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ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАРОДНОЇ КУЛЬТУРИ В 

УКРАЇНСЬКОМУ МАСОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Постановка проблеми. Постмодерністські реалії у 

свій час сприяли певним змінам у світосприйнятті 

людини, «переформатували» систему цінностей, ідеалів, 

змінили погляди на дійсність, розмили межі культури, 

сприяли деструкції духовності. Масова культура 

приходить на ґрунт національної та народної не як на 

пусте місце. Тут вже існують культурні і особистісні 

константи. Однією з важливіших є національний 

характер. В сучасному дискурсі є намагання вийти на 

його визначеність через категорію ментальність. 

Зусиллями київської філософської школи, що рухалася 

від методологічних та гносеологічних розвідок свого 

засновника П.В. Копніна до розвороту в культурно-

історичну онтологію на засадах дослідження умов та 

спадщини відтворення традиційних цінностей 

(В.І. Шинкарук, М.В. Попович, С.Б. Кримський, 

В.С. Горський, В.Г. Табачковський та інші), створилась 

унікальна ситуація відносної єдності в розумінні засад 

національного характеру. В нових умовах 

активізувалися і інші джерела розуміння з урахуванням 

філософії серця (П.Д. Юркевич та інші), традиційної 

літератури (І. Нечуй-Левицький, В. Винниченко та інші), 

концепції загубленої людини (М. Шлемкевич), пошуків 

істориків діаспори (І. Лисяк-Рудницький) та багато 

рецепції іншомовних джерел щодо світового досвіду 

широкого спектру ідейних орієнтацій.  

Немає прямого зв’язку між обґрунтуваннями 

національного характеру та ментальності або 

самоідентифікації. Будь-які спрощення породжують 

перекручення та застосування переходів, що не прозоро 

ототожнюють ці категорії. Тому висновок про 

ментальність або ідентичність самі в собі недостатній 

для нового погляду на те як змінюється або чи 

змінюється взагалі національний характер під впливом 

масової культури. 

До сьогодні посилання на ментальність та нестачу 

ідентифікації стали постійним мотивом оновлення ідеї 

про труднощі модернізації через ментальність українця. 

Мета роботи - окреслити специфічні риси 

українського національного характеру та змалювати 

руйнівний вплив на них сучасної масової культури, адже 

«в суспільному житті нині в ієрархії цінностей перевага 

віддається нестримній наживі, неробству, обману й 

лицемірству» [1, с. 31]. 

Виклад основного матеріалу. Дослідженнями 

С.Б. Кримського та інших начальними ланками 

ментального скарбу стали такі риси, як: 

– антеїзм або прикутість до земного обрію, 

заземлення або тяга до спорідненості з землею (від 

антагоніста Гераклу – Антея); 

– кардіоцентризм, сердечність, тобто панування душі 

(психіки) над тілом і розумом (духом) як особлива 

орієнтація сприйняття людини у світі; 

– соборність, тобто витоки з різних земель, 

поєднання на горизонтальному рівні зібраних у купу 

своєрідних але ж єдиних родин; 

– софійність як присутність жіночого початку в 

характері у вимірі прийняття суспільно-побутової ролі її 

не на манер східних культур а з більшою 

персоніфікацією;  

– екстравертність душі, її розгортання у світ з 

перевагою над зануренням у себе і так далі (обмежимо 

перелік).  

Ці характеристики скоро стали якби загальним 

місцем студій про українську ментальність та не 

викликають жодного сумніву у істотному окресленні 

кола проблем. Але чи є вони відповіддю саме на 

запитання про можливості національного характеру 

виправитися або погіршитися під впливом масової 

культури? Як саме вона формує або деформує? Якщо 

перед нами сутнісні характеристики ментальності, то де 

В даній статті на підставі аналізу філософської та культурологічної літератури окреслено специфічні 

риси українського національного характеру. Освітлено проблему збереження національної культури в умовах 

впливу сучасної масової культури. Зроблено висновок про те, що сучасна масова культура деформує ціннісне 

коло орієнтирів української людини та спрямовує її до запозичення форм та змістів космополітичного та 

інонаціонального походження. 

Ключові слова: масова культура, національні риси, національний характер, цінності, інформаційне 

суспільство. 
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грань міфології національного характеру та логіко-

гносеологічного виміру пошуків підстав для рефлексії. 

Ось і перша з труднощів, але ж вона не єдина. 

Людиномірність філософських, наукових та 

традиційних поглядів на національний характер ставить 

на перший план не спільноту, а саме людину, або тип 

людини в деяких аспектах сучасного дискурсу про 

масову культуру. Чи наділяємо ми масову людину 

національним характером, чи ми абстрагуємось від 

національних рис і тоді маємо масову людину для всіх 

широт та меридіанів? На це питання намагався 

відповісти Х. Ортега-і-Гассет. Його розвідки щодо 

масової людини легко інтерферували на ґрунті тих країн, 

де процес метисації зайшов далеко або не здійснився 

(його послідовники в Латинській Америці дали різні 

відповіді на одні й ті ж питання). Ототожнення себе з 

другою чи третьою культурою не є доказом відсутності 

архетипів та стереотипів материнської чи батьківської 

культурної матриці. Але стерти культурний досвід до 

матриці – це означає загальмувати відтворення 

спадщини родинного буття. Саме цей момент поглинає 

будь-які позитивні характеристики масовізації. Від 

нього зараз переходять до моральних чеснот, які 

втрачені при спаплюженні стереотипів національного. 

Але це зовсім не є природним та неопосередкованим.  

Для сучасного українця надзвичайно важливою є 

проблема самоідентифікації, проблема збереження 

національно-культурної ідентичності, національної 

неповторності. Від цього залежать шляхи культурної 

політики суспільства. Цей аспект завжди був актуальним 

також у вітчизняній культурологічній науці. 

Антропологічна єдність розумілась як така та майже не 

обговорювалась за радянських часів. Вільно 

перейматися питаннями української ментальності мали 

змогу лише науковці, що мешкали за кордоном. Їх 

розвідки потім залучили до національної наукової 

скарбниці. Чимало припущень самі спонукають до 

обґрунтування. Ланцюжки доказів не авторитетні для 

всіх дослідників або до більшої частини. Тобто бракує 

парадигмальної єдності наукового товариства щодо 

корінних питань.  

В загальному плані всі згодні, що сьогодні, в умовах 

трансформації культурного простору суспільства, все 

більше вітчизняних культурологів і філософів 

звертаються до питання збереження і відродження 

національних цінностей, національних традицій, 

зрештою національного характеру українського народу, 

яким загрожує глобальна масова культура, нав’язувана 

іншими суспільствами. Як же поєднати загальну віру у 

вірогідність зміни та втрати національного характеру під 

впливом масової культури з приреченістю до 

збереження архетипів національної культури як 

винятково незмінних? Це тільки поверхня загадковості 

національного характеру. Польські автори (зокрема, 

Є. Вярт) ще за минулі часи суспільствознавства 

намагалися примирити національне та соціально нове за 

рахунок формули на користь свідомо соціального 

оформлення нової людини з національним характером, 

але не бажали розстатися з національним характером. 

Його долучали до незмінної частини скарбу, відчуваючи 

ідеологічну хибність спрощення та культурну 

неможливість ототожнювання соціально орієнтованої на 

нове і традиційної людини католицького світу. 

Українська ж наука ігнорувала виклик національного 

характеру. Так поверталися до етнічного рівня його 

існування у колі особливостей національної культури, 

що межує з іншими культурами та узагальнюється 

новим щаблем соціалістичної за змістом та національної 

за формою культурною творчістю у сьогоденні. Форма, 

однак, залишала більше можливостей еволюції при 

збереженні ще й свідомого змісту.  

Інша справа – відсутність єдності вітчизняних 

досліджень та пошуків діаспори. Це не можна розуміти 

лише у ідеологічному ключі. Це є питання про масову 

культуру за кордоном як середовище, що підготувало 

сприйняття нових стереотипів, що нагадують 

перевертання цінностей «до гори ногами». Підстановка 

частки «анти» або слова «ні» ще не означає справжнього 

спрямування до істинного значення феномену чи риси. 

Саме таке неповне, недіалектичне оновлення масової 

культурної продукції перших років незалежності 

призвело до явища культурного нігілізму як першого 

заперечення відкинутих цінностей. Але їх рецепція 

потім стає неминучою, тільки вже як консервативна 

хвиля, якій сприяли нові застійні явища невдалої 

модернізації. Ефект повертання став примітним, 

зокрема, у другій половині нульових років на тлі 

закликів до оновлення культури, що з тривогою 

спостерігали дослідники (В. Скуратівський, 

С. Грабовський та інші). Загальний висновок щодо 

перспектив робився і в ключі опанування інших культур. 

Так, В.М. Даренська заключає свою роботу 

розгорнутими висновками, серед яких йдеться про те, 

що українська культура «це зразок творчого засвоєння 

досягнень інших національних культур. Досягнення 

української культури Нового часу були зумовлені в 

першу чергу її відкритістю до загальноєвропейської 

культури, здатністю плідно засвоювати її найкращі 

здобутки на основі власного самобутнього 

національного досвіду; саме такої відкритості потребує 

сучасна українська культура. Ці зразки є великою 

цінністю для сучасної української культури, отже їхнє 

засвоєння є необхідною умовою її розвитку» [2, с. 403]. 

Подальший розвиток народної культури не гальмувався 

до появи масової культури інформаційним контролем. 

Деякі дослідники віднесли до масової культури не тільки 

такі «елементи» як масова комунікація та масове 

суспільство, але також народну культуру. 

Узагальнюючи риси масової комунікації, прямо 

виводять сутність її через інтертекстуальність, 

міфологічність та тоталітарність. Здається, що досвід 

використання масової комунікації ототожнюється з 

сутністю самого явища. Більш продуктивне бачення 

інтенсивності мас-медіальних інформаційних процесів, 

що визначаються просторовими характеристиками – 

відносини центр – периферія, горизонтальні – 

вертикальні зв’язки суб’єктів, концентрація сил та 

факторів, внаслідок чого люди, що живуть в одному 

фізичному просторі, належать до різних ментальностей 

[3, с, 143-146]. Саме це дозволяє казати про гетеро-
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генність масової культури, що створює умови 

транслювання не тільки інтертекстуальності, 

міфологічності і тоталітарності, але також і їх антиподів 

– збереження текстів, розшарування міфів та 

плюралізації носіїв дискурсу. Так українська масова 

культура залишається найбільш впливовим сегментом 

інформаційного контролю за рухом народної культури, 

яка деформується, але ж не зникає зовсім. Збереження 

менталітету, або його розшарування на сегменти 

залежить від факторі впливу та стійкості національного 

характеру. Іноді масову культуру представляють через 

типологізацію образів (за І. Голомпштоком). Ситников 

В. виділяє шість таких типологізацій: героїв та сюжетів 

– установка на гру відкритими емоціями; музикальних 

образів – установка на просту емоційну реакцію; 

зорових образів – установка на «середню людину», яка 

зараз налаштована на рецепцію ототожнення з масовим 

підсвідомим; образних мовних засобів – новий 

семіотичний простір мовлення з новим словником; 

стилем середньої людини – масовим та промисловим; 

комп’ютерних програм та механізмів, орієнтованих на 

можливості програмного забезпечення. Узагальнюючи 

шість типологізацій, звернемо увагу на те, що вони 

проявляються у ключових галузях взаємодії культурного 

простору та новітніх технологій, відповідно кіно, 

музика, телебачення, мова, мода, програмне 

забезпечення [4]. 

Це не всі важливі сфери масової культури, але не 

можна не бачити сутність відходу від народної 

культури, а не тільки репродукцію її норм та форм. У 

тих випадках, коли транслюються народні цінності, вони 

ставляться у контекст споживання масового суспільства. 

Стандартизована реакція залишає мотив того ж самого, 

але іншим засобом поданого та сприйнятого. Наскільки 

можливо ототожнення у масової свідомості і наскільки 

органічні підстави цього ототожнення – це дві окремі 

речі. Так стилізація народної культури та її образів – 

один з чинників поповнення сенсів масової культури, 

але ж народність Верки Сердючки не є тільки 

повторення поширень народних архетипів, а скоріш 

повторення стереотипу на новому ґрунті. Типологізація 

образу або реакції на образ ще не є доказом зближення 

масової та народної культури. Все залежить від 

контекстів та їх інтерпретації. 

Менталітет або ментальність – це сходження 

розумових та почуттєвих відбитків діяльності непрямим 

засобом в реакціях та продуктах діяльності людей, що 

мають підсвідоме відтворення рис суспільного буття 

спільноти. Через призму масової культури проступають 

стереотипи, деформуючи звички та правила, традиції та 

світогляд, що фіксовані у відтворенні ментального кола 

констант. Якщо під останніми ми розуміємо ті, що 

визначав С.Б. Кримський, то можна казати про 

деформування антеїзму, кардоцентризму, соборності, 

екстравертності і так далі. Але це дуже прямолінійний 

хід думок. У загальній формі ментальність можна 

визначити, за Р. Рорті, як здібність бути часткою нашої 

соціальної групи, бути одним з нас та разом і нездібність 

до ототожнення з будь-яким об’єктом «у світі» [5].  

Довготривалий, цілеспрямований процес руйнування 

українського національного культурного ядра не міг не 

спричинити хаосу в свідомості сучасних українців. 

Хаотизація, однак, не абсолютна, бо через неї постійні 

риси відтворюються в конфігурації, що повторюють 

елементи ментального кола. Іноді перевага віддається 

саме психічному складу ума. Звернемо увагу, що серед 

чинників психосоматичні на першому плані, 

психоаналітичні замикають коло, а середина їх переліку 

– психосоціальні. Тобто йдеться про світи свідомого та 

підсвідомого як такого, що можна виявити на реакціях 

людини, але не належіть в той же час особисто їй, а до 

спільноти неусвідомленого при дії або відтворенні 

звичної поведінки. Масова культура саме і є та сфера, де 

ментальність некерована спочатку, але згідно із 

закономірностями психіка керована вторинними 

інформаційними процесами. Саме можливість 

інформаційного контролю зберігає небезпечний 

потенціал масової поведінки за рахунок спрощення 

вищезазначених чинників.  

До специфічних рис української ментальності, за 

М.В. Поповичем, споконвічно належали: 

– прийняття ним усього в світі, прийняття світу як 

єдності краси, істини та добра, вимір раціональності в 

подальшому розвитку позитивний до явищ; 

– індивідуалізм та стремління до «свободи» в різних 

розуміннях цього слова; ця риса стає іноді в конфлікт до 

світу, що протилежне естетизму, постільку, постільку 

світ є «прекрасне» (деякою мірою «добре» або 

«істинне»); 

– можливість поєднання парадигми та нових 

варіацій. При тому М.В. Попович попереджує: «Але для 

цього потрібно, щоб парадигма була простором, щоб 

вона передбачала середовище, в якому піде селекція і 

варіації аж до зміни самої парадигми» (жирний шрифт у 

М.В. Поповича – О. Асєєва) [6, с. 226]. Насправді, 

аутентичне поняття про ментальність не буде 

зрозумілим без відповіді про діапазон цих змін. До якої 

частоти рухів зміни доводять про зміну чи збереження 

ментальності. Постмодерніст Ю. Крістева попереджає 

питання інтерпретації «Чи ідеологічна поліфонія?» Це 

істотний момент: «Суб’єкт, розщеплений від того, що 

він слухає – бажає – «іншого», руйнує семантичну 

тотожність слова як мовної одиниці (слово, фраза, 

висловлювання). Але він руйнує також ідеологічну 

тотожність висловлювань і тексту в цілому, іншими 

словами, фундамент певної (самій собі тотожної 

ідеології): він розкладає семантичний принцип 

тотожності» [7, с. 20]. Тобто Ю. Крістева намагається 

довести, що в масовому обігу інтерпретацій саме 

руйнування ідеологічних тотожностей відкриває шляхи 

не тільки руйнації естетики звичного, але й більш 

неупередженого відношення до того, що несе цей обіг 

інтерпретацій. Суттєва плюралізація дискурсу не може 

не вливати на сталі форми взаємодії у межах 

національного характеру. Але насправді його стійкість 

не означає відсутність динаміки. Саме масова культура 

дозволяє уникнути сталості та виявляти ледве помітні та 

все ж значущі динамічні зміни.  



   
11  

 

 

 

 

 

Scientific Journal, Virtus, May # 2, 2015 

Інші особливості мають спірний або другорядний 

облік. Так Д. Чижевський помічає роль гумору та 

здібність сприймати новації:  

– своєрідний український гумор, що є одним із 

найбільш глибоких виявів «артистизму» української 

вдачі;  

– здібність до прийняття нового, тенденції до 

психічної еволюції [8, с. 18-20]. Але ж абстрактно 

поставлене питання про еволюцію психіки та 

сприйняття новацій не визначає механізмів української 

вдачі та артистизму. Це констатація особливостей без 

доведення їх доказами, бо вони вважаються очевидними. 

Багато написаного про національний характер виходить 

з тези про притаманність тих чи інших рис саме одному 

народу, але при знайомстві з іншими здається, що 

вказівка на ментальність є недостатньою. Іноді йдеться 

про перевагу, а не абсолютну здатність відтворити в 

кожному саме такі риси, а не інші, навіть протилежні. 

Так, М.В. Попович демонструє значення 

табуйованості тіла. Це істотно в колі характеристик, але 

ж не створює чинника саме цієї, а не іншої спільноти:  

– цнотливість завжди була характерною рисою 

української культури, «одяг прикриває частини тіла, 

табуйовані для погляду чужого; відповідно накладається 

табу на слова, які називають ці частини тіла» [9]. Але 

саме масова культура руйнує уявлення про цнотливість 

та табуювання тіла. Ніхто не визначить яку втрату 

несуть англосаксонські новації показу – шоу, 

презентації, конкурси красунь та інші форми, що не 

можна зазначити як притаманні традиційної спільноті та 

наявні в будь-якої масовій культурі.  

Але перелік загальнолюдських якостей може 

перетворитися при некритичному ставленні до апології 

винятковості або переважливості рис однієї спільноти 

над іншими. Отже, підкреслювати, що українцям завжди 

були притаманні працьовитість, повага до старших, 

любов до Батьківщини, почуття власної гідності, честі, 

безкорисливість і т. п. можна. Але ж заради 

об’єктивності треба зазначити, що ідеальних людей, 

етносів не існує, українці теж мали свої «слабкості», а 

саме: «неохайність, невимогливість, непослідовність, 

безладність, наївність, бідність, схильність до халтури, 

неспішність» [10]. Звісно, негативні риси національного 

характеру не можуть слугувати прикладом для нащадків, 

а рівно не можна казати, що на розвиток якостей 

(позитивних чи негативних) не вплинули соціальні 

обставини чи інші етноси та держави, а деякі риси 

притаманні більш великим спільнотам. Вплив на 

національний характер козаччини чи кріпацтва, 

імперської чи радянської спадщини проявляється досі, в 

тому числі і на зразках масової поведінки, хоча все 

більше в деформованому непрямому вигляді. 

Політичні, суспільні, економічні історичні зміни 

зумовлюють зміну поглядів, життєвих орієнтирів, 

призводять до необхідності перегляду культурних, 

моральних, духовних цінностей та пріоритетів, що і 

відбувається з участю форм масової культури.  

Постіндустріальна (Р. Арон) або інформаційна 

(М. Кастельс) епоха принесли інші ідеали та прагнення, 

спостерігається занепад споконвічних цінностей і поява 

інших, далеких від традиційних культурних настанов. 

Позитивні риси національної психології руйнуються під 

впливом глобальної масової культури, яка вже є на 

сьогодні панівною формою культури. 

Деякі дослідники, зокрема М.Є. Маркова, бачать у 

масовій культурі, що формується через ЗМІ, втілення 

якоїсь своєї «ідеології» (гарно, що слово береться у 

лапки, бо насправді масова культура може поширювати 

ті ідеології, які сприйняті в суспільстві, як рушійні, так і 

гальмуючи особливості яких можуть у кривому дзеркалі 

деформуватися, – не все одностайно схвальне або 

провальне в цьому контексті). Вона відокремлює 

напрями цієї «ідеології», а саме: секс-пропаганда, 

дискредитація сексу як акту особистісної статевої 

любові і пропаганда секс-девіацій в якості розваг; 

молодіжна мода як розповсюдження зразків шокуючої, 

епатажної моди з елементами різних субкультур і 

тавруванням, «моди для дискотеки», що порушує 

загальноприйняті коди одягу, унісекс; девіантність і 

злочин внаслідок руйнування табу і загальноприйнятих 

кодів поведінки (публічний статевий акт, нецензурна 

лайка і т.д.); пропаганда християнських заповідей 

навпаки: «Не шануй батька свого», «Чини перелюбу», 

«Убий», «Створи собі кумира» і т.д.; екстремальність, 

«безбашенність»; прихована пропаганда наркотиків під 

виглядом осягнення містики, надчуттєвих явищ, 

чортівні; астрологія, жахи, прибульці, НЛО [11]. В таких 

характеристиках наявно багато важливого, але ж вони не 

є системним аналізом або діалектично доказовим 

ланцюжком суджень. Тому публічне звернення до явищ 

має риси публіцистичності, що не є науково 

бездоганним. Ідеологія – систематизований дискурс з 

певними важелями класової належності. Сказати, що 

масова культура буржуазна на тлі сучасного розуміння 

буржуазності означає не сказати по суті нічого або 

сказати недостатньо про сутність. Тоталізація феномену 

не дозволяє казати про один єдиний чинник 

характеристики. На прикладі розгорнутих тез 

М.Є. Маркової бачимо, що на перше місце виходить 

секс та його перверсії, але це тільки наслідок 

відчуження. Як тут не згадати великого Ф. Фелліні: 

«Пропаганда сексу – це ж теж фашизм» [12, с. 226], але, 

не будучи науковцем, Фелліні розумів під фашизмом 

перш за все відчуження, розпад зв’язків людини з 

людиною, механізацію та бездушність стосунків. Так у 

фільмі «Казанова» він свідомо прагнув показати не 

героя вісімнадцятого століття (дехто, зокрема Б. 

Парамонов, бачать у ньому образ сучасної розкутої 

Європи, щось на кшталт людини на всі віки), а саме 

типаж людини-ляльки, людини-фашиста, розпутника без 

емоцій, що розбещує без почуття радості, притомленого 

та спустошеного та водночас спустошуючого жінок. 

Інший мотив характеристики М.Є. Маркової акцент на 

перекручення традиційних, християнських та світських 

якостей людини, формулювання заповідей та правил 

навпаки. Масова культура в цій ланці свого 

функціонування ставиться до попередників як до джерел 

суперників. Скудність інтенцій є мотив запозичення 

чужого заради його знищення. Крадені цінності 

деформовані, але присутні на задньому плані. Їх можна 
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відчути, але ж вони не модні. Так пародія на пісню 

відміняє її сенси для молодшого покоління, яке знає 

пародію, але не знає першоджерела. Прикутість до 

чужих зразків, нехай деформованих, і видає таємницю 

масової культури: вона вторинна. Але адепти цієї 

культури можуть відповісти, що новітні технології є 

умова нового продукту, в інформаційному суспільстві 

авторські або першоджерельні трактування не 

обов’язкові. Саме ця логіка сплюндрувала значення 

класичних зразків у потоці широкого спожитку, бо в 

рівних умовах конкуренції економічні важелі підмінили 

творчі. 

Висновки. Деестетизація культурного простору на 

поверхні національного характеру виявляється як 

відхилення від традиційних уявлень про красу, але ж у 

глибині тягне до зрушення в обрії національного 

космосу (ми дозволяємо користуватися цим терміном у 

тому ж сенсі, що такі дослідники як С.Б. Кримський, 

В.С. Горський, В.Х. Лобас, Ю. Г. Легенький та інші). 

Масова культура без сумніву деформує особливості 

традиційного національного характеру. Спільнота, що 

опинилася під впливом масової культури, 

розшаровується та стрімко підпадає під впливовіші 

важелі новітньої нетрадиційної культурної експансії, що 

поглинають масову українську культуру, прямуючи 

розвиток чужих зразків як модельних для сучасного 

культурного життя. Деформація ціннісного кола 

орієнтирів української людини масовою культурою 

спрямувала здібність до сприйняття нового (визначену 

ще Д. Чижевським як важливу характеристику 

національного характеру) до запозичення форм та 

змістів космополітичного та інонаціонального 

походження, що перетворило простір масової культури в 

цілком залежний. 
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ФИЛОСОФИЯ ОБЫДЕННОГО СОЗНАНИЯ КАК МЕТОДОЛОГИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановка проблемы. Важное методологическое 

значение имеет знание и учет элементов обыденного 

сознания, имеющих сложное структурное содержание 

Актуален научный анализ таких важных элементов 

обыденного сознания, как фундаментальные первичные 

данности обыденного сознания. Исследовательское 

внимание обращено на выявление законов обыденного 

сознания, которые являются основным объектом 

философии обыденного сознания. 

Цель статьи – показать, что философия обыденного 

сознания – это отдельная философская наука, которая 

имеет важное методологическое значение 

Изложение основного материала. Философия – это 

социокультурное явление, которое является 

многоликим, а потому существует не одна, а множество 

философий и как особая форма общественного сознания, 

и как определенное концептуальное учение. Даже 

рассматривая обобщенную абстрактную ее форму, мы не 

можем придти к единому мнению при определении 

философии. Философия как социальный, культурный 

факт всегда детерминирован историческими 

обстоятельствами. Определенные экономические, 

политические, религиозные, научные условия, 

общественные вызовы не могут не оказывать 

воздействие на мышление, духовное состояние тех 

исследователей, которых мы называем философами. 

Несмотря на сложный, многоликий, изменчивый 

характер философии, у человечества всегда потребность 

иметь направляющую, руководящую, духовную силу. 

Философия является той духовной силой, теми идеями, 

которые становятся движущей силой, материализуя 

жизнедеятельность людей. Каждая историческая эпоха 

имеет свою философию, выполняющая функции 

великой парадигмы. Существует «висящая» философия. 

Это настроения, эмоции, интересы, мотивы, потребности 

большинства населения эпохи, еще не выраженные в 

философских теориях.  

Повседневная жизнь человека расположена ниже 

черты, которая отделяет ее от религиозных, 

философских, экономических, социологических, 

политических, культурологических, моральных, 

научных концепций, выраженных в принципах, законах, 

категориях. Вместе с тем обыденное сознание и 

теоретическое мышление находятся в органичной связи, 

которая проявляется, как: непосредственное и 

опосредованное, активное и пассивное, стихийное и 

продуманное, диффузионное и глубокое, 

количественное и качественное. Несмотря на процессы 

обыденноизации и теоретизации, происходящие в 

сферах общественного и индивидуального сознания, 

обыденное сознание сохраняет свое статус–кво, 

помещая его в оправу, состоящую из эмоций, чувств, 

переживаний, страданий. В структуре индивидуального 

сознания 90% его пространства занимает ежедневное, 

повседневное, практическое, обыденное, 10% 

теоретические измышления в расчетах и цифрах. 

Обыденное сознание – это одна сторона, объект, с 

другой стороны, философия, психология, в целом 

гуманитарные науки, которые подвергают научному 

исследованию этот объект. Активное изучение 

структуры, функций обыденного сознания со стороны 

философов, психологов, социологов, лингвистов 

началось в конце 60-х – 70-х годах прошлого века. Для 

большинства исследователей изучение происходило 

путем противопоставления теоретического и 

обыденного, как высшего и низшего и заканчивалось 

исследование заключением о необходимости 

подтягивание «низшего» до уровня «высшего». Для 

научного исследования обыденного сознания того 

времени был характерен дуалистический подход, 

который строился на противопоставлении научного и 

практического, абстрактного и конкретного, 

рационального и иррационального, структурированного 

и не упорядоченного, ограниченного и безграничного, 

коллективного и индивидуального. Методологическая 

ошибка этого подхода состоит в том, что происходит 

метафизическое противопоставление различий, а не их 

соединение. Между перечисленными противо-

В статье обыденное сознание рассматривается в широком философском плане как уровень познания и 

как важнейшая форма жизнедеятельности человека. Показано, что изучение и понимание жизни, особенно 

в период коренных социальных изменений, невозможно без учета реальной повседневной жизни людей. 

Человеческий фактор будет эффективно «работать», если мы будем иметь ясные представления о 

состоянии повседневного сознания, его уровне и возможностях на данном историческом этапе. 

Анализируется сложная структура обыденного сознания с множеством элементов, каждая из которых 

занимает определенное место и выполняет свои функции. 

Ключевые слова: теоретическое сознание, обыденное сознание, моральные Абсолюты, естественное 

прво, архетипы, жизненный мир, живой жизни, феноменология, феномены. 
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положностями происходит глокализация, взаимная 

проницаемость и обратимость. Проявление всех 

названных выше характерных особенностей теоре-

тического сознания мы можем найти в обыденном 

мышлении. 

Немецкий философ Эдмунд Гуссерль (1859 – 1938) в 

работе «Кризис европейских наук и трансцендентальная 

феноменология» обыденное сознание называет 

«жизненным миром», в котором взаимодействуют 

глубинные структуры сознания с социальным бытием. 

Основанная Гуссерлем, по его мнению, новая 

философия, названная феноменологией, по существу 

явилась первым вариантом философии обыденного 

сознания. Гуссерль утверждал, что естественные и 

общественные науки сами нуждаются в обосновании, 

которое они получают от философии обыденного 

сознания, то есть феноменологии. По тексту немецкого 

философа, феноменологія - учение о феноменах 

эмпирического сознания. 

В гуссерлевском учении феномены сознания –

 качества, свойства, элементы обыденного сознания, 

которыми являются фрейдовские инстинкты, юнговские 

архетипы, первичные, фундаментальные корни 

нравственности В.С. Соловьева, Л.Н. Толстого, психо-

логические качества обыденного сознания в изложении 

Ф.М. Достоевского. Феноменология, в учении Гуссерля, 

в отношении к науке выполняет две важные функции – 

обоснование и очищение. Гуссерль искал в структуре 

обыденного сознания «истинные сущности», которые 

стали бы мостиком между объектом и субъектом, 

которые бы помогли исследователю «подняться» над 

объектом и субъектом и тем самым освободиться от 

«шелухи», покрывающей объект и субъект. В этих 

рассуждениях немецкого философа много абстрактного, 

туманного, мало конкретного, реально ощутимого. 

Выйти человеку из самого себя, из социальных 

отношений, сформировавших его как личность 

невозможно. 

Историческая заслуга Гуссерля состоит в том, что он 

обратил внимание философов на актуальность изучения 

«дорефлексивной» сферы сознания личности, на связь, 

взаимодействие теоретического и «дотеоретического» 

способов освоения мира. Он доказывал существование в 

обыденном сознании особых структур, содержащих 

«чистые сущности» (феномены), в соответствии с 

которыми должно происходить формирование идей и 

взглядов людей. В естествознании и философии тогда 

произойдет преодоление кризиса, к которому привели 

чрезмерная рационализация и «психологизм». 

Феномены, чистые структуры, истинные сущности 

Гуссерль называл «жизненным миром». «Жизненный 

мир» – это не обыденное сознание в целом, а самая 

главная, скрытая его часть. «Жизненный мир» 

представляет собой сферу дорефлексивных, 

фундаментальных очевидностей обыденного сознания, 

которые коренятся в практической деятельности и 

являются неустранимой предпосылкой научного 

знания»[1, с. 264]. 

Последняя книга Гуссерля «Кризис европейских наук 

и трансцендентальная феноменология» была написана в 

1938 году Во 2-ой половине ХХ века возникли новые 

проблемы, многие из которых обостряются в XXI веке. 

Ускоряющие темпы научного, технического, 

технологического прогресса ведут ко всему большему 

отрыву теоретического сознания от обыденного 

мышления, моральных абсолютов и естественного 

права. Появились новые, опасные аспекты в проблеме 

создания искусственного интеллекта. XXI век 

характеризуется масштабными достижениями в 

разработке интеллектуальных компьютерных систем. 

Через несколько десятилетий может быть создан 

полноценный искусственный разум, превосходящий по 

интеллектуальным возможностям человеческий разум. 

Однако многие ученые предупреждают, что 

искусственный интеллект может угрожать человечеству, 

так как он не будет обладать эмоциями, чувствами, 

такими, например, как совесть, сострадание, любовь. В 

отсутствии этих чувств, при огромных, космических 

возможностях искусственного интеллекта, он будет 

реально представлять угрозу существованию 

человечества. 

Настораживающей тенденцией в изменяющемся 

современном человечестве – переход его в ускоренную 

эволюционную фазу развития. Общеизвестен 

«стадиальный» характер эволюции человеческого рода – 

питекантропы, «человек гейдельбергский», неандер-

тальцы, современный человек, которых разделяют 

десятки и сотни тысяч лет. Современные исследования, 

проводимые учеными с применением новейших методов 

анализа генома человека, установили, что люди 

последних десятилетий меняются в 100 раз быстрее, чем 

в какую–либо другую эпоху. Особенно заметны 

изменения, происходящие в сознании населения, 

проживающее в странах, достигших высокого научно–

технического уровня. Противоречия между Западом и 

Востоком обусловлены не только экономическими, 

политическими интересами, но и различиями в понятиях 

добра, зла, совести, гуманистических, гендерных 

отношениях. 

В современной науке произошли открытия, которые 

не могли быть известны Гуссерлю. Успешное развитие 

генетики существенно изменили представления о 

структуре сознания. Гены не только регулируют 

физиологические, биологические процессы, но 

оказывают непосредственное воздействие на духовное 

состояние человека и его поведение. Научные 

достижения в области генетики, физиологии мозга, 

нервно физиологии расширяют пространство 

«жизненного мира» Гуссерля, раскрывают тайны бытия 

человеческого разума, но до полного раскрытия еще 

очень далеко, пока остается верным распространенное 

утверждение, что главная проблема для человека – сам 

человек. Надо помнить, эволюционное развитие 

человечества происходила и происходить в суровых 

условиях жестокой конкуренции, когда выживание 

является основным вопросом жизни. 

Огромное значение в раскрытии механизма 

функционирования обыденного мышления и 

обыденного поведения людей имеет творчество 

выдающегося русского писателя – Ф. М. Достоевского. 
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Глубокое знание общечеловеческого характера 

основных принципов психики человека позволила ему 

раскрыть во многом тайны человеческого сознания и 

благодаря художественному таланту, Достоевский стал 

писателем мирового уровня. Его высоко 

художественные произведения одновременно являются 

прекрасным материалом для научного исследования 

сознания человека. Исследования показывают, что 

сознание имеет собственные очевидные истины, 

отталкиваясь от которых индивид понимает и объясняет 

действительность. Сознание самодостаточная, 

саморазвивающаяся сфера, сама себя определяющая, 

определяющая все формы предметных отношений. 

Достоевский ставил под сомнение возможность 

полного подчинения внутреннего мира человека 

внешнему миру. Революционные взгляды социалистов и 

коммунистов, предполагающие коренные изменения в 

общественной, личной жизни не воспринимались 

великим писателем. «Господа, – говорил он, – вот вы, 

например, человека от старых привычек хотите отучить 

и волю его исправить, сообразно с требованиями науки 

и здравого смысла. Но почему вы знаете, что человека 

не только можно, но и нужно так переделывать?» [2, 

с. 474-475]. Повседневную, обыденную жизнь 

Достоевский называл живой жизнью, которая 

несовместима с казарменным положением личности, 

расписанное по часам и минутам, рассчитанное с 

помощью математики. 

