичні сподівання щодо можливості підтримки та привілейовування місцевих підприємців стоять на шляху домовленості з гміною .
Інша група в типології отримувачів комунікаційної діяльності - це інші
адміністративні підрозділи, державні установи, державні служби або міжнародні
організації. Спілкування підрозділів місцевого самоврядування також можна поділити на зовнішнє, що включає зазначених одержувачів та внутрішнє, орієнтоване на працівників місцевого самоврядування, сімей службовців, колишніх
службовців, а також постачальників та співпрацюючих організацій.
Суперечки навколо засобів масової інформації місцевої влади. Можливість для органів місцевого самоврядування проводити медіа-діяльність неодноразово неражалася на критику. Негативні думки висловлювали асоціації видавців місцевої преси, які наголошували насамперед на недобросовісній конкуренції,
створеній редакторами місцевих органів влади, що підтримуються за рахунок
бюджетних коштів та змагаються за одержувачів та рекламодавців.
До обговорення долучився і омбудсмен, який звернувся до міністра внутрішніх
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справ та адміністрації 9 травня 2016 року. Він наполягав на необхідності введення
в правову систему «чітко встановленої законодавчої норми, що забороняє видавничу діяльність із конституційними ознаками для преси, яка безпосередньо чи опосередковано фінансується органами місцевого самоврядування. Для законодавця
також видається розумним запровадити правові рішення, які чітко визначають правила видачі бюлетенів місцевими органами влади на всіх рівнях» [19]. Він підняв
цю тему ще раз через два роки, коли 25 квітня 2018 року написав міністру культури
та національної спадщини, заявивши, що «питання видавництва місцевої преси органами місцевого самоврядування ще не піддавалося широкому та глибокому
аналізу, і правові положення в цьому плані не змінилися» [9].
Окрім омбудсмена, до обговорення цієї проблеми долучилися вчені, парламентарії та політики, адвокати, громадські активісти. Загалом, критики вказували
на неможливість - у теперішньому правовому статусі - засобам масової інформації
органів місцевого самоврядування виконувати контрольну функцію щодо місцевих органів влади. Редактори, залежні від власного видавця, не можуть ефективно
контролювати його поведінку з точки зору відповідності закону чи етичних норм.
Преса місцевої влади, що фінансується за рахунок державних фондів, фактично
конкурує з комерційними видавцями.
Існує ще одна проблема, а саме відсутність послідовної інтерпретації щодо
можливості публікації рекламного контенту. Регіональні рахункові палати, що
контролюють управління фінансами органів місцевого самоврядування, висловили суперечливі позиції щодо законності публікації рекламного контенту місцевою пресою. Рішуче виступила проти цієї практики, наприклад, Регіональна
Рахункова Палата в м. Жешув у 1998 році [11]. У 2014 році Торгова палата м.
Вроцлав випустила рекомендацію щодо скасування як платних, так і безкоштовних оголошень [10]. З іншого боку, Рахункова Палата в м. Ополі у 2015 році заявила, що місцева урядова преса - це насамперед преса, яка вона може публікувати рекламу та отримувати з цього доходи [8].
Отже суперечок було більше, ніж чи питань, які викликали сумніви: від безкоштовного розповсюдження газет, що розуміється як акт недобросовісної конкуренції чи форми незаконної державної допомоги, через відсутність у Законі про
пресу прямої вказівки про те, що підрозділ місцевого самоврядування може взагалі
видавати пресу, до публікацій, що прославляють досягнення місцевої влади [18].
Прихильники засобів масової інформації місцевого самоврядування, у свою
чергу, наголошують на тому, що у потоці дезінформації, яка розповсюджується у
кіберпросторі, масс-медіа, що носять бренд місцевої адміністрації, забезпечують
доступ до перевірених та надійних повідомлень. Спроба перевірити правдивість
наданих даних може бути зроблена в конкретній мерії або у старости повіту.
У разі трансляції прихованих у мережах видавців фейкових новин, захованих
у мережі підробляти новини зазвичай неможливо. ЗМІ місцевого самоврядування
також ефективно заповнюють місцеву та субрегіональну комунікаційну сферу,
що зазвичай не є привабливим для комерційних видавничих груп або інших
гігантів медіа-ринку. Вони забезпечують доступ до повідомлень, що стосуються
одержувачів, зосереджених на житті місцевої громади гміни чи повіту. Водночас
вони сприяють соціальній активізації мешканців та інтегрують їх навколо важливих питань у вимірі «малої батьківщини»
Висновки. На думку вчених, у загальнонаціональних політичних кампаніях
переважають критичні повідомлення та навіть однозначно негативні образи суперників. Це стосується як вибору контенту в інформаційних повідомленнях, так
і переконливого спілкування, де «домінували негативні реклами, серед них неявні
та порівняльні: пряме та приховане порівняння» [5]. Тим часом, масс-медіа органів місцевого самоврядування, хоча безпосередньо залежать від нинішньої
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місцевої влади, в результатах досліджень преси представляють себе носіями (часто надмірними), які зобов'язані сприяти позитивним змінам у громаді, повіті чи
гміні, а не критикувати опозицію. Заперечення, як правило, висловлюються
політичним конкурентам публічних дебатів у засобах масової інформації, які контролюються місцевою адміністрацією, а не використовуються ними для нападу на
конкурентів.
Стосовно комунікаційної діяльності також дискутуються тези про те, що «побудова атмосфери довіри навколо органів місцевого самоврядування та забезпечення ефективного управління інформацією всередині них може відігравати важливу роль у процесі побудови громадянського суспільства. Інформаційна
політика, що проводиться органами місцевого самоврядування, може стати ефективним способом підвищення рівня участі «мешканців» у здійсненні повноважень
на місцевому рівні [1].
Аналізуючи можливості реалізації рішень, що є результатом технологічного
прогресу у сфері соціального спілкування органів державної влади, слід зазначити
можливості та загрози, пов'язані з автоматизацією процесів у поєднанні з штучним інтелектом. Дослідники зазначають, що «штучний інтелект та технології, що
його підтримують, означають, що наявні на даний момент комп'ютери можуть все
більше розпізнавати та аналізувати навколишнє середовище, вирішувати складні
проблеми, ухвалювати рішення в результаті поглибленої обробки даних і навіть
вчитися на досвіді» [3]. Ця сфера, ймовірно, знайде застосування у наданні державних електронних послуг адміністрації місцевого самоврядування. Інші проблеми включають персоналізацію методів комунікації, індивідуалізацію процесу
розподілу та управління зворотним зв'язком і, звісно, потребують подальших наукових досліджень.
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О. Є. Висоцька
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНІЙ ДЕРЖАВІ
Динамічний розвиток сучасного світу потребує від держави ефективної та мобільної діяльності, що неможливо без використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі державного управління.
Із розвитком постіндустріального суспільства та інформаційно-комунікаційних технологій відбувається суттєва трансформація моделі державного управління. Зокрема, Д. Белл наголошував, що зростання ролі інформації в суспільній,
економічній, політичній сферах призводить до більшої динаміки суспільних потреб, з одного боку, та системи таких чинників функціонування держави як політика, економіка, соціальна структура, з іншого боку [1, c. 234].
В інформаційному суспільстві формується нова система відносин між державою та громадянами, що характеризується більшою відкритістю та підвищенням
ролі громадянського суспільства. Не держава, а саме громадянське суспільство
виступає головним інструментом контролю дій громадян. У свою чергу, держава
все більше починає орієнтуватися на потреби громадян, суттєво змінюючи підходи до управління у публічному секторі. У цьому сенсі особливо значущім стає
сервісний підхід, який у поєднанні із інформаційно-комунікаційними технологіями особливо яскраво розкривається при реалізації концепцій «сервісно-орієнтованої держави» та «держави у смартфоні».
Витоки концепції «сервісно-орієнтованої держави» можна побачити вже у
вченні Аристотеля про суспільне благо, що передбачає залученість громадян в управління державою, але особливе значення ці ідеї набули із розвитком інформаційного суспільства та пов’язаного з ним інформаційного менеджменту. Держава в
контексті сервісного підходу виступає в ролі виробника послуг (з точки зору інформаційного менеджменту – інформаційно-комунікаційних чи цифрових), тоді як
суспільство та громадяни – споживачами цих послуг. Тому головною метою держави стає успішне виявлення та реалізація індивідуальних та групових інтересів і
потреб, в тому числі, потреб відповідної територіальної громади [2,с.35].
З розвитком інформаційно-комунікаційних технологій державні інститути використовують все більші масиви інформації, від швидкості обміну якої залежить
якість надання державних послуг. Перевагами застосування інформаційних сервісів, зокрема, є більша мобільність та інтенсивність передання інформації, мережева форма комунікацій, цифровізація документообігу, адресність та дистанційність державних послуг. Звичними атрибутами організації адміністративних
управлінських процесів стають електронний підпис, електронні трансакції, багатофункціональні інформаційні центри тощо, що значно полегшують весь процес
здійснення державного управління.