Развитие цивилизации может быть губительной для 

живой жизни, она может лишить человека истинного 

бытия. Общество, стремительно развивающееся путем 

научного, технического, экономического развития, 

путем бюрократизации и демократизации навязывает 

людям свои правила игры, которые делают людей 

исполнителями чужой воли. Внешняя демоническая 

сила подчиняет своим интересам, отрывает людей от их 

родной почвы, лишает людей их само – сознания, живая 

жизнь исчезает. 

Обыденная жизнь имеет несколько названий – 

повседневная жизнь, жизненный мир, живая жизнь, само 

– сознание. Обыденное сознание занимает 

исключительно важное место в жизнедеятельности 

людей и так же, как и теоретическое сознание, имеет 

онтологическое обоснование в виде определенных 

законов. Эти законы носят объективный характер, 

действуют помимо воли и желания людей, оказывая 

существенное воздействие на выбор речи и поведения. 

Можно выделить несколько законов, дав им следующее 

название: смена декораций; «сообщающие сосуду»; 

энтропия или выравнивание; «матрешки»; 

детерминирующая идея; идентификация; идея вечной 

жизни; идея Бога; все в каждом, каждый во всем; сам 

себе адвокат; сладострастье; закон наложения; «звезда 

«Полынь»[Cм.: 3]. 

Выводы. Обыденное сознание, как действующее 

сознание, является важным социальным регулятором, 

это обусловлено, прежде всего, наличием в его составе 

народной нравственности, естественного права, 

практического правового сознания, каждый из которых 

сам по себе является регулятором в межличностных 

отношениях, в отношениях между личностью и 

обществом, личностью и природой. Очень важной 

проблемой можно назвать проблему моральных 

абсолютов, которая совершенно очевидно, имеет 

огромное теоретическое и практическое значение. 
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Постановка проблемы. Современный период 

истории Украины характеризуется продолжением 

борьбы «за» и «против» вступления в европейское 

сообщество. Как известно, украинское государство 

активно участвует во всех процедурах необходимых для 

закрепления своего места в Европейской Ассоциации. 

События майдана, последующий за ним переход Крыма 

под юрисдикцию Российской Федерации и гибридная 

война на востоке страны усложнили процесс 

становления сильного демократического государства на 

практике.  

Можно констатировать, что аналогичные трудности 

испытывали или испытывают сейчас страны, входившие 

когда-то в состав Югославии. В чем-то близки к 

украинским обстоятельствам, аналогичные события в 

странах «Арабской весны» (Ливия, Египет, Тунис, 

Сирия), а также условия близлежащих стран к Украине 

(Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия и т.д.) [4; 5; 

18; 22; 31; 32; 33]. Такое положение дел ставит вопрос: 

стоит ли считать, что сформировавшееся в философии 

права понятие «государство» и утвержденные за ним 

смыслы соответствуют действительным политическим 

устройствам вышеназванных стран?  

В современной общественной мысли возникают 

различные попытки, освещающие процесс 

функционирования этих государств с крайне 

неожиданных сторон (геополитика, евроазийство и т.д.) 

[4; 18; 31; 45]. Особый интерес вызывает мнение об этих 

процессах, высказанное известным представителем 

«новых философов» Б.-А. Леви в театральной 

постановке под названием «Отель Европа», в котором 

содержалась оценка отношения европейцев к Украине и 

вышеупомянутым государствам1 [18].  

В СМИ довольно часто применяется метафора2 

«государство-жертва» к подобным странам, но 

недостатком такого применения становится отсутствие 

                                                           
1Спектакль был поставлен 8 августа 2014 г. в Одесском 

Театре Оперы и Балета [18]. 
2См. статью Н. И. Чекан «Два подхода к пониманию 

метафоры: О. М. Фрейденберг и М. М. Бахтина» [42]. 

 

определения данной метафоры. Поэтому не ясно, что 

именно понимается под «государством-жертвой», какие 

сущностные черты этого государства. В таком смысле 

речь будет идти об изучении данного понятия в плане 

выделения основных признаков современного 

государства.  

Поэтому цель исследования: провести социально-

философский анализ понятия «государство-жертва».  

Цель исследования предполагает решение 

следующих задач: 

1. Рассмотреть основные признаки категории 

«государства» в истории философии. 

2. Выявить сущностные признаки современного 

государства. 

3. Дать определение понятия «государства-жертва». 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Категория «государство» рассматривалась еще со 

времен античности, начиная с диалогов Платона [27], и 

заканчивая современными исследованиями Дж. Роулза, 

Р. Нозика и др [25; 28; 38]. Такое разнообразие взглядов 

тесно связано с вопросом происхождения государства и 

развития его организации на каждом этапе 

преобразования социума. Поэтому в современной 

философии права наряду с категорией «государство» 

выделяют и категорию «право». В связи со спецификой 

такого анализа данных феноменов образовалось 

несколько школ: юснатуралисты, историческая школа 

права и юридический позитивизм [26].  

Представители первой школы, в особенности Ж.-

Ж. Руссо, Т. Гоббс, Дж. Локк и И. Кант полагали, что 

государство возникло в результате заключения 

общественного договора, на основе которого его 

участники передали часть своих прав государству для 

собственной безопасности [9; 13; 14; 22; 29]. 

Современный представитель данного направления 

Р. Нозик отмечает, что в этом и состоит сущность 

государства. По его мнению, государство – это 

«охранное агентство» необходимое для защиты граждан 

и принятия самостоятельных решений. Несмотря на то, 

что данное государство должно учитывать интересы 

граждан, порой его постулаты могут быть достаточно 

жесткими [24]. Однако иной точки зрения при-

В современном мире появляются государства с новыми, но сходными признаками. В СМИ к некоторым из 

таких государств часто применяется метафора «государство-жертва», но в социальной философии данная 

метафора как понятие не рассматривалась. Поэтому в настоящей статье автор проводит социально-

философский анализ понятия «государство-жертва», в плане выделения основных признаков современного 

государства.  

Ключевые слова: «государство-жертва», государство, общество, негативное правосознание, месть, 

травма, тайна, ответственность, свой, чужой. 
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держивается его друг и соратник Дж. Роулз. Автор 

монографии «Теория справедливости», основываясь на 

идеях И. Канта, утверждает, что важная роль отводится 

индивиду потому, что государство создано во благо 

его [28].  

В рамках юснатуралистского подхода существует 

направление, рассматривающее происхождение 

государства в результате Божественного промысла – 

возникновение двух царств одновременно: Божьего и 

мирского (А. Аврелий, Ф. Аквинский, Т. Гоббс и др.) [2; 

3; 9]. Данная мысль стала основополагающей в учении 

христианской церкви, но идея общественного договора, 

выдвинутая вышеуказанными философами, 

способствовало социальной секуляризации, 

выразившейся также в ограничении влияния церкви на 

государство.  

Историческая школа права (Г.-Ф. Пухта, Ф.-

К. Савиньи, Г. Гроцци, К.-Ф. Эйкхгорн), отрицая идею 

общественного договора, рассматривает государство как 

форму духовного тождества «народа» (Volk), с 

появлением которого «одновременно задаются четко 

определенные границы единства» и на основе которого 

возникают правовые нормы [26; 30, c. 286].  

В итоге, идеи данного подхода стали 

разрабатываться современными ученными в формате 

изучения понятий «нация» и «национализм». Так, в 

работах Э. Геллнера, Х. Линца и Ю. Хабермаса 

проводился анализ национального фактора в локальных 

и глобальных конфликтах, а также была сделана 

попытка разрешения связанных с данным фактором 

проблем [7; 20; 37; 38].  

Предметом изучения юридического позитивизма 

(Дж. Остин, Г. Кельзен, Г. Харт) являлось право в 

качестве законов, поэтому государство понималось в 

исследованиях данной школы, как система органов 

власти, закрепляющей нормативно-правовые акты [15; 

39]. В современных определениях понятия 

«государство» чаще всего выделяется как раз такого 

рода структуры в качестве основного признака 

государства.  

Философские исследования, рассмотренные выше, 

способствовали созданию таких всемирных 

организаций, как ООН, ЕС и др., а также вошли в основу 

их законодательной базы для решения своевременных 

проблем [4; 36]. Однако текущие изменения ставят 

новые задачи перед исследователями.  

Украинские исследования, посвященные данной 

проблеме, малочисленны и чаще всего выделяют лишь 

аспект характерный пониманию изучаемого вопроса 

исследователем. Тем более ситуация в Украине 

потребовала от исследователей переосмыслить по-

новому культурные особенности, влияющие на 

интеграцию общества в Европейскую Ассоциацию и 

соответственно на отношение между индивидом, праву 

и конечно, государством. В связи с этим, стоит обратить 

внимание на идеи С. П. Шевцова. В своей монографии 

«Метаморфозы права» ученный поднял вопрос о 

негативном правосознании в нынешнем украинском 

обществе, анализируя при этом сущность европейского 

правосознания [43]. 

А также выделим монографию «Другое, Чужое, 

Отторгаемое как элементы социального пространства» 

О.А. Довгополовой. В работе автор провела анализ 

указанных в названии категорий и охарактеризовала их 

специфику значения в обществе, как на локальном 

уровне, так и на глобальном [12]. 

М.Ф. Цибра провел сравнительный анализ 

феноменов сознания и гражданского общества в 

условиях трансформационных процессов в Украине. Он 

также охарактеризовал причины и сложности 

становления гражданского общества в данном 

государстве [41]. П.А. Кравченко, изучая проблемы 

интеграции украинского государства, констатирует 

нестабильность динамичного социального развития на 

основе отечественного культурно-исторического 

опыта [17].  

Вышеперечисленные ученные в рамках своего 

исследования касались лишь некоторых аспектов данной 

проблемы, поэтому возникает необходимость вновь 

проанализировать феномен современного государства и 

выделить его основные черты. 

Изложение основного материала исследования. 

Анализируя концептуальные подходы по данной 

проблеме, мы смогли выделить некоторые признаки 

государства, а именно: народ, органы власти и 

законодательная система (право). В настоящее время, 

уже известно, что данные элементы взаимосвязаны и 

функционируют или должны функционировать 

совместно. Однако для анализа понятия «государство-

жертва» особо важен первый признак, то есть «народ». 

Так как именно народ формирует государственные 

институты посредствам выборов, референдумов, и 

наделяет правами представителей власти, кроме того как 

раз народ выражает свое негодование, если эти 

институты или лица не оправдывают их надежды. 

Поэтому в настоящей статье предложено определение 

понятия «государство», описанное К. Шмиттом в опусе 

«Понятие политического», в качестве «политического 

статуса народа, организованного в территориальной 

замкнутости» [44, c. 37]. Немецкий философ и политолог 

поясняет далее в статье, что государство представляет 

собой «особый род состояния народа» [44, c. 37]. Но 

применение понятия «народа» к современному миру 

усложняется потому, что государство выходит за рамки 

одного народа. Х. Линц подчеркнул, что в мире не 

осталось полностью национальных государств, то есть 

государств, на территории которых живет только один 

этнос или нация. В статье «Формирование государств и 

наций» американский политолог привел ряд 

социологических исследований, доказывающий 

вышеизложенный тезис [20]. Стало быть, необходимо 

внести свои коррективы в описание «государства» К. 

Шмиттом, в соответствии современному взгляду на 

данную проблему, а именно «государство» – это 

политический статус общества или населения, 

организованного в территориальной замкнутости. 

При демократическом политическом режиме, если 

следовать мнению теоретиков либеральной теории 

(юснатуралистов), общество способно определять и 

определяет государственные институты, органы власти 
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посредством выборов и референдумов, а государство 

(его представители) обязуется взять на себя 

ответственность за охрану прав его граждан. В данном 

обществе главенствующим принципом является 

«верховенство право над законом», которое 

осуществляет индивид [22, 27]. С.П. Шевцов выдвинул 

гипотезу о том, что история европейских демократий, а 

вернее их право возникло в тот момент, когда 

европейский человек осознал свою «исключительность» 

и в качестве гражданина способного отстоять свои 

права, осуществляет себя в праве. Таким образом, 

индивид становится личностью. Ученый отмечает, что 

такое отношение к праву было характерно индивидам 

романо-германской и норманской правовых систем, так 

как традиция такого правосознания сложилась на 

протяжении веков [43]. 

Можно предположить, что в идеальной ситуации 

преобладающий индивидуализм в демократическом 

обществе способствует осознанию ответственности за 

совершенный поступок. Хотя в действительности это не 

совсем так, но представитель этого социума, возможно, 

обладает такой силой воли, являющейся основанием 

ответственности за последствия собственного поступка. 

Согласно В. Франклу, индивиды определяются тремя 

составляющими: духовностью, свободой и 

ответственностью. По его мнению, «это три 

экзистенциала человеческого существования. Они не 

просто характеризуют человеческое бытие как бытие 

именно человека, скорее даже они конституируют его 

(человеческое бытие – Б.В.) в этом качестве» [35, c. 38]. 

Обладая такими элементами в полном составе, 

человеческое бытие наделено смыслом. В контексте 

данной проблемы смысл человеческого бытия выражен 

в праве на поступок и последующей за ним 

ответственности.  

Важно не упустить из виду, что далеко не каждый 

демократический социум, а тем более общество, 

характеризующееся под знаком формальной 

демократии, способен отстоять свою позицию 

правомерно и обдуманно с учетом дальнейших 

перспектив. Под влиянием негативных экономических, 

культурных, социальных и психологических факторов у 

общества формируется отрицательное отношение к 

праву («негативное правосознание»), которое 

выражается либо в «ненамеренном неправовом», обмане 

и преступлении (по Г.Ф. Гегелю) [7], либо в пассивности 

и боязни отстоять свои права и свободы из-за страха или 

безответственности, а также в революциях, массовых 

беспорядках и др. Это как раз характерно поведению 

человека-жертвы.  

Такой человек, поскольку он является субъектом 

правоотношений, является одной из сторон судебного 

процесса, поэтому в «Декларации основных принципов 

правосудия для жертв преступления и злоупотребления 

властью» дано следующее определение: «Под термином 

«жертвы» понимаются лица, которым индивидуально 

или коллективно был причинен вред, включая телесные 

повреждения или моральный ущерб, эмоциональные 

страдания, материальный ущерб или существенное 

ущемление их основных прав в результате действия или 

бездействия, нарушающего действующие национальные 

уголовные законы государств-членов, включая законы, 

запрещающие преступное злоупотребление 

властью» [1].  

Это определение представляет лишь формальную 

сторону настоящей проблемы, ибо лицу, являющемуся 

жертвой, необходимо заявить о своем праве, но на 

практике не каждый индивид способен такое действие 

осуществить. Дело в том, что негативное давление, 

оказанное на жертву изнутри самого государства или с 

внешней стороны, может привести к отрицательным 

последствиям и тем более данное определение никак не 

характеризует само поведение жертвы. Специалист в 

области уголовного права и криминологии В. А. Туляков 

выделяет следующие психические состояния жертвы: 

«постравматический стресс, гнев, униженность, страх и 

депрессию» [31, с. 52], по всей видимости, влияющие не 

только на коммуникацию индивида в социуме, но и на 

его правосознание. А это значит, что индивид, 

переживая такие психические состояния, может 

попросту не воспользоваться своим правом либо даже 

неправомерно реализовать свою волю.  

В одном из разделов криминологии, изучающей 

поведение жертвы, под «виктимностью» понимается 

потенциальная или актуальная возможность человека 

индивидуально или коллективно становиться жертвой, 

то есть индивид своим образом жизни или каким-нибудь 

действием сам является причиной социально-опасного 

явления, с одной стороны [31]. А с другой, само 

общество может превратить индивида или социальную 

группу в жертву [31]. Такой процесс называется 

«виктимизацией». Вероятно, отрицательное 

правосознание может быть обусловлено как раз этими 

двумя процессами. Можно заключить, что «негативное 

правосознание», по всей видимости, является одним из 

сущностных признаков «государства-жертвы». Однако 

такой признак является лишь результатом глубинных 

трансформационных процессов, оказывающих 

непосредственное влияние на правосознание индивида и 

социума в целом. Теперь возникает необходимость 

выявить остальные характерные черты «государства-

жертвы», сосредоточив внимание на второй части 

данного понятия. 

Значительный вклад в философское осмысление 

«жертвы» и «жертвоприношения» внес французский 

философ Р. Жирар [11]. В своей фундаментальной 

работе «Насилие и сакральное» он рассматривает 

«жертву» в качестве существа, то есть животного 

существа, поведение которого напоминает поведение 

добродетельного человека (смиренность, скромность, 

невинность). Такое очеловечивание животного было 

необходимо, чтобы заменить приносящего жертву и 

таким образом избежать наказания богов и очиститься. 

Поэтому животное должно перетерпеть страдание во 

время жертвоприношения. Под «жертвоприношением» 

Р. Жирар понимает сакральный акт возмездия из-за 

причиненного обидчиком вреда (нанесения травмы 

физического, психического либо морального характера) 

и отмечает, что возможен переход подобного акта в 

общественные институты, результатом которого он 
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считает правосудие. Между тем подобный переход 

вероятен только в современных обществах, где 

присутствуют такие институты и где общество к этому 

готово, иначе при возникновении новых запретов в 

социуме потребность в возмездии (мести) 

увеличивается. Поскольку сама месть по своей природе 

является чем-то нечистым, постольку правосудию 

необходимо завершить акт возмездия приговором. 

Аналогичную функцию в первобытных культурах 

исполняет жертвоприношение, посредством которого 

снимается напряжение в обществе [11]. Однако 

общество государства-жертвы – неготовое общество, в 

нем возмездие может стать сокрытой, утаенной обидой. 

Таким образом, необходимо рассмотреть детальнее 

следующую группу признаков, в соответствии с 

феноменом «государства-жертвы», таких как: «месть», 

«травма» и «тайна».  

При всем том понятие «месть» было уже упомянуто 

выше, поэтому надлежит добавить лишь следующее. 

Исследуя историю христианской морали, Ф. Ницше 

отметил, что униженный, пристыженный человек или 

раб скрывает желание отомстить своему обидчику из-за 

собственной слабости и непримиримости, и поэтому он 

скрывает ее за христианской моралью. Тогда как идея 

возмездия («мести»), по мнению философа, содержится 

в самом учении, а именно в идеях Страшного Суда, ада 

и рая [24]. С точки зрения философа как раз это и 

выражает рабское (жертвенное) сознание христианина 

или иудея. Относительно других монотеистических 

религий, можно сказать, что в любом случае, идея 

возмездия в другой жизни содержится также в учениях 

ислама. Поэтому общество, исповедующее ислам, также 

могут быть подвержено виктимизации.  

Переходя к идее «травмы» в работе «Я и Оно», 

З. Фрейдом описано, что «травма» является 

вытеснением предсознательных желаний в зону 

бессознательного, причиной чего являлись моральные 

императивы, выдвинутые «Идеальным Я». Результатом 

давления «Идеального Я» является чувство вины, 

поглощающее человека и делающего его 

«больным» [36]. Известно, что теория сознания Фрейда 

ограничена главным образом идеей сексуальности. 

Однако сам механизм сознания, изложенный 

психоаналитиком, можно применить к понятию 

«государство-жертва», так как социум государства-

жертвы, на которое было оказано влияние тоталитарного 

или авторитарного политического режима в целом 

испытал  травму и подобное чувство вины в силу того, 

что в процессе правления такими органами власти были 

осуществлены политические репрессии из-за 

критического отношения к самой власти [17]. Как это 

происходило в странах бывшего СССР, а также таких 

стран, как Ливия и Египет.  

Однако идея травмы здесь не является единственной, 

поскольку травма, по всей вероятности, выходит за 

рамки одного индивида. Таким образом, в обществе 

возникает тайна. Так, например, полагает Ж.-Фр. Лиотар 

в работе «Хайдеггер и евреи» [21]. В этом очерке 

французский философ-постмодернист предполагает, что 

возможно так называемое «отцеубийство», 

непризнанное «евреями», было ими вытеснено 

вследствие сильной травмы и такое вытеснение стало их 

«тайной». Подобное сокрытие или, скорее, непонимание 

тайны вызывало гнев у представителей иных культур, 

что приводило, а порой и приводит к частым 

конфликтам [21]. Как бы то ни было, «тайна», надо 

думать, является одним из сущностных признаков 

«государства-жертвы» ввиду того, что идея «тайны» 

содержится в разных религиозных воззрениях, 

повлиявших на социум государства-жертвы. Например, 

утаивание (молчание, безмолвие, тайна) стало одним из 

основных практик исихазма. Следует обозначить, что 

исихазм представляет собой учение православной 

христианской церкви, повлиявшего на сознание 

восточных славян. Рассматривая исихазм, С.С. Хоружий 

полагает, что процесс утаивания или молчания 

необходим для личностного становления и единения с 

Богом, но в государствах-преемниках с тоталитарным и 

коммунистическим режимом тайна меняет свое значение 

и под влиянием идеологии, а также политических 

репрессий и т.п. она может возникнуть на основе 

чувства вины и страха насилия3 [40]. Поэтому данное 

чувство и страх, будучи утаенными и таким образом 

оказывая воздействие на социум, может 

виктимизировать последний либо выразиться в массовой 

агрессии.  

Возможно, если обществу присущи такие признаки, 

то есть «травма», «тайна» и «месть», и на само 

общество осуществляется давление социально-

экономических факторов, то в конечном итоге такое 

положение дел может привести к социальной истерии 

(по З. Фрейду) [36]. В свою очередь, социальные 

изменения открывают тайну своего молчания, 

состоящую в желании переустроить свое государство. 

Такой социум может быть уподоблен открытой 

нелинейно диссипацитивной системе, сталкивающейся с 

замкнутой линейной системой органов власти, а его 

социальная энтропия может привести к точке 

бифуркации (конфликтам), выплескивая внутренний 

социальный хаос наружу [16].  

Так как индивид данного государства, возможно, 

испытывает страх (в особенности страх наказания), 

заложенный в подсознании, и ему приходится 

присоединяться к единомышленникам, чтобы 

совместными усилиями повлиять на развитие 

государства и противостоять, одолевающие его фобии. 

Тем самым он невольно содействует образованию 

единонаправленных субъектов или попросту толпы, в 

которой личная ответственность, как правило, переходит 

к человеку, наделенному способностью совершать, так 

называемые рациональные поступки, то есть 

«пассионарному лидеру» (по Л.Н. Гумилеву) [10]. А уже 

в самом социуме под суггестией «пассионария» могут 

возникнуть революции, массовые беспорядки и т.д., по 

                                                           
3Здесь характерна преемственность религиозного 

сознания восточных славян представителями последующих 

государств (Российской империи, СССР и странами 

постсоветского пространства).  
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причине чего появляются новые жертвы. Таким образом, 

«страх», «толпа», «ответственность» также 

выступают в качестве необходимых составляющих 

государство-жертва.  

И последнее, как было изложено выше, в 

современном мире, практически не существует 

национальных государств и все же в любом социуме 

присутствует разделение на «свой-чужой» [12; 44]. А в 

таком явлении, как государство-жертва под влиянием 

экономических, социальных и т.п. факторов такое 

разделение преобладает, поскольку «чужой» 

представляет собой обидчика (агрессора) по отношению 

к которому общество государства-жертвы восстает. 

Поэтому разделение на «свой-чужой» следует считать 

очередным признаком феномена государство-жертвы. 

Теперь, исходя из проведенного анализа понятий 

«государство» и «жертва», а также сущностных 

признаков данного феномена можно определить понятие 

«государство-жертва». Итак, «государство-жертва» – в 

широком смысле, это общество, организованное в 

территориальной замкнутости и имеющее определенный 

политический статус, который закрепляется или 

закреплен в нормативно-правовых актах; в узком 

смысле, это общество, обладающее 

вышеперечисленными свойствами, а также 

сформировавшееся под влиянием негативных 

экономических, социальных и политических факторов, 

представители которого обладают характерными 

признаками жертвы, выраженные в негативном 

отношении к праву, (в особенности обмане и др.), страхе 

(боязне отстоять свои права), молчаливом подчинении и 

нарастающей агрессии, в итоге, выражающейся в 

массовом негодовании (революциях и массовых 

беспорядках). Все же все вышеупомянутые страны 

(в частности, Украина, Ливия, Египет, Тунис, Сирия) 

обладают характерными признаками, так как каждое из 

этих государств, так или иначе, находилось в составе 

другой страны, черпающей ресурсы каждой из этих 

стран. Они также претерпели тоталитарный или 

авторитарный режим с его негативными последствиями, 

который в результате революции был снят. В виду чего, 

каждое из таких государств нестабильно и находится на 

переходном этапе от тоталитарного режима к 

демократическому режиму либо к мусульманской 

государственности. 

Выводы. Можно заключить, что «государство-

жертва» – это новый современный тип государства, 

поскольку возрастает количество стран с подобными 

признаками. Однако охарактеризованные выше 

сущностные черты в основном негативного характера, а 

посему препятствуют обществу перейти к 

действительной демократии. Поэтому, резюмируя 

написанное выше, необходимо отметить, что такому 

социуму для преодоления жертвенного сознания 

требуется переосмыслить, а также укрепить моральные 

ценности и социальные ориентиры, объединяющие 

общество такого государства и развивающие сильного 

индивида (как в моральном, так и в физическом плане). 

Равно как провести ряд правовых реформ, в том числе 

образования, учитывая написанное выше и обращая 

внимание на потребности среднего индивида и 

европейский опыт в сообразной сфере.  
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THE CONCEPT «STATE AS A VICTIM»: SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ANALYZE 
There are some states with arising new and similar signs in the modern world. According to such states the mass media is 
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Постановка проблеми. У ХХ столітті, насамперед, 

завдяки впливу філософії абсолютного ідеалізму (хоча 

не стільки завдяки, скільки всупереч даному напряму, 

що зазнав гострої критики з боку представників 

аналітичної філософії), знімається актуальність 

класичного питання пріоритетності свідомості чи 

матерії. Це питання елімінується «з порядку денного», 

позбавляючи розподіл філософів на матеріалістів, 

ідеалістів та агностиків усякої доцільності. Проте 

актуальною стає нова дилема, яка експліцитно 

протиставляється попередній: мова чи реальність?  

Нова дилема викристалізовується з іншого ракурсу, 

де оминається питання банальної первинності, а вся 

увага акцентується на тому, що у прагматичному сенсі є 

більш фундаментальним, а саме, – від чого слід 

відштовхуватися: від мови чи реальності? Особливість 

цієї дилеми вирішилась превагою мови (що виступає 

граничною онтологічною підставою мислення), яка 

прийшла як альтернатива картезіанського cogito, 

здійснивши linguistic turn (лінгвістичний поворот) у 

філософії: від суб’єкту, що пізнає, до вивчення логіки 

мови як об’єкту епістемології (Л. Вітгенштейна, 

М. Гайдеггера, Гуссерля тощо) – «Це не ми говоримо 

мовою, а мова говорить нами» (М. Гайдеггер); «Мова, – 

казав Р. Барт, – це поганий слуга, але гарний хазяїн».  

В. Руднєв [14, c. 53-55] зазначає, що відповідно до 

гіпотези лінгвістичної відносності (розроблена 

Е. Сепіром та Бенджаменом Лі Уорфом) не реальність 

визначає мову, а навпаки, мова усякий раз членує 

реальність по новому. Тобто, щоб орієнтуватися у 

реальності, треба знати мову. Враховуючи 

вищевикладене, не можемо не погодитися з тим, що 

реальність є частиною мови. Таким чином, аналіз мови 

надасть необхідні знання про саму реальність. Але як 

бути з віртуальною реальністю? В. Руднєв надає цілком 

зрозуміле пояснення, чому саме штучна реальність була 

названа віртуальною: вона ближче до мови, ніж до 

реальності, тому автор робить цілком логічний 

висновок, що вона більш «реальна», ніж сама реальність.  

Інший бік проблеми віртуальної реальності В. Руднєв 

розвиває у контексті аргументації Л. Вітгенштейна, яку 

він здійснив у своїй праці «Логіко-філософський 

трактат»: будь-яка реальність є віртуальною. Це 

пояснюється тим, що світ, наприклад, щасливої людини, 

яка бачить його через «рожеві окуляри», суттєво 

відрізняється від світу людини нещасної – яка дивиться 

на усе через «сірі окуляри». Автор наголошує, що 

«рожеві та сірі окуляри», через які людина сприймає 

навколишній світ і є віртуальною реальністю. 

Звісно, час не стоїть на місці, і, як відомо, 

лінгвістичний поворот був не єдиним у минулому 

столітті, – на зміну йому прийшли: іконічний (поворот 

до образу), перформативний, антропологічний. Усі 

повороти, які відбулися у ХХ-ХХІ столітті, на думку 

В. Савчука, обумовили здійснення фундаментального – 

Medial Turn [16, с. 29], який базується на тому, що будь-

яке сприйняття людини (мови, риторики, простору 

тощо) має властивості медіальності.  

У сучасній науковій літературі проблема медіа та 

медіареальності є актуальною та перспективною, такою, 

що привернула увагу багатьох вчених: І. Власенко, 

Д. Григорова, Д. Кампер, М. Корецька, Т. Кудряшова, 

М. Мерло-Понті, Д. Мерш, С. Мюнкер, О. Назімко, 

К. Наумова, Л. Нургалєєва, В. Савчук, І. Челишева, 

А. Шалаєва тощо. 

Стефан Мюнкер [23], говорячи про сучасний 

медіальний поворот зазначає, що його радикальність 

порівнюється з резонансом щодо лінгвістичного 

повороту, який надав мовного вектору науковим 

дослідженням у ХХ столітті.  

Мета роботи – проаналізувати наслідки медіального 

повороту в філософії. 

Виклад основного матеріалу. Медіальний поворот 

констатує прерогативу образу при формуванні 

актуальної реальності, що впливає на життя людини: 

«Ми не інтерпретуємо те, що бачимо, ми бачимо те, що 

уявляємо. Реальність виступає лише як архів чи склад, 

звідкіля відбираємо чи замовляємо необхідне для 

виробництва образів [17]». Тобто виходить, що усю 

отриману інформацію людина інтерпретує у вигляді 

образів, з яких потім, як із пазлів будує власну картину 

світу та ідентифікує себе у ньому? 

У ширшому розумінні медіальний поворот обумовив 

трансформацію реальності у медіарельність, що створює 

Розглянуто прерогативу образу при формуванні актуальної реальності, проаналізовано сучасні 

медіакомунікації, їх механізм та вплив на сучасну людину. Наголошено, що медіа, які спочатку сприймалися як 

посередник, "протез", повідомлення між людиною та об’єктивною реальністю, сьогодні трансформувалися у 

саму реальність (медіареальність), яка має як конструктивний, так і деструктивний потенціал, що може 

суттєво впливати на особистість, формуючи її цінності, світогляд, у решті-решт, буття. 

Ключові слова: медіа, медіареальність, медіальний поворот, медіакомунікації, віртуальна реальність, гра. 
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образ світу, який неможливо відрізнити від реальності, а 

значить цілком зрозуміло, що вона і є творцем 

реальності: «Медіа – універсальна форма 

опосередкування. На перший погляд вони нейтральні, 

насправді ж завжди зумовлюють наше ставлення до 

сприйманого, тобто до виділеної, обробленої, переданої 

та явленої нам реальності, а в кінцевому рахунку медіа 

визначають саму реальність. Засоби комунікації – поза 

нами, а медіа – всередині нас [15]». Така інтерпретація є 

науково перспективною, проте висвітлює іншу 

проблему, а саме, – проблема не в тому, що людина не 

може відрізнити де справжня реальність, а де штучно 

створена (поки ще їй це вдається), справа полягає у 

іншому – сьогодні, як ніколи раніше виникають 

переконання щодо можливих сумнівів відносно існуючої 

об’єктивної реальності (чи справді вона є 

константною?). І такі роздуми дійсно виникли не на 

пустому місці. Ще у другій половині ХХ століття у 

художній фантастичній літературі були майстерно 

висвітлені можливі варіації віртуалізації реального буття 

людини («Сіра речовина» Вільяма Хьєртсберга, «Сире 

м'ясо» Річарда Гейса, «Убік» Філіпа К. Діка тощо).  

Безперечно, віртуалізація була обумовлена 

відповідним розвитком техніки, яка дійшла того рівня, 

коли стала спроможною замінити реальність 

досконалою ілюзією. С. Лем [7-9] таку техніку називав 

фонтаматикою, тобто такою, яка має зворотній зв'язок з 

мозком людини (тут утворений стійкий зв’язок, звісно, 

не дає можливості вийти за межі створеної віртуальної 

реальності). С. Лем, наголошує, що це неначе маска, 

надіта на людину, яка не дозволяє їй сприймати істинну, 

об’єктивну реальність. Через це втрачається упевненість, 

що людина знаходиться дійсно у реальному просторі, а 

не перебуває у його віртуальному прототипі. Ця ідея 

була втілена наприкінці ХХ століття у сучасному 

кінематографі (фільми «Матриця», «Трон», «Аватар» 

тощо). Можливо така інтерпретація занадто 

нафантазована, проте інша реальність уже існує, і на це 

не можна закривати очі… 

Реальность – это то, где я живу; 

реальность – это личная окрестность; 

реальность – это всё, что наяву; 

но есть ещё совсем иная местность. 

Ігор Губерман 

Сьогодні існують різні інтерпретації медіареальності: 

одні розглядають її через призму біокомунікацій, що 

існували до появи людини (у такому випадку поза медіа 

не може бути ніякої реальності), інші вважають, що це 

нова реальність, яка створена внаслідок появи сучасних 

засобів комунікації, інформатизації та комп’ютеризації 

суспільства, що значно прискорили обмін та передачу 

інформації. Як наслідок, світ став значно щільнішим, що 

й спричинило стиснення реальності та обумовило 

власне, появу медіареальності.  

На нашу думку, обидва напрямки інтерпретацій 

медіареальності мають подальшу наукову спроможність 

і обов’язково доповняться новими дослідженнями. 

Проте, у нашому дослідженні особливу увагу хотілося б 

зосередити саме на другому варіанті, і більш детально 

зупинитися на сучасних медіакомунікаціях, а точніше, 

на механізмах та особливостях їх впливу на сучасну 

людину.  

П. Браславський наголошує на тому, що 

передумовою створення віртуальної реальності було 

усунення утвореного «проміжку» між людиною та 

комп’ютером (технікою), де одна з не другорядних 

ролей відводиться створенню природнього інтерфейсу. І 

на сьогодні це доволі непогано реалізовується: цей 

«проміжок» вдало і досить легко та комфортно долає 

сучасна людина.  

Хотілося б зупинитися на деяких аспектах цього до 

кінця недослідженого феномену, а саме розглянути такі 

його аспекти, як ефект занурення (immersion), 

інсталяцію (installation), і, як кінцевий результат, 

інкультурацію (inculturation) людини. 

У дослідженні ми зупиняємося саме на цих трьох 

аспектах, які на нашу думку є більш-менш 

інтегральними, концентрованими конструктами, які 

надають можливість цілісно пояснити цей процес. 