Модель сервісно-орієнтованої держави базується на принципах клієнтоорієнтованості (саме споживач визначає зміст та характер державних послуг), конкурентності (держава надає громадянам можливості для багатоманітних послуг задля покращення їх якості), оптимізації управління (спрощення процесу отримання послуг). Сервісно-орієнтована держава в умовах інформаційного суспільства має мережеву організацію. Вперше мережева система державного управління
була описана М. Кастельсом як така, що створена «мережами виробництва,
влади та досвіду, які утворюють культуру віртуальності в глобальних потоках,
що перетинають час і простір ... всі суспільства інформаційної епохи дійсно
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пронизані - з різною інтенсивністю - повсюдної логікою мережевого суспільства, чия динамічна експансія поступово абсорбує і підпорядковує попередні соціальні форми» [3, с. 505]. Мережева форма державного управління є принципово
відкритою, що дозволяє їй динамічно розвиватися, виконувати державні функції
із найменшими ресурсними та часовими витратами, бути більш ефективною та
швидко реагувати на суспільні потреби. Такі властивості значно полегшують громадський контроль, що зменшує або унеможливлює бюрократизм чи використання корупційних засобів в процесі публічного управління.
Модернізація концепції сервісно-орієнтованої держави із застосуванням цифрових технологій сьогодні знаходить прояв в ідеях електронного уряду та «держави у смартфоні». Проникнення цих ідей в систему державного управління розширює роль громадянського суспільства, оскільки не тільки призводить до максимального скорочення бюрократичного апарату, а й сприяє більшій доступності
та персоналізованості публічних послуг, інтерактивності громадського контролю,
запобіганню та протидії корупції. Так, запровадження програми «Держава в
смартфоні» урядом України дозволяє суттєво розширити можливості отримання
послуг в електронному вигляді. В планах – переведення 90% всіх державних послуг в он-лайн і, як наслідок, спрощення діалогу між громадянами та державою,
досягнення нульового рівня корупції у цій сфері.
Таким чином, інформаційно-комунікаційні технології грають ключову роль
при побудові сервісно-орієнтованої держави. Сервісний підхід у державному управлінні сьогодні стає звичним для практично всіх країн світу. Україна також
швидко рухається у напрямку цифровізації публічних послуг. Сервісно-орієнтована держава виступає найбільш перспективною моделлю державного управління
в інформаційному суспільстві, яка дозволяє здійснювати державну політику у напрямку задоволення суспільних потреб шляхом надання високоякісних послуг.
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О. Ю. Висоцький
КОНЦЕПЦІЯ ЛЕГІТИМНОСТІ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
Важливість розгляду поняття легітимності в контексті міжнародного права
обумовлена недостатнім розумінням правознавцями-міжнародниками, яку роль
відіграє це поняття у міжнародних відносинах.
Існують два основні парадигмальні підходи до визначення поняття «легітимності» - це підхід М.Вебера та рецепція П.Бергера та Т.Лукмана. Відповідно до
веберівської концепції, легітимність – це властивість визнаної значущості суспільно-політичних порядків, відносин, процедур, інститутів, будь-якої соціальної
діяльності та її результатів. Згідно з бергеро-лукманською концептуальною рецепцією легітимності, вона є результатом когнітивної та нормативної інтерпретації соціальної реальності.
Веберівська концепція легітимності є розвитком ідей Г.В.Ф.Гегеля та Г.Єллінека щодо легітимності. Г.В.Ф.Гегель в «Основах філософії права» розумів під
легітимністю визнання держави та правителя з боку народу та інших держав [3,
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с.287-288]. Для Г.Єллінека «легітимність» означала правомірність у природноправовому сенсі, тобто відповідність соціальної практики уявленням більшості її
суб’єктів про справедливість або розумність цієї практики [1,с.230-232;2,с.112].
М.Вебер інакше та, у цілому, ширше інтерпретує легітимність, пов’язуючи її
з уявленням про значущість порядку або панування у свідомості індивідів. Сама
значущість при цьому розумілась ним і як можливість орієнтації індивідів на неї,
і як умова, яка детермінує реальну соціальну поведінку. П.Бергер та Т.Лукман
ідуть далі М.Вебера, по суті, доводячи, що легітимність об’єднуючи в собі всі значення смислового порядку, виступає несучою основою сконструйованої реальності [1,с.140]. Іншими словами, легітимність – це точка збірки, вирішальний чинник, на який орієнтується соціальна поведінка та функціонування інститутів, ключовий когнітивний та нормативний інтегратор соціальної реальності.
Можна вказати на декілька різноманітних підходів щодо визначення сутності
легітимності у міжнародному праві, але лише чотири з них дозволяють більш-менш
адекватно визначити легітимність у міжнародно-правовому вимірі. Це ціннісно-нормативний, комунікативний, консенсусний та технологічний підходи.
Ціннісно-нормативний підхід передбачає визначення легітимності через орієнтацію на певні цінності, норми та ідеали як на домінантні чинники у розширенні,
звуженні, формуванні, перетворенні, підтримки та порушенні норм та принципів
міжнародного права. Наприклад, втручання держав-членів НАТО у Косово 1999
р. було визнано неправомірним, але легітимним [5,p.4], оскільки було спрямовано
на захист основних цінностей, зокрема права на самовизначення та запобігання
злочинам проти людяності. Також відсторонення Саддама Хусейна від влади в
2003 році було визнано американським урядом легітимним, оскільки передбачалось, що його усунення поліпшить становище іракського населення.
Комунікативний підхід трактує легітимність трансформації або порушення
норм та принципів міжнародного права як результат публічного обговорення, аргументування, в ході якого доводиться справедливість застосування норм та
принципів на міжнародній арені.
Консенсусний підхід пов’язує легітимність зі згодою більшості міжнародних
акторів у відношенні розширення, звуження, формування, перетворення,
підтримки та порушення норм та принципів міжнародного права, що втілюється
як в документах міжнародно-правового характеру, так й у практиках, що будуються на їх основі.
Технологічний підхід передбачає, що легітимність є результатом успішності
застосування технологій як ефективних практик (алгоритмів, методів, процедур)
у розширенні, звуженні, формуванні, перетворенні, підтримки та порушенні норм
та принципів міжнародного права
Висновки. Отже, легітимність у міжнародному праві – це визначальна та консенсусно визнана міжнародними акторами значущість розширення, звуження,
формування, перетворення, підтримки та/або порушення норм та принципів
міжнародного права
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Гайова Анна Анатоліївна, магістр Київського національного лінгвістичного
університету.
Ганенко Артем Артемович, студент історичного факультету Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
Гапоненко Лариса Олександрівна, к. пед. н., доцент кафедри практичної психології, Криворізького державного педагогічного університету
Гасан Катерина Русланівна, студентка IV курсу Дніпровського національного
університету імені Олеся Гончара.
Гасанагаєва Фатума Емруллахівна, студент Національного аерокосмічного
університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».
Герчаківський Святослав Дем’янович, к.е.н., доцент Тернопільського національного
економічного університету.
Гетьманчук Микола Петрович, д. і. н., проф., професор кафедри політології та
міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного
університету «Львівська політехніка».
Глазунов Станіслав Васильович, к. і. н., доц., доцент кафедри соціальної роботи
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Глоба Данило Андрійович, курсант 3-го курсу факультету № 1 Донецького юридичного інституту МВС України.
Глущик Сергій Васильович, к. філол. н., доц., доцент кафедри культури української мови Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова.
Годлюк Альона Миколаївна, к. політ. н., науковий співробітник відділу трансатлантичних досліджень ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».
Головка Анатолій Анатолійович, к. політ. н., головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.
Гомон Андрій Михайлович, к. філол. н., доцент кафедри української, російської
мов і прикладної лінгвістики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Гордєєва (Вірченко) Юлія Владиславівна, студентка ІV курсу кафедри міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Городинська Лілія Станіславівна, аспірантка кафедри історії та культури
України Вінницького державного.
Грибенко Олександр Миколайович, к. і. н., старший викладач професійно-педагогічного коледжу Глухівського національного педагогічного університету
імені Олександра Довженка.
Гуменчук Ольга Євгенівна, старший викладач Хмельницького університету
управління та права імені Леоніда Юзькова.
Гуменюк Тетяна Костянтинівна, д. філос. н., проф., проректор з науково-методичної роботи Київського національного університету культури і мистецтв.
Гусєва Наталія Юріївна, к. і. н., доцент Київського національного торговельноекономічного університету.
Данилевський Андрій Олександрович, к. ю. н., доц., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз Донецького юридичного інституту МВС України.
Даниленко Олександра Вадимівна, студентка 5-го курсу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Двуреченська Олександра Сергіївна, к. і. н., доц., доцент кафедри міжнародних
відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Демидчук Людмила Богданівна, к. т. н., доцент кафедри товарознавства та
експертизи в митній справі Львівського торговельно-економічного університету.
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Демочко Ганна Леонідівна, доцент кафедри суспільних наук ХНМУ.
Дорошкова Тетяна Сергіївна, студентка Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Доценко Наталія Володимирівна, к. т. н., доц., доцент каф. менеджменту Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».
Дубовик Наталія Анатоліївна, к. політ. н., доц., доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Державного університету телекомунікацій.