Звісно, у науковій літературі можливо знайти 

різноманітні приклади, які значно розширюють вказаний 

діапазон, проте вони здебільшого мають причинно-

наслідкові зв’язки, які лише доповнюють вказані 

вектори наукового пошуку. Так, наприклад, у іноземній 

літературі прийнято виокремлювати п’ять основних 

властивостей, що мають назву «особливостями п’яти І» 

(К. McMillan) immersive (імерсивність), interactive 

(інтерактивність), intensive (інтенсивність), illustrative 

(ілюстративність), intuitive (інтуїтивність).  

1. Immersion. Розроблені нові технології надають 

можливість у штучно створеному віртуальному просторі 

стимулювати механізм занурення (ефект занурення).  

Що тут викликає зацікавленість? М. Носов зазначав, 

що будь-яка творчість – це і є перехід у світ віртуальної 

реальності. Але творчість вимагає певних зусиль від 

людини. Ці зусилля обтяжуються важкою працею, 

внутрішніми переживаннями тощо.  

Проте, сучасна воцивілізована людина (В. Ісаєв), яка 

схильна прискорювати та спрощувати усі процеси 

(особливо важкі та кропіткі), які вимагають певних 

зусиль, напруги, компетентності, творчості, часу. 

Воцивілізована людина не бажає чекати, – усе потрібно 

«тут і зараз». Тобто цей «перехід» сучасна людина 

постійно мусить прискорювати та спрощувати, бажано, 

довести його до автоматизму. Таким чином, висвітлені 

орієнтири воцивілізованої людини у даному процесі 

містять безліч прихованих підводних течій. Розглянемо: 

– По-перше, повна переорієнтація та тотальна 

концентрація на кінцевому результаті позбавляє усякого 

інтересу до процесу, а значить до засобів досягнення 

мети. Тобто тут праця (яка є освяченою), як така, ніби 

взагалі елімінується, але саме вона і забезпечує 

«перехід». У медіапросторі усі складні та трудомісткі 

етапи подолано без участі людини (варто натиснути 

кнопку і провести ряд нескладних операцій), їй 

залишається лише споживати готове: як справедливо 

зауважує І. Кузьміченко [5-6] у своїх дослідженнях: 

комфорт стає останньою паскою цивілізації.  

Достатньо подивитися на схему «збільшення 

особистого комфорту» у просторі медіа: книга 
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(література) – кінематограф – телебачення – інтернет. 

Так, наприклад, зараз кінематограф є більш популярним, 

точніше кажучи, масовим, у порівнянні з літературою. 

Література сприяла створенню образів, їх взаємодії, але 

зараз у цьому не має потреби, усе уже вигадали за нас. 

Виходить, що творча уява залишається нереалізованою. 

«ВР (Віртуальна реальність – М.А.) пожирає уяву за 

непотрібністю, бо все вже явлено нашим очам [3, 

с. 119]». Але вона (творча уява) пробивається через 

міцні пласти комфорту та зручностей цивілізації немов 

закликаючи людину до активних дій, до творчої 

активізації, до креативної діяльності, що повинна давати 

грі пізнавальних здібностей. Натомість ці імперативні 

воління у просторі цивілізації, на жаль, втілюються у 

зовсім протилежному руслі, стаючи передумовою 

формування девіантної, а може, навіть, й деструктивної 

(від лат. – руйнування) поведінки людини. 

– По-друге, людство за багато років духовно 

виснаженої цивілізаційної окупації перетворилося на 

безхребетну, бездуховну спорожнілу сутність, яка може 

лише споживати. До того ж споживати те, що їй нав’язує 

потужна суспільна (чи чиясь інша?) думка через засоби 

масової інформації: дійсно «піпл хаває». Споживати, 

споживати й іще раз споживати, і, бажано, у комфортних 

умовах. Це є головні цінності воцивілізованої людини, 

які міцно «вбудувалися» у її свідомості, створивши, так 

звану, «зону особистісного комфорту», яку вона усіляко 

оберігає та постійно намагається розширювати. 

Насправді розширення якщо і відбувається, то лише по 

горизонталі й у площині цивілізації. Вертикального 

культурного зростання не відбувається, – бо не ті цілі і 

прагнення, на жаль. Вектор же «розширення по 

горизонталі» «зони особистісного комфорту» має 

зворотну дію і сприяє появі різних форм аддитивної 

поведінки, неврозів, депресій, бо не дає людині шуканих 

нею (хоча б підсвідомо) краси, гармонії, духовності. До 

речі, чи не тому так сильно упав рівень соціального 

оптимізму?  

Треба сказати, що медіареальність з технічно 

досконалим ефектом занурення у даному випадку 

виступає потужним каталізатором вищевказаних 

руйнівних процесів (поштовхом, генератором та 

вмістилищем усіх існуючих форм адитивної поведінки), 

які узяли у полон сучасну людину: любить поїсти – 

залежність від їжі, як наслідок – зайва вага та ожиріння; 

любить випити – залежність від алкоголю та алкоголізм; 

любить ходити по крамницям – залежність від речей, 

шопоголізм; любить комп’ютерні ігри – стає геймером, 

як наслідок, – залежність від ігрової віртуальної 

реальності. Ось який ми отримуємо результат, 

елімінуючи важку і кропітку працю, коли легко та 

комфортно занурюємося у іншу, віртуальну реальність 

(у самому широкому розумінні). Як справедливо 

зазначає Н. Попкова: «Світ природи поступово випускає 

людини зі своєї залежності, але на зміну їй приходить 

інша залежність – від «другої природи», створеної 

іншими людьми реальності: лінгвістичної, технічної, 

соціальної. Усе частіше філософи говорять про те, що 

людина втрачає людську подобу, з творця стаючи 

слухняною маріонеткою, гвинтиком «суспільства 

споживання [12, c. 54]». 

Що ж набуває людина у новому середовищі? 

Непевно те, що втратила у реальному – свободу, красу, 

гармонію, щастя, інтерес до життя тощо. Окреслені 

симптоми дають змогу наблизитися до діагнозу: людина 

бачить, а скоріше відчуває безглуздість власного 

існування, вона втратила орієнтири у своєму житті. 

Людина сама створила такі умови існування, тиску яких 

вона не витримує, – усе йде по сценарію 

постмодернізму. Тому і змушена квола та спорожніла 

шукати спасіння у іншому світі, іншій реальності: «І 

оскільки людина слабка в дусі своєму, перебуваючи в 

умовах земного існування, – розбризкана свідомість її на 

стінах «бінарної матриці» – вона буде заручником (гоєм) 

цієї штучної конструкції під назвою МІР (Матриця 

Ілюзорних Рецепторів), незалежно від її національності, 

віросповідання та поточної історії [13, c. 54]».  

Людина у віртуальному просторі бажає 

компенсувати усе те, що не вдалося у реальному світі. І 

тому з великим зацікавлення вона долучається до нової 

інсталяції при умові дуже зручного та зрозумілого 

інтерфейсу. Людина програла битву за себе у цьому 

світі, який для неї втратив емоційну насиченість, 

глибину відчуттів та переживань, тому вона так завзято 

намагаєтжься поринути у світ віртуальний, наркотичний 

чи алкогольний угар. Але ж від себе не втечеш…  

Звісно, процес занурення можливо теоретизувати і 

поза комп’ютерних технологій (наприклад, у 

художньому середовищі), проте у нашому дослідженні 

ми акцентуємо увагу виключно на них. Отже, наслідки 

занурення саме у цьому аспекті можуть мати 

непередбачені наслідки щодо самоідентифікації, 

дереалізації (коли люди та речі у реальному світі 

сприймаються як нереальні), деперсоналізації 

(спостереження за власними діями зі сторони, без 

можливості на них вплинути та керувати) людини та 

дисоціативних розладів ідентичності (роздвоєння 

особистості) тощо.  

Розглядаючи імерсивність, необхідно підкреслити, 

що вона також визначається ступенем занурення: 

наскільки суб’єкт, перебуваючи у віртуальному просторі 

є переконаним у його достовірності. Виникає цілком 

логічне питання, як можливо перевірити цю глибину 

занурення? Зазвичай, для цієї перевірки використовують 

«тест вивертання» запропонований американським 

комп’ютерним художником М. Крюгером, якого 

вважають піонером в галузі досліджень віртуальної 

реальності. Цей метод полягає у проявленні інстинктів 

самозбереження, коли, наприклад, летить каміння і 

людина у віртуальному просторі увертається від 

траєкторії його польоту. 

Безперечно, сам ефект занурення викликає 

зацікавленість своїми доволі яскраво вираженими 

амбівалентними проявами у життєдіяльності людини. 

Створена віртуальна реальність позиціонується як 

панацея від усіх негараздів цивілізаційного буття, а 

розроблені механізми занурення роблять цей процес аж 

занадто легким та «безболісним».  
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Ураховуючи усе вищезазначене, можна спробувати 

дати визначення цього процесу. Отже, ефект занурення 

(іmmersion) – це процес віртуальної самоідентифікації 

людини, при якому фізичне самосприйняття згасає або 

повністю зникає, супроводжуючись викривленим 

відчуттям часу, безмежністю простору, відчуттям 

легкості та свободи. Immersion широко 

використовується при зануренні у віртуальну реальність, 

насамперед, завдяки мистецтву інсталяції, яке досягло 

технологічного Евересту у відеоіграх. 

2. Installation. Занурення у віртуальну реальність 

здійснюється під впливом мистецтва інсталяції, яке дуже 

вдало транспортувалося з форми сучасного мистецтва до 

рядового процесу встановлення програмного 

забезпечення (що ще раз засвідчує типову ситуацію 

сходження мистецтва до звичайної повсякденності). 

Спроба реалізації інсталяції у нашому житті вимагає 

створення просторової композиції, складеної з різних 

елементів цілісного художнього образу. Відомими 

майстрами інсталяціє є Йозеф Бойс, Роберт Раушенберг, 

Джозеф Кошут, Едвард Кінхольц, Ілля Кабаков.  

У віртуальному просторі процес інсталяції, звісно, не 

спрощується, тут він відкриває необмежені можливості 

контролю та тоталізації свідомості людини. Проте не 

завжди цей процес є негативним по відношенню до неї, 

медіареальність може бути не тільки замінником 

існуючої реальності, а містити у собі функціональні 

можливості її розширення, доповнення. 

Інколи використання ефекту занурення і творчої 

інсталяції, наприклад, у мистецтві, відбувається 

вибухове пробудження естетичної, гуманістичної 

імперативності у життєдіяльності людини. Що мається 

на увазі?  

Спробуємо прояснити ситуацію на прикладі 

художнього фільму «Ми з майбутнього» режисера 

Андрія Малюкова (Росія, 2008 рік). У даному фільмі 

режисерові не тільки вдалося відтворити (інсталювати) 

події Великої Вітчизняної війни (а саме 1942 рік), але й 

вдало продемонструвати зв'язок часів шляхом 

переміщення героїв фільму з сьогодення у минуле. Як не 

дивно, такий кінематографічний прийом стає досить 

поширеною практикою (фільм «Туман» тощо). 

Розглянемо докладніше. 

Деякий фантастичний чинник дає можливість героям 

фільму інсталюватися у давно минулі роки Вітчизняної 

війни, залишаючись із сучасним світоглядом, своїми 

спогадами. Таке часове переміщення дає змогу 

зменшити прірву між поколіннями і дозволяє подіям 

минулого і сьогодення, які висвітлюються у фільмі, 

набути нового значення, актуальності, розуміння, а 

також робить можливим кардинальну зміну світогляду, 

цінностей молодих хлопців, які до вказаних подій 

промишляли у якості «чорних археологів», лояльно 

ставились до скінхедів, неонацистів тощо. У фільмі події 

минулого, його цінності, культура, навіть жарти стають 

ближчими до світогляду сучасної людини.  

Зазначимо, що фільм «Ми з майбутнього» є скоріше 

щасливим виключенням у кінематографі. Більшість 

фільмів також представляють глядачеві моделі 

інсталяції, занурення, але така вдала демонстрація 

стихійного і швидкого, навіть швидкісного процесу 

інкультурації (тут під інкультурацією ми розуміємо 

прилучення особистості до загальнолюдських 

цінностей) сучасної воцивілізованої людини через 

спостерігання і участь у трагічних обставинах минулої 

війни відсутня у сучасному кіно.  

Традиційно склалося так, що інкультурація у 

вітчизняній науковій літературі розглядається як цілком 

зрозумілий позитивний процес – процес входження 

індивіда в культуру. Це, насамперед, пояснюється тим, 

що у перекладі з латині префікс «іn» визначає 

розташування чого-небудь у середині, або спрямування, 

– у нашому випадку, у середину культури. Проте, у 

західноєвропейській традиції, префікс «іn» має також 

негативні конотації, які можливо пояснити іншим 

тлумачення префіксу «іn», – цей префікс може також 

визначати заперечення, яке формує негативні конотації 

його вжитку. Так в українській мові такі конотації 

можуть вживатися з префіксоми не-, без-. Тому 

вживання поняття «інкультурація» вимагає особливо 

обережного та уважного відношення. Проте у нашому 

дослідженні можливість різнопланового трактування 

інкультурації враховано та розглядається через призму 

віртуальної самоідентифікації людини.  

Слід сказати, що мистецтво інсталяції також вдало 

реалізовується у багаточисельних відеоіграх: геймер 

відчуває себе у середині віртуального простору та є 

активно втягнутим у всі процеси та події гри. Ця 

віртуальна реальність стає для нього єдиною реальністю 

та віддаляє людину від фізичного світу. «Феєричний» 

ефект інсталяції проявляється у тому, що неможливо 

зрозуміти – це гра чи реальність? Зараз масово 

створюються нові віртуальні світи з тривимірним 

ефектом, які поглинають сучасну людину, справляють 

на неї незабутнє враження. Наприклад: 

– Second Life (Друге життя) – найбільш популярна 

реалізація мережевого тривимірного світу, який 

нараховує близько 1 млн. активних користувачів;  

– Love City – великий віртуальний 3D світ для 

знайомств її користувачів;  

– IMVU – віртуальний світ та одночасно соціальна 

мережа. Це гра з величезною кількістю світів, де 

можливо побудувати інше життя. Цей світ є дуже 

популярним серед відвідувачів інтернету: близько 100 

мільйонів користувачів. 

Гра породжує гру. Уже майже не можливо 

розібратися, де є констатуюча реальність, а де реальність 

з N порядком. Жити граючи – це нова конфігурація 

людини у інформаційному просторі.  

Ернст Адамс у статті «Postmodernism and the Three 

Types of Immersion [383]» наголошує, що усілякі виверти 

та нагадування дизайнерів гри, наприклад, «не 

забувайте, це всього-на-всього гра» він вважає 

недоречними. Автор називає це перериванням гравця, 

найбільшою неприємністю у відеоіграх. Гра повинна 

бути для гравців, а не для дизайнерів! Це негативно 

позначається на покращенні досвіду гравців. Ернст 

Адамс називає це прямим ударом в обличчя гравцю. 

Найкращі результати та досвід гравця можливий, коли 

йому нічого не заважає, коли він концентрується на 
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своїй відеогрі. А все інше – не повинно турбувати. 

Гравець повинен тільки грати, і ніщо його не повинно 

відволікати. Таке фрагментарно обмежене сприйняття, 

яке у майбутньому забезпечує безцінний досвід, формує 

професіоналізм геймера. Описуючи це Ернст Адамс [22] 

для більшого розуміння процесу занурення наголошує 

на необхідності визначення ступеня цього занурення 

(його категорії):  

– Тактичне занурення – це тактильні операції гравця, 

які у відносно короткий час (долі секунди) дозволяють 

гравцю, завдяки надійному користувальницькому 

інтерфейсу приймати рішення, що вимагають певної 

вправності. Таке занурення, на нашу думки, є миттєвим, 

вражаючим, але воно недовготривале, з часом інтерес до 

цієї гри та цього стану згасає. 

– Стратегічне занурення – це більш інтелектуальне 

занурення у порівнянні з тактичним, яке вимагає 

глибинних роздумів для оптимізації ситуації, що 

склалася, вибору одного з безлічі можливих варіантів. 

Наприклад при грі у шахи. Якщо гра залежить від 

випадку, – важко говорити про якусь стратегію. Таке 

занурення більш довготривале та вимагає відповідної 

концентрації, тому, як наслідок, вимагає і відпочинку. 

– Нарративне занурення – це занурення, яке людина 

відчуває також при читанні книги чи перегляді фільму 

(оповідне занурення), в наслідок якого споглядач 

(геймер) починає турбуватись про долю персонажу.  

Для забезпечення нарративного занурення (на 

відміну від тактичного та стратегічного) необхідні 

навики не тільки геймдизайнерів, але й професійних 

письменників для створення серйозних сюжетних ліній. 

Це дуже довготривале, «глибинне» занурення, яке 

буквально «вривається» у свідомість геймера. Для 

зрозумілості цього процесу необхідно пригадати та 

врахувати проведені дослідження нарративу як поняття 

філософії постмодернізму: відбувається не описання 

деякої реальності, а пишеться інструкція для розуміння 

останньої (Й. Брокмейєр, Р. Харре). Зазначимо, що цей 

вид занурення є найбільш глибоким, нагадує нашу 

реальність і з часом може її витиснути. 

Саме практика комп’ютерних ігор, які так 

захоплюють сучасну молодь, як раз і демонструє вдалий 

механізм переміщення від фізичної до віртуальної 

реальності. Тому вважаємо, що цей досвід – досвід 

сучасних гаймерів є репрезентативним. Процеси, які 

відбуваються у віртуальній реальності, а саме у 

комп’ютерних іграх латентно пронизують життя 

сучасної людини. Тому, можливо, дослідивши аспекти 

інсталяції геймерів у віртуальний простір гри ми більш 

докладно розберемося з потребами та прихованими 

небезпеками віртуального життя. 

Спочатку визначимося, що є гра. Це одна з основних 

форм людської діяльності (крім навчання та праці), 

форма непродуктива, яка приховує забуте символічне 

значення (В. Бичков, Л. Бичкова) і розгортається заради 

задоволення в особливих просторі та часі у формі 

змагання або поданні різних ситуацій. 

Згадування основних властивостей гри можна знайти 

уже в античній філософії. Платон терміном «гра» 

позначає всі мистецтва, «спрямовані виключно до 

нашого задоволення» – живопис, прикраси, музику [11, 

с. 41]. Він також називає людину «вигаданою іграшкою 

бога», сенс життя якої полягає в тому, щоб «жити 

граючи» в «найпрекрасніші ігри [11, с. 255]». 

Німецькі філософи на передній план висувають саме 

естетичний аспект гри. Кант досить часто говорить про 

«вільну гру пізнавальних здібностей», що лежить у 

основі естетичного судження смаку [4]. Центральною 

робить гру Шиллер у своїй естетичній теорії: з «рабства 

звірячого стану» людина виходить лише завдяки 

естетичному досвіду («Людина грає тільки тоді, коли 

вона у повному значенні слова людина, і вона буває 

цілком людиною лише тоді, коли грає [21]»). 

За Ф. Ніцше головним принципом нової породи 

людей майбутнього є «Весела гра» усіма цінностями 

культури. Він же пропонує новий ідеал: «... ідеал духу, 

який наївно, або, точніше, мимоволі, від сили, мощі грає 

з усім, що вважалося до цих пір святим, хорошим, 

недоторканним, божественним ... є мимовільною живою 

пародією всієї цієї вселенської серйозності ... [10, c. 355-

356]». І як не дивно, згаданий ідеал усе ж таки 

реалізується сторіччя потому у постмодерністській 

парадигмі. До речі, найчастіше в руслі постмодернізму і 

сама культура розуміється як гра (В. Бичков, О. Пігалєв). 

Нагадаємо, що різнобічними дослідженнями 

феномену гри займалися також Л. Вітгенштейн, Х.-

Г. Гадамер, Р. Кайо, О. Фінк. Завдяки саме 

Л. Вітгенштейну [1, с. 75-319.] поняття гри входить у 

лінгвістичну філософію. Його теза «розуміти речення 

означає розуміти мову. Розуміти мову означає володіти 

якоюсь технікою [1, с. 162]» якоюсь мірою пояснює 

феномен занурення у комп’ютерну віртуальну 

реальність: тільки-но мозок користувача віртуальної 

реальності розуміє правила гри (освоює деяку техніку), 

він адаптується у віртуальній реальності та починає 

успішно там функціонувати. 

Звернемося до Гадамера. Цікавим для нас у його 

дослідженні гри є наявність Іншого, який завжди 

присутній в ігровій реальності. Виділяють ігри змагання, 

перевдягання, наслідування, екстатичні ігри Р. Кайо, це 

ігри, в яких завжди присутній Інший. І, навіть, гра 

ризику, гра, у якій не передбачений Інший, партнер 

(пасьянс, пазли тощо) у якості Іншого виступає доля. За 

словами Х.-Г. Гадамера «... ігор «поодинці» взагалі не 

буває, а саме: щоб гра відбулася, «інший» не 

обов’язково повинен в ній дійсно брати участь, але 

завжди має існувати щось, з чим той, що грає і що 

відповідає зустрічним ходом на хід гравця [2, с. 151]». 

І. Хейзінга взагалі дає таке визначення гри: «... гра є 

добровільна дія або заняття, скоєне всередині 

встановлених меж місця і часу по добровільно 

прийнятим, але абсолютно обов'язковим правилам, з 

метою, укладеною в ньому самому, що супроводжується 

почуттям напруження і радості, а також свідомістю 

«іншого буття», ніж «повсякденне» життя [19, с. 56]». 

«…гру робить грою в повному розумінні слова не 

співвіднесеність, що випливає з неї з серйозним зовні, а 

тільки серйозність при самій грі ... Граючий знає досить 

добре, що таке гра і що те, що він робить, – це «тільки 
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гра», але він не знає того, що саме він при цьому «знає» 

[2, с. 148] ».  

Про це згадується і в інших наукових праця: «Як 

відомо, взявши на себе певну роль, здорові діти завжди 

розуміють умовність гри, у них зберігається «погляд з 

боку» ... Виявилося, що аутистичні ігри позбавляються 

цього критичного «погляду з боку». У них ми 

зустрічаємося ні з розігруванням ролі, а з перевтіленням 

в той чи інший ігровий персонаж. Про це говорять 

численні факти втрати дітьми відчуття власної 

індивідуальності. Межі ігри і реальності, свого Я і 

ігровий ролі, правди і вимислу розмиваються [18, с. 60-

61]». 

У звичайному реальному житті поведінка людини є 

незворотною, згадаємо: «слово не горобець, вилетить – 

не впіймаєш», «сім разів відміряй, один раз відріж». Гра 

ж навпаки розуміється як сутнісно вільна поведінка. 

Саме слово «гра» вказує на якийсь «трепет», 

«тремтіння», дисбаланс надлишкової рухливості частини 

деякого цілого. У грі людина не відповідає життям, не 

порушується тілесність: герой гри може загинути, але 

щоб відродитися. Безперечно, ці ознаки гри притаманні 

всім видам комп'ютерної віртуальної реальності. 

У грі, в ігровому просторі існує властивий тільки 

йому порядок: «У недосконалому світі і сумбурному 

житті вона створює тимчасову, обмежену досконалість 

[19, с. 28]», «структурна впорядкованість гри дає 

гравцеві можливість як би розчинитися в ній і тим самим 

позбавляє його завдання бути ініціативним, яким він має 

бути при напругах, властивих буттю [2, с. 150]». Отже 

гру можна розглядати як доволі жорстку нормативну 

систему, у якій ігровий простір-час чітко фіксований за 

допомогою правил гри (рефлексивно осмислених 

раціональних прийомів). А її важливішою якістю є 

неможливість однозначно передбачити її результат, бо 

гра задає такий простір, де головну роль відіграє саме 

фактор випадковості.  

Не можна також не відзначити таку характеристику 

гри як напруга: «Саме елемент напруги повідомляє 

ігрової діяльності, яка сама по собі лежить поза області 

добра і зла, цілком певний етичний зміст. У всякому 

випадку напруга гри піддає перевірці граючого: його 

фізичну силу, витримку і завзятість, винахідливість, 

відвагу, витривалість, а разом з тим і духовні сили 

граючого, якщо вже він, одержимий полум'яним 

бажанням виграти, повинен триматися в приписуваних 

грою рамках дозволеного [19, с. 29]». Слід сказати, що 

гра формує «людину можливу», яка своїми якостями 

підтримує, або ж, навіть, конституює гру як 

соціокультурну цілісність, а не лише вбудовується в неї. 

Ще одна особливість ігрової діяльності проявляється 

у тому, що у ній відпадає розходження (можливе у 

практичній людській діяльності) між мотивом і метою 

дій суб’єкта, тобто гра дає можливість здійснювати дії, 

які є значимими для людини. Отже ми бачимо як 

початково аксіологічно-нейтральний ігровий простір 

поступово набуває цінностей і смислів людини граючої. 

Тут не можна не відмітити, що ця якість робить 

спорідненими реальність віртуальну й ігрову. 

Як ми бачимо, реальність ігрова і віртуальна мають 

однакові якості, а саме:  

– автономність; 

– актуальність, пов’язану з емоційною напругою; 

– інтерактивність, у тому сенсі, що гра передбачає 

наявність Іншого, а також очікування відповіді від 

нього); 

– породжуємість (гра конструюється її суб’єктами). 

Отже гра – це не просто прототип віртуальної 

реальності, вона і є некомп’ютерною віртуальною 

реальністю.  

Висновки. При аналізі сучасних медіакомунікацій, їх 

механізмів та впливу на сучасну людину нами було 

виявлено наступне. 

Встановлено, що ХХ століття продемонструвало 

плеяду кардинальних змін, поворотів у філософії: від 

лінгвістичного, іконічного, перформативного до 

медіального. Наголошено, що медіа, які спочатку 

сприймалися як посередник, «протез», повідомлення між 

людиною та об’єктивною реальністю, сьогодні 

трансформувалися у саму реальність (медіареальність), 

яка має як конструктивний, так і деструктивний 

потенціал, що може суттєво впливати (і впливає) на 

особистість, формуючи її цінності, світогляд, у решті-

решт, буття. Виявлено, що медіальний поворот 

констатує прерогативу образу при формуванні 

актуальної реальності, що впливає на життя людини. 

Таким чином, усю отриману інформацію людина 

інтерпретує у вигляді образів, з яких потім, як із 

розрізнених пазлів будує власну картину світу та 

ідентифікує себе у ньому.  

Встановлено, що сьогодні існують різні інтерпретації 

медіареальності: одні дослідники розглядають її через 

призму біокомунікацій, що існували до появи людини (у 

такому випадку поза медіа не може бути ніякої 

реальності для неї), а інші вважають, що це нова 

реальність, створена внаслідок появи сучасних засобів 

комунікації, інформатизації та комп’ютеризації 

суспільства, що значно прискорили обмін та передачу 

інформації. Відтак наголошено, що обидва теоретико-

методологічні підходи до інтерпретацій медіареальності 

мають евристичну спроможність і обов’язково 

доповняться новими дослідженнями у майбутньому. 

Проте, у даному дослідженні особливу увагу 

зосереджено саме на другому варіанті, і більш детально 

розглянуто сучасні медіакомунікації, їхні механізми та 

особливості впливу на сучасну людину.  

Передумовою створення віртуальної реальності стало 

усунення утвореного «проміжку» між людиною та 

комп’ютером (технікою), де одна з не другорядних 

ролей відводиться створенню природнього інтерфейсу.  

При розгляді і аналізі основних етапів занурення 

людини у інтернет-простір (ефект занурення 

(immersion), інсталяція (installation), і, як кінцевий 

результат, інкультурація (inculturation) людини, які є 

інтегральними, концентрованими конструктами, що 

надають можливість цілісно пояснити цей процес) 

встановлено, що медіареальність з її технічно 

досконалим ефектом занурення, інсталяцією виступає 

потужним каталізатором вищевказаних руйнівних 
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процесів (поштовхом, генератором та вмістилищем усіх 

існуючих форм аддиктивної поведінки), які узяли у 

полон сучасну людину. Отже у медіапросторі 

продовжується вдало розпочата елімінація людини з 

життя, – у даному конкретному випадку у неї зникає 

можливість створювати власні образи, уже усе зроблено 

за людину, і, як наслідок, життя іде без неї.  Проте не 

завжди цей процес є негативним по відношенню до 

людини. Встановлено, що медіареальність може бути не 

тільки замінником існуючої реальності, але й містити у 

собі функціональні можливості її розширення та 

доповнення. Інколи використання ефекту занурення і 

творчої інсталяції призводить до пробудження 

естетичної, гуманістичної імперативності у 

життєдіяльності людини. 
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MEDIAL TURN AND MEDIACOMMUNICATIONS 

The prerogative of the image in the formation of actual reality is considered, the current mediacommunications their 

mechanism and impact on modern human are analyzed. It is noted that media, which was initially perceived as a mediator, 

"prosthesis", communication between human and the objective reality, today transformed into reality itself (mediareality), 

which has both constructive and destructive potential that can affect a person greatly, forming its values, worldview, 

eventually, being. 
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Постановка проблеми. Перехідний стан сучасної 

культури і цивілізації надає практично усім процесам у 

суспільстві біфуркаційного сценарію. Нестабільність 

соціальних процесів та зіткнення культурних парадигм 

яскраво висвітлили больові точки буття сучасної 

людини, проявившись, насамперед, у антропологічній 

кризі. Як влучно зазначає Чекарьова М.Ю.: «… в 

аксіології сучасної пересічної людини відбулася виразна 

переакцентація: замість вічності – сьогоденність, замість 

краси – зручність, замість ідеалу – корисність. Культура 

зникає, будучі зведеною до рівня матеріальних потреб. 

Цивілізація витискує культуру, хоча і прикривається її 

одежею» [1].  

Сьогодні особливо чітко висвітлився взаємозв’язок 

об’єктивних і суб’єктивних факторів проявлення 

індивідуального та загальнолюдського, особистісного і 

суспільного, національного та інтернаціонального, 

чоловічого та жіночого. Нагальна необхідність духовної 

трансформації людини обумовила звернення сучасних 

філософів саме до антропологічних учень, метою 

існування яких є «повернення людині людського».  

Наприкінці XX сторіччя з’являються дослідження, 

пов’язані з пошуком жіночої ідентичності, яка на думку 

багатьох учених, ведучі до свого нового розуміння і 

нової жіночої культури, могла б пробудити культурну 

трансформацію суспільства у цілому, а отже, і 

своєрідний культурний ренесанс.  

Так звана «жіноча антропологія» має поки що доволі 

небагату історію, а отже жіноча проблематика в 

українській філософській антропології розроблена явно 

недостатньо. Це явище є доволі пояснюваним: період 

різкого транзиту у вітчизняний дискурс гендерних 

досліджень, що розпочався у кінці 80-х років 20 

сторіччя, висував у якості найбільш актуальних 

дослідницькі ракурси теоретичного (саме поняття 

«гендер») та практичного (наявності жінок у владних і 

політичних структурах) характеру. Сьогодні, після 

періоду осмислення і освоєння західної спадщини 

гендерної теорії, слід звернутися до даної проблематики 

у вітчизняній науці, бо, безперечно, гендерні відмінності 

є, швидше за все, проблемою філософсько-

антропологічною, а не лише вузько феміністською, як 

було прийнято вважати раніше. 

Мета роботи – з позиції філософської антропології 

з’ясувати роль і місце жінки у сучасному українському 

суспільстві в період перехідного стану культури і 

цивілізації. 

Виклад основного матеріалу. Неоднозначний Жиль 

Липовецький у своїй книзі «Третя жінка» представляє 

стислу історію жіночої долі: презирливе ігнорування 

жінок в античній культурі, інквізиторське 

переслідування – в Середні століття, містико-естетичне 

обожнювання – в епоху Відродження, ув'язнення в 

темниці буржуазного шлюбу – в Новий час. Архаїчну 

зневагу другою статтю Липовецький називає епохою 

«першої жінки», жінки-недолюдини. Ренесансне 

звеличення Прекрасної Дами – періодом «другої жінки», 

жінки-надлюдини, жінки – рабині ідеалу. «Третя жінка», 

жінка епохи постмодерну, – це жінка-громадянин, що 

вільно розпоряджається собою. «Третя жінка» вільна, 

сама заробляє собі на життя, сама вирішує, за кого йти 

заміж, сама будує свою професійну кар'єру і домагається 

майже таких же соціальних привілеїв, що і чоловіки [2]. 

І усе ж таки, хто вона – сучасна жінка? Чого прагне? 

Куди прямує? 

Одним з головуючих моментів мейнстріму масової 

культури (який, звісно, не оминув і жінку) є життєвий 

успіх. Для досягнення загальноприйнятого «типового» 

щастя необхідно бути успішним у професійній сфері й 

щасливим у особистому житті, мати достатньо 

матеріальних благ і гарне здоров’я, вважатися значною 

фігурою. І якщо чогось з цього списку бракує, – людина 

змушена переживати дефіцитарний мінімум і, як 

зазвичай, прагнути до максимуму.  

У сучасних умовах конс’юмеристського суспільства 

жінки нерідко вимушено набувають маскулинних рис 

характеру, щоб зберігати конкурентоспроможність 

поряд з чоловіками, а значить і забезпечити собі усе 

вищезгадане, а отже «щастя». Існує думка, що даний 

феномен є рудиментом ідеолоґічної пропаганди часів 

розвиненого соціалізму, де ідеї фемінізму пролягали 

лише в матеріалістичній площині. Згадаймо, що ми 

бачили на плакатах того часу: жінка зображувалася 

досить чоловічною, – закачані рукава в робочій робі, 

відбійний молот в руках тощо. Жінка позиціонувалася 

як чоловік, але усе ж таки це не одне і те саме, що 

рівність статей, пропагована феміністськими течіями. 

Отже тогочасна маскулінізація жінки була скоріше 

схожа на незграбну пародію на фемінізм. 

У статті з позиції філософської антропології та на підставі аналізу так званих жіночих рухів 

з’ясовується роль і місце жінки у сучасному українському суспільстві в період перехідного стану культури і 

цивілізації. Наголошено на необхідності переходу до егалітарного підходу у філософсько-антропологічних 

дослідженнях жіночої ідентичності, як необхідної умови зняття крайнощів патріархальної і феміністичної 

концепцій і виведення відношень між статями на більш високий рівень. 

Ключові слова: культура, жінка, жіноча ідентичність, фемінізм, постфемінізм, чікліт, егалітаризм.  
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До речі, тут слід згадати іще одну неординарну 

прикмету сьогодення: якщо раніше була «мета» – 

«очоловічнити» жінку, то сьогодні з’являються 

«ожіночнені» чоловіки. Складається таке враження, що 

жінки з чоловіками, граючись у якусь незрозумілу гру, 

міняються місцями, хоча, як відомо, від перестановки 

доданків… .  

Як не дивно, навіть сьогодні, у епоху фемінізму, що 

переміг, жінка зводиться до свого тіла, але при цьому ні 

власне тіло, ні контроль над ним їй не належать. Отже не 

буде перебільшення вважати, що одним з дискурсів 

сучасності є дискурс тілесності, що конструюється 

різного роду суб’єктами, в тому числі й 

медіасуб’єктами. Тут було б доречно згадати Бодрійяра: 

«… річ-жінка – це ефективна схема переконання, 

соціальна міфологія, всі речі … прикидаються жінками, 

щоб їх купували» [3]. Жіноче тіло щедро 

використовується в рекламі, і з легкої руки деяких 

дослідників його називають «шедевром ринкового 

дизайну». Отже реклама, як культурне явище, також 

робить жінку не вільною: вона представляється як 

каталізатор товарів і послуг.  

У продовження сказаного слід згадати про епатажну і 

скандальну феміністичну групу, яка має назву FEMEN. 

Вона безумовно викликає до себе дещо двояке 

ставлення, бо у суспільстві творить більше протирічь, 

аніж реалізує цілі, котрі її представниці перед собою 

ставлять. Ідеологія цієї групи  базується на тому, щоби 

зруйнувати інститути, які породжують патріархальні 

стереотипи у суспільстві, але методи викликають певний 

дисонанс. Привселюдне оголення позиціонується як 

соціально-політична акція, але це схоже більше на 

колективну істеричну форму ексгібіціонізму. Методи 

«боротьби» цієї організації з патріархальними устоями 

суспільства є чужими для української жінки, бо 

принижують її жіночність, змушують відректися від 

своїх моральних цінностей. Чи можна у даному випадку 

говорити про гідність, яка завжди була притаманна 

українській жінці? І чи невже залишився останній спосіб 

вирішити соціально-політичні проблеми, – оголити 

груди?  

Можна сказати, що Україна у контексті просування 

фемінізму і його ідей була далеко попереду Європи. 

Коли у Європі ще не стояло питання щодо рівних прав 

статей, у нас жінка мала свою, і аж ніяк не занижену, 

роль. Особливість «фемінізму по-українські» 

проявляється у тому, що, по-перше, українська жінка 

споконвічно будує себе не на противагу чоловікові, а 

поруч із ним; по-друге, жінка у разі неспроможності 

чоловіка чи його відсутності, здатна поруч із своєю 

жіночою роллю грати і роль чоловіка; по-третє, і це, 

мабуть, головне – загалом українка перш за все будувала 

себе як жінку, проявляла себе жіночно, без потреби не 

перебираючи на себе роль чоловіка. Отже споконвічно 

українська жінка мала чітку роль – бути з чоловіком, не 

протиставлятись йому, а йти пліч-о-пліч, сидіти поруч за 

столом як рівний рівному. Вона допомагала чоловікові 

реалізовувати себе, при цьому творячи свою власну 

долю. Жінки у нашій культурі мали й низку своїх 

обов’язків-привілеїв, котрі могли робити лише вони: на 

жінку був покладений обов’язок берегині домашнього 

вогнища, саме жінка робила низку обрядів, пов’язаних із 

захистом своєї родини, лише жінка могла писати 

писанки-обереги, і лише жінка могла вишивати (а 

вишиті сорочки, як відомо, мають захисний характер).  

Якщо ж говорити про український вимір фемінізму 

саме в історичному контексті, то треба згадати величні 

постаті Княгині Ольги і Анни Ярославни. Обидві після 

смерті своїх чоловіків де-факто правили двома великими 

європейськими державами. Можна згадати ще й 

Роксолану. Хоча її життєвий шлях викликає багато 

запитань, усе ж вона утвердила себе як особистість в 

ісламському світі, і мала велику вагу у політичному 

житті того часу.  

Наприкінці XIX ст. Україна чудово вписується у 

загальноєвропейський контекст з його обговоренням 

феміністичних ідей та проблем. Відома галичанка 

Н. Кобринська створює феміністичний гурток, членами 

якого стають визначні діячки української культури: 

Л. Українка, О. Пчілка, Л. Старицька-Черняхівська 

тощо. І хоча ці жінки черпали свої ідеї зі скарбниці 

європейської культури, але інтерпретували їх в 

залежності від того, як ті чи інші ідеї входять саме в 

українську культуру.  

Безперечно хотілось б згадати про представниць 

феміністського гуртка, до якого належать провідні 

фахівчині культури: Віра Агєєва, Оксана Забужко тощо. 

Метою цього гуртка у широкому сенсі є побудова 

українського інтелектуального суспільства, а у вузькому 

– дослідженні творчої, культурної спадщини жінок, і, 

власне, роль української жінки у культурі. Отже, якщо 

казати про український фемінізм, – то у нас він відбувся 

скоріше як явище інтелектуальне (в нашій культурі є цей 

спадок), але на широкий загал воно так і не вийшло. 

Також до цього елітарного феміністичного гуртка 

можна віднести і таких  представниць наукової 

української еліти, як Оксана Кісь, Марина Гримич тощо. 

Але варто усе ж таки зауважити, що представниць цього 

гуртка слід вважати скоріше представницями 

постфемінізму, бо вони у своїх працях пропагують не 

чоловічну жінку, а жінку, яка не відхрещується від своє 

природи і будує свій жіночій вектор не на зміну 

чоловічому, а поруч із чоловіком. Отже, так би мовити, 

український постфемінізм – це неагресивний симбіоз 

кращих демократичних євроцентристських феміністич-

них традицій з українським етнокультурним розумінням 

жінки. 

Сьогодні рух постфемінізму починає набирати усе 

більших обертів у світі загалом, і в Україні зокрема. 

Появу терміна «постмодерністський фемінізм» відносять 

до останньої чверті XX ст. Вперше він був використаний 

американським філософом Джудіт Батлер у роботі 

«Гендерні хвилювання: фемінізм і підрив ідентичності». 

Це поняття Д. Батлер трактувала як фемінізм нового 

типу на основі синтезу постмодернізму і феміністичної 

теорії [4].  

Постмодерністський фемінізм, особливо розвинений 

сьогодні у Франції, поєднує в собі ідеї радикального 

фемінізму, постструктуралізму, лаканівського 

психоаналізу, теорій Дерріди, Фуко і Ліотара. На 

сучасному етапі теоретики фемінізму нерідко скорочено 

називають «постмодерністський фемінізм» – 

«постфемінізмом» і вважають, що як рух він 
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сформувався на початку 90-х років XX ст. в лоні 

фемінізму «третьої хвилі».  

Постмодерністський фемінізм перетворив фемінізм в 

методологію, яка критикує колишню наукову 

раціональність і об'єктивність, оголошуючи їх 

обслуговуючими чоловічу науку. Ставить проблему 

обмеженості знання, представленого в соціальній теорії 

виключно чоловіками, їх системою цінностей, чоловічим 

поглядом на світ («адроцентрична картина світу»), 

чоловічими засобами вираження знання 

(«фаллогоцентризм»). Заперечуючи колишню 

раціональність, постмодерністський фемінізм пропонує 

враховувати особливості суб'єкта пізнання певної статі, 

його (її) ціннісні орієнтації.  

Відносини постмодерністського фемінізму з самим 

постмодернізмом доволі суперечливі. Частина 

теоретиків (Моніка Віттіг, Крістін Дельфі, Л. Іррігаре) 

налаштовані проти ідеї визнання Іншого, співіснування з 

Іншим, «ненав'язування» концептів, які є для 

постмодерністської парадигми центральними. В усіх 

індивідах феміністки-постмодерністки бачать 

нестабільність, суперечливість, залежність від набору 

нав'язаних переконань. 

Доволі проблематичними є відносини 

постмодерністського фемінізму і з іншими фемінізмами. 

Ряд теоретиків постмодерністського фемінізму 

(Х. Сіксу, Ю. Кристева) іменуючи себе 

постфеміністками, відхрещуються від боротьби за 

жіночі права, заперечують можливість створення єдиної 

феміністської теорії.  

Радикалки-постмодерністки (Ю. Кристева, Л. Ірріга-

ре) не хочуть слухати заклик провідного американського 

філософа, феміністки і постмодерністки Джудіт Батлер 

«зробити фемінізм більш самокритичним» і визнати, що 

будь-які соціальні та філософські категорії, з їх точки 

зору, в тому числі і використовувані фемінізмом у 

політичній боротьбі, можуть оскаржуватися і 

перевизначатися.  

Теорії постмодерністського фемінізму і фемі-

ністського психоаналізу далекі від завдань сучасного 

жіночого руху, мало затребувані ним. Діячки жіночих 

організацій залишаються байдужими до його ідей (на 

відміну від ідей ліберального і соціалістичного 

фемінізму). 

Отже «постфеміністки» не борються з чоловікам, 

вони обирають інший шлях – виходять заміж, 

створюють родини, народжують дітей, але в той же час 

залишаються економічно незалежними від чоловіків, 

оскільки професійно самореалізуються. Відомий 

політичний і державний діяч Ірина Хакамада у статті 

«Хаос і жінка» зазначає: «Для «постфеміністки» чоловік 

– таємнича інша вершина, підкорити її неможливо, але 

співіснувати можна чудово, прийнявши дуже просту 

тезу. Чоловік всього лише частина великого світу. Світ 

більше, ніж чоловік. У світі є дуже багато іншого 

цікавого, і дивитися на світ постфеміністка воліє своїми 

очима, а не очима чоловіка» [5]. А також: «Інформаційні 

технології змели усі перепони на шляху творчої 

самореалізації жінок. При роботі у Інтернеті стать 

значення не має, мало того, її, якщо ти хочеш, ніхто і не 

взнає. Фанкі-бізнес – бізнес для усіх! «Людина 

креативна» остаточно і безповоротно перемогла і 

«чоловіка-ученого» і «жінку-борця». Економіка 

інтелекту породила явище постфемінізму. 

Постфеміністки обожнюють чоловіків, економічно 

незалежні, професійно реалізовані, володіють стелем і 

смаком» (З майстер-класу І.М. Хакамади «Дао життя: 

Майстер-клас від переконаного індивідуаліста»). 

У науковій літературі постфемінізм розглядається у 

п’яти основних аспектах:  

– багато жінок заперечують фемінізм (негативно 

відносяться до визначення самих себе як феміністок. До 

речі, появленню різко негативної конотації у понятті 

«феміністка» (супроводжувалося додатковими 

відтінками значення: «чоловіконенависниця», «жінка з 

поганим смаком і відразливою зовнішністю» тощо) 

активно посприяли ЗМІ;  

– центральне місце в концепції постфемінізму, на 

відміну від фемінізму, займає особистість, а не 

спільність (для сучасної жінки важливіше відстояти 

власну позицію і знайти своє місце у житті);  

– відродження традиційних жіночих цінностей 

(повернення до гармонійних відносин з чоловіками, 

концентрація уваги на особистих потребах, новий 

погляд на проблеми родини, материнства та ведення 

домашнього господарства тощо);  

– постфемінізм охоплює таку проблему, як 

особистісна криза жінки, яка полягає в невмінні бути 

жіночною, оскільки фемінізм приділяв найменшу увагу 

цьому аспекту;  

– постфемінізм ставить жінок перед труднощами 

вибору майбутнього шляху, змушуючи відчувати їх 

страх і невпевненість у своїх силах. 

Виникнення і затвердження постфемінізму в 

суспільстві розпочалося і виразилося в бурхливому 

розвитку жіночої літературної творчості. Ці твори, що 

згодом отримали визнання серед читацької аудиторії, 

дали поштовх розвитку так званого «чікліта» (даний 

термін є транскрипцією англійського слова «chicklit», 

активно використовується в західноєвропейському 

літературознавстві. Слово «сhicklit» являє собою 

поєднання двох основ – chick і literature – і буквально 

перекладається як «література для ціпочок», іншими 

словами, література, створювана жінками для жінок. 

Альтернативним варіантом є найменування «жіноча 

література»). 

Родоначальницями цього літературного напряму 

вважають Хелен Філдінг і Кендес Бушнелл, яким 

вдалося реалістично відтворити життя сучасної жінки. 

Міркування про справжнє покликання жінки, її право на 

утвердження себе як особистості, вибір життєвої позиції 

відображають основні тенденції в розвитку 

постфемінізму. Почесне місце в історії жіночої 

літератури належить таким письменницям, як Джейн 

Остін, Джордж Еліот, сестри Бронте, Елізабет Гаскелл, 

Мері Шеллі, котрі стоять біля її витоків. У числі 

представниць сучасної жіночої британської літератури 

також Сью Таунсенд («Таємний щоденник Адріана 

Моула), Фей Уелдон («Життєва сила») тощо.  

Український «чікліт» розпочався з роману Світлани 

Пиркало «Зелена Маргарита» (2000 р.). Потім була 

Катерина Хінкулова зі своєю книгою «36 пісень про 

життя», яку видавці позиціонували як типовий «чікліт». 

«Дамська проза» в Україні сьогодні розвивається досить 
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бурхливо. Свої романи успішно видають Галина 

Вдовиченко, Люко Дашвар, Ірен Роздобудько. Наразі з 

тим видавці оголошують й нові імена: Олена Печорна 

(«Грішниця»), Вікторія Гранецька («Мантра-омана»), 

Вікторія Горбунова («Надра банку») тощо.  

Безперечними лідерами жіночої української 

літератури можна назвати трьох молодих письменниць, 

які, кожна по-своєму, але доволі яскраво і активно, 

ступають у царину постфемінізму. Це Ірена Карпа, 

Софія Андрухович і Таня Малярчук. Усі троє не хочуть 

порушувати питання жіночих прав, відкидають дискурс 

віктимізації, прагнуть замінити політичний активізм 

ідеями про вибір та можливості. Їхні жіночі персонажі 

здебільшого незалежні, самовпевнені, отримують 

насолоду від своєї сексуальності й водночас мріють про 

одруження і родину. Письменниці досить послідовно 

уникають прямого асоціювання з фемінізмом. І якщо 

«фемінізм» десь і згадано, то у неґативному тоні. 

Скажімо, головна героїня роману Ірени Карпи «Фройд 

би плакав» (2004 р.) Марла Фріксен ображається на 

приятеля, який називає її феміністкою.  

Таких же поглядів на фемінізм дотримується і Тетяна 

Малярчук: «Усі ці феміністичні балачки, мені здається, 

застаріли. Немає значення, хто написав книжку – 

чоловік чи жінка, і про що ця книжка – головне, щоб 

вона була цікава і нова. Я не феміністка, не ділю людей 

на чоловіків і жінок, а літературу – на жіночу і чоловічу 

з якоюсь спеціальною літературознавчо-войовничою 

метою. Просто вони справді різні, ці літератури. Вони 

про різні способи бачення світу – і це дуже добре. А 

жіноча емансипація? Господи, та це треба пройти в 

підлітковому віці і спокійно собі жити» (з інтерв’ю 

письменниці). Хоча Карпа, Малярчук і Андрухович у 

своєму власному житті спромоглися на все: і на родинне 

життя, і на самореалізацію у письменницькій кар’єрі, усе 

ж вважати їх життя віддзеркаленням ситуації, що 

склалася у сучасному суспільстві, не можна. Бо і 

сьогодні буйним цвітом квітне дискримінація жіноцтва: 

роботодавець впевнено не хоче брати на роботу жінку, 

що може піти у декретну відпустку, кількість жінок-

керівників дуже невелика, і подібних прикладів можна 

навести безкінечно багато. І усе ж таки немає сумніву, 

що і Карпа, і Андрухович і Малярчук своїми творами 

вказують на певну зміну поглядів на роль жінки в 

сучасній Україні. 

Висновки. Сьогодні ми намагаємося зрозуміти 

стратегічний напрям майбутнього розвитку нашої 

країни, отже осмислення сучасних тенденцій суспільної 

думки з приводу ролі і місця жінки у суспільстві набуває 

вкрай важливого значення.  

У рамках теорії постфемінізму, наукове 

співтовариство впритул підійшло до необхідності 

переходу до нового підходу в жіночих філософсько-

антропологічних дослідженнях, протилежного 

патріархальному і феміністичному, – підходу 

егалітарному, що характеризує нейтральне ставлення до 

статі. Ухвалення егалітарної точки зору на відносини 

статей можна вважати результатом накопичення знань і 

більш тонкого аналізу гендерних відмінностей і 

особливостей. Така позиція характеризується зняттям 

крайнощів патріархальної і феміністичної концепцій, 

виводячи відношення між статями на більш високий 

рівень розвитку. 

Уже давно нікого не здивуєш тим, що сучасні жінки 

можуть все, але бути зовні і зсередини частиною історії, 

наступницею багатьох поколінь – це не лише спосіб 

самоствердження, зустріч зі своєю жіночою сутністю, 

але й, можливо,  почесна привілея змінити світ. 
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Постановка проблемы. Не секрет, что некоторые 

науки возникают в лоне философии, а потом 

выделяются в отдельные научно-практические 

дисциплины. Также не секрет, что некоторые науки 

возникают в результате междисциплинарных 

взаимодействий между уже сложившимися научно-

практическими дисциплинами, сами эти 

междисциплинарные взаимодействия по своей сути 

носят эпистемический, шире – философский характер. 

Более того, теоретическая наука в том или ином виде 

содержит в себе элементы философии, так как 

теоретическая наука строится на определённой теории 

(или определённых теориях), а «по своему строению 

теория представляет внутренне дифференцированную, 

но целостную систему знания, которую характеризуют 

логическая зависимость одних элементов от других, 

выводимость её содержания из некоторой совокупности 

утверждений и понятий – исходного базиса теории» 

[1, c. 973], то есть её метафизического, а значит 

философского, основания. Сказанное выше 

свидетельствует о неразрывной связи между 

теоретической частью науки и философией. Можно 

предположить, что философия в различных 

теоретических науках представлена неравномерно: в 

некоторых (скорее всего в гуманитарных и социальных 

науках) её много, в некоторых (в естественных, точных 

и технических науках) меньше. 

Между тем возможны случаи, когда может 

сложиться такое впечатление, что теоретическая наука 

всецело представляет собой философию. Такое 

впечатление может сложиться, когда возникают 

трудности в разграничении теоретической науки и 

философии. Ярким случаем такого рода может служить 

теоретическая социология. Так литовский философ 

Юрате Моркуниене отмечает, что современная 

социология «до сих пор не в состоянии ответить на 

вопрос, что такое теоретическая социология и в чём 

заключается различие между ней и социальной 

философией» [2, с. 15], и это несмотря на то, что 

современная социология пытается как можно дальше 

дистанцироваться от философии вообще. Кроме того, в 

современной социологии, как и в современной 

философии, но почему-то не как в других науках, 

говорят о завершении её истории: «Теоретическая 

социология оказалась в ситуации, когда многие её 

представители заговорили о её завершении. Полагают, 

что она ныне реально существует как история 

различных социологических учений или сумма 

существующих теорий, образующих некую 

плюралистическую комбинацию парадигм. То же самое 

говорится о современной философии: она, по словам 

отечественного историка философии А.В. Гулыги, 

поняла, что ничего нового изобрести уже нельзя – всё 

можно найти только в прошлом. Философия достигла 

своего предела, она существует сегодня как история 

философии» [3, с. 3]. И ещё один момент: на сайте 

Эксетерского университета можно прочитать следующее 

о социальной философии: «Социальная философия 

является одной из основных исследовательских областей 

социологии, философии и антропологии» [4], то есть 

социология «играет на поле» философии, точнее – 

социальной философии. 

Я полагаю, что всего вышесказанного достаточно для 

постановки провокационного для социологии, но 

правомерного для философии и логически корректного 

вопроса: «Является ли теоретическая социология 

философией?» Поиску ответа на этот вопрос будет 

посвящена предлагаемая работа. 

Итак, цель исследования – определить, является ли 

теоретическая социология философией. 

Изложение основного материала. Вначале следует 

разобраться с тем, с какой социологией я буду иметь 

дело в своём исследование. Так на сайте интернет-

журнала, посвящённого, как утверждают его создатели и 

владельцы, современной фундаментальной науке и 

учёным, которые её создают [5], «Постнаука» можно 

найти интересный взгляд на историю социологии как 

науки. Этого взгляда придерживается российский 

социолог Виктор Семёнович Вахштайн. Собственно вот 

его изложение этого взгляда: «Отношение социологии к 

своему объекту – именуемому “Обществом” или 

“Социальным” – можно (очень условно) разделить на 

Статья посвящена выяснению вопроса, является ли теоретическая социология философией. В 

результате исследования автор статьи приходит к следующим положениям: докритическая теоретическая 

социология представляет собой рефлективную социальную философию, то есть социальную онтологию; 

критическая теоретическая социология представляет собой ценностную социальную философию, то есть 

социальную аксиологию; в посткритической теоретической социологии наблюдаются две тенденции: первая 
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три фазы. В начальной фазе объект мыслится как 

существующий независимо от описывающей его 

дисциплины. Социолог должен установить объективные 

законы социального (в жёсткой позитивистской версии 

нашей науки) или истолковывающим образом понять 

его (в более мягкой неокантианской версии). Это до-

критическая социология, ещё не включившая полностью 

саму себя в свой собственный объект изучения. Вторая 

фаза: расширение и размывание границ объекта. Теперь 

социолог мыслит “Общество” как источник и основание 

знания. Социология становится способом рефлексии 

общества о самом себе. Таким образом, основное 

предназначение социального ученого – критика 

общества (в самом широком смысле, по аналогии с 

кантовской “Критикой чистого разума”). Эта критика 

может приобретать вид атаки на существующий 

“общественный строй” или оставаться в границах 

умеренного “социологического просвещения”; обе 

версии такой критики объединяет представление о 

социологии как о продолжении своего собственного 

объекта, о неизбежно социальном характере самой 

социологической науки. Наконец, третья фаза – 

свидетелями которой мы сегодня становимся – 

начинается с сомнения не только в привилегированном 

положении “Общества” и “Социального” как сущностей 

особого рода, но и в самом их существовании. 

Действительно ли за словами “Общество” и 

“Социальное” стоит что-то ещё, помимо других слов 

социологического словаря? Таков основной вопрос пост-

критической социологии» [6]. Любопытно, что, 

несмотря на то, что В. С. Вахштайн говорит о трёх фазах 

развития социологии, все эти три фазы представлены в 

современной социологии и, по сути, являются 

разновидностями социологии. Другими словами, в 

современной социологической науке существуют три 

вида социологий: докритическая социология, 

критическая социология и посткритическая социология. 

В таком случае необходимо рассмотреть, как 

соотносится каждый из видов социологии с философией. 

Исходя из процитированного выше, можно считать, 

что в сущности докритическая социология занята 

изучением того, что принято называть «социальным 

бытием», и, как было сказано, этим были заняты в 

основном позитивисты (к таковым можно причислить 

О. Конта, Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, а также Джона 

Стюарта Милля) и неокантианцы (Макс Вебер, а также 

Вильгельм Дильтей, Вильгельм Виндельбанд, Генрих 

Риккерт). В какой-то мере можно утверждать, что 

докритическая социология возникает задолго до того, 

как О. Конт придумал слово «социология», а именно 

тогда, когда возникают понятия «социальное» (XVII век) 

и «общество» (XVII век). Однако это не столь важно. 

Важно, что докритическая социология сосредоточена на 

изучении социального бытия. И здесь она в своей 

теоретической части пересекается с так называемой 

«рефлективной социальной философией». 

Рефлективная социальная философия «исследует 

общество, историю и человека в аспекте сущего. <…> 

Задача рефлективной социальной философии – анализ 

сущности и существования социальной реальности как 

подсистемы целостного мира. Изучая сущность 

общественной жизни, социальная философия 

рассматривает её как социум или надорганическую 

реальность – многообразный в своих проявлениях мир 

человека, выделенный из природы и отличный от неё» 

[7, с. 609]. По-простому рефлективная социальная 

философия изучает социальное бытие как оно есть и 

представляет собой социальную онтологию. Собственно 

социальная онтология стоит за докритической 

социологией, причём как в её теоретической части, так и 

в практической: социологическое исследование, будь то 

разведывательное исследование, описательное 

исследование, аналитическое исследование, социальный 

эксперимент, опрос, анализ документов, точечное 

исследование, повторное исследование, панельное 

исследование или социологическое наблюдение, имеет 

дело именно с социальным бытием как оно есть или 

просто с социальным сущим и социальными 

сущностями, так как позволяет получать 

верифицируемое знание. 

Другой вид социологии – критический представляет 

собой легитимизированную академическую социальную 

критику. Так американский философ Майкл Уолцер 

полагает, что социальная критика является одной из 

практик выражения недовольства. Социальная критика 

может иметь многообразные формы её проявления и, 

более того, разнохарактерное влияние на социальную 

практику: «Политическое осуждение, моральное 

обвинение, скептическое вопрошание, сатирический 

комментарий, гневное пророчество, утопические 

спекуляции – все эти формы не чужды социальной 

критике» [8, c. 28]. Для меня здесь важно, что «список 

возможных форм может быть легко увеличен» [8, c. 28]. 

Это позволяет рассматривать как форму социальной 

критики критическую социологию. К критическим 

социологам можно отнести Карла Маркса, Клода Анри 

Сен-Симона, Шарля Фурье, Роберта Оуэна. Кроме того, 

элементы критической социологии содержаться в 

работах неокантианцев, в том числе М. Вебера, когда 

они говорят о ценностном аспекте социального и 

социологии. Однако наиболее выраженной критическая 

социология, на мой взгляд, оказывается в так 

называемой «критической теории», особенно в той её 

версии, которая представлена группой «теоретических 

исследовательских программ, формирующихся с начала 

1960-х годов на основе а) неомарксизма, 

b) семиологического анализа идеологий и массового 

сознания (Ролан Барт, Мишель Фуко, Мишель де Серто, 

позже – Жак Деррида), с) конструктивистской социо-

логии (П. Бурдьё). Эти исследования, соотносящиеся 

между собой по принципу “семейного сходства”, можно 

определить так: КРИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ – тип 

критического социального мышления, направленного на 

деконструкцию и реконструкцию наличных обществен-

ных отношений. Оно предполагает активистский этос 

массового интеллектуала и стремится к изучению и 

реализации общественных альтернатив. Практической 

реализацией критической теории является “левый” или 

“ультралевый” внепартийный или постпартийный 

социальный активизм. Критическая теория невозможна 

без эксплицитного общественного идеала. Именно этот 

общественный идеал (“левый” в широком смысле слова) 

роднит между собой различные “критические 

теории”» [9, c. 33]. 
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Критическая социология уже не совсем нацелена на 

изучение социального бытия; её интересует изменение 

существующего социального бытия в соответствии с 

некоторыми идеалами, шире – ценностями. В этом 

смысле критическая социология пересекается с так 

называемой «ценностной социальной философией»: 

«Ценностная социальная философия – от платоновских 

воззрений на государство до идеологем 

“Коммунистического манифеста”, историософии 

Ф. Ницше, Н. А. Бердяева – альтернативна научному 

познанию общества, выступает как своеобразная форма 

“социального проповедничества”. Её суждения 

основаны на ценностных предпочтениях, которые могут 

быть квалифицированы как истинные или ложные лишь 

в том случае, когда касаются “ценностей – как средств”, 

но не конечных “ценностей – как целей”, свободно 

избираемых людьми. Общезначимость подобных целей, 

их адекватность задачам выживания не даёт оснований 

для признания их гносеологической истинности, 

взаимосведéния должного к сущему. Альтернативность 

науке – не недостаток, а достоинство ценностной 

социальной философии, которая обосновывает 

“суперсистемы человеческой культуры”, состоящие из 

знаний, верований, образов и норм, осуществляет 

рефлексию ценностей существования и поэтому 

предстаёт как ценностное самосознание эпох 

человеческой истории» [7, с. 609]. По-простому 

ценностная социальная философия изучает социальное 

бытие как оно должно быть и представляет собой 

социальную аксиологию. Собственно социальная 

аксиология стоит за критической социологией, причём 

как в её теоретической части, так и в практической, 

позволяя ей легитимным академическим способом 

осуществлять функцию социальной критики. 

В сущности – с некоторыми оговорками – можно 

признать, что докритическая и критическая 

теоретические социологии являются социальной 

онтологией и социальной аксиологией соответственно, а 

также социальной философий в целом, а их прикладные 

версии – конкретизациями социальной философии. Если 

это признать, то следует признать, что докритическая и 

критическая социологии представляют собой разделы 

философии, так сказать «вариации социальной 

философии», а не отдельную социальную науку. Если 

всё сказанное выше верно, то правомерным в принципе 

может быть вывод о том, что современная теоретическая 

социология превратилась в историю социологии по 

примеру философии. 

Между тем есть ещё один вид социологии – 

посткритический. В.С. Вахштайн в качестве пред-

ставителей посткритической социологии называет 

следующих социологов и философов: Никласа Лумана, 

Джона Урри, Брюно (Бруно) Латура, Джона Ло, а также 

Фила Хатчинсона, Руперта Рида и Уэса Шэррока. По 

мнению В. С. Вахштайна, посткритическая социология 

началась с Н. Лумана, который «стремился спасти 

“Общество”, отказавшись от его устаревших 

определений» [6]. Затем в игру вступили Дж. Урри, 

который подверг жёсткой критике понятие «общество», 

однако не другое важное для социологии понятие – 

«социальное», и Б. Латур, который «не пощадил ни 

“Общества”, ни “Социального”» [6]. В итоге получается, 

что посткритическая социология (по крайней мере, в 

лице Лумана, Урри и Латура) нацелена на устранение 

основных объектов исследований социологии – 

«общества» и «социального». По большому счёту 

происходит нечто неслыханное и беспрецедентное: 

научная дисциплина пытается ликвидировать 

собственный объект исследования, а значит, и саму себя. 

Если убрать «общество» и «социальное», то придётся 

констатировать «смерть» социологии как таковое, ибо 

уже в её названии заложено, что социология – это наука 

об обществе (или наука о социальном). Здесь конечно 

может возникнуть возражение такого толка: в названии 

науки психологии заложено, что психология – это наука 

о душе, однако сама психология не занимается 

изучением души. На такое возражение может быть дан 

такой ответ: действительно, психология исходно 

означает «наука (учение) о душе (псюхэ = ψῦχή)»; между 

тем само «псюхэ» в результате метонимизации 

превратилось в «психику» и «психическое» в процессе 

превращения психологии из философской дисциплины, 

занимающейся проблематикой существования души, в 

отдельную научную дисциплину, занимающуюся 

изучением субъективно переживаемых процессов и 

состояний, и пока что психология от «психики» и 

«психического» как основных своих объектов изучения 

не отказывается. Социология же – в её посткритической 

фазе – как раз старается отказаться от «общества» и 

«социального», причём не предложив им адекватной 

замены. 

Объяснить сложившуюся ситуацию, я считаю, можно 

двумя факторами. Первый фактор – это попытки 

концептуализации материального объекта в социальном 

теоретизировании, то есть то, что называется 

«социологией вещей»: «Социологическое воображение 

подсказывает: вещь может быть описана на языке 

социологии только как маркер, знак, идентификатор 

социального явления, скрытого от глаз, но 

проявляющего себя в данном конкретном материальном 

объекте. Дорогой автомобиль – знак классового статуса, 

дом аборигена – проекция его представлений об 

устроении вселенной, телефон-материализация узла 

коммуникационной сети, космический корабль – 

признак технологического развития общества, предметы 

обстановки-реквизит в спектакле, именуемом 

“повседневными взаимодействиями”. Ряд может быть 

продолжен: социология декодирует вещи, 

проблематизируя их социальные “означаемые” и 

одновременно делая непроблематичными их 

материальные “означающие”. “Поворот к материаль-

ному” предполагает отказ от подобной логики 

рассуждения – зримая и осязаемая вещь не должна в 

конечном итоге редуцироваться к нематериальной 

“социальной вещи”. Если принять это требование 

адептов нового “поворота”, наша задача №1 –

 упорядочить существующие концептуализации 

материального объекта – выглядит как коллекциони-

рование заблуждений, летописание истории “подмен” и 

продолжение “развеществления” мира, совершаемого от 

поколения к поколению авторами-социологами. Если же 

мы отказываемся признать необходимость 

“переосмысления материальности” и поиска новых 

способов проблематизации вещи, тогда наша задача №2 
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выглядит сомнительно: не следует лишний раз 

покушаться на аксиоматические основы дисциплины; 

всякий “поворот” – это не столько “поворот к...”, 

сколько “поворот от...” [10, c. 9]. Собственно социальное 

и общество как раз не оказываются зримыми и 

осязаемыми вещами; для социологии они – 

теоретические конструкты, по сути, разработанные 

философией, для которой они представляют собой 

философские понятия, а их определения – философские 

проблемы. 

По всей видимости, «поворот к материальному» в 

социальном теоретизировании – это попытка уподобить 

социологию естественным наукам, которые имеют дело 

с материальным миром, с миром материальных вещей. 

Однако «поворот к материальному» в социальном 

теоретизировании приводит и к попыткам разорвать 

отношения социологии с философией и, возможно, 

сделать так, чтобы теоретическая социология перестала 

быть социальной философией. Так известный социолог 

и философ Пьер Бурдьё в 1979 году утверждал, что 

«философия беспомощна в своих попытках понять и 

объяснить общество и человека и потому не нужна, что 

“она умерла и вряд ли когда-нибудь воскреснет”, а 

значит, может быть заменена социологией и другими 

социальными теориями» [2, с. 1]. Другой известный 

социолог – Норберт Элиас полагал, что социология 

должна стать нефилософской, то есть должна 

возникнуть «постфилософская» социология, так как 

сама по себе философия «пустая и обосновывающая 

саму себя дисциплина. Для социологов полагаться на 

философское оговаривание того, как социология должна 

себя вести, всё равно, что капитулировать перед властью 

философии определять, что является значимым для 

познания, а что нет» [11, с. xii]. 

Приведённые примеры (П. Бурдьё, Н. Элиас) 

свидетельствуют о том, что социология, по крайней 

мере, её теоретическая часть, в своей сущности 

представляет собой философию. Между тем они же 

свидетельствуют о том, что социология стремится 

перестать быть философией и хочет стать наукой по 

образцу естественных наук (не случайно Огюст Конт, 

автор слова «социология», разрабатывал свою 

социологию как социальную физику). Здесь необходимо 

отметить, что все разговоры социологов и 

сочувствующих им философов о «материальном 

повороте» в социальном теоретизировании, о разрыве 

социологии с философией, о замене социологией 

философии и о постфилософской социологии возможны 

только благодаря философии, точнее – философии 

социологии. Только в рамках философии социологии 

можно размышлять о том, что и как должна делать 

социология, сама социология этого делать не может, так 

как самоприменимость её сводится к изучению самой 

себя как чего-то социального. Или же нужно 

действительно признавать, что социология – это 

философская дисциплина. Тогда все спекуляции по 

поводу взаимоотношений между социологией и 

философией отпадают сами собой. 

Выше речь шла о Н. Лумане, Дж. Урри и Б. Латуре. 

Между тем есть ещё четыре автора, на которых указал 

В.С. Вахштайн в рамках своего представления 

посткритической социологии. Это – Дж. Ло, 

Ф. Хатчинсон, Р. Рид и У. Шэррок. Эти четыре автора 

отличаются от предыдущих трёх. Если Луман, Урри и 

Латур, подрывая доверие к таким значимым понятиям 

социологии как «общество» и «социальное», делают 

шаги в направлении так называемой «постфилософской 

социологии», то Ло, Хатчинсон, Рид и Шэррок, 

наоборот, за сближение социологии и философии. 

Джон Ло, между прочим, соратник Дж. Урри и 

Б. Латура, известен, прежде всего, своей монографией 

«После метода: беспорядок и социальная наука». 