Дяченко Данило Володимирович, магістр, студент групи СП-18м, кафедри політологія, Факультету суспільних наук та міжнародних відноси, ДНУ ім. Олеся
Гончара.
Єнікєєв Дамір Саітович, аспірант кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови факультету іноземної філології Запорізького національного університету.
Жадько Віталій Андрійович, д. філос. н., проф., професор кафедри суспільних
дисциплін Запорізького державного медичного університету.
Жалко Тетяна Йосипівна, к. філол. н., доц., завідувач кафедри інформаційної
діяльності та туризму Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна».
Жежерун Євгенія Михайлівна, викладач-методист, заступник директора з виховної роботи Прилуцького медичного училища.
Загрійчук Іван Дмитрович, д. філос. н., проф., професор Українського державного університету залізничного транспорту.
Закінян Роман Артурович, студент групи ЕП-18-2 ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».
Залізнюк Олена Сергіївна, науковий співробітник відділу пресознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
Зевако Валентина Іванівна, к. філол. н., доц., доцент кафедри української мови
Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.
Зелінська Антоніна Михайлівна, к. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування Поліського національного університету.
Золотухін Анатолій Іванович, науковий дослідник, м. Миколаїв.
Ибрагимова Халида Габиль гызы, диссертант Азербайджанского Государственного Педагогического Университета.
Исмайлов Давид, Центр аграрных исследований Нахичиванского государственного университета Азербайджанской Республики.
Ільхама Бахшалієва, PhD, Інститут літератури ім. Нізамі Азербайджанської національної академії наук.
Кардаш Лариса Василівна, к. філол. н., доц., доцент кафедри української лінгвістики та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».
Карнаухова Світлана Павлівна, завідувач відділення Донбаського державного
коледжу технологій та управління.
Карпущенков Михайло Едуардович, студент Дніпровського національного
університету імені Олеся Гончара.
Кива Анна Вадимівна, студентка 4 курсу групи СП-16 Криворізького державного педагогічного університету.
Кирилюк Наталія Андріївна, к. політ. н., доцент кафедри документознавства та
інформаційної діяльності Державного університету телекомунікацій.
383

Ключник Руслан Максимович, к. політ. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії Університету імені Альфреда Нобеля.
Коваленко Альона Ігорівна, студент другого курсу Університету імені Альфреда Нобеля.
Ковальчук Ольга Миколаївна, студентка Вінницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ.
Колєчкін Вадим Петрович, к. і. н., головний археограф відділу археографії та
використання документів Державного архіву Кіровоградської області.
Комарницький Володимир Васильович, аспірант кафедри міжнародної
політики ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
Кравченко Олена Леонідівна, к. філол. н., доц., доцент кафедри української філології та журналістики Східноукраїнського національного університету імені
Володимира Даля.
Красільнікова Олена Василівна, к. і. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету.
Кривцов Артем Олегович, студент IV курсу спеціальності «Право» Коледжу
Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.
Кризина Наталія Павлівна, д. н. держ. упр., професор, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України.
Крипчук Микола Володимирович, к. мистецтвознавства, доцент кафедри режисури естради та масових свят Київського національного університету культури і
мистецтв.
Криштаносова Елена Александровна, к. культурологии, доц., доцент кафедры
культурологии Белорусского государственного университета культуры и искусств.
Крушеницька Анастасія Ігорівна, студент Дніпровського національного
університету імені Олеся Гончара.
Кубрак Олег Вікторович, старший викладач кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін Сумського національного аграрного університету.
Кузьмінська Наталія Миколаївна, к. філос. н., ст. викладач Харківської державної зооветеринарної академії.
Кузьміч Яків Якович, аспірант кафедри історії, археології та методики викладання Херсонського державного університету.
Куницький Михайло Петрович, д. і. н., доц., професор кафедри Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», президент громадської організації «Інформаційно-комунікаційний менеджмент інтелектуальної власності».
Куриляк Валентина Василівна, докторантка кафедри культурології та філософії
Національного університету «Острозька академія».
Куриляк Валентина Василівна, к. т. н., завідувач кафедри філософії релігієзнавства Українського гуманітарного інституту.
Кухта Василь Васильович, аспірант кафедри політології та державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
Куц Олена Володимирівна, к. філол. н., доц., доцент кафедри української мови
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.
Кучер Ростислав Станіславович, магістрант Київського національного університету культури і мистецтв.
Лавренко Валерія Сергіївна, к. і. н., доцент кафедри всесвітньої історії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, заступник директора
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Дніпропетровського національного історичного музею імені Д. І. Яворницького з
наукової роботи.
Лазаренко Володимир Григорович, молодший науковий співробітник
Державного музею авіації ім. О. К. Антонова, м. Київ.
Лазуренко Валентин Миколайович, д. і. н., проф., відмінник освіти України,
проректор з гуманітарно-виховних питань, професор кафедри історії та права
Черкаського державного технологічного університету.
Литвиненко Юлія Вікторівна, керівник Громадської організації «Наш Час».
Лонська Людмила Іванівна, к. філол. н., доц., доцент кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького.
Лю Уян, аспирант учреждения образования «Белорусский государственный
университет культуры и искусств» г. Минск, Республика Беларусь.
Магдіч Аліса Сергіївна, к. е. н., доц., професор кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії Університету імені Альфреда Нобеля.
Макарова Алла Олександрівна, к. філос. н., доц., докторант кафедри філософії
та політології Житомирського державного університету імені Івана Франка, асистент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства. ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника».
Макарук-Воропаєва Катерина Ігорівна, аспірантка 1-го року навчання кафедри
філософії, соціології та релігієзнавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Макарчук Олена Геннадіївна, к. і. н., доц., доцент кафедри журналістики та засобів масової комунікації Інституту права, психології, інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка».
Максюта Микола Єгорович, д. філос. н., професор кафедри філософії Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Малюга Наталя Миколаївна, к. філол. н., доц., Криворізький державний педагогічний університет
Мамедзаде Гусейн, научный сотрудник Института археологии и этнографии
Национальной Академии наук Азербайджана.
Мамедов Якуб, научный сотрудник Института археологии и этнографии Национальной Академии наук Азербайджана.
Медвідь Михайло Михайлович, д. е. н., проф., Національна академія Національної гвардії України.
Мельник Тетяна Петрівна, к. філол. н., доцент кафедри української мови Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського
МОЗ України.
Мехтиев Эльдар, преподаватель Азербайджанского государственного аграрного
университета.
Микитчук Наталя Миколаївна, к. і. н., доц., доцент кафедри міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Мисик Оксана Андріївна, к. філол. н., викладач кафедри української мови Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського
МОЗ України.
Михайлик Ангеліна Владиславівна, студентка IV курсу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Мірошниченко Оксана Володимирівна, аспірантка кафедри українознавства
Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
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Мітягіна Світлана Сергіївна, методист науково-методичного центру організації
наукової роботи та моніторингових досліджень Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Молочкова Аріна Валеріївна, студентка IV курсу факультету суспільних наук і
міжнародних відносин групи СМ-16-1 Дніпровського національного університету
імені Олеся Гончара.
Молочкова Аріна Валеріївна, студентка ІV курсу Дніпровського національного
університету імені Олеся Гончара.
Москалевський Ігор Вадимович, студент 1 курсу (Політологія) Інституту гуманітарних і соціальних наук Національного технічного університет «Дніпровська
Політехніка».
Москаленко Ольга Володимирівна, к. психол. н, старший викладач кафедри
психології і педагогіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Москалюк Михайло Федорович, к. політ. н., доцент кафедри політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Мостова Анастасія Дмитрівна, к. е. н., доцент кафедри міжнародного маркетингу Університету імені Альфреда Нобеля.
Мурашкін Михайло Георгійович, д. філос. н., проф., професор кафедри
соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровського державного університету
внутрішніх справ.
Мухтарова Тебессюм, музей Азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Азербайджанської національної академії наук.
Набієва Гулянаг, аспірант Азербайджанського державного педагогічного університету.
Нестор Ганна Ігорівна, студент-магістрант Криворізького державного педагогічного університету.
Нєгіна Влада Русланівна, аспірантка Дніпровського національного університету
імені Олеся Гончара.
Николюк Тамара Володимирівна, к. філол. н., доцент кафедри української та
іноземної лінгвістики Луцького національного технічного університету.
Никорович Ірина Ігорівна, студентка І курсу ОР Магістр факультету філології
спеціальності «Журналістика та медіакомунікація» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Ніколенко Юрій Олександрович, магістр політології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Олійник Анатолій Михайлович, к. філос. н., доцент кафедри українознавства
та соціальних наук Одеського державного екологічного університету.
Ольховська Анжела Борисівна, к. фарм. наук, доц., доцент кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту Національного фармацевтичного університету, м. Харків.
Онищенко Наталія Григоріївна, асистент _кафедри безпеки життєдіяльності та
інженерної екології Харківського національного університету будівництва та архітектури.
Опанасюк Валентина Володимирівна, к. політ. н., доц., доцент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Сумського державного університету.
Орендарчук Галина Олексіївна, к. філос. н., доц., доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Державного університету телекомунікацій,
м. Київ.