Российский рецензент этой монографии Сергей Попов 

сделал, на мой взгляд, некорректный вывод после её 

прочтения о позиции Дж. Ло: «Методология умерла, а 

социология ещё нет. И нужно двигаться дальше. По ту 

сторону теоретических интерпретаций» [12, c. 265]. На 

самом деле Дж. Ло не говорит о смерти методологии, 

скорее он говорит о необходимости новой методологии, 

то есть нового учения о методе. Задача Дж. Ло в 

монографии заявлена так: «расширить метод, подорвать 

его и по возможности переделать» [13, c. 28]. Как можно 

видеть, ни о какой смерти методологии речь не идёт. Ло 

беспокоит перформативность методов социологии, 

которая проявляется в том, что сами методы производят 

миры, которые они в действительности должны 

описывать. То есть происходит ревизия, 

конструирование или переделывание социального 

бытия, а не его дескрипция. Ло занимает позицию, как 

он сам её называет, «философского романтизма»: «Мир 

так богат, что наши теории о нём обречены схватывать 

только его часть; что, следовательно, есть палитра 

возможных теорий о совокупности возможных 

процессов; что эти теории и процессы, вероятно, 

несводимы друг к другу; и наконец, что не можем 

покинуть мир и занять за его пределами позицию 

всеобъемлющего “взгляда из ниоткуда”, который 

склеивает всю теорию и процессы» [13, c. 27]. В 

результате Ло обращается к возможности построения 

некогерентных методов (non-coherent methods) как 

новых способов исследования социального бытия. 

Ф. Хатчинсон, Р. Рид и У. Шэррок радикальны в 

своём понимании того, что такое социология. В 

совместной книге «There Is No Such Thing as a Social 

Science: In Defense of Peter Winch» (‘Нет такой вещи, как 

социальная наука: в защиту Питера Уинча’) они вслед за 

британским философом Питером Уинчем [14] полагают, 

что основные вопросы социальной науки являются не 

эмпирическими (в том виде, какими мы их находим в 

естественных науках), а философскими, и что они 

«логически отличны от тех, которые встречаются в 

естественных науках» [15, с. 6], то есть по сути своей 

социология не наука, а философия. 

На основании сказанного выше, в посткритической 

теоретической социологии можно выделить две 

тенденции: первая тенденция – это тенденция по 

превращению социологии в постфилософскую 

социологию (Н. Луман, Дж. Урри, Б. Латур, а также 

Н. Элиас, П. Бурдье), и вторая – это тенденция по 

отстаиванию философской сущности социологии (Дж. 

Ло, Ф. Хатчинсон, Р. Рид, У. Шэррок). 

В качестве вывода необходимо отметить следующее: 

1) докритическая теоретическая социология 

(О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, Дж. С. Милль, 



   
39  

 

 

 

 

 

Scientific Journal, Virtus, May # 2, 2015 

М. Вебер, В. Дильтей, В. Виндельбанд, Г. Риккерт) 

представляет собой рефлективную социальную 

философию, то есть социальную онтологию; 

2) критическая теоретическая социология (К. Маркс, 

К. А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн, представители 

критической теории) представляет собой ценностную 

социальную философию, то есть социальную 

аксиологию; 

3) в посткритической теоретической социологии 

наблюдаются две тенденции: первая, направленная на 

разрыв отношений социологии с философией и 

возникновение так называемой «постфилософской 

социологии» (Н. Элиас, Н. Луман, П. Бурдьё, Дж. Урри, 

Б. Латур); вторая, направленная на признание 

социологии в качестве философии, как на частном – 

методологическом уровне (Дж. Лоу), так и на более 

общем (Ф. Хатчинсон, Р. Рид, У. Шэррок). 

В целом на поставленный в начале исследования 

вопрос «Является ли теоретическая социология 

философией?» можно ответить утвердительно и, в 

сущности, признать теоретическую социологию 

философией. Каковы последствия такого признания 

могут быть, пока не ясно. Ясно другое, если социология 

хочет быть отдельной наукой, а не философией, 

философия социологии должна чётко очертить 

дисциплинарные границы социологии, чтобы впредь не 

было никаких философских и теоретических 

возможностей для смешения социологии, по крайней 

мере, в её теоретической части, и философии, особенно 

социальной. 
Литература 

1. Швырёв В. С. Теория / Владимир Сергеевич Швырёв // 
Энциклопедия эпистемологии и философии науки. – М.: 
Канон+; РООИ Реабилитация, 2009. – С. 973-975. 

2. Morkuniene J. Social Philosophy: Paradigm of Contemporary 
Thinking / Jurate Morkuniene. – Washington: The Council for 
Research in Values and Philosophy, 2004. – 236 p. 

3. Философские вопросы теоретической социологии: учебное 
пособие / В. Я. Ельмеев, Ю. И. Ефимов, И. А. Громов, Н.А. 
Пруель, М. В. Синютин [и др.]; под общ. ред. В. Я. Ельмеева и 
Ю. И. Ефимова. – СПб.: Изд-во С.-Петер. ун-та, 2009. – 743 с. 

4. Social Philosophy. – URL: http://socialsciences.exeter.ac.uk/ 
sociology/research/socialphilosophy/ (accessed 24.05.2015). 

5. Постнаука. О проекте.-Режим доступа: http://postnauka.r
u/about (дата обращения: 30.04.2015). 

6. Вахштайн В. 5 книг о посткритической социологии / 
Виктор Вахштайн // Постнаука. – Режим доступа: 
http://postnauka.ru/books/3745 (дата обращения: 30.04.2015). 

7. Момджян К. Х. Социальная философия / Карен 
Хачикович Момджян // Новая философская энциклопедия: в 4 
тт. – Т. 3. Н-С. – М.: Мысль, 2010. – С. 609-611. 

8. Уолцер М. Компания критиков: социальная критика и 
политические пристрастия ХХ века: [пер. с англ.] / Майкл 
Уолцер. – М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999. 
– 360 с. 

9. Немцев М. Ю. Современная критическая теория: 
понятие и генезис / Михаил Юрьевич Немцев // 
Интеллектуальный потенциал Сибири для развития России: 
философия–наука–образование: сб. ст. Всеросс. науч. конф. 
Сибирский философский семинар. - Красноярск: СФУ, 2012. – 
С. 32-35. 

10. Вахштайн В. Социология вещей и «поворот к 

материальному» в социальной теории / Виктор Вахштайн // 
Социология вещей: сборник статей / под ред. В. Вахштайна. – 
М.: Изд. дом Территория будущего, 2006. – С. 7-39. – 
(Университетская библиотека Александра Погорельского). 

11. Kilminster R. Norbert Elias: Post-philosophical Sociology / 
Richard Kilminster. – N.Y.: Routledge, 2007. – 210 p. 

12. Попов С. Рецензия на книгу: Law J. After Method: Mess in 
Social Science Research. London: Routledge, 2004 / Сергей Попов // 
Социология власти. – 2014. – № 1. – С. 262-266. 

13. Ло Дж. После метода: беспорядок и социальная наука / 
Джон Ло; пер. с англ. С. Гавриленко, А. Писарева и П. Хановой. – 
М.: Издательство Института Гайдара, 2015. – 352 с. 

14. Уинч П. Идея социальной науки и её отношение к 
философии / Питер Уинч; пер. с англ. М. Горбачёва, 
Т. Дмитриева. – М.: Русское феноменологическое общество, 
1996. – 107 с. 

15. Hutchinson P., Read R., Sharrock W. There Is No Such 
Thing as a Social Science: In Defense of Peter Winch / Phil 
Hutchinson, Rupert Read, Was Sharrock. – Aldershot; Burlington: 
Ashgate, 2008. – 148 p. 

References 
1. Shvyrev V. S. Teoriya / Vladimir Sergeevich Shvyrev // 

Enciklopediya epistemologii i filosofii nauki. – M.: Kanon+; ROOI 
Reabilitaciya, 2009. – S. 973-975. 

2. Morkuniene J. Social Philosophy: Paradigm of Contemporary 
Thinking / Jurate Morkuniene. – Washington: The Council for 
Research in Values and Philosophy, 2004. – 236 p. 

3.  Filosofskie voprosy teoreticheskoi sociologii: uchebnoe posobie 
/ V. Ya. Elmeev, Yu. I. Efimov, I. A. Gromov, N. A. Pruel, 
M.V. Sinyutin [i dr.]; pod obsh. red. V. Ya. Elmeeva i Yu. I. 
Efimova. – SPb.: Izd-vo S.-Peter. un-ta, 2009. – 743 s. 

4. Social Philosophy. – URL: http://socialsciences.exeter.ac.uk/ 
sociology/research/socialphilosophy/ (accessed 24.05.2015). 

5. Postnauka. O proekte. – Rezhim dostupa: 
http://postnauka.ru/about (data obrasheniya: 30.04.2015). 

6/ Vahshtain V. 5 knig o postkriticheskoi sociologii / Viktor 
Vahshtain // Postnauka.-Rezhim dostupa: 
http://postnauka.ru/books/3745 (data obrasheniya: 30.04.2015). 

7. Momdzhyan K. H. Socialnaya filosofiya / Karen Hachikovich 
Momdzhyan // Novaya filosofskaya enciklopediya: v 4 tt. – T. 3. N-
S. – M.: Mysl, 2010. – S. 609-611. 

8. Uoltser M. Kompaniya kritikov: socialnaya kritika i 
politicheskie pristrastiya XX veka: [per. s angl.] / Maikl Uoltser. – 
M.: Ideya-Press, Dom intellektualnoi knigi, 1999. – 360 s. 

9. Nemcev M. Yu. Sovremennaya kriticheskaya teoriya: ponyatie 
i genezis / Mihail Yurievich Nemcev // Intellektualnyi potencial 
Sibiri dlya razvitiya Rossii: filosofiya–nauka–obrazovanie: sb. st. 
Vseross. nauch. konf. Sibirskii filosofskii seminar. – Krasnoyarsk: 
SFU, 2012. – S. 32-35. 

10. Vahshtain V. Sociologiya veshchei i «povorot k 
materialnomu» v socialnoi teorii / Viktor Vahshtain // Sociologiya 
veshchei: sbornik statei / pod red. V. Vahshtaina. – M.: Izd. dom 
Territoriya budushego, 2006. – S. 7-39. – (Universitetskaya 
biblioteka Aleksandra Pogorelskogo). 

11. Kilminster R. Norbert Elias: Post-philosophical Sociology / 
Richard Kilminster. – N.Y.: Routledge, 2007. – 210 p. 

12. Popov S. Recenziya na knigu: Law J. After Method: Mess in 
Social Science Research. London: Routledge, 2004 / Sergei Popov // 
Sociologiya vlasti. – 2014. – № 1. – S. 262-266. 

13. Lo Dzh. Posle metoda: besporyadok i socialnaya nauka / 
Dzhon Lo; per. s angl. S. Gavrilenko, A. Pisareva i P. Hanovoi. – 
M.: Izdatelstvo Instituta Gaidara, 2015. – 352 s. 

 

http://socialsciences.exeter.ac.uk/
http://socialsciences.exeter.ac.uk/sociology/
http://socialsciences.exeter.ac.uk/sociology/


  
40 
 

 

 

 

 

Scientific Journal, Virtus, May # 2, 2015 

14. Uinch P. Ideya socialnoi nauki i ee otnoshenie k filosofii / 
Piter Uinch; per. s angl. M. Gorbacheva, T. Dmitrieva. – M.: 
Russkoe fenomenologicheskoe obshestvo, 1996. – 107 s. 

15. Hutchinson P., Read R., Sharrock W. There Is No Such 
Thing as a Social Science: In Defense of Peter Winch / Phil 
Hutchinson, Rupert Read, Was Sharrock. – Aldershot; Burlington: 
Ashgate, 2008. – 148 p. 

 

Rayhert K.W., 

candidate of philosophical sciences, 

associate professor of the department of philosophy of natural sciences faculties, 

Odessa I. I. Mechnikov National University, virate@mail.ru 

Ukraine, Odessa 

THEORETICAL SOCIOLOGY AS PHILOSOPHY 

The aim of the paper is to find out whether the theoretical sociology is a philosophy. The author of the paper comes to the 

following propositions: the pre-critical theoretical sociology is a reflective social philosophy, i.e. a social ontology; the critical 

theoretical sociology is a value social philosophy, i.e. a social axiology; the post-critical theoretical sociology has two trends: 

1) the post-critical sociology as a post-philosophical sociology, and 2) the post-critical sociology as a philosophy. 
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Постановка проблеми. Нині втрачаються традиційні 

рамки будь-яких феноменів, ідей, термінів. Сучасний світ, 

що науковці часто називають постмодерним, нестабільний і 

крихкий – як з обивательської, так і з дослідницької точки 

зору.  

Мета роботи. За таких умов пояснення сутності понять, 

термінів і трактувань стає не абстрактним предметом 

аналізу, а необхідним для самовизначення індивіда у 

парадигмі буття. Ким є актор у сучасному світі? Яким 

компонентам і параметрам відповідає цей фах? Чи є нині 

місце для актора-митця? Як співвідносяться у професійній 

діяльності актора поняття мистецтва та ремесла? 

Викладення основного матеріалу. Аналіз досліджень і 

публікацій показав, що сутності поняття «актор» 

присвячена значна кількість праць різних гуманітарних 

галузей, передусім, мистецтвознавства, культурології, 

педагогіки, психології. Неможна не згадати роботи 

провідних діячів епохи становлення принципів сучасного 

вітчизняного професійного театру – К.С. Станіславського 

та Л.С.Курбаса, і новітні розробки, зокрема, І.О. Бориса. 

Проте чіткого визначення місця актора у координатній 

системі, яку можна назвати «мистецтво – ремесло», жодне з 

досліджень не надає. Проте той, хто опановує цю професію 

або працює у сфері театру і кіно рано чи пізно стикається з 

необхідністю визначення свого місця у цій системі. 

У повсякденній мові і дослідницьких роботах часто 

використовуються словосполучення «майстерність актора» 

і «ремесло актора». Мета статті - прояснити 

співвідношення зазначених термінів через визначення 

поняття професійної акторської діяльності. 

Словник української мови визначає актора як виконавця 

(професіонала) ролей у театральних виставах [11, с. 30], 

тобто це, передусім, професійна діяльність. На розмовному 

рівні певну професію, фах називають ремеслом [13, с. 500]. 

Податковий кодекс України - єдиний офіційний документ, 

де вдалося знайти тлумачення - розглядає професійну 

діяльність як «участь фізичної особи у науковій, 

літературній, артистичній, художній, освітній або 

викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних 

нотаріусів, адвокатів, арбітражних керуючих 

(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), 

аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи 

архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) 

діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така 

особа не є працівником або фізичною особою 

 - підприємцем та використовує найману працю не більш як 

чотирьох фізичних осіб» [9]. Повертаючись до 

словникового визначення актора, його професійна 

діяльність - праця у театрі, що передбачає певну 

матеріальну винагороду - заробітну платню - й 

оподаткування. 

В Україні офіційно існує поняття професійного 

творчого працівника і творчої діяльності. Такий фахівець – 

це «особа, яка провадить творчу діяльність на професійній 

основі, результатом якої є створення або інтерпретація 

творів у сфері культури та мистецтва» [7]. Окрім цього, 

працівник може публічно представляти вказані твори на 

виставках, шляхом публікації, сценічного виконання, кіно-, 

теле-, відеопоказу тощо, просто бути членом творчої спілки 

або мати державні нагороди за діяльність у сфері культури і 

мистецтва.  

Творча діяльність, згідно закону, - індивідуальна чи 

колективна творчість, результатом якої є створення або 

інтерпретація творів, що мають культурну цінність [7]. 

Пояснення останнього словосполучення документ не 

містить, але судячи з інших параметрів, актор в 

Україні - професійний творчий працівник. Безсумнівно, він 

приймає участь у «створенні або інтерпретації», може 

публічно представляти твори шляхом сценічного 

виконання, та чи завжди його робота є творчістю? 

Зазначимо, що під цим терміном в статті розуміється 

внутрішньо притаманна людині здатність творити – у 

процесі дії викликати до життя що-небудь, давати чомусь 

існування -  і відповідна діяльність. При цьому процес має 

бути осмисленим, адже «вміти творити – це не означає 

вміти лише добре малювати чи добре ліпити... Це означає 

бути також мислителем своєї епохи, свого часу» [4, с. 14]. 

Повертаючись до акторської діяльності, можна додати, що 

«справжнє мистецтво вимагає творчості, а творчість – це 

створення не тільки нового змісту, але й відповідної йому 

художньої форми» [12, с. 54.]. Для актора – це художній 

образ, відтворюваний під час гри, у ролі; або ж – за 

К. Станіславським – створення «життя людського духу» 

ролі і зовнішня передача її в художній формі. Тому «актор 

повинен не тільки внутрішньо переживати роль, але і зовні 

втілювати пережите» [14, с. 34]. 

Щоб претендувати на виконання ролей у театральних 

виставах, людина має відповідати певним стандартам. 

Відомості про кваліфікаційні характеристики професій 

містяться у спеціальних довідниках. Зокрема, справжній 

артист драматичного театру обов’язково повинен мати 

повну вищу освіту відповідного напряму підготовки, а 

У статті досліджується поняття професійної діяльності актора, його місце у системі координат, яку 

умовно можна назвати «мистецтво – ремесло», ставлення до актора як професіонала і його діяльності у 

дослідників. 

Ключові слова: артист, актор, професійна діяльність, акторське мистецтво, акторське ремесло, 

драматичний театр. 
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серед спеціальних кваліфікаційних вимог, якнайменше – 

встановлений навчальним закладом рівень виконавської 

майстерності, виконання ролей у виставах. Водночас, серед 

обов’язків такого робітника драмтеатру – володіння 

необхідними творчими здібностями та акторською 

майстерністю для створення сценічних образів [5].  

Характеристики, яким має відповідати артист кіно, 

передбачені іншим довідником [6]. Там зазначається, що 

такий фахівець – обов’язково з повною вищою освітою 

відповідного напряму підготовки – втілює на екрані 

художній образ діючого персонажу акторськими 

виражальними засобами. При цьому робота має відповідати 

загальному творчому задуму, забезпечувати глибину, 

виразність, художній рівень виконуваної ролі.  

У найзагальнішому розумінні, акторське мистецтво 

творчий процес, результатом якого є створення й втілення у 

спектаклі сценічного образу [1, c. 21]. Дослідники твердять, 

що виконавець уподібнює себе дійовій особі п’єси, а 

ступінь ідентифікації актора з образом (здатність до 

перевтілення) є одним з показників володіння акторським 

мистецтвом, одним з різновидів виконавської творчості. 

К.С.Станіславський вкладає у поняття акторського 

мистецтва три складові: мистецтво переживання, мистецтво 

уявлення і ремесло. Під першим він розумів техніку, коли 

актор під час кожного виступу переживає емоції свого 

персонажу і діє відповідно до них, під другим – відтворення 

готових відчуттів, що переживаються під час роботи над 

собою, зовнішній малюнок ролі.  

Без мистецтва уявлення неможлива акторська 

імпровізація, а без неї і здатності до переживання 

виконавець ролі буде лише ремісником. «У той час як у 

мистецтві переживання і в мистецтві уявлення процес 

переживання неминучий, в ремеслі він не потрібен і 

випадковий. Актори цього толку не вміють створювати 

кожну роль окремо. Вони не вміють переживати і природно 

втілювати пережите. Актори-ремісники вміють лише 

доповідати текст ролі, супроводжуючи доповідь раз і 

назавжди виробленими прийомами сценічної гри» [14, 

с. 40], які ще називають акторськими штампами. В 

уявленнях Станіславського, у справжнього актора не має 

права бути ремісником, проте спеціалісти такого типу часто 

бувають впевнені, що вони служать справжньому 

мистецтву. «Ця раз і назавжди зафіксована маска почуттів 

скоро зношується, втрачає свій нікчемний натяк на життя і 

перетворюється на простий механічний акторський штамп, 

трюк або умовний зовнішній знак. Довгий ряд таких 

штампів, раз і назавжди встановлених для передачі кожної 

ролі, утворює акторський образотворчий обряд, або ритуал, 

який супроводжує умовний доповідь тексту п’єси. Всіма 

цими зовнішніми прийомами гри актори ремісничого 

штибу хочуть замінити живе, справжнє, внутрішнє 

переживання і творчість. Але ніщо не зрівняється з 

істинним почуттям, а воно не піддається передачі 

механічними прийомами ремесла» [14, с. 41]. 

Учень Л. Курбаса М. Верхацький, коли у 1960-х роках 

колишні березільці готували спадщину режисера для 

публікації, висловлював побоювання, що у його терміни 

кожен вкладає свій зміст, не заглиблюючись у суть. Він 

ставив собі за мету якнайточніше донести її до своїх 

сучасників [8, с. 307-327]. На його думку, суть 

«перетворення» – «це поетичне відображення ідей і змісту 

драматичного твору, окремих його сцен або дійових за 

змістом, завершених уривків життя персонажів у якісно 

новому, сценічному виявленні. Цього дійового, емоційного 

сценічного виявлення (перетворення) можна досягти 

різноманітними театральними засобами і прийомами або й 

сукупністю засобів і прийомів, метафорами, алегоріями 

тощо. Справжні перетворення – завжди глибокі за змістом, 

яскраві за формою, різноманітні й своєрідні, зумовлені 

конкретним матеріалом п’єси й творчою індивідуальністю 

митців сцени. Перетворення є щоразу новим оригінальним 

виявом, новою знахідкою. Канони, догми і рецепти 

несумісні з перетворенням» [3, с. 18].  

Видатний мово- і театрознавець Юрій Шевельов писав, 

що курбасівський театр «не намагається відтворювати 

життя. Його інтонації й жести умовні. Настанова на те, щоб 

театр не фотографував звичне, а виривав його з контексту, 

щоб він не ілюстрував літературний твір, а щоб говорив 

своєю мовою, мовою театру як такого. Щоб зміст вистави 

був створений саме такими засобами. Тому жести й пози 

застигають, на кілька секунд кам’яніють, вони живуть не 

кожний у собі, а в співгрі з жестами інших акторів на сцені. 

Тому не разять маски. І публіка тут, виступає співтворцем, 

дарма що лишається на своїх місцях» [16, с. 79]. 

Ю. Шевельов наводить приклад протилежного 

театру-Стратфордський, де «актори так чудово витренувані, 

але на штампи». «Принаймні вони прекрасно треновані, 

особливо в дикції (що має велике значення в творах 

Шекспіра), вони не складаються з наспіх збитих збиранин, 

сколочених ad hoc на одну виставу, вони творять ансамбль, 

вони мають сенс стилю. Але ні одна жінка не може дати 

більше, ніж вона може, і годі сподіватися театральних 

експериментів від них, як і взагалі від театрів 

ілюстративного типу. Не вважати ж за експеримент те, що 

час від часу яку-небудь п’єсу Шекспіра вдягають у строї 

іншої доби! Інтерпретативний театр з своєї природи 

націлений на експерименти. Це театр суцільного 

об’явлення. Ілюстративний театр-традиційний, і традиція 

легко перетворюється на штамп» [16, с. 81]. 

Дослідники пишуть, що в роботі над класичною і 

сучасною драматургією у «Березолі» виховувався 

«універсальний високопрофесійний актор-інтелектуал, 

який досконало володів духовною спадщиною минулого й 

усіма засобами сучасної сценічної виразності. 

Використовуючи яскраві і гострі художні прийоми, 

березільський актор грав у трагедії, комедії, музичному й 

сатиричному ревю, агітаційному політичному видовищі. У 

творчості Курбаса і його акторів відбулося схрещення 

різних театральних стилів. Поєднання національної 

пародійно-бурлескної традиції та експресіоністської 

загостреності дало театральному мистецтву своєрідний 

український гротеск» [15, с. 15]. Продовження художньої 

традиції Л. Курбаса віддзеркалюється у фільмах сучасників 

– С. Ейзенштейна, О. Довженка. Більшість акторів Курбаса 

успішно працювали в кіно (А. Бучма, Н. Ужвій, 

О. Перегуда, П. Масоха тощо). «Романтична окриленність 

та експресіоністька загостренність їх акторського тривання 

в кадрі свідчить насамперед про бездоганний акторський 

вишкіл, який досягався Курбасом за рахунок наполегливої 

студійної праці не лише над голосом і пластикою, а й 

мімодрамами, в яких акторові потрібно було створювати 

виразний зовнішній малюнок ролі. Таким чином, 

професійна вправність курбасівського актора 

вдосконалювалась, немов у своєрідних сценках-епізодах 

німого кіно» [15, с. 15]. Тобто, без акторського вишколу 

«перетворення» неможливе. 

Тотожними творчим методом – за висловлюванням 

Ю. Шевельова – користувався відомий український 

кінорежисер Ю.Іллєнко. Зокрема, у фільмі «Вечір на Івана 

Купала» за Гоголем, який «не імітує, не цитує поодиноких 
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засобів Курбаса, але є в ньому три вирішальні складники, 

що кореняться в Курбасовій традиції, що становлять її суть: 

не повторення і не відтворення життя, а його 

ПЕРЕтворення; перетворення засобами конденсованої 

театральности (як це сказати для кіна – кінарности?); 

філософський (у випадку Іллєнка – історіософський) зміст 

кожного образу, кожного деталю, коли глядач мусить 

співмислити й самостійно мислити, фільм живе 

Курбасовим, творчим пафосом, його традицією вічного 

розриву з традиціями. Дух Курбаса, істотні риси його 

стилю, методу й погляду на мистецтво ожили, отже, десь 

1969 року, коли Іллєнко робив свій фільм. І сьогодні фільм і 

Іллєнко живі й дивляться в майбутнє» [Цит за. 3, с. 18]. 

Ю.Іллєнко, що закінчив ВДІК як оператор, а потім 

перейшов до режисури і написання сценаріїв, наголошував 

на важливості рівнозначності компонентів виразності у кіно 

– чи це гра актора, чи колір, чи звук. Той, хто хоче створити 

фільм, має володіти матеріалом створення образу, куди 

входять, зокрема, драматургія, звукозорова композиція. 

«Дуже хотілося подивитись, який він кінематограф з тогу 

боку камери, і я переконався на власному досвіді, що 

актора треба берегти та створювати для нього всі необхідні 

умови для нормальної роботи, бо часто він – головна особа, 

що визначає авторський задум, найкоштовніший та 

незамінний матеріал для створення пластичного образу. І 

вже пізніше, коли я знімав як оператор, моїм гаслом було: 

«Хай акторові буде зручно». Я йшов на усе задля цього. Та, 

безперечно, коли всі потреби актора задовольнялись, моє 

ставлення до його поведінки у кадрі було досить 

вимогливим і жорстоким. Вже потім, випробовуючи себе як 

актора, я торкнувся і драматургії, сам писав. І от, доречи, 

результат: сценарії «Білого птаха» ті «Мріяти і жити» 

написано разом з актором Іваном Миколайчуком. Так через 

школу усіх трьох професій я переконався, що всі вони – 

одна професія» [10, с. 368].  

Актор у кіно – елемент пластичного образу, поруч із 

активністю пейзажу, часом, ритмом. Існує різниця між його 

місцем і роллю, порівняно з театром. Ю.Іллєнко констатує, 

що деякі актори не розуміють, що у кадрі працює комплекс 

виражальних засобів, і режисерові, наприклад, іноді 

потрібна фактура непрофесійних виконавців, але мистецтво 

фахівця неможливо переоцінити або замінити. «Треба 

прагнути досягти контакту всіх членів групи в межах 

єдиного задуму, концепції, запропонованої режисером. 

Мені здається, що актор – це мій друг, з ним я йду у 

розвідку, і ми, йдучи, залишаємо старшині усі свої папери, 

медалі, звання, зостається тільки оголена людська суть. 

Просто люди…» [10, с. 374]. Місце і роль актора 

Ю. Іллєнко називає найважливішими у визначенні 

загального пластичного малюнку фільму. «Я користуюсь 

терміном «людський пейзаж фільму». Це той самий 

ансамбль. Мається на увазі співвідношення акторів за їх 

внутрішнім наповненням, за виконавською манерою, за 

зовнішністю і т. ін. Я обираю актора насамперед як частку 

ансамблю» [10, с. 373]. Сучасні дослідники підкреслюють, 

що акторське мистецтво вимагає володіння комплексом 

професійних складових (здатністю до внутрішнього й 

зовнішнього перевтілення, гарною пам’яттю, інтелектом, 

уявою і фантазією, працездатністю, рухливою психікою, 

спостережливістю, імпровізаторською майстерністю, 

певними фізичними даними), які можна набути у процесі 

профільного навчання, але деякі з них є вродженими. У 

цьому аспекті, як вважається, можна говорити про 

схильність людини до акторської професії. «Це нерідко 

призводить до формування думки про нібито абсолютно 

таємничий характер роботи над сценічним образом і 

підсвідомо – інтуїтивну основу акторської майстерності. Ці 

характеристики, безсумнівно, присутні, але часом їх 

значення надмірне гіпертрофується, тому в роботі над 

роллю в обивательському розумінні надається якийсь 

містичний відтінок. Усе, що належить до сфери інтуїції в 

акторському мистецтві, так само, як і інші її елементи, 

залежить не тільки від природної обдарованості, а й від 

засвоєних у процесі освіти «школи» і практичного 

театрального досвіду акторських технік. Їх органічна 

присутність в акторському мистецтві поряд з інтуїтивними 

складовими дає можливість синтезувати у творчості 

раціональне й емоційне начало, вчить володіти на сцені 

«своїми пристрастями, котрі у разі нескорення панують» [1, 

c. 21-22].  

Для становлення актора як митця не менш важлива 

наявність власного життєвого досвіду, що допомагає 

переживати або уявляти відчуття, необхідні для певної ролі. 

«Професія актора – це частина, дзеркало, збільшувальне 

скло, відображення тієї картини життя, де реальність 

розчиняється в природі вічної системи буття. Усвідомивши 

себе як частину великого простору космосу, актор обирає 

шлях до своєї професії через постійно діючу захисну 

систему власного існування в реальному житті (…) 

Створити світ існування поза реальним світом – це 

переживати або уявляти відчуття, необхідні для певної ролі, 

професійна вимога до актора» [2, с. 10], – наголошують 

сучасні педагоги, застерігаючи майбутніх митців театру і 

кіно обирати форму – ремісництво – замість змісту, тобто 

мистецтва.  

«Актор – єдина в людській цивілізації істота, яка в 

живому плані може дати модель віддзеркалення носія 

інформації людини майбутнього, людини нового 

покоління» [2, с. 11], він акумулює інформацію минулого, 

обробляє сучасністю і надає варіанти розвитку подій у 

майбутньому, що завжди викликало інтерес людства, 

цікавить і понині. Але такі місце та роль професії актора 

драматичного театру і кіно у ХХІ столітті можливі лише за 

умов, коли людина з вищою освітою буде суміщати 

природний талант, майстерне знання і виконання 

акторських технік, уміти переживати або уявляти відчуття і 

постійно самовдосконалюватись. 

Висновки. Розглядаючи поняття професійної діяльності 

актора, можна дійти висновку, що на сучасному етапі вона 

формалізована законами і підзаконними актами, а це чітко 

вказує на її утилітарність. В такому розумінні професія 

тяжіє до ремісництва, хоча наявність «творчих здібностей» 

також передбачена офіційними документами. Водночас, 

театральні і кінодіячі одностайні: без акторського 

мистецтва неможливі ані вистава, ані фільм. Проте 

природного таланту для його появи недостатньо, необхідне 

напрацювання елементів акторської техніки. 

Питання, ким є актор у сучасному світі, неможливо 

розв’язати в одній статті, кожен компонент і параметр, 

яким має відповідати цей фахівець потребує ретельного 

вивчення не лише в економічному чи педагогічному 

ракурсі, але – і це найголовніше – як об’єкт 

мистецтвознавчий. Такі проблеми планується розкрити у 

наступних розвідках. 
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Постановка проблеми. Як прояв естетичної 

свідомості, як його діалектико-структурна частина, 

втілюючи у собі досконалість, ідеал являє найвищу 

мету, до якої прагне особистість. Поняття ідеалу може 

носити і більш широке значення, наприклад суспільний 

або політичний ідеал. Проте таке його значення, як 

суспільного чи політичного, не має духовно-

практичного виміру, оскільки, на відміну від 

естетичного ідеалу – не звернене до емоційної та 

чуттєвої сфери життя людини. Естетичний ідеал, як 

прояв естетичної свідомості не існує просто як принцип, 

а завжди постає в конкретно-чуттєвому образі і тому є 

дійсністю. «Ідеал – це ідея, яка розглядається з боку її 

існування, що співвідноситься з поняттям. Ідеалом є, як 

наслідок, дійсність у своїй найвищий істині» [1, с. 143]. 

В історії філософської думки ідеал завжди мав чітко 

виражений естетичний вимір. Проте не завжди 

розумівся як такий. Говорячи про ідеальне, дуже 

важливим для нас є питання про онтологічне 

співвідношення ідеї та ідеалу в історії філософії, а також 

значення такого співвідношення для становлення і 

формування естетичної свідомості в історико-

філософському і культурологічному контексті. Навіть 

вживаючи термін «ідеальне» не зовсім зрозуміло, чи то 

мова іде про ідеал, чи про ідею. Нас перш за все будуть 

цікавити метафізичні підвалини естетичного ідеалу 

(метафізика ідеалу), діалектика ідеї та ідеалу, проблема 

народження та становлення ідеалу в історії у 

діалектичній єдності з естетичною свідомістю, а не 

тільки те, яким чином ідеал втілювався у художніх 

практиках світової культури. Виявлення суттєвих рис 

ідеалу, та метафізичних умов його існування у 

суспільно-історичному просторі надасть можливість не 

тільки фундаментально осягнути естетичний процес 

пост-культури, але й наблизитись до позитивного 

способу метафізичного дискурсу; за допомогою 

метафізики ідеалу – виявити естетичний критерій 

сучасного мистецтва, бо сучасний естетичний процес 

виявляє ідеал як проміжний засіб, який може 

змінюватися від людини до людини. 

Треба зазначити, що тривалий час проблема 

естетичного ідеалу в естетичній науці не досліджувалася 

безпосередньо як така, а тільки у контексті художньої 

культури та засобів вираження ідеалу (В. Бранський 

«Мистецтво і філософія», Д. Вейз «Часи постмодерну», 

А. Грякалов «Структуралізм в естетиці», Т. Любімова 

«Трагічне як естетична категорія», Г.Локарєва «Про 

співвідношення категорії піднесеного і його 

модифікацій та естетичного ідеалу», О. Соболь 

«Постмодерн і майбутнє філософії»). Але були і спроби 

поглянути на проблему ідеалу у контексті метафізичного 

дискурсу (В.Іванов «Практика і естетична свідомість», 

Е. Іл'єнков «Про естетичну природу фантазії», 

А. Канарський «Діалектика естетичного процесу: 

діалектика естетичного як теорія чуттєвого пізнання», 

А. Лосєв «Історія античної естетики», Г. Лукач 

«Своєрідність естетичного», В. Петров-Стромський 

«Естетика норми, естетика ідеалу, естетика 

віртуальності»). У самому першому наближенні 

естетичний ідеал також можна визначити як ідеал краси, 

проблемі якого, за загальним визначенням 

ХV Міжнародного естетичного конгресу, у наш час 

приділяється дуже мало уваги; ця проблема опинилась 

на окраїнах естетики.  