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Остап’як Василь Іванович, к. політ. н., доцент кафедри «Публічного управління
та адміністрування» Івано-Франківського національного технічного університет
нафти і газу.
Павлій Дар’я Олегівна, студентка Дніпровського національного університету
імені Олеся Гончара.
Павлюк Людмила Дмитрівна, викладач суспільних дисциплін Вінницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ.
Пальм Наталія Дмитріївна, к. філос. н., доцент кафедри суспільних дисциплін і
соціальної роботи МАУП.
Папуша Ксенія Федорівна, викладач вищої категорії Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу Вінницького національного аграрного університету.
Пермінов Володимир Олександрович, к. політ. н., доц., доцент кафедри міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Пермінов Володимир Олександрович, к. політ. н., доц., доцент кафедри
міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся
Гончара.
Петренко Максим Олександрович, студент 1 курсу факультету соціальних
наук та соціальних технологій, спеціальності Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії Національного університету «Києво-Могилянська академія».
Петренко Марина Олександрівна, старший викладач Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.
Петренко Регіна Анатоліївна, студентка Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Петриківська Олена Сергіївна, к. філос. н., доц., доцент кафедри філософії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
Петров Павло Григорович, к. політ. н., доцент кафедри міжнародних відносин
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Пилипенко Лілія Леонідівна, аспірантка кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Піскіжова Владислава Вадимівна, к. і. н., науковий співробітник відділу історії
міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України
НАН України.
Піх Олег Михайлович, к. і. н., старший науковий співробітник відділу «Центр
дослідження українсько-польських відносин» Інституту українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України.
Піщанський Богдан Віталійович, студент ІІ курсу факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин Університету митної справи та фінансів.
Плаксіна Оксана Іванівна, к. філос. наук, доц., доцент кафедри філософії ДВНЗ
«Придніпровська державна академія будівництва і архітектури».
Платмір Ярослав Леонідович, аспірант кафедри історії України Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
Пляка Любов Володимирівна, к. психол. н, доц., практичний психолог вищої
категорії Національного фармацевтичного університету, м.Харків.
Потапенко Тетяна Петрівна, старший викладач кафедри економіки та управління Черкаського державного технологічного університету.
Потіха Зінаїда Андріївна, аспірантка кафедри всесвітньої історії Київського університету імені Бориса Грінченка.
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Приплоцька Ганна Василівна, викладач німецької мови, викладач-методист Рогатинського державного аграрного коледжу.
Присяжнюк Юрій Петрович, д. і. н., проф., професор кафедри історії України
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
Прохоров Александр Васильевич, к. пед. н., доцент, г. Рязань.
Прошин Денис Володимирович, к. і. н., доц., доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх
справ.
Радзюн Олександр Володимирович, викладач суспільних дисциплін Черкаського комерційного технікуму.
Радченко Людмила Миколаївна, аспірантка кафедри регіонального управління,
місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України.
Резенкіна Наталія Олександрівна, викладач циклової комісії туризму та соціально-гуманітарних дисциплін Харківського торговельно-економічного коледжу
Київського національного торговельно-економічного університету.
Резуник Олександра Василівна, студент ІІ курсу факультету економіки, бізнесу
та міжнародних відносин Університету митної справи та фінансів.
Рзаєва Айтадж Акіф кизи, студентка ХНМУ.
Риженко Марія Володимирівна, викладач вищої категорії Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу Вінницького національного аграрного університету.
Рогова Марина Олександрівна, студент Донецького національний університет
імені Василя Стуса, філологічний факультет, 1 курс СО «Магістр», спеціальність
«Прикладна лінгвістика», м. Вінниця.
Савицька Галина Мирославівна, викладач спеціаліст Могилів-Подільського
технолого-економічного коледжу Вінницького національного аграрного університету.
Савчин Олександр Віталійович, аспірант 3 курсу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Самир Туфан оглы Ахмедов, докторант Центра аграрных исследований Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики.
Самохвалова Анна Ігорівна, к. т. н., доцент кафедри безпеки життєдіяльності та
інженерної екології Харківського національного університету будівництва та архітектури.
Санівський Олександр Михайлович, к. пед. н., доц., доцент кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини.
Сапожник Дмитро Іванович, к. т. н., доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Львівського торговельно-економічного університету.
Свідерська Ольга Іванівна, к. політ. н., асистент кафедри теоретичної та практичної психології НУ «Львівська політехніка».
Сидоренко Оксана Миколаївна, старший викладач професійно-педагогічного
коледжу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
Скальська Дарія Миколаївна, д. філос. н., проф., професор кафедри суспільних
наук Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
Скляренко Олеся Богданівна, к. філол. н., доцент, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
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Слуцький Ярослав Сергійович, к. пед. н., завідувач навчально-методичним кабінетом Донбаського державного коледжу технологій та управління.
Смоляр Олена Василівна, аспірантка Київського національного університету
культури і мистецтв.
Соколова Олександра Максимівна, аспірантка кафедри філософії Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Сокуренко Катерина Русланівна, студентка 5 курса групи СМ-19м Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Сорока Марія Анатоліївна, студентка 3 курсу Київського національного університету технологій та дизайну.
Срібна Марія Андріївна, к. і. н., вчений секретар Національного музею історії
України, м. Київ.
Ставицька Анастасія Володимирівна, к. і. н., старший викладач кафедри історії
та культури України Державного вищого навчального закладу «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
Сташенко Надія Георгіївна, к. філол. н., доц., доцент кафедри української літератури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Стовпець Олександр Васильович, д. філос. н., доцент кафедри кримінального і
адміністративного права, доцент кафедри філософії Одеського національного
морського університету.
Столярик Ольга Юріївна, аспірантка Академії праці, соціальних відносин і туризму.
Страшко Ірина Володимирівна, к. філос. н., доцент кафедри романо-германської філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
Суїма Ірина Павлівна, к. філол. н., доцент кафедри перекладу та лінгвістичної
підготовки іноземців Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Суятинова Катерина Євгеніївна, к. пед. н., доц., старший викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Криворізького державного педагогічного
університету.
Танана Світлана Михайлівна, к. пед. н., доц., доцент кафедри іноземної філології, перекладу, методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені
Григорія Сковороди».
Терещенко Любов Яківна, к. філол. н., доцент кафедри української, російської
мов і прикладної лінгвістики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Тетеріна Тетяна Анатоліївна, викладач циклової комісії туризму та соціальногуманітарних дисциплін Харківського торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету.
Тєлєтова Світлана Григорівна, к. філол. н., доц., доцент кафедри російської
мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання Сумського державного
педагогічного університету імені А.С.Макаренка.
Третьякова Ярослава Дмитрівна, студентка спеціальності «Прикладна
лінгвістика» Університету імені Альфреда Нобеля.
Турсынбаева Айгуль Омирбековна, к. филос. н., и.о.профессора Евразийского
университета имени Л.Н. Гумилева.
Угрин Леся Ярославівна, к. політ. н., доц., доцент кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка.
Урунбасарова Эленора Адаловна, д. пед. наук, профессор, Казахский Университет Экономики, Финансов и Международной Торговли.
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Урунбасарова Элеонора Адаловна, д. пед. н., профессор Казахского университета єкономики, финансов и международной торговли.
Устименко Євгеній Радіонович, аспірант кафедри політології факультету суспільних наук і міжнародних відносин Дніпровського національного університетуімені Олеся Гончара.
Федик Лідія Богданівна, к. і. н., доц., доцент кафедри теорії та історії держави і
права ПВНЗ Університет Короля Данила.
Федіна Наталія Олександрівна, студент групи Еп-18 «Екологія» Одеського державного екологічного університету.
Філатова Марія Сергіївна, аспірантка кафедри філософії Дніпровського національного університету ім. О. Гончара.
Хаварі Сархан, PhD у галузі філології, провідний науковий працівник Інституту
фольклору Азербайджанської Національної академії наук.
Харитонова Наталія Вікторівна, викладач Національного фармацевтичного
університету.
Хасанова Шафіга, докторант відділу соціальної психології Інституту філософії
Азербайджанської національної академії наук.
Хомазюк Анна Ярославівна, студент 4 курсу кафедри обліку та аудиту КНУТД.
Хомич О. В., магістрант кафедри менеджменту організацій і адміністрування Поліського національного університету.
Хомутецький Даниїл Сергійович, студент ІІ курсу юридичного факультету
Львівського національного університету ім. Івана.
Хромова Ольга Ігорівна, к. філос. н., доц., доцент кафедри філософії та історії
науки і техніки Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ.
Худякова Марія Віталіївна, студент групи Еп-18 «Екологія» Одеського державного екологічного університету.
Царенко Олена Олексіївна, к. політ. н., директор Коледжу Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.
Ціватий Вячеслав Григорович, к. і. н., доц., заслужений працівник освіти
України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Чабанна Маргарита Валеріївна, к. політ. н., доц., доцент кафедри політології
Національного університету «Києво-Могилянська академія.
Чайка Максим Андрійович, студент четвертого курсу Університету імені Альфреда Нобеля.
Чвертка Іван Юрійович, студент IV курсу групи СМ-16-1 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
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