Мета роботи. Краса, як центральна естетична 

категорія знов потребує визначення. Проте розуміння 

проблеми краси неможливе без відносно чіткого 

уявлення про естетичний ідеал, який є базовою ланкою 

естетичної свідомості. 

У зв'язку з цим виникає необхідність, перш за все, 

простежити історичний розвиток естетичного ідеалу.  

Виклад основного матеріалу. У тій чи іншій мірі 

проблема ідеалу, як прояву естетичної свідомості 

зустрічається вже в античній парадигмі у вигляді 

проблеми прекрасного.  

Такий ідеал в певному сенсі вперше стає предметом 

метафізичного дискурсу, хоча і не набуває об'єктивно-

онтологічного статусу, який мали Платонівська ίδέα , 

або Νους Аристотеля. Тому, ведучи розмову про 

народження естетичного ідеалу в античності, треба 

зазначити, що ідеал не розглядався як такий, що має 

самостійну базу свого існування, і умовно про ідеал в 

античності можна казати як про ідел-красу.  

Філософська проблема естетичного ідеалу в античну 

добу народжується в контексті діалектичного 

протистояння ідеального та реального. Вже Сократ 

розуміє, що є прекрасне само по собі і що таке прекрасне 

відрізняється від прекрасних предметів нескінченно 

У статті розглядається історико-філософська проблема естетичного ідеалу, як прояву естетичної 

свідомості. Естетичний ідеал досліджувався тільки у контексті художньої культури, тому він потребує 

свого онтологічного визначення. 

Головним висновком є те, що процес розвитку естетичної свідомості може бути описаний з точки зору 

опозиції «ідеал – реальність». Це виявляє риси ще не створеної естетики майбутнього, де естетична 

свідомість та розуміння краси будуть валідні у межах нової діалектики естетичного ідеалу. 

Ключові слова: естетичне, естетична свідомість, ідеал, краса, метакатегорія, реальність. 
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різноманітних. Знавець античності О.Ф. Лосєв писав про 

це так :»Людський геній вперше починає відчувати 

самостійність розумного, ідеального, вперше відрізняє 

ідеальне від реального і в цьому ідеальному з'являється 

своя життєвість та доля» [2, с. 205]. Вперше ідеальне 

(краса) стає принципом речей (arche). Але у Сократа ми 

ще не зустрічаємо розуміння предметного, структурного 

боку естетичної свідомості, який би надав онтологічного 

значення ідеалу-красі. Проте такого значення набуває 

благо, як те, до чого необхідно прагнути людині за для 

досягнення певної гармонії у світі.  

Певну онтологізацію ідеал-краса як фунда-

ментальний стрижень естетичної свідомості набуває в 

філософії Платона. Завдяки інтегральному розумінню 

категорії Ідеї, ідеал-краса виступає не просто 

трансцендентним світом, а таким світом, який придбав 

спосіб свого наочного існування через Ідею завдяки 

«свідомості». Імпліцитно естетичний ідеал стає 

телеологічним, а отже вбирає в себе значення ідеалу як 

такого; як структурної та визначальної одиниці 

естетичної свідомості. «Платонівська ідея є доволі 

певний синтез космологічної речності і антропологічної 

«души», або «свідомості», мети. Краса не є у нього ні 

елемент, або стихії, ні числа, ні форми, але – ідеї, світ 

ідей» [2, с. 311]. Якщо в грецькому епосі ідеал-краса 

поставала у вигляді речей (синтез ідеального та 

матеріального), а у ранніх античних філософів – у 

вигляді матеріального космосу, який можна побачити 

або відчути, то у Платона та Сократа ідеал-краса теж 

виступає як космос, але космос не матеріальний, а 

логічний. Далі виникає топологічне питання ідеалу, у 

відповідь на яке Платон розробляє власне розуміння 

категорії калокагатія (calocagathia), яка об'єднує видимі 

(тілесні) та невидимі (душевні) стихії, що створюють 

особливе буття, коли тілом стає розум, життя, душа та 

мудрість. Таке буття і є ідеал-краса, яка ейдетично 

втілена в людині. «Під калокагатією Платон розуміє 

здійснений ідеал краси, у якому вже не розрізняється 

нічого ідеального або матеріального і яка є повна 

філософська свобода духу та тіла, коли те та інше не 

тільки не суперечить одне одному, але навіть і не чим не 

відрізняється одне від іншого»[3, с. 258].  

В античній філософії ідеал набуває одну з головних 

своїх рис – це недосяжність його кінцевої реалізації. 

Після Платона онтологічна естетика суто ідеального 

прекрасного потребувала нового метафізичного 

підґрунтя, яким став Ум (Νους) Аристотеля. Все те 

внутрішнє, що складає розум людини, розумова 

діяльність людини співпадає з тим зовнішнім, до чого 

вона прагне. Співпадіння такого зовнішнього та 

внутрішнього в умі і є ідеальним буттям. Тому і в Умі 

прекрасним є те, що мислиться і те, що (хто) мислить. 

Більш того, прекрасним є навіть нескінченне досягнення 

паритету між тим, що мислиться та тим що, або хто 

мислить. Якщо, за Аристотелем, це відбувається цілком 

у межах Ума, то інтелектуальне споглядання та життя в 

цілому суть одне й теж саме. Така, майже недосяжна 

єдність (гармонія) у межах Ума – є ідеал-краса, але ще 

не суто ідеал естетичний як такий (як універсальний), 

хоча він, як ми побачили, діалектично фундується в 

онтологічних межах естетичної свідомості (ідейний 

світ). Зважаючи на це, в якості естетичної свідомості 

художня практика античності імпліцитно напрацювала 

принцип саме антропної пластичності, що 

розповсюджувався на весь Універсум. Античні Ум, 

космос, світ ідей мали пластичність (метафізичний 

ідеал-краса), що відкривало шлях до конкретно-

чуттєвого відображення (суто естетичний досвід).  

Довершена, ідеальна людина, в якій гармонійно 

поєднувалися прекрасний внутрішній зміст і чудова 

зовнішність, гармонія душі і тіла – усе це знаходило своє 

місце в метафізичних розбудовах античності. Але, на 

чому може ґрунтуватися онтологія ідеалу, коли ідеальна 

людина одночасно є і Богом, Абсолютом (Боголюдина), 

як його уявляла середньовічна християнська парадигма і 

як його розуміють нинішні християни? Вже у власному 

розумінні Святої Трійці святий Григорій Нісскій (IV ст. 

н.е.) відходить від неоплатонічного вчення, що 

розглядало три головні іпостасі ідеального світу – 

Єдине, Ум та Мирову Душу – як своєрідні сходинки 

довершеності. Людина у такому разі розглядалась 

носієм образу ідеалу. «Якщо Бог – повнота благ, а та 

(людина) – його образ, то образ у тому і має подібність 

первообразу, щоб мати будь-яке благо. Як наслідок в нас 

є ідея будь якої краси…» [4, с. 217] Такі Представники 

християнської думки, як Августін, Тертуліан, Абєляр, 

Фома Аквінський та інші, загальним для себе вважали 

те, що естетичне можливе лише як результат 

одухотворення світу та людини Богом або абсолютною 

ідеєю, Ідеалом. Прекрасне має божественну етіологію і 

укорінене в бутті як таке, що має світло Бога на 

конкретних речах і явищах суспільного та особистісного 

буття .Тобто Абсолют, маючи першорядне значення, 

містить ідею краси, і через неї онтологізує себе як ідеал 

естетичний. Весь естетичний вимір буття центрується 

навколо Бога як носія чистої духовності. Божественна 

сутність стає естетичним ідеалом та підлягає естетичній 

рецепції, хоча і не остаточній. Таким чином в середні 

віки естетичний ідеал набуває універсального значення. 

Людина могла наблизитись до ідеалу лише тією мірою, 

якою відмовлялася від того, що не притаманне Богу як 

ідеалу. «Так будьте довершені, як довершений Отець 

ваш Небесний» (Мат.5:48). 

Ідеал християнина – життя у Христі і заради Христа. 

Без допомоги Господа людина не може нічого, тому і 

досягнення ідеалу є сінергійним процесом – співпраці 

Ідеалу та особистості, яка прагне наблизитись до Нього. 

Це крок до сакрального, духовно-чуттєвого існування 

особистості в бутті-знанні ідеала, де релігійна свідомість 

набуває характеру естетичної. Вираження такого ідеалу 

було необхідним, бо сам Бог став тілом з плоті та крові, 

але – і майже неможливим, бо Абсолют не підлягає 

остаточній рецепції. Тому виникає необхідність 

символічного буття ідеалу в естетичній свідомості, що і 

втілено в іконописній традиції і не тільки в ній. 

«Християнство глибоко опрацювало та реалізувало у 

процесі історичного розвитку три основні форми такого 

досвіду надрозумового буття-знання – літургічний, 

містичний та художній»[5, с. 40]. Таким чином, завдяки 

християнству ідеал стає символічним виміром 

естетичної свідомості.  

Подальша еволюція естетичної свідомості не втрачає 

набутого універсального змісту ідеалу. Але і така 
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універсальність естетичного ідеалу залишає простір для 

нових експлікацій. 

Зміна середньовічної парадигми, яка в основі своїй 

була теологічною, на гуманістичну парадигму з її 

антропоцентричною космологією, відбувається на тлі 

онтологічної метаморфози естетичної свідомості. 

Людина епохи Відродження прагнула обґрунтувати і 

себе і матеріальний світ, який її оточував. Але 

обґрунтувати матеріальний світ означало для естетики 

відродження представити його у максимально живому, 

цікавому для відчуттів образі. Естетична свідомість того 

часу набуває характер максимально вираженої 

реальності і водночас має високий ступінь своєї 

ілюзорності. Це поєднання полюсів, які не поєднуються. 

З одного боку, сильне бажання спірітуалізувати чуттєве, 

з іншого – втілити духовне; з одного – наділити людину 

божественними якостями, з іншого – спустити на землю 

божественне. Завдяки цьому естетичний ідеал 

(найідеальніше, найдосконале) розумівся як іманентний 

реальності. Треба тільки виокремити та втілити цей 

ідеал. Колись Творець створив людей ідеально 

прекрасними і завдання художника полягає у тому, щоб 

відшукати сліди цієї красоти та досконалості у масі 

людей далеких від первозданності та втілити їх у своєму 

мистецтві. Таким чином, античний мімєсіс зводиться до 

методу ідеалізації на базі спостереження та аналізу 

конкретної натури. Відродження наполегливо шукало не 

приходящі компоненти ідеального, одночасно 

демонструючи їх апофеоз у художній творчості. 

Естетичний ідеал не рефлексується представниками 

епохи Відродження як тільки трансцендентна 

реальність. А отже теоретично виникає можливість 

говорити про ідеал як такий, що має самостійне 

визначення, позбувшись предикату ідеї або Абсолюту 

при цьому не втрачаючи своїх функцій у межах 

естетичної свідомості. Як наслідок, мистецтво залучає 

ідеал як зразок для того ж мистецтва, що і відбувається 

вже в естетиці класицизму, де поняття «ідеал» здобуває 

самостійного значення і тісно пов'язано з ученням про 

наслідування. В естетиці класицизму модернізується 

античне вчення про наслідування, яке також було 

теоретичною базою естетики Відродження, та доповнює 

наслідування природи наслідуванням ідеалу. Вперше 

мистецтво рефлексує себе через ідеал, завдяки чому 

здобуває специфічну і водночас універсальну функцію – 

функцію ідеалізації буття. Мистецтво класицизму мало 

не тільки відображати природу, а й поліпшувати, 

виправляти, ідеалізувати її. Завдяки такому розумінню 

ідеалу, мистецтво розширювало свої межі, відбувалася 

експлікація ідеалу. Митець міг вже створювати такі 

образи, які не мали прототипів у бутті, наділяючи 

ідеальний образ самостійним буттям. Народжувалась 

справжня онтологія естетичного ідеалу, який поставав у 

конкретно-чуттєвому образі. Стає зрозумілою 

акцентуація уваги на естетичну сутність мистецтва, що 

доведена до нормативізації системи художніх правил. 

Проте протиріччя між ідеалом та реальністю у добу 

Нового часу та класицизму не знімаються, а навпаки 

загострюються. «Різке загострення класових відношень 

до революції (французької – авт.) у філософії знаходить 

відображення у вигляді протиріч між ідеалом, розумом 

та дійсністю»[6, с. 11]. Протиріччя між ідеалом 

гуманізму та бездуховною дійсністю нової доби носить 

відтінок трагічного. І ця трагічність є головною темою 

для мислителів та поетів того часу, підсумком якої є 

заклик до повернення у світ ідеалу. Шиллер у своїй 

поемі «Ідеал та життя» закликає: 

З тісного, задушливого життя 

Йдіть до царства ідеалу. 

Вказане протиріччя утворює центральний пункт всієї 

системи Канта, де воно відображається у 

найрізноманітніших формах. Думки Шиллера про ідеал 

є лише перефразуванням головних положень кантівської 

філософії, бо, як відомо, Шиллер був близький до 

філософії Канта. Ідеал Кант розуміє як поняття, для яких 

немає адекватного об'єкту. А це у свою чергу означає не 

тільки те, що світ у цілому неможливо пізнати, але й те, 

що і у суспільстві немає такого об'єкту і його неможливо 

створити. Тому, за Кантом, ідеал набуває чисто 

функціонального значення і має нормативний характер, 

стаючи нормою і зразком для наслідування: «Як ідея дає 

правила, а ідеал слугує у такому разі праобразом для 

повного визначення своїх копій, і в нас немає іншого 

мірила для наших вчинків, окрім поведінки цієї 

божественної людини в нас, з якою ми порівнюємо себе 

і завдяки цьому виправляємося, ніколи, однак, не маючи 

змоги зрівнятися з нею» [7, с. 502]. Знову виникає 

питання про те, яким саме чином ідеал у Канта 

відноситься до ідеї. Ідеал, за визначенням Канта – це 

чуттєве втілення ідеї – поняття розуму. Вперше ми 

маємо справу з діалектикою естетичного ідеалу та 

чуттєвого пізнання. Ідеал визначає, чим повинен бути 

предмет та слугує для нього метою. Ідеал є фіксована, а 

не аморфна краса. «Неможна мислити ідеал красивих 

квітів, красивого пейзажу» [8, с. 237]. Тільки те, що має 

мету існування у самому собі, що є метою самого себе, 

тобто тільки людина має бути ідеалом краси, так само як 

серед усіх речей у світі (тільки) людство як мисляча 

істота може бути ідеалом довершеності. Мова вже йде 

не про людину-титана, а про те універсальне, що носить 

у собі кожна людська особистість та людство у цілому. З 

огляду на таке розуміння ідеалу, естетична свідомість 

може розглядатися не тільки як така, що має 

трансцендентне, але й трансцендентально-апріорне 

підґрунтя, що у свою чергу має величезне значення для 

розуміння навіть сучасного естетичного процесу з його 

плюралістичними тенденціями у всіх сферах людського 

буття.  

Кант, який принципово розмежував реальність 

трансцендентну «Ding an sich» та трансцендентальну 

(апріорну), надає естетичній свідомості відносно ідеалу 

інтенціонального характеру. Важливою є інтенція 

свідомості, перманентна реалізація того, що принципово 

не реалізується. Естетичний ідеал стає дієвою ланкою 

естетичної свідомості, перетворюючи останню на 

активне джерело творчого потенціалу.  

Завдяки такому розумінню ідеалу, загальновідомий 

гносеологічний парадокс німецького філософа дещо 

нівелюється, якщо розглядати естетику Канта не просто 

як вчення про те, яким чином можливе чуттєве пізнання, 

а як те, завдяки чому цей процес стає можливим. Разом з 

тим, на думку Канта ідеал повинен бути в кожному 

випадку не тільки «загальним», а й «індивідуальним», 

тобто представлятися не через абстрактне поняття (ідея), 
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а безпосередньо у формі чуттєвого зображення. Тому 

естетична свідомість, за Кантом, фундується не на 

чуттєвих враженнях, а на естетичному ідеалі, через який 

такі враження мають місце бути і через які ідеал 

онтологізує себе в естетичній свідомості окремої 

особистості. Творчість, мистецтво може розглядатися як 

пізнання реальності, що і будуть доводити мистецькі 

практики ХХ ст. І якщо витоком творчості є світ ідеалу 

саме у людині, то пізнання стає перетворенням та 

одухотворенням реальності. Лише у такому бутті, де 

ідеал знаходить своє вираження, людина спроможна 

бути людиною. Проте механізм втілення ідеалу у світі 

об'єктивних речей у Канта дещо не з'ясований і це не 

влаштовувало іншого представника німецького 

ідеалізму – Гегеля. 

Якщо для Канта мистецтво може бути однією з форм 

пізнання реальності та «поєднувати» феноменальний 

світ з ноуменальним, то для Гегеля мистецтво є однією з 

форм пізнання абсолютної ідеї, в якій знімається 

аппозиція об'єкту та суб'єкту.  

Поняття ідеал в естетиці Гегеля стало центральною 

естетичною категорією, за допомогою якої він визначає 

зміст і природу мистецтва як духовної діяльності 

людини. У той час, коли філософія пізнає ідею в 

поняттях, а релігія в уявленнях, специфіка мистецтва 

полягає в тому, що воно дає нам чуттєво-споглядальне 

відображення ідеї. За Гегелем: «ідея як художньо 

прекрасне не є ідеєю як такою, абсолютною ідеєю, як її 

має розуміти метафізична логіка , а ідеєю, що почала 

розгортатися в дійсності і вступила з нею в 

безпосередню єдність»[9, с. 79]. І далі: «Зрозуміла таким 

чином ідея як дійсність, що дістала відповідну своєму 

поняттю форму, є ідеал»[там же]. Позитивна метафізика 

ідеалу Гегеля вимагає і позитивного ставлення до 

дійсності, як ствердження пафосу творчості стосовно 

головних її тенденцій. Залишаючись суто естетичним, 

ідеал у Гегеля є втіленням конкретно-історичного 

змісту, що поєднує найвищі моральні та суспільні 

інтереси людства. 

В метафізичних розбудовах Канта та Гегеля 

естетичний ідеал нарешті набуває суспільного значення. 

Естетичний ідеал став розумітися, як одна з форм 

естетичного відображення дійсності. Завдяки цьому 

стало можливим, осягаючи сутність предмету, уникнути 

випадкового та акцидентального. 

Зовсім інший погляд на естетичний ідеал сформувала 

посткласична естетика. Ніцше, проаналізувавши 

прорахунки та здобутки естетичних ідей Сократа, 

Платона, Арістотеля та сучасної, для нього, мистецької 

практики – розмежував поняття естетичне та художнє. 

Отже, тепер мова могла йти про ідеал естетичний і ідеал 

художній. Якщо слідувати Ніцшевському розумінню 

античності, як дихотомії аполлонівського та 

діонісійського начал, то світом ідеалу (художнього та 

естетичного) буде саме аполлонівське начало (світ краси 

та довершеності). Тобто аполлонівське начало «це 

обожнення індивідуації, якщо взагалі уявити собі його 

імперативним і таким, що дає вказівки, знає лише один 

закон – індивіда, тобто збереження меж індивіда, міру в 

еллінському значенні» [10, с. 70]. І навпаки, діонісійське 

начало – це світ хаосу і руйнації, без якого, до речі, 

неможливе існування ідеалу. Отже естетичний ідеал зі 

своєю опозицією до реальності заміщується 

діалектичним протистоянням аполлонівського та 

діонісійського начал і тому втрачає свою метафізичну 

дискурсивність, тобто традиційність презентації. Інша 

міфологема Ніцше – це принципова відносність всіх 

естетичних та культурних цінностей та ідеал 

надлюдини, що височіє над такою відносністю. Цим 

філософ демонструє втрату значення і влади чуттєвого, з 

яким пов'язаний естетичний ідеал. 

Така позиція, а також чітке уявлення про специфіку 

естетичного та художнього у Ніцше надала можливість 

представникам вже некласичної естетики виявляти місце 

мистецтва у своєрідності естетичного ставлення людини 

з її ідеалами до дійсності. Ідеал краси в природу вносить 

людина, тому що перша 

знаходиться по той бік логічного, морального, 

прекрасного та потворного, вона поза-естетична. 

Людина у процесі сприйняття ідеалізує естетично 

нейтральний світ та примушує його випромінювати 

красу. 

Знаковою для естетичної свідомості ХХ ст. стала 

втрата завдяки філософії екзистенціалізму розчленованої 

цілісності об'єкта і суб'єкта. Опозиція ідеал – реальність 

опановується завдяки безпосередньому «переживанню», 

яке можна зрозуміти лише спираючись на художньо-

образні засоби, які використовує мистецтво. 

Екзистенціалізм стає тією культурно-історичною 

ланкою, де мистецтво починає виконувати функції 

філософії, уникаючи будь-яких дискусій що до естетико-

метафізичних підвалин самого себе. З одного боку 

мистецтво, відмовляючись від ідеалу виступає як 

маніфест самодостатності в культурному просторі 

людства, а з іншого – як відмова від миметизма, 

ідеалізації, символізації і будь-якого вираження та 

означення; теоцентричного або антропоцентричного 

ідеалу в пост-культурі. Як наслідок виникає 

«абсолютизація творчього жесту, або скоріше будь-

якого вседозвілля, персони, піднесеної художньою 

стихією та арт-олігархією до рангу митця» [11, с. 65]. 

Проте, втративши мистецтво пост-культури, як поле 

своєї презентації, естетичний ідеал не полишить меж 

естетичної свідомості і буде потребувати нового 

простору, простору належним чином відповідного усім 

його характеристикам – абсолютного простору. В 

умовах ХХІ століття – це симуляційний простір, 

віртуальна реальність, штучно створена комп'ютерними 

засобами.  

Висновки. Можна зазначити, що процес розвитку 

естетичної свідомості може бути описаний з точки зору 

опозиції «ідеал – реальність» навіть в таких культурно-

історичних парадигмах, де естетичний ідеал лише 

імпліцитно присутній (античність), та в таких – де 

зазначена опозиція навмисно ігнорується (пост-

культура). Якщо брати до уваги зображену нами 

специфіку трансформації естетичного ідеалу, то 

радикальна ломка художніх та естетичних уявлень у XX 

– XXI ст. є чимось більшим, ніж звичайний епатаж та 

звичайна реакція на «застарілі» культурні норми. А 

відтак, цілком можливо виявити риси ще не створеної 

естетики майбутнього, де естетична свідомість та 

розуміння, наприклад краси, будуть цілком валідні у 

межах нової діалектики естетичного ідеалу та вже 
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віртуальної реальності; діалектики, яка буде давати вже 

якісно нове естетичне сприйняття дійсності. 
 

Література 
1. Гегель Г.В. Ф. Работы разных лет в двух томах. – Т.2 / 

Г.В. Гегель - М., 1972. – 630 с. 
2. Лосев А.Ф. История античной эстетики. – Т.2. 

Софисты, Сократ, Платон./ А.Ф. ЛосевМ.: Искусство, 1969. – 
846 с. 

3. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Т.4. 
Аристотель и поздняя классика.// А.Ф. Лосев –М.: Искусство, 
1975. – 517 с. 

4.  Нисский Г. Творения. /Г. НисскийМ., 1968. – 370 с. 
5. Бычков В.В. По поводу двухтысячелетия христианской 

культуры. Эстетический ракурс//Полигнозис/ В.В. Бычков, 
1999. – №3, – с. 38 – 48. 

6. Булатов М.А. Немецкая классическая философия. ч.І., 
Кант. Фихте. Шеллинг/М.А. Булатов – К.: Стилос, 2003. – 322 
с. 

7.  Кант И. Сочинения: В 6 Т. / И.Кант – М., 1963. – Т.3 
– 755 с. 

8.  Кант И. Сочинения: В 6 Т. / И.Кант – М., 1963. – Т.5 
– 526 с. 

9. Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4 Т/Г.В. Гегель – М., 1971. – 
Т.1 – 312 с. 

10. Ницше Ф. Сочинения: В 2 Т./Ф. Ницше– М., 1990. – 
Т.1 – 768 с. 

11. Бычков В.В. Феномен неклассического эстетического 
сознания//Вопросы философии/В.В. Бычков, 2003. – №10. – 
с. 61 -71. 

References 
1. Gegel G.V. F. Rabotyi raznyih let v dvuh tomah. T.2 / 

G.V. Gegel  – M., 1972. – 630 s. 
2. Losev A.F. Istoriya antichnoy estetiki. T.2. Sofistyi, Sokrat, 

Platon./ A.F. LosevM.: Iskusstvo, 1969. – 846 s. 
3. Losev A.F. Istoriya antichnoy estetiki. T.4. Aristotel i 

pozdnyaya klassika.// A.F. Losev M.: Iskusstvo, 1975. – 517 s. 
4. Nisskiy G. Tvoreniya. /G. NisskiyM., 1968. – 370 s. 
5. Byichkov V.V. Po povodu dvuhtyisyacheletiya hristianskoy 

kulturyi. Esteticheskiy rakurs//Polignozis/ V.V. Byichkov, 1999. – 
#3, – s. 38 – 48. 

6. Bulatov M.A. Nemetskaya klassicheskaya filosofiya. ch.I., 
Kant. Fihte. Shelling/M.A. Bulatov K.: Stilos, 2003. – 322 s. 

7. Kant I. Sochineniya: V 6 T. / I.Kant – M., 1963. – T.3 – 
755 s. 

8. Kant I. Sochineniya: V 6 T. / I.Kant – M., 1963. – T.5 – 
526 s. 

9. Gegel G.V.F. Estetika: V 4 T/G.V. Gegel – M., 1971. – T.1 – 
312 s. 

10. Nitsshe F. Sochineniya: V 2 T./F. Nitsshe– M., 1990. – T.1 
– 768 s. 

11. Byichkov V.V. Fenomen neklassicheskogo esteticheskogo 
soznaniya//Voprosyi filosofii/V.V. Byichkov, 2003. – #10. – s.  
61 – 71. 

. 

Ukhov A.S., 

Ph.D, associate professor, Department of Philosophical and Humanitarian Sciences,  

Institute of Chemical Technologies of the Volodymyr Dahl  

East Ukrainian National University (the town of Rubizhne), meon@yandex.ru 

Ukraine, Rubigne 

HISTORY OF AESTHETIC IDEAL 

The article deals with the historical and philosophical problem aesthetic ideal as a display of aesthetic consciousness. 

Aesthetic ideal investigated only in the context of artistic culture, so it needs to be ontology-chnoho definition. 

 The main conclusion is that the development of aesthetic consciousness can be described in terms of the opposition 

"ideal – a reality." This reveals features not yet established aesthetics of the future, where aesthetic awareness and 

understanding of beauty will be valid within the new aesthetic dialectic goes-tial. 
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Постановка проблемы. Социальный и культурный 

статус афроамериканского населения, проживающего в 

США, остается одним из актуальных вопросов, который 

обсуждается научным сообществом сегодня. На 

политическом и общественном уровне беспокойство о 

сохранении равенства прав и свободы 

афроамериканского человека основывается на позициях 

аболиционизма, возникшего еще в XVIII веке. Отмена 

рабства стала не только главным требованием 

американских аболиционистов, но и получило 

отражение в произведениях таких писателей, как: 

В. Ирвинг («Завоевание Гранады» 1829), Дж. Купер 

(«Красный корсар» 1827), М. Твен («Приключения 

Гекльберри Финна» 1884), Р. Хильдрет («Раб, или 

Воспоминания Арчи Мура» 1836), Э. Турже («Туанетта» 

1874), Ф. Кук («Два загородных дома» 1848). 

Популярность также получила антирабовладельческая 

поэзия Г. Лонгфелло, О. Холмса, Дж. Лоуэли, 

Дж. Уитьера. Наиболее репрезентативным 

аболиционистским романом считается произведение 

Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» (1852). 

Актуальность нашей работы заключается в 

недостаточной изученности философско-

художественной концепции гендерной и расовой 

эмансипации в романе Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди 

Тома».  

Разработка данной темы в социальных науках 

ограничена литературоведческим интересом к анализу 

сюжетных линий романа, психологии и типологии 

героев, влияния на массовое сознание его общественно-

политических идей, что было изучено в работах: 

Г. Смита [3], М. Тугушевой [6], Дж. Уичера [4]. 

Предложенный философско-антропологический анализ 

эмансипации афроамериканского населения на примере 

романа Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» дополняет 

философское осмысление кризиса рабовладения. 

Целью данного исследования выступает изучение 

представлений Г. Бичер-Стоу о гендерной и расовой 

эмансипации, женской независимости и эволюции 

семейных отношений в романе «Хижина дяди Тома». 

Задачи исследования – изучить, в каких образах и 

сюжетах отразились ориентации аболиционизма; – 

проанализировать эволюцию гендерного и расового 

самосознания героев. 

Под понятием «эмансипация» в данном исследовании 

мы понимаем процесс освобождения женщин и 

чернокожего расового меньшинства от рабства, 

моральной и правовой зависимости. Нас интересует 

отражение стереотипов массового американского 

сознания XIX века, касающихся чернокожих рабов, и их 

деконструкция в романе Г. Бичер-Стоу. 

Проблемы гендерной и расовой эмансипации 

афроамериканского населения следует рассматривать в 

одной целостной и неразрывной системе, поскольку в 

XIX веке становлению женских движений в США 

предшествовало развитие антирасистских и 

антирабовладельческих общественных течений [7]. 

Появление первых антирабовладельческих организаций, 

(в том числе Американского антирабовладельческого 

общества в 1833 г.), было вызвано всплеском 

неконтролируемой работорговли, насилия над 

чернокожими рабами. В XIX веке «плантаторский Юг» 

стал одной из самых больших колоний Великобритании 

в Америке по производству и сбыта хлопка, а также 

местом жестоких расправ и умерщвляющего рабского 

труда [8]. 

В свою очередь, идею всеобщего равенства и 

освобождения чернокожих выдвинули аболиционисты 

(началом их движения считается выход журнала «Дух 

всеобщего освобождения» Б. Ланди в 1821 г.), 

пропагандирующие христианскую этику, демократичес-

кие общественные начала и освобождение от оков 

рабовладельческой системы [4, с. 93]. Среди таких 

значимых аболиционистских литературных и 

общественных деятелей, как: У. Гаррисон, У. Филлипс, 

Л. Чайлд, Б. Олкотт, Т. Паркер, Э. Чаннинг, была и 

Статья посвящена исследованию представлений о гендерной и расовой эмансипации в романе 

американской писательницы Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» (1852). Автор анализирует, как в 

сюжетных линиях и образах героев романа аболиционистской литературы XIX века были отражены 

проблемы гендерной и расовой дискриминации. В работе предлагается философско-антропологический, 

гендерный и постколониальный анализ проблем афроамериканского населения, затронутых Г. Бичер-Стоу. 

Автор приходит к выводу, что одна из главных идей романа Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» - это 

конфронтация расистской и аболиционистской идеологии, которая была реализована в сюжете и образах 

героев. 

Ключевые слова: эмансипация, аболиционизм, Америка, раса, афроамериканское население, расизм, 

рабство, женственность. 
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американская писательница Г. Бичер-Стоу, 

взволновавшая буржуазное сознание романом «Хижина 

дяди Тома». 

Уже на сформированной общественно-правовой 

почве борьбы за человеческое, моральное и культурное 

достоинство афроамериканских рабов, которую 

закрепили под собой идеологи аболиционизма, в 

середине XIX века политические активистки выдвинули 

вопрос о правах афроамериканских женщин. 

Следовательно, аболиционисты видели взаимосвязь 

между женской эмансипацией и эмансипацией 

чернокожего населения. Об освобождении женщин от 

оков гендерных и расовых стереотипов заговорили в 

рамках женских рабочих движений (Л. Мотт, 

Э. Стэнтон), Ассоциации борьбы за женское 

равноправие (А. Гримке, С. Трус, Ф. Дуглас) и 

Ассоциации суфражисток (М. Майнер, П. Э. Холмэн, 

Л. Парсонс, М. Джонс, А. Уитни, Э. Флинн, М. Тэррел, 

М. Сангер и др.). Наша работа методологически 

базируется на исследованиях аболиционистки и 

противницы расизма Анжелы Дэвис [7], которые 

основываются на постфрейдистском и пост-

колониальном психоанализе. Для нашего исследования 

также важную роль играет постколониальная критика 

Х. Бхабхи [10], Г. Спивак [9], Я. Ставракакиса [12]. 

В романе «Хижина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу не 

только становится на защиту чернокожих и критикует 

рабовладельческую систему на «Старом Юге» (т.е. в 

юго-западных штатах Америки). Она развивает ряд 

других, не менее важных общественно-значимых 

проблем, которые мы можем обозначить условно: роль 

религии в становлении гражданского самосознания 

афроамериканского населения; семейные узы, брак и 

материнство, образование и этичность в понимании 

англосаксонской и негроидной расы; свобода и 

самодостаточность афроамериканских женщин.  

Тематическое содержание романа построено на 

конфронтации расистской и аболиционистской 

идеологии, которая реализовывает себя в дискуссии 

между героями. Расистские амбиции воплощены в 

образах американской интеллигенции Мари и Альфреда 

Сен-Клер, рабовладельцев Гелби и Саймона Легри. В 

свою очередь, защитниками расового равноправия в 

романе становятся Огюст Сен-Клер и его дочь 

Евангелина. В романе Г. Бичер-Стоу также есть герои, 

которых нельзя однозначно отнести к заступникам или 

критикам рабовладельческой системы. Это – мистер и 

миссис Шелби, которые расплачиваются за долги 

человечностью и продают преданного Тома. Это – мисс 

Офелия Сен-Клер, которая, несмотря на свою 

осторожность и педантизм по отношению к африканцам, 

уже в конце романа берет на воспитание маленькую 

девочку Топси, – чернокожую проказницу и воровку. 

Именно эти герои выполняют задачу идейно-

концептуальной ориентации читателя. Постоянно 

стремясь к философской рефлексии (например, Огюст 

Сен-Клер часто обсуждает с Офелией проблемы рабства 

и женской зависимости, а с женой Мари, наоборот, – их 

преимущества), эти герои вовлекают читателя в 

общественно-политическую дискуссию, которая в 

реальных исторических условиях сложилась между 

расистами и аболиционистами. 

Расистскую идеологию американкой буржуазии 

наглядно выражает позиция Марии Сен-Клер, 

утверждающая неполноценность негроидной расы и 

справедливость рабовладения. Чернокожий – личность 

необразованная и не предрасположенная к обучению, 

нечестива, безалаберна и жестока. Эти черты, по ее 

мнению, являются не приобретенными, а заложенными 

качествами расы, то есть – врожденными «по натуре» 

[5, с. 99], «во власти дьявола» [5, с. 217], «впитавшимися 

с молоком матери» [5, с. 216]. В своих рассуждениях 

Мария и Альфред Сен-Клер обосновывают 

необходимость рабства как «естественного» 

общественного порядка, руководствуясь расистскими 

взглядами. В защиту рабовладельческой системы были 

выдвинуты такие аргументы: только с помощью плетки 

и принуждения высокоразвитый Север может 

стимулировать слаборазвитый Юг к развитию; у 

чернокожих нет интеллекта, поэтому в отличии об 

«белых», – представителей «рода человеческого», – 

своим существом они близки к животному миру 

[7, с. 112]. А. Дэвис указывала, что основой для 

аболиционистской теории стала христианская этика, 

провозглашающая «всех равными перед Богом», в 

противоположность которой, фундаментом для расизма 

была евгеника – учение о различении «высших» рас и 

народов от «низших» и превосходстве одних над 

другими [7, с. 112].  

Г. Бичер-Стоу обыгрывает светскую набожность 

общественности тем, что устами героев аргументирует 

расизм именно изречениями из Библии: «Сам господь 

бог судил африканцам быть рабами и довольствоваться 

своим положением…Негров надо продавать, 

обменивать, притеснять всячески. Для этого они и 

созданы» [5, с. 127]. Теперь в пылу «респектабельной 

набожности», когда религиозность для американских 

работорговцев перестала быть личным, интимным и 

сокровенным, что, собственно говоря, и произошло по 

Г. Бичер-Стоу в обществе современном ей, жажда 

власти приспособила религию.  

Важная составляющая идейной линии романа – это 

различение «белых» от чернокожих женщин и 

утверждение уникальности афроамериканской 

женственности. В романе интересно рассмотреть 

расистский подход к характеристике афроамериканской 

женщины, а именно – какими видят своих рабынь 

представительницы «белой расы» и как идеализируют 

себя (на примере Марии и Офелии Сен-Клер); – как 

служанки осмысляют себя со стороны и как переживают 

превосходство своих хозяек (служанка Дина, няня в 

доме Сен-Клер, Топси). Следует учитывать роль 

гендерных и расовых стереотипов, которые усваивало 

общество на протяжении XIX века. По мнению А. Дэвис 

и М. Тугушевой, самые значимые из них: восприятие 

чернокожей женщины как терпеливой и преданной, 

неразборчивой в половых связях, необразованной и 

аморальной, в роли «домашней прислуги» [7, с. 106], 

«распущенной мулатки», «легкой добычи» [7, с. 191], 

«преданной кормилицы мимми» [6, с. 55]. В 

общественном сознании понимание англосаксонской, 

аристократической женственности было совсем иным: 

это видение «белой женщины» как «матери расы» 

[7, с. 132], «утонченной лилии», «белой леди» [6, с. 55].  
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Г. Бичер-Стоу использует данный подход к 

изображению Мари-Сен Клер и ее прислуги, уже 

пожилой няни, любимицы Евы. В своих рассуждениях 

Мари четко разграничивает черты характера и нормы 

поведения, которым должны следовать «белые 

женщины», и которые не должны повторять 

чернокожие: любить чернокожих и целовать их как себе 

подобных невообразимо, дарить подарки и вежливо 

обходиться с ними – также не допустимо. В свою 

очередь, пить кофе и чай каждый день «и даже с 

сахаром», «щеголять» в церкви, носить батистовое 

платье, жаловаться на недомогание и долго спать – все 

эти повадки исключительно «белых», которые для 

чернокожих женщин недопустимы [5, с. 172-175, 183]. 

Кроме того, Мари считает, что няня не должна иметь 

стабильных семейных связей, нянчиться с детьми, – 

«такими чумазыми» [5, с. 172] и с легкостью принимать 

уготованную ей судьбу. 

Вместе с этим, в романе Г. Бичер-Стоу в равной 

степени изобразила эмансипацию сознания и «белой» и 

чернокожей женщины, что проявляется в поступках и 

поведении таких героинь, как: миссис Шелби, Элиза, 

Касси. В образе миссис Шелби прослеживается желание 

нравственной эмансипации. Например, в ситуации, 

когда еще возможно отменить продажу преданного 

семье Тома, она пытается повлиять на своего мужа, 

убедить в ошибочности поступка, своей правоте и 

моральном превосходстве. В свою очередь, мистер 

Шелби поддается упрекам со стороны жены и 

оправдывается перед ней: «Не понимаю, почему вы 

считаете меня каким-то извергом!», «Я вижу, вы стали 

настоящей аболиционистской!» [5, с. 36].  

В образе Элизы, которая решается убежать вместе со 

своим проданным сыном Гарри, мы видим не только 

храбрость, но и желание социальной эмансипации. В 

романе Элиза – одна из тех женщин, кто опровергает 

бессилие чернокожих женщин в борьбе за продолжение 

семейно-поколенческой линии. Если регулярные обмены 

и продажа рабов на аукционах, публичное разделение 

семей (матери от ребенка или жены от мужа), которые в 

деталях изображены в романе, постоянно нарушают 

взаимодействие поколений, то бегство семьи Гаррис в 

Канаду можно рассматривать как символическое 

возобновление кровнородственных связей 

афроамериканского населения и утверждение их 

прочности.  

Волевая мулатка миссис Касси – еще один пример 

проявления женской эмансипации в романе «Хижина 

дяди Тома». В ее образе соединяются стремления к 

социальной, нравственной и личностной эмансипации. 

Вспомним, как ей, обычной рабыне, удалось напугать, 

казалось, жестокого и проворного работорговца Легри, 

который как ребенок поверил в существование 

приведения на чердаке. Она стала единственной 

женщиной в доме, к которой Легри с особой 

серьезностью прислушивается и чьего взгляда боится. 

Не смотря на все безразличие к своим рабам, Легри 

часто находится в недоумении, как «задобрить 

строптивую женщину» [5, с. 375] и как быть с той, 

которая «с чисто женской хитростью затронула в нем 

самую чувствительную струнку» [5, с. 383]. Здесь 

Г. Бичер-Стоу как реформатор женской социализации 

разрушает расовые стереотипы о чернокожей женщине 

как объекте реализации «мужского превосходства» 

[7, с 89]. Именно этот концепт долго критиковался 

многими идеологами женского освободительного 

движения, в том числе одними из его путеводителей – 

Ф. Дугласом и У. Дюбуа. 

Одно из самых значимых событий в романе Г. Бичер-

Стоу – это встреча двух рас – «белой» и «черной», 

воплотившихся в обличии двух маленьких девочек – 

белокурой Евы и «чернушки» Топси. Этому эпизоду 

Г. Бичер-Стоу уделяет особое внимание, описывая 

различия между англосаксонской, высокоморальной 

расой «с вековой культурой», которую представляет Ева 

и той порочной африканской, «знавшую лишь вековое 

угнетение», в которой суждено было родиться Топси [5; 

с. 250]. Хотя в силу юного возраста их женственность 

еще находится только в зародыше, писательница дает 

полную характеристику внешнего образа, поведения и 

взаимоотношений детей. 

В романе Г. Бичер-Стоу Ева предстает в образе 

девственно-чистой Америки, Девы-спасительницы, 

способной искупить в своих наставлениях и 

причитаниях пороки африканской расы. В отличие от 

Евы, «чернушка» Топси, подобно маленькому чертенку 

в человеческом обличии, становится воплощением 

безнравственной Африки: она ворует, ехидничает, лжет. 

И если сознание Евы, как воплощение настоящей 

американской мечты, утопии и надежды (идею 

развивали Ж.-Ж. Руссо, Т. Мор, Вольтер, Шатобриан 

[2, с. 245–268]), пребывает в ирреальном, чистом и 

непорочном мире человеческих грез, опыт земной и 

грешной Топси намного реальнее: ее каждодневное 

окружение – это насилие, ругань, побои розгами. Для 

нее рабство – это данность, форма жизни, в которой она, 

не сопротивляясь, признает саму себя: «Да если мне по 

волоску все мои космы повыдергивать, все равно ничего 

не поможет. Одно слово – негритянка» [5, с. 285].  

Дружбу Евы и Топси можно рассматривать как 

символическую реализацию надежды Г. Бичер-Стоу на 

победу демократии, объединение мирового сообщества 

и примирение двух культур. Но со смертью Евы 

разбивается и сама мечта примирения. Тогда, когда 

Топси все-таки старается быть более покладистой, 

отпечаток рабской участи она не в силах преодолеть, – 

неискоренимую участь, клеймо «негритянской 

неполноценности». Поэтому до последних дней жизни 

Евы над ее глупой наивностью и искупительной миссией 

во спасение африканской расы от интеллектуальной и 

нравственной деградации часто смеется ее мать Мари, 

убежденная в том, что разделение рас на «высшие» и 

«низшие» преодолеть невозможно. 

В романе «Хижина дяди Тома» чернокожие рабыни 

(Дина, Топси, Роза) и их белокурые хозяйки (Офелия, 

Мария Сен-Клер) как представительницы разных рас не 

способны понять и принять противоположность друг 

друга. Это хорошо показывают эпизоды, в которых 

африканки шутят над манерами своих хозяек и 

пытаются манерничать в духе англосаксонской 

женственности. Можно вспомнить, как служанки в доме 

Сен-Клер разоблачают Дину в выпрямлении волос, как 

это делают белокурые леди; также то, как Топси, 

оказавшись в комнате мисс Офелии, вместо уборки 
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бросилась примерять одежду хозяйки и гримасничать в 

зеркале. Сама повариха Дина осуждает все попытки 

подражать «белым женщинам»: «Кривляетесь там, 

корчите из себя белых, а сами такие же черномазые, как 

я» [5; с. 219]. В этих, казалось, нелепых и смешных 

эпизодах Г. Бичер-Стоу показывает неспособность, 

страх и, более того, нежелание двух рас и двух типов 

женственности преодолевать границы своей расовой, 

социальной и культурной предопределенности. В таких 

ситуациях две культуры сопротивляются совместному 

диалогу и более того, теперь еще сложнее становится 

побороть систему расовых различий.  

В качестве выводов можно отметить, что в романе 

«Хижина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу очертила круг 

проблем, нуждающихся в пробуждении 

эмансипационного духа и революционных настроений: 

проблемы рабства и женского угнетения, расовой 

дискриминации, подавление культурного развития 

афроамериканского населения. Идейная основа романа 

построена на конфронтации двух подходов к 

осмыслению судьбы афроамериканского населения: 

расистского и аболиционистского (освободительного, 

демократического). Одна из главных проблем в романе 

Г. Бичер-Стоу – это сложность диалога между 

культурами, поиск их взаимопонимания и 

неосознанность культурной самобытности 

афроамериканского населения. 

В образах чернокожих героинь (Элизы, Дины, Топси, 

Касси) Г. Бичер-Стоу реализовала процессы личной, 

социальной, нравственной эмансипации женщины от 

трудового, психологического и морального угнетения. 

Писательница не оставила без внимания проблему 

семейной преемственности, материнства и разрыва 

кровнородственных уз между афроамериканцами и 

воплотила ее в сюжетах о судьбе семьи Гаррис, 

дядюшки Тома и тетушки Хлои, Эмиллины и Касси. 

Г. Бичер-Стоу обращает взгляд на развитие женской 

эмансипации американок и освобождение от 

нравственного, психологического доминирования 

«белых мужчин» (на примере взаимоотношений супруг 

Шелби).  

Расовая проблематика в романе «Хижина дяди Тома» 

базируется на расовых различиях, а именно восприятии 

«белой расы» как высокой и высокоинтеллектуальной и 

«черной расы» как низшей и лишенной потенциала к 

развитию. Воображаемая идеализация «белого 

человека» и несправедливое унижение чернокожих, 

навязанные обществу в XVIII – XIX веке, – именно эти 

убеждениях были критически осмыслены Б. Стоу в 

романе. Следует также отметить, что в «Хижине дяди 

Тома» американская писательница выходит далеко за 

рамки размышлений об эмансипации 

афроамериканского населения к более широкой теме – 

проблеме диалогичности культуры как необходимого 

условия ее развития, а также укрепления и расширения 

межкультурных связей в мире. 
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Постановка проблеми. У життя кожного українця 

стрімко увірвалось нове явище, позначене не звичним 

поняттям зі старою грізною приставкою – «гібридна 

війна». З точки зору світової історії, яка впродовж 

останніх 5,5 тисяч років знала не більше 300 мирних літ 

без воєн, та перебігу перманентних збройних конфліктів, 

триваючих десятирічками, коли виросло покоління, яке 

не знає, що таке мир, це не дивно. Війни за Гегелем – це 

«серйозне повторення історії». 

Серед всіх випробувань та лих, які Боги наслали на 

людей, найтяжчими були війни. Згідно грецької 

міфології це відбулось у найближчий до нас бронзовий 

вік, коли озброєні люди впали з неба та почали воювати 

один з одним. Відтоді, саме слово «війна» – вказував 

письменник Томас Манн в романі «Калігула», – лякає 

вояків і миротворців, майже в унісон повторюючи 

висловлювання репресованого російського мислителя 

А. Снесарева у «Філософії війни». Той писав: «Війна … 

завжди потрясала людей, тривожила та будила їхню 

увагу та почуття…» [1, с. 44]. 

Мета роботи. В складних умовах сьогодення 

українське суспільство потребує не морально-

аксіологічного, а глибинного соціально-філософського 

аналізу нового явища соціального насильства. Для того, 

щоб формувати стратегії розвитку країни, здійснити 

власні життєві мирні плани нам і нашим дітям, слід 

пізнати природу нової війни, її модифікації у наш 

швидкоплинний час «озброєного миру». Зазначимо, що 

підхід до війни з фактичної сторони, не наважуючись 

заглиблюватись у сутність, є традиційним підходом 

останніх десятиріч [2]. 

Виклад основного матеріалу. Філософсько-

концептуальний підхід до війни поставав у центр 

філософських рефлексій ще з часів античності, адже 

війна, за Гераклітом, «батько і цар усьому» [3, с. 46]. 

Його сучасник Платон відрізняв різні модуси війн, 

називаючи один з них як «міжусобиця…самий тяжкий 

вид» [4, с. 91 ].  

У пошуках адекватного визначення різних типів війн 

Платон почав користуватися двома термінами – «стадіз» 

і «полемос». Ми, на жаль, не можемо здійснити 

семантичний аналіз відмінностей смислу цих грецьких 

термінів, однак є підстави вважати, що за античні часи 

розрізняли війни внутрішні та зовнішні, війни між 

грецькими полісами та між греками і «варварами». Для 

одного з модусів війни у Геракліта український 

інтерпретатор А. Тихолаз використав термін «розбрат» 

[5, с. 46]. 

Таким чином, «полемос» увійшов у одне з перших 

визначень війни еллінськими мислителями (53 фрагмент 

Геракліта) і буквально зачарував німецького мислителя 

Мартина Гайдеггера, який у передчутті другої світової 

війни присвятив осмисленню гераклітівської тези 

частину свого твору. Зрештою, він зупинився на 

загальному філософсько-онтологічному тлумаченні 

війни як «протистояння» [6]. Але майже за сто років до 

нього Карл Клаузевіц у творі «Про війну» також за 

найбільш загальне визначення війни визнавав 

«розширене протиборство» [7, с. 33]. 

Велику увагу філософським засадам війни у 

контексті створеної їм теорії держави і права приділив 

Г. Гегель. Певним чином, він як і Клаузевіц, знаходився 

під враженням Наполеонівських війн, які також 

«зачаровували» їх очевидців швидкою та несподіваною 

зміною балансу сил у Європі. 

Держави, за гегелівською «Філософією права», 

ставляться одна до одної як самостійні, незалежні, вільні 

індивідуальності. Внутрішні владні елементи – уряд, в 

тому числі також і армія, інші силові інституції та 

органи політичного керівництва – несамостійні, бо вони 

виступають органічними моментами державного цілого, 

оскільки мова йде про суверенітет цілої держави [8, 

с. 336].  

Стаття присвячена соціально-філософському осмисленню нового феномену збройної боротьби, який 
проступає у збройному конфлікті 2014-2015 рр. на Сході України, де наступ сепаратистських сил, 
позначений як «гібридна війна» з одного боку, та легітимна антитерористична операція за територіальну 
цілісність країни з іншого.  

Природа цього етапу модифікації класичних війн у новому столітті, характерні особливості (диференція-
специфіка) та соціальний зміст ще не прояснені у мета науковому відношенні, не експліковані, а сама 
категорія, здебільше політично-правовий неологізм, не знайшли свого місця у категоріальній низці понять 
політичної філософії. Тому лейтмотивом і завданням статті є спроба заповнити лакуни наукового аналізу 
сучасних війн та збройних конфліктів та запропонувати власний погляд на глибинну сутнісну соціальну 
природу «гібридної війни». 

Ключові слова: війна, мир, філософія війни, «гібридна війна», еволюція філософських поглядів на війну, 
політичний характер війни 
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Принагідно вкажемо, що думку щодо неподільності 

суверенітету держави у цей історичний період висловив 

американський просвітник Дж. Калхун у дискусії щодо 

незалежності штатів [9, с. 195].  

З цього характерного правового статусу суверенних 

держав випливають і особливості їх міжнародно-

правових відносин. Між державами, – далі розмірковує 

німецький мислитель, – немає претора, в кращому 

випадку їх відносини регулюються суддями і 

посередниками, до того ж від випадку до випадку. Тому 

найчастіше держави звертаються до війни.  

Незалежність (суверенність) держав нерідко 

перетворює суперечки між ними у «питання сили, у стан 

війни», – відзначав Гегель в іншій своїй 

фундаментальній праці «Енциклопедії філософських 

наук» (параграф 545 «Філософії духу»). 

Методологічним орієнтиром для визначення природи 

відносно нового явища збройної боротьби двох не 

рівнозначних у воєнно-політичному та воєнно-

технічному відношенні сил, що є характерним для XXI 

століття, виступає ідея послідовника Гегеля 

К. Клаузевіца, що війна за своєю природою є хамелеон. 

Вона постійно змінює свій зовнішній прояв 

(феноменологічну сторону), тому і природу, і сутність 

кожної війни слід встановлювати окремо.  

Сам німецький філософ війни Карл фон Клаузевіц, 

без цитування і посилань на якого не обминає сьогодні 

жодне серйозне воєнно-теоретичне дослідження 

збройної боротьби на Заході, за 12 років роботи так і 

завершив знаменитий твір «Про війну». Він облишив 

нам суперечливі визначення природи війни: війна у 

нього і «стихія абсолютного насильства», і 

«продовження політики насильницькими засобами» і 

явище, яке не підлягає ніяким гуманітарним 

обмеженням, і вищезгадане абстрактне «розширене 

протиборство». 

 За умов, коли загострились міждержавні суперечки 

потужних країни до стану «холодної війни», відбулись 

зіткнення геополітичних стратегій щодо змін 

архітектоніки безпеки, проявились революційні новації у 

формах ведення війн, зрештою, почались збройні 

змагання не визначеного класичними теоріями 

характеру, можна було б передбачити появу нових 

модусів війни. Так і сталось з появою «гібридних війн». 

 Передумовами появи цього терміну були практичні 

потреби та теоретичні новації. Щодо перших вкажемо, 

що з метою передбачення превентивних дій при 

виникненні «гібридних війн» за замовленням аналітиків 

НАТО у 2004 році групою авторитетних фахівців було 

проведено дослідження ймовірних варіантів (форм) 

війни.  

Згідно результатів роботи «мозкових танків» (Tank 

Thinks), які нараховували у своєму складі майже 8 тис. 

спеціалістів в галузі стратегій війни, було запропоновано 

новий термін «гібридна війна». Ним позначався як один 

з можливих сценаріїв розвитку ситуації збройного 

конфлікту при посиленні напруження міждержавних 

відносин до крайньої межі.  

Цей новий термін починає вже «обростати» новими 

політичними та технічними характеристиками – 

«повномасштабна гібридна війна» і т.д. Одним з перших 

у Європі в останньому смислі висловився міністр 

іноземних справ Норвегії у травні 2015 р., 

характеризуючи бойові дії російсько-сепаратистських 

сил проти України. 

На наш погляд, судячи з вжитку цього терміну в 

сфері міжнародно-політичного діалогу, він здебільшого 

політичний, ніж науковий, що додатково свідчить про 

актуальність саме філософсько-аналітичного погляду на 

сутність, зміст, модифікації форм сучасних війн.  

З точки зору прояву в збройно-конфліктних реаліях 

сучасності феномену «гібридної війни» виявлені такі 

ознаки: 

1.  фактичні збройні акції (окремі сутички чи 

бойовища) розпочинаються без формальної і навіть 

неформальної об’яви війни, перманентно тривають на 

фоні млявої реакції слабкої міжнародної спільноти, не 

здатної загнуздати агресора, який зухвало, аморально 

переступає норми міжнародного права, порушує хиткий 

стан миру та не зважає на свої зобов’язання берегти 

архітектоніку міжнародної безпеки; 

2. учасники бойових дій гібридної війни не 

рівноцінні у політично-правовому і моральному 

відношенні: з одного боку, це урядові (легітимні) збройні 

угрупування, з іншого – суміш різнорідних діючих осіб, 

серед яких найманці, «ідейні борці» з урядовими 

силами, заслані загони представників третьої сторони, 

бойовики, терористи, кримінальні елементи, з якими, 

однак, воююча держава вимушена підтримувати певні 

відносини і т.п. 

3. бойові дії (гібридна війна) відбуваються на лінії 

зіткнення геополітичних платформ сучасного миру, 

кроскультурних розломів, що кореспондується з 

положеннями теорії С. Хантінгтона щодо «Зіткнення 

цивілізацій», де врегулювання міждержавних відносин 

ускладнено культурними розбіжностями щодо розуміння 

питань війни, миру, безпеки; 

4. у воєнно-технічному плані – це мішанина 

класичного способу ведення війни легітимними 

частинами армій зі збройними діями нелегітимних 

формувань, які не можна назвати якимось визначеними 

термінами, такі як: партизанські напади, рейди, засідки, 

обстріли. Недарма у так званій «ДНР» було заявлено о 

створенні підрозділу імені Нестора Махно; 

5. у політичному відношенні це одна із силових 

форм воєнно-політичного впливу на межі війни і миру, 

коли слабким державам сильні країни будуть нав’язувати 

свою волю через використання різних видів силового 

тиску та форм бойових дій агресивних збройних 

угрупувань.  

Для України феномен «гібридної війни» став 

актуалізований в зв’язку з ескалацією збройного 

насильства в Луганській і Донецькій області, де 

бойовиків самопроголошених республік, які самі явно не 

здатні були чинити тривалий опір законній владі, почали 

підтримувати російський уряд, а підрозділи збройних 

сил РФ почали брати участь у бойових діях.  

Цифри, які характеризують участь військових РФ у 

«гібридній війні» на Сході України (6-9 тис. осіб, 150-

200 танків, 500-600 бойових машин), з воєнно-технічної 

точки зору показують на збройний конфлікт малої 

інтенсивності.  

Фактична збройна боротьба, яка ведеться на Донбасі 

вже призвела до загибелі сотень військових Збройних 
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Сил України, десятків тисяч бойовиків, сотень мирних 

жителів, у тому числі дітей, старих, священно-

служителів, появи біля 2-х мільйона біженців, має 

декілька вимірів: воєнно-політичний, міжнародно-

правовий, суто військовий компонент, а також 

філософсько-гуманітарний. 

З приводу останнього вкажемо, що К. Клаузевіц лише 

планував «повернутись до гуманного обмеження війни». 

В сучасній аналітичній літературі не продемонстровано 

інтересу до цього аспекту, тому складається враження, 

що про гуманізм на війні, тепер вже «гібридній» знов 

забуто. 

З точки зору міжнародного гуманітарного права, коли 

не оголошено статус збройної боротьби: війна, збройний 

конфлікт міжнародного або не міжнародного характеру, 

це ускладнює регуляцію будь-якої війни, тим паче 

«гібридної». Так, регуляція конфлікту не міжнародного 

характеру має джерелом обмежену кількість статей (28) 

Другого Додаткового Протоколу 1977 р. 

Щодо збройно-технічного компоненту, вказує 

директор Інституту Стратегічних досліджень України 

академік Вол. Горбулін, це – маневрова війна, 

партизанські дії, використання елементів тактики 

терористів, перманентні обстріли військових та 

цивільних об’єктів, артилерійські дуелі і т.п. 

Деякі методологічні зауваги стосуються досліджень 

війни як особливого соціального явища в цілому – існує 

відмінність у поглядах на неї під час мирних літ та 

збройних змагань. Зокрема, філософи війни К. 

Клаузевіц, А. Снесарєв творили під безпосереднім 

впливом війн Наполеона та Першої світової відповідно. 

Автором статті у спеціальній монографії 

продемонстровано, як під впливом війни кінця XIX – 

початку XX століть зароджувались оригінальні теорії на 

метанауковому рівні (філософія війни), що свідчило, як 

феномен збройної боротьби держав, соціальні наслідки 

та вплив на суспільство формували філософський підхід 

до цих явищ, корінним чином змінюючих плин мирних 

літ [10]. 

Для соціально-філософського аналізу важливим є 

звернення до суттєвих, родових рис війни, адже 

завданням філософії є розкриття, експлікація 

прихованих, суттєвих, родових характеристик 

соціальних явищ.  

До таких, перш за все, віднесено примат політичної 

мети над збройним насильством, тому природу гібридної 

війни слід шукати у її соціально-політичних, 

міжнародно-правових, морально-психологічних, а 

можливо, й у духовних чинниках. 

У контексті заявленої теми соціально-філософського 

аналізу терміну, який може бути включеним у ряд 

категорій політичної філософії, слід враховувати той 

факт, що боротьба протиборних сторін також ведеться й 

у термінологічному відношенні, з врахуванням загальної 

тенденції все рідше вживати поняття «війна» у так 

званому «чистому» вигляді.  

Замість терміну «війна» воєнно-політичне 

керівництво багатьох країн намагається вживати менш 

загрозливе слово «конфлікт». Тривалий час уряди щодо 

характеристики збройної акції коаліції на чолі з США з 

угрупуваннями талібів в Іраку та Афганістані не 

використовували терміну «війна». 

Тенденція рідше вживати термін «війна» спирається 

також на негативні конотації, пов'язані з історичним 

розвитком людства. У Статуті ЮНЕСКО зазначається, 

що «думки про війну виникають в умах людей, тому у 

свідомості людей треба вкорінювати ідею захисту миру».  

Визначення природи, сутності, мінливих форм 

ведення війни на кожному новому етапу цивілізації 

вкрай важливо. За часів античності війни поділялись на 

збройну боротьбу з варварами та війни між 

цивілізованими народами. Тільки останні полягали 

правовій і моральній регуляції. Вони були «природними» 

у тому сенсі, як природним являється полювання на 

хижих звірів, а на війні це полювання на рабів, за 

Аристотелем [11, с. 387].  

В епоху Середньовіччя запропоновано концепцію 

«священної війни», що тільки посилило суперечливість в 

розумінні природи війн, адже обидві протилежні 

сторони, як правило, вважали свої дії справедливими. 

Релігійне забарвлення війни з тих час не увійшло в 

минуле: використання християнської риторики щодо 

захисту «православної цивілізації», «руського мира» на 

Донбасі хоча б на символьному рівні показує 

багатобарвність феномену гібридної війни.  

У нову епоху масових армій, які функціонували на 

потужній економічній базі, війни велись з комплексу 

спонукальних чинників-причин, у тому числі з 

абстрактних ідейних міркувань, як-то: ідеї величі, 

національної безпеки, розширення життєвого простору. 

Вступ людства в нове тисячоліття не ознаменувався 

досягненнями в культурі миру, а навпаки, – відбувалась 

деформація класичної збройної сторони насильства 

морально-політичними та правовими настановами, 

перетворення її з агони (змагання) на тривалу, 

виснажливу руйнацію мирного життя, на своєрідний 

гібрид війни, озброєного миру, перемир’я, реваншу.  

Термін «гібрид» має основне біологічне значення 

«зрощування двох чи більше генетично різних 

організмів» (О.М. Бекетов), який відтепер набув 

змістовного наповнення в інших науках, і як ми 

встановили, сьогодні має ще й інноваційний компонент 

стосовно війни як політичного явища. Йдеться про 

«зрощення» стану «озброєного миру», політики «ні 

війни, ні миру», використання м’яких та жорстких 

засобів в політиці, стратегій силового тиску та «не 

прямих дій». 

Достатньо операціонабельним у характеристиці 

цього впливу «великої політики» на збройну боротьбу 

буде використання терміну «діалектика» – разом з 

вироком, який війна виносить прогнилим, віджилим 

режимам, вона також «зміцнює дух нації», який 

виходить з війни оновленим. Ініціатором «гібридних 

війн», як слід очікувати, часто виступають держави з 

тоталітарними режимами, які зважають на негативну 

реакцію світовою спільноти щодо початку 

повномасштабної війни. 

Конфліктологічний підхід до визначення природи 

збройної боротьби вимагає вважати гібридну війну 

різновидом збройного конфлікту. Її можна вважати 

«замороженим» час від часу збройним конфліктом, який 

у необхідний політикам момент стає «гарячим» або 

залишається «тліючим» . 
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З точки зору політичної філософії «гібридна війна» є 

продовження еволюції форм мілітарної практики в 

умовах багатополюсного світу.  

Щодо соціального компоненту таких війн, то вони 

ведуться як представниками збройних сил держав, так і 

антисоціальними силами-маргіналами, декласованими 

елементами, «ловцями вдачі», найманцями, 

добровольцями та іншими учасниками збройних 

сутичок. У зв’язку з тим, що такі війни не оголошують 

ні про початок, ні про закінчення (взагалі не визнається 

класична збройна боротьба), вони мають ознаки 

довготривалої збройної боротьби.  

Деякі висновки-рекомендації можна сформулювати 

таким чином. 

1. Правова база оцінки модерних війн оновлюється 

дуже повільно, тому слід покладатись на рішення 

Гаазького Трибуналу, авторитетних міжнародних 

організацій, таких як ООН, ОБСЄ ; 

2. В культурно-цивілізаційному аспекті ці війни не 

свідчать за прогрес, а навпаки – демонструють 

недосконалість сучасної архітектоніки міжнародної 

безпеки, низьку ефективність структур ООН, інститутів 

миро творчості, захисту прав людини. 

3. Необхідно формувати соціальну культуру 

цивільних громадян та вояків у контексті культури 

збройних змагань та миру, поваги до миру як до 

найвищої цінності, збереження гуманітарних цінностей . 

4. Наукова спільнота, філософська думка має також 

«мобілізуватись» на благородну справу осмислення 

змісту, тенденцій, закономірностей подальшої еволюції 

війн, їх обмежень та запобігання, формування 

«миростверджуючої культури», за висловом 

А. Швейцера. 
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HYBRID WARS IN CATEGORIAL RANGE OF POLITICAL PHILOSOPHY AS REFLECTION  

OF ARMED CONFLICT IN THE EAST OF UKRAINE 

 

This article focuses on the social and philosophical understanding of the new phenomenon of armed struggle, which comes 

in armed conflict 2014-2015 bienniums. Offensive of russia-separatists on East Ukraine marked as "hybrid war" on the one 

hand, and legitimate anti-terrorist operation for the territorial integrity of the country on the other. 

The nature of this stage modification of classical wars in the new century, the characteristics (different – specificity) and 

social content not yet clarified goal in the scientific sense, not explicate, and the category, mostly political and legal neologism 

not found its place in a number of categories of political concepts philosophy. Therefore leitmotif and objective article is an 

attempt to fill gaps of scientific analysis of modern wars and armed conflicts and to offer their own perspective on the essential 

social nature of the deep "hybrid war". 
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Постановка проблеми. В умовах 

постіндустріального суспільства, посилюється вплив 

глобальних транскордонних каналів комунікації на мас-

медійні технології, формуються глобальні інформаційні 

мас-медійні мережі. Своєю чергою, підвищується 

значення та швидкість інформаційного впливу на 

суспільство через комунікаційні канали, що вимагає 

детального аналізу сучасних медійних технологій. Усе 

більшої актуальності сьогодні набувають питання 

особливостей функціонування інформаційної індустрії 

та, зокрема, новітніх медіа в умовах становлення 

глобального інформаційного суспільства. 

Вивчення діяльності ЗМІ розпочалося ще на початку 

ХХ ст., а спроби створення теоретичних концепцій 

з’являються в середині ХХ ст. в працях 

П. Лазарсфельда (LazarsfeldP.) [24], В. Бепрелсона 

(BerelsonB.) [24], Х.Гаудетт (GaudetH.) [24], Г. Ласвелла 

(Laswell H.- D.) [23].  

У 60-70–ті рр. ХХ ст. відбувається пошук нових 

загальнотеоретичних підходів до розуміння ролі мас–

медіа в суспільстві, чим було зумовлене підвищення 

інтересу до праць теоретиків постструктуралізму і 

постмодернізму : Х. Блумера (Blumer H.) [21], 

Т. Гобана-Класа (Goban–Klas T.) [22], Г. Маклюена 

(McLuhanM.) [10], Л. Мановіча (ManovichL.) [25], Д. 

Мак-Квайла (McQuail D.) [26], Г. Тарде (Tarde G.) [27] 

та інших. 

Щодо праць українських дослідників, присвячених 

дослідженню мас-медіа, слід зазначити, що в сучасному 

контексті означені вище проблеми почали вивчатися 

лише з часу проголошення незалежності України. 

Серед праць останнього десятиріччя, в яких 

досліджуються проблеми мас-медійних процесів слід 

назвати публікації таких авторів, як : О. Гриценко [1], 

В. Іванов [2], C. Іванченко [3], Ф. Медвідь [11], 

Б. Потятинник [14], В. Різун [17], І. Хоменко [18], 

Є. Цимбаленко [19] та інші. 

Незважаючи на вагомі здобутки науковців щодо 

функціонування медійних комунікацій, залишаються 

недостатньо дослідженими питання 

функціонуваннясучасних мас-медійних технологій. 

Метою наукової статі – є дослідження 

особливостей розвитку мас-медійних технологій, 

класифікації нових мас-медіа, форм, методів та 

технологій їх комунікаційного впливу у суспільстві.  

Виклад основного матеріалу. Наприкінці XX – 

початку XXI століття формується принципово нове 

інформаційне середовище функціонування суспільства. 

При цьому, мас-медійні технології та інформація, 

стають одним із ключових засобів впливу у суспільстві 

і формують нові умови життєдіяльності та форми 

поведінки. 

При цьому, медійна інформація стає не другорядним 

атрибутом соціального розвитку, а стратегічно-

важливим ресурсом, використання якого змінює 

функціонування суспільства [11, c. 88-92].  

Мас–медіа в сучасних умовах розвитку та 

становлення «інформаційного суспільства» набуває 

особливої ваги в управлінні соціо-культурними 

процесами, виступаючи головним джерелом трансляції 

в широкі маси різнобічно представленої інформації про 

сучасний світ. Засоби мас–медіа стають потужним 

інструментом формування ціннісних орієнтирів, 

життєвих настанов та моделей поведінки у різних 

сферах суспільства [11, c. 88-92]. 

Поняття «media» (мн. ч. від лат. «medium» − 

посередник) набуває сучасного значення з середини 

XIX ст. і означає поширення повідомлень за допомогою 

особливих засобів зв'язку (пошта, телеграф). На 

початку ХХ ст. цим терміном позначали газети в якості 

рекламного посередника [20, с. 12]. 

Сучасні дослідники терміном «медіа» позначають 

всю сукупність засобів масової комунікації і масової 

інформації, явищ, пов'язаних із символічним 

опосередковуванням мислення. Медіа розглядаються як 

знакове середовище, посередник, який здатен 

структурувати та організовувати людське мислення і 

досвід [13]. У коментарях до роботи М. Маклюена 

вказується, що термін «medium», визначається, як : 

«засіб комунікації», «засіб повідомлення» та «засіб 

(масової) інформації». Крім того, даний термін має таке 

загальне значення, як «засіб зв'язку», і більш приватне 

значення «засіб спілкування» [10, с. 417]. 

Відповідно, мас-медіа визначається як система 

технологій та інститутів, що дозволяє поширювати 

інформацію у суспільстві, і є відображенням розвитку 

масової культури, що включає в себе ЗМІ, телебачення, 

пресу, радіо та інтернет і інших засобів трансляції 

комунікативних символів. Мас-медіа, є відображенням 

суспільної реальності та є продуктом соціального 

В статті розглянуто особливості функціонування сучасних мас-медійних технологій та їх вплив на 

суспільство. Виокремлено сутність поняття мас–медіа та їх класифікацію. Проаналізовано види медійних 

комунікацій та форми медійного впливу у сучасних умовах. Досліджено комунікативні технології у мас–медіа 

та технологічні принципи побудови нових медіа. 

Ключові слова: мас–медіа, засоби масової інформації, технології впливу, інформаційне суспільство.  
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середовища. За допомогою мас-медіа формуються 

соціальні стандарти та суспільні стереотипи. 

Особливого розвитку масово-інформаційна 

діяльність набула в ХХ ст., позначеному глобальними 

економічними й соціальними трансформаціями. В той 

же час світова інформаційна індустрія, що 

сформувалася на основі розвиненої масової 

інформаційної діяльності, стала причиною глобальних 

трансформацій у світі [5, c. 113-117].  

Інформаційна індустрія (або індустрія засобів 

масової інформації, чи мас–медіа), сьогодні займається 

виробництвом носіїв масової інформації як засобів 

масової комунікації, формує інформаційний простір 

держави, веде політику в інформаційному просторі, 

збирає, зберігає, переробляє й поширює інформацію. 

Становлення й розвиток інформаційної індустрії як 

сфери виробництва ЗМІ зумовлені розширенням сфери 

інформаційних потреб суспільства, суспільно–

економічним і науково–технічним розвитком, 

процесами інформаційної глобалізації  

тощо [5, c.113-117]. 

Формування інформаційної індустрії у сучасних 

умовах здійснюється у багатьох сферах та здійснюється 

на основі технологій розвитку преси, аудіовізуальної 

галузі (телебачення), електронної галузі та галузі 

інформаційного забезпечення. Серед яких, особливого 

розвитку набула електронна галузь за допомогою –

інтернет та комп’ютерних технологій. 

Окрім того, під впливом комп’ютерної технології 

модернізується структура видання і процес 

користування ним. Окремо, необхідно сказати і про 

галузь інформаційного забезпечення. Поряд з 

виготовленням ЗМІ існує спеціальна сфера збору, 

обробки, аналізу, збереження, виготовлення й 

поширення інформації, яку використовують виробники 

ЗМІ. Справою інформаційного забезпечення 

займаються інформаційні агентства, прес–служби, 

спеціальні служби, які є виробниками інформації [20, 

c. 141-145].  

Технологічний характер сучасних ЗМІ дозволяє 

випускати та тиражувати інформаційний продукт в 

гігантських масштабах, обумовлює їх виробничу 

специфіку, дозволяє уподібнювати цю діяльність 

масового виробництва. Дивно, як пише сучасний 

англійський дослідник Д. Баррат, наскільки 

виробництво телевізійних програм або сучасної газети 

нагадує виробництво холодильників: і тут наявний 

поділ праці, складна організаційна структура і 

величезні інвестиції. Крім споживачів ЗМІ, так само як 

споживачі промислових товарів, повинні вибирати з 

пропозицій, наявних на ринку; як на будь–якому ринку, 

споживачі інформаційного продукту мають дуже мало 

реальних можливостей контролювати або перевіряти 

якість пропонованого ним товару [17, c. 223-224].  

Особливістю більшості сучасних медіа є одно–

двосторонній потік інформації: відносно невелика 

група робітників ЗМІ випускає інформаційний продукт, 

що використовується всім суспільством. Ця 

односпрямованість інформаційного потоку обумовлена 

лінійним характером традиційних технологій передачі 

інформації, наслідком яких є фактична розірваність 

масової комунікації (інформація створюється на одному 

кінці ланцюга, а споживається на іншому), реальний 

зворотний зв'язок (feedback) між цими полюсами 

практично відсутній [15, c. 58-64]. 

Здатність доносити потрібну інформацію широким 

верствам географічно розсіяного населення зробила 

мас–медіа основним інструментом реклами, PR і 

пропаганди. Технологічні інновації дозволили 

створювати канали комунікації з кожним 

представником аудиторії в найбільш зручній формі, а 

розвиток методик вивчення середовища і ефективного 

впливу на громадську думку дало можливість досягти 

максимального результату від рекламного звернення. 

Це відкрило бізнесу перспективи стрімкого безмежного 

розширення діяльності та просування своїх пропозицій.  

З появою інтернету вся система мас–медіа вступила 

в нову еру – еру інтерактивних мультимедійних 

комунікацій, в якій трансформуються звичні формати і 

народжуються можливості більш високого рівня.  

У світі вже давно поширюються сучасні медійні 

індустрії за допомогою нових технологій та на основі 

економічних можливостей цих процесів. Український 

мас–медійний простір опановує нові інформаційні 

системи, долучаючись до світових комунікаційних 

реалій. Українські мас–медіа завжди зацікавлені 

процесами у владних і політико–правових колах [11, 

c. 88-92].  

«Мас–медіа охоплюють фактично все суспільство і 

певним чином впливають на нього. У наш час мас–

медіа відіграють роль інструменту формування 

громадської думки через те, що роблять можливим 

дискурс у масштабах всього соціуму» [2, с. 56-61]. 

Всі конкретні різновиди засобів масової інформації, 

у своїй сукупності утворюють єдину систему ЗМІ. 

Структурно ця система розпадається на три базові 

групи: друкована преса (газети, журнали і т.д.); 

аудіовізуальні ЗМІ (радіо, телебачення і т.д.); 

інформаційні служби (інформаційні агентства, прес–

служби і т.д.) [20, c. 141-145]. Серед новітніх медіа 

виділяємо крос-медіа, інтегративні, гібридні та 

електронні медіа (табл. 1.). 
 

Таблиця 1. Класифікація традиційних та новітніх мас-медіа* 

№пп Класифікаційна ознака Види мас–медіа 

Традиційні мас–медіа 

1 Спосіб передачі інформації друк, радіо, кіно, телебачення, відео, комп'ютерні мережі та ін 

2 Канал сприйняття візуальні, аудіальні, аудіовізуальні 

3 Місце використання індивідуальні, групові, масові, домашні, робочі та ін. 

4 Зміст інформації ідеологічні, політичні, морально – виховні, пізнавально–навчальні, естетичні, 

екологічні, економічні) 
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5 Функції і цілі 

використання 

отримання інформації, освіта, спілкування, вирішення побутових проблем, 

розвага, соціальне управління 

6 Результати впливу на 

особистість 

розвиток кругозору, самопізнання, самовиховання, самонавчання, 

самоствердження, самовизначення, регуляція стану, соціалізація 

Новітні мас–медіа 

1 Кроссмедіа  одночасне комбінування (в офф–лайні й он–лайні) різних форм рекламної 

компанії (різні медіа платформи), товарів та послуг, яке базується на 

принципах кросс–маркетингу. Традиційно виділяють чотири основних рівня 

крос–медіа: Cross–media 1.0 – Pushed, Cross–media 2.0– Extras, Cross–

media 3.0–Bridges, Cross–media 4.0–Experiences (transmedia). 

2 Інтегративні медіа інноваційні цифрові технології, що «взрощуються» на ниві 

міждисциплінарних досліджень засобів масової інформації. інтеграція медіа 

передбачає об’єднання елементів рекламної компанії з метою досягнення 

синергії, що призведе до значної збільшення її ефективності. 

3 Гібридні медіа стратегічне використання традиційних та нових медіа для комунікації, 

передачі повідомлення найбільш ефективним засобом. гібридні медіа дуже 

тісно переплітаються з категорією «гібридне мистецтво», де головний акцент 

робиться на злитті різних нових форматів медіа та художніх жанрів. таким 

чином, гібридні медіа побудовані на міцному фундаменті маркетингу, 

інформаційних технології та можливого симбіозу мистецтва та науки. 

4 Електронні медіа інтерактивні електронні видання, що комбінують формати подання інформації; 

різновид цифрових медіа. Наприклад, контентом нових медіа може бути відео, 

онлайн–радіо, телевізійна трансляція, анімація, звукове оформлення, та, 

власне, текст. Від традиційних електронні медіа також вирізняє 

користувацький контент. Медіа є відкритими для взаємодії з читачами та 

надають їм можливість створювати та модифікувати зміст повідомлень. 

*узагальнено автором на основі джерел : [2,12, 13] 
 

 

Таблиця 2. Види медійних комунікацій та форми медійного впливу у сучасних умовах* 
 

№ Вид Особливості технології мас–медіа 

Форми впливу 

1 Мовленнєва форма 

впливу 

Розрізняють дві форми мовленнєвого впливу: пряма та непряма форми. 

Пряма форма мовленнєвого впливу – це таке використання оратором 

висловів, коли вінмає на увазі лише їх буквальне значення, лишете, що він 

говорить. Непряма форма мовленнєвого впливу – це таке використання 

оратором висловів, коли він має на увазі не тільки те,що він говорить, а й 

щось більше. 

2 Маніпулятивна форма 

впливу 

Такий вплив є неконтрольований, неусвідомлюваний, прихований для 

адресата процес впливу на нього, який відбувається поза його волею та 

бажанням. 

3 Гібридна форма впливу Вона включає такі гібридні технології як «Мільтон–модель» і «25 кадр», які 

справляють вплив на свідомість та думку аудиторії засобів масової 

інформації. 

Медіа–комунікації 

1 Одновекторна 

комунікація 

Має переважно побутовий сугестивний характер, хоча цілком природно 

використовується і в професійній, виробничій, науковій сферах, а також має 

постійні ролі адресанта та адресата і монологічну форму мовлення. І 

включає: комунікацію з собою, комунікацію з групою, з публікою, з масою та 

ринково–медійну комунікацію. 

2 Багатовекторна 

комунікація 

Характеризується постійною зміною ролі адресанта і адресата та має 

діалогічну форму мовлення. До неї входять: міжособистісна 

(інтерперсональна) комунікація, групова комунікація (у малих групах) та (у 

великих – публічна, масова), міжгрупова комунікація, віртуальна 

комунікація. 

3 Комунікація з групою Являє собою систему найчастіше міжособистісних нерегульованих 

зовнішніми факторами стосунків, завдяки чому кожен адресант може бути в 

ролі адресата. Така комунікація може відбуватися у різних групах – малих, 

великих, дуже великих, які називаються публікою, або масою. 
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4 Комунікація з масою Суспільна гетерогенна (неоднорідна) група людей, що є анонімними, 

фізично розпорошеними й відокремленими, не організованими до співпраці. 

5 Ринково–медійна 

комунікація 

Комунікація є результатом розвитку комунікації з масою людей на засадах 

економічних, коли маса розглядається як група індивідуальних споживачів 

інформаційної продукції 

6 Віртуальна комунікація виникає у лоні масової комунікації в результаті процесу глобалізації 

масової комунікації, виникнення мультимедійних систем, що веде до зміни 

самої природи комунікативного процесу,багатовекторність якого настільки 

стає складною, що комунікатор одночасно отримує роль і адресанта, і 

адресата. 

*узагальнено автором на основі джерел : [12, 13, 21, 22, 25, 27] 

 

Загалом українські та зарубіжні вчені визначають 

кілька способів, форм та моделей впливу мас–медіа на 

аудиторію, починаючи від найпростіших – 

мовленнєвих, і закінчуючи такими складними формами, 

як навіювання, маніпуляція, та гібридними 

технологіями й технологіями «Мільтон–модель» і 

«25 кадр». Усі зазначені форми та способи справляють 

вплив на свідомість та думку аудиторії засобів масової 

інформації, проте деякі з них із часом втрачають свою 

актуальність, а деякі, навпаки, активно розвиваються [8, 

c. 42-47] (див. табл. 2). 

Особливістю мас-медійних комунікацій є низький 

рівень комунікативної інтенції (відсутність спеціальної 

уваги професійних комунікантів до цілей масового 

спілкування). 

Базовою формою впливу дослідники визначають 

мовленнєвий вплив. Розрізняють дві форми 

мовленнєвого впливу: пряма та непряма форми. У своїй 

роботі «Риторика» Н. Колотілова зазначає, що пряма 

форма мовленнєвого впливу є відкритою тактикою. 

Користуючись нею, оратор безпосередньо повідомляє 

аудиторії те, що він має на увазі. Така форма впливу є 

точною, послідовною й узгоджується із критерієм 

щирості [6]. Непряма форма мовленнєвого впливу є 

прихованою тактикою. Оратор свідомо обирає такі 

способи висловлювання, які в принципі дають 

можливість аудиторії сприйняти те значення промови, 

що приховане за непрямою формою [6]. 

Тобто, використовуючи форми прямого і непрямого 

мовленнєвого впливу оратор висловлює свої думки 

прямо або натякає на суть, яку аудиторія має зрозуміти 

самотужки. Б. Потятиник стверджує, що авторитарний 

контроль за потоками масової комунікації передбачає 

віру в те, що мас-медіа мають безперечний і цілком 

передбачуваний вплив на аудиторію [14, с. 55]. 

Б. Потятиник зазначає, що функція мас-медіа 

полягає в структуризації мислення, ментальній 

організації навколишнього світу. На думку дослідника, 

більшість аудиторії сприймає телебачення, включаючи 

випуски новин, лише як розвагу [14, с. 56]. Із трьох 

людей, що дивилися вечірні новини, двоє не можуть 

пригадати жодного сюжету. Але при цьому 

«телебачення впливає на усвідомлення того, що є 

важливим» [14, с. 21]. 

Більш складні форми та способи впливу 

виокремлює В. Різун. Дослідник визначає таке поняття, 

як масовий вплив. Він наголошує, що під масовим 

впливом слід розуміти таку дію, яку певна особа, 

найчастіше фахівець у галузі масової комунікації, 

виявляє щодо інших осіб, викликаючи в них однакові 

настрої та формуючи однакові думки, й на основі 

сформованої масової свідомості об’єднує тих осіб у 

масу, в якій кожна людина здатна виявляти 

передбачувані або й не передбачувані фахівцем 

однакові емоційно–вольові, інтелектуальні або фізичні 

реакції [17, c. 144]. 

В. Різун виокремлює як психологічні, так і фізичні 

впливи. Зараження, навіювання й маніпуляція є 

формами психологічного впливу. «Навіювання і 

маніпуляція здійснюються за допомогою різних 

методів. Так, навіювання (сугестія) має різні методи – 

від психологічного тиску до переконування 

(аргументації) тощо. Маніпуляція теж має різні методи 

– від прихованого впливу на прийняття рішень до 

зомбування, тобто такої маніпуляції людиною, коли 

вона втрачає волю, стає автоматом, яким легко 

керувати, «заражається» зомбі–програмою, за якою діє 

всупереч логіці, волі. Власне, зомбі втрачають здатність 

логічно мислити, почувати, приймати рішення» [17, 

с. 145]. 

Маніпуляційному впливові присвятив свої роботи С. 

Кара-Мурза. Дослідник зазначає: «Маніпуляція – це 

висхідний, фундаментальний варіант взаємодії, при 

якому один учасник життєвої драми змушує інших 

діяти в його інтересах і за його програмою так, що це не 

розпізнається жертвами і не викликає у них опору… » 

[4, с. 17-19]. 

Г. Почепцов у роботі «Теорія комунікації»виділяє 

таку форму впливу, як пропаганда:«Пропаганда 

користується такою технікою, як перебільшення. 

Пропаганда намагається використовувати емоційний 

вплив, оскільки такі повідомлення легше засвоюються і 

довше зберігаються в пам’яті. Пропаганда добре 

працює тільки тоді, коли її прийоми не випадкові, а 

систематичні, причому в усіх областях. Пропаганда 

завжди була, є і буде.Не слід скидати це з рахунків» 

[15, с. 391]. 

Загалом, якщо у межах впливу аналізувати медійні 

канали комунікації, то особливо варто виділити 

телебачення та інтернет-канали. Телебачення 

переважає інші канали масової комунікації за 

масштабами та впливовістю.  
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Рис. 1. Еволюція медійних комунікаційних каналів (власна розробка автора) 

 

Природа телебачення глибоко комерційна, основне 

його завдання – «фабрикувати аудиторію», формувати, 

виховувати її в бажаному дусі й, головне, подавати 

аудиторію рекламодавцям. Другою причиною 

найбільшої впливовості телебачення автор вважає брак 

текстів у традиційному вузькому значенні. Еволюція 

медійних комунікаційних каналів дозволяє розподілити 

їх на вихідні, первинні, вторинні та глобалізовані 

медійні канали комунікацій (рис. 1.). 

Комунікативні технології у мас–медіа виступають 

важливим фактором формування громадської думки, 

політичної свідомості та культури, конструюють імідж 

політичних акторів (як індивідуальних, так і групових), 

впливають на рівень та ефективність політичної участі 

та активності громадян [16]. Серед поширених 

технологій сучасних мас-медіа виділяють : PR, медіа 

реклама, пропаганда та конвергенція (див. табл. 3.). 

 

Таблиця 3 – Комунікативні технології у мас-медіа*  

№ Технологія мас–

медіа 

Особливості технології мас-медіа 

1 PR У PR–комунікаціях можна виділити чотири моделі, зокрема: 1) пабліситі або «прес–

агенція»; 2) інформування громадськості; 3) двосторонню асиметричну та 4) 

двосторонню симетричну моделі. В залежності від політичної ситуації використовується 

відповідна модель PR, яка покликана сприяти вирішенню мети діяльності окремих 

акторів, держави в цілому. 

2 Медіа реклама До реклами відносяться інформаційні засоби впливу на громадян з метою формування у 

них позитивного ставлення до рекламної продукції. Реклама характеризується 

обов’язковою оплатою ефіру або площі у пресових виданнях для її розміщення, 

відповідною структурою повідомлення (текстового, або аудіовізуального), професійною 

режисурою. 

3 Пропаганда Щодо пропаганди, то її головними функціями виступають переконання громадян в 

справедливості суспільно–політичного ладу, визначення основних тенденцій політичного 

розвитку, відповідного стилю лідерства. 

4 Конвергенція Процес інтеграції інформаційних і комунікаційних технологічних платформ, а також 

інформаційних продуктів, які вони передають. Через поняття «злиття» виділяються 

основні акценти конвергенції: 1) злиття технологій; 2) злиття раніше роз’єднаних і 

віддалених один від одного традиційних ЗМІ (періодичної преси, радіомовлення і 

телебачення); 3) злиття ринків; 4) злиття власне інформаційного продукту: текст, графіка, 

звук, відео інтегруються в єдиний інформаційний продукт, який позначають терміном 

«мультимедіа»; 5) уможливлення керувати мультимедійним інформаційним потоком із 

єдиного центру. 

 *узагальнено автором на основі джерел : [4,15, 19, 20, 21, 22, 25] 
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Очевидним наслідком розширення ряду 

комунікаційних технологій є ускладнення суб'єктно–

об'єктних взаємозв'язків і відносин у загальному 

складі медіа-системи, яке веде до диференціації її 

функціональних можливостей на сучасному етапі.  

У ряді інноваційних особливостей медіапростору 

виділяють [12]:  

– сприяння утворенню універсальної бази для 

реалізації нового типу суспільних відносин суб'єкт–

суб'єктних, що мають на увазі під собою здійснення 

рівноправного співробітництва і взаємодії, 

заснованих на узгодженні видів діяльності з 

процесами і результатами дій соціального характеру;  

– забезпечення процесу постачання 

користувацької аудиторії специфічною інформацією, 

орієнтованою на генерацію інформаційного потоку з 

метою рекламного або довідкового інформування 

одержувача про певний товар (послугу) без 

попереднього запиту інформаційних даних 

незалежно від характеру участі кожного її члена;  

– створення умов для активізації та інтенсифікації 

функціонування мобілізаційних інструментів, 

спрямованих на організацію кампаній, присвячених 

актуальним соціально–політичних та соціально–

економічних проблем суспільства.  

Дигіталізація та медіаконвергенція призвела до 

появи особливих властивостей нових медіа та 

переформатування їх онтологічних меж. Один із 

вагомих аналітиків медіа Л. Манович в книзі «Мови 

нових медіа» [1] вдало виокремив основні 

технологічні принципи побудови нових медіа, що 

включають числову репрезентацію, модальність, 

автоматизація, мінливість, транскодування (див. 

табл. 4.).  

Рушійною силою прогресивних інформаційних 

ринків стають альтернативні аудіовізуальні засоби 

комунікації на основі мультимедійних технологій: 

DIGITAL TV, AND CABLE SATELLITE TV, HDTV, 

MOBILE TV, PAY–TV, IPTV «відео – на 

замовлення», мобільний зв'язок, мобільний Інтернет, 

– забезпечують персоніфіковані контакти зі 

спеціалізованими аудиторіями [7]. Узагальнена 

структура глобалізованих міжнародних мас-медійних 

комунікаційних технологій (рис. 2.). 

Одним з головних напрямків глобалізаційних 

процесів є створення інформаційного “мережного” 

суспільства, функціонування якого унаочнюється 

метафорою комп’ютерних мереж. Серед ознак такого 

суспільства можна назвати: 1) розгалужену світову 

систему мас–медіа та їх інформаційних ресурсів, які 

стають домінуючою частиною світової економіки; 

2) сформовану світову інформаційну індустрію; 

3) наявність у громадян доступу до інформації про 

функціонування суспільних та державних інституцій. 

Так інформаційні технології стають істотним 

елементом функціонування сучасного суспільства, і від 

них залежить не тільки технологічний прогрес, а й 

розвиток демократії [1, c. 132–138].  

Отже, засоби масової комунікації початку 

XXI століття зазнали радикальних змін і пов'язані з 

глобалізацією, інформатизацією, і технологізацією 

суспільства. Замість так званих «традиційних» мас–

медіа з'являються нові медійні форми (Інтернет, 

мобільні технології, альтернативні інформаційні та 

соціальні мережі), які конституюють, визначають 

сьогодні суспільне життя і життя окремої людини. 

Індивід включений не тільки під проникливі потоки 

інформації, але і саму систему з виробництва медійної 

продукції, яка потужно формує суспільну свідомість, 

одночасно маніпулює ним і створює все нові мас–

медійні технології. 

 

 

 

Таблиця 4. Технологічні принципи побудови нових медіа *

№

пп 

Технологія мас–медіа Особливості технології мас–медіа 

1. Числова репрезентація Медіа піддаються програмуванню, що дає можливість створювати 

цифрові копії та легко ними маніпулювати. 

2. Модальність Сучасним медіа притаманна фрактальна структура, що дає 

можливість змінювати їх розмір, не втрачаючи ідентичності, та легко 

комбінуватися. 

3. Автоматизація Дії з об’єктами є повністю автоматизованими та обмеженими 

лише рівнем програмування. 

4. Мінливість Можливість існування медіа у необмеженій кількості версій, 

любих формах та різних ступенях деталізації. 

5. Транскодування Пофонемна передача вихідної лексичної одиниці за допомогою 

алфавіту мови перекладу. Даний прийом являється рідким 

виключенням в практиці технічного перекладу. 

*узагальнено автором на основі джерел : [23, 24, 25] 
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Рис. 2. Узагальнена структура глобалізованих міжнародних мас-медійних комунікаційних технологій (власна 

розробка автора) 
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Постановка проблемы. Молодое поколение – это 

особая социальная общность, у которой активно 

трансформируется система ценностных норм, входящая 

в индивидуальное сознание. Цель исследования – 

разработать идеальную идеологическую модель, а также 

провести анализ ее влияния на процесс трансформации 

ценностных установок индивидуального сознания 

современной украинской молодежи, в философском 

аспекте. Объект исследования – мысленная модель 

системы ценностей сознания, сформированная в 

настоящее время у представителей молодежи Украины. 

Предмет исследования – основные детерминанты 

трансформаций морали украинской молодежи в 

условиях информационного общества. 

Изложение основного материала. Институт семьи 

является эффективным инструментом трансформации 

морали молодежи. Однако, с целью сохранения 

ценностных установок, интегрированных данным 

институтом в сознание молодого поколения, нужно 

приложить все возможные усилия, чтобы эти установки 

не только закреплялись, но и могли направленно 

развиваться. Другими словами, необходимо обеспечить 

нравственное воспитание и совершенствование 

молодежи, в течение всей последующей жизни. Дело в 

том, что этот процесс должен иметь непрерывный и, 

соответствующим образом, направленный характер, в 

частности, на это указывал в своих работах К. А. Сен-

Симон. Возникает вопрос: кто должен обеспечить 

непрерывность данного процесса? Собственно, наше 

общество и должно создать соответствующие условия. К 

аналогичному выводу, только несколько ранее, пришел 

ряд философов, при этом они прямо отмечали 

главенствующую роль социума, в создании условий, для 

систематического нравственного воспитания и 

совершенствования индивида. В частности, Ф. Бэкон 

указывал, что совершенствование морали индивида 

происходит под непосредственным влиянием условий, 

создаваемых социумом. К. Маркс, Ф. Энгельс сделали 

аналогичное заключение, при этом, основываясь на 

собственной категории общественно-экономической 

формации, выделили общественное бытие и 

складывающиеся в нем социальные отношения, в 

качестве основных причин, определяющих взгляды и 

представления личности. Наряду с влиянием, которое 

оказывает социальная среда на развитие ценностных 

установок молодого поколения, учеными был выделена 

очень важная качественная характеристика процесса 

взаимодействия индивида и социума: только общество 

помогает человеку стать в высшей степени 

нравственным, ибо у него нет возможности получить 

данное качество из самого себя. Именно в нем, у 

индивида закрепляются способности надеяться, верить и 

любить. Поэтому нашему социуму необходимо начать 

сложный процесс, который должен привести к решению 

следующих задач: во-первых, обеспечить эффективное 

использование института семьи для трансформации 

морали молодого поколения, с целью интегрирования в 

нее духовных норм; во-вторых, закрепить 

доминирование духовной компоненты в системе 

ценностей, как молодежи, так и в общественном 

сознании в целом. В-третьих, обеспечить 

стимулирование процесса самосовершенствования 

личности индивидов. Сущность минимальной 

стратегической цели, которую, в итоге, следует достичь 

– гармонизация общественных отношений, для 

дальнейшего прогрессивного развития самого социума. 

При этом к данной цели нужно прийти, путем 

эффективного использования средств и инструментов, 

имеющихся в распоряжении нашего государства. 

Почему именного государства? Потому что государство 

– «единое лицо, ответственным за действия которого 

сделало себя путем взаимного договора между собой 

огромное множество людей, с тем, чтобы это лицо могло 

использовать силу и средства всех их так, как сочтет 

необходимым для их мира и общей защиты», а также 

территориальное и временное закрепление социума.  

Поэтому государству необходимо приложить 

максимум усилий для трансформации морали общества 

таким образом, чтобы в ней превалировали именно 

духовные ценности. Однако, в данном случае, возникает 

закономерный вопрос: каким образом государство 

сможет изменить вектор отношений к ценностным 

нормам, если, во-первых, именно позиция украинской 

правящей элиты, в отношении ценностных ориентаций, 

приводит к тому, что определенные нормы 

интегрируются в общественное сознание, либо 

У даній статті розглядається у філософському аспекті ідеальна ідеологічна парадигма, яка, в подальшому, 

може бути взята в якості базису, для розробки офіційної державної ідеології. Модель розглянута з погляду її 

впливу на трансформаційні процеси, що відбуваються в моралі сучасної молоді. 

Ключові слова: ідеологія, трансформації, молоде покоління, мораль, ціннісні орієнтації, моральне 

виховання. 
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отвергаются [3]. Во-вторых, правящая элита намеренно 

привела к доминанте материальной компоненты в 

морали нашего социума, при этом данная тенденция 

проявилась, вследствие применения «Мягкой 

идеологии».  

Таким образом, возникают определенные 

противоречия: с одной стороны, для выживания социума 

необходимо обеспечить прогрессивные тенденции в его 

развитии, чему в немалой степени будет способствовать 

доминирование духовной компоненты, как в морали 

молодого поколения, так и в общественном сознании в 

целом. С другой стороны, правящий класс, путем 

использования качественно определенной 

идеологической парадигмы в надстройке, 

трансформировал нашу общественно-экономическую 

формацию в потребительскую. При этом проявилась 

тенденция нивелирования духовных норм, как в 

ценностной системе сознания молодежи, так и социума. 

Разрешение данных противоречий и даст, с точки зрения 

диалектики, импульс для дальнейшего развития нашего 

общества. При этом необходимо, обеспечить следующее 

условие: разрешение должно носить не 

антагонистический, а гармонический характер, в 

противном случае, неизбежны социальные конфликты. 

Казалось бы, сущность разрешения состоит в начале 

качественных изменений, которые будут иметь место в 

общественном сознании, а также в морали молодого 

поколения. Однако, на самом деле, это только 

«надводная часть айсберга». Попробуем кратко осветить 

и «подводную». Для того, этого, рассмотрим наше 

общество в виде абстрактно-логической модели 

общественно-экономической формации. Последняя, как 

известно, включает в себя базис и надстройку. Базис, 

представляет собой совокупность производственных 

отношений, определяющую идеологические. Он 

включает в себя частную собственность на средства 

производства, как основу экономических отношений, 

которые, в свою очередь, являются важнейшей стороной 

производственных. Надстройка – это, прежде всего, 

совокупность идей и идеологических отношений, а 

также фиксирующих их институтов (политические 

партии, законодательные и исполнительные органы 

власти, профессиональные союзы и т.д.) Несмотря на то, 

что базис, по отношению к надстройке, есть 

определяющим, ее элементы, по мере своего развития, 

способны приводить к его качественным изменениям. И, 

прежде всего, это касается идеологии, являющейся 

основополагающей в надстройке  

Вопрос базиса нашей общественно-экономической 

формации достаточно подробно изложен в работе В. 

Глазунова. Следует указать на один из основных 

выводов, который поможет понять всю сложность 

процесса катализации метаморфоз в базисе: многие 

стратегические промышленные и финансовые ресурсы 

сконцентрированы у относительно небольшого числа 

собственников, которыми являются олигархи. Поэтому 

возникает вопрос, каким образом можно обеспечить 

качественные трансформации в базисе, чтобы, 

одновременно, начать процессы изменения надстройки? 

Определенные мероприятия предложены в работе 

В. Глазунова, отметим основные: частичная 

национализация производственного комплекса, 

обеспечивающего экономическую независимость страны 

и ее обороноспособность; снижение уровня коррумпи-

рованности налоговой системы; создание рыночного 

механизма реприватизации; изменение модели 

формирования госбюджета и т. д. [3] Рассмотрение 

эффективности данных мероприятий, не это является 

задачей этой работы, однако бесспорным является то, 

что назрела необходимость их проведения, с целью 

сохранения нашего социума, а также обеспечения 

решения главной задачи, стоящей перед ним: 

воспроизводства человека как общественного существа. 

Закономерно, что трансформации, которые будут 

последовательно проводиться в базисе, повлекут за 

собой необходимость изменения в надстройке, и, прежде 

всего, в идеологии. Однако, сначала, следует также 

решить важную задачу, которая, во-первых, позволит 

начать процесс изменения базиса; во-вторых, ускорит 

метаморфозы в надстройке; в-третьих, позволит 

обеспечить гармонический характер разрешения 

противоречий, сущность которых мы изложили выше.  

Содержание этой задачи следующее: необходимо 

трансформировать сознание самой элиты. Бесспорно, 

что, собственно, науке и следует выступить в роли силы, 

способной катализировать процесс изменения сознания. 

Именно ее представители не просто должны, но 

обязаны, путем использования различных информацион-

ных ресурсов, доказать правящей элите, а также 

ознакомить представителей других классов с тем, что 

ждет наш социум как общественно-экономическую 

формацию, если кардинально не изменить его базис и 

надстройку. Деятели науки, которые в действительности 

стремятся к сохранению и дальнейшему развитию 

нашего общества, его исторических культурных 

ценностей; желают, чтобы государство не исчезло с 

карты мира, став жертвой очередного геополитического 

раздела, должны доказать правящей элите, что «история 

смотрит не на человека, а на общество», поэтому 

главная задача политической элиты – сохранить и 

приумножить наши национальные культурные 

достижения, чтобы ими могли воспользоваться 

представители не только общества, но всей 

человеческой цивилизации. А ее решение, зависит, 

прежде всего, от того, будут ли превалировать духовные 

нормы в ценностной системе, как молодежи, так и 

социума. В свою очередь, выполнение данной задачи не 

позволит нам слиться с мировым обществом 

потребления, став частью всемирной матрицы, а 

гармонично развиваться, строя отношения между 

людьми на основе духовных норм. 

Кроме того, ученым необходимо объяснить 

правящей элите, что, во-первых, гармоничное развитие 

молодого человека как личности, в социуме потребления 

не возможно. Во-вторых, личности, имеющие высокий 

нравственный потенциал, будут составлять большинство 

в нашем обществе, только при условии, что, в нем будут 

превалировать отношения, основанные на духовных 

ценностях. 

Бесспорно то, что трансформировать сознание элиты 

будет достаточно сложно, так как, любой индивид «так 

же не может вылезти из своего сознания, как из своей 

шкуры, и непосредственно живет только в нем». Однако, 

для последующего прогрессивного развития нашего 
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общества, необходимо обеспечить эффективное решение 

данной задачи.  

Теперь следует обратиться к вопросу изменения 

надстройки, точнее ее основной компоненты, идеологии, 

так как, собственно он, соотносится с темой данного 

исследования. Сущность, качественные характеристики, 

степень влияния на мораль индивида, применяемой в 

нашей стране идеологической парадигмы, рассмотрены 

ранее, в одной из работ. Кратко отметим, что правящая 

элита Украины применяет латентную «Мягкую 

идеологию», с помощью которой успешно интегрирует 

материальные ценностные ориентации, как в мораль 

молодежи, так и социума.  

В свою очередь, исходя из того, что идеология 

является эффективным инструментом, позволяющим 

осуществить направленные трансформации в системе 

ценностей сознания, как молодого поколения, так и 

общества, государству также следует использовать 

официальную идеологию, в парадигме которой будут 

доминировать духовные нормы, с целью осуществления 

направленных изменений в морали, как молодежи, так и 

социума. 

Во-первых, это позволит более эффективно 

обеспечить сохранение и развитие духовных норм, 

интегрированных в мораль молодого поколения 

институтом семьи, а также транслировать новые. Во-

вторых, применение официальной государственной 

идеологии, неминуемо повлечет за собой нивелирование 

последствий влияния «Мягкой идеологии», имеющих 

место в системе ценностей сознания молодого 

поколения. В-третьих, используя новую идеологию, 

следует попытаться решить очень важный вопрос. Его 

сущностью является война между членами общества, в 

которую также вовлечены и представители молодого 

поколения. При этом речь идет не об открытом военном 

противостоянии. Если рассматривать войну как момент 

вражды, борьбы между отдельными лицами и группами 

индивидов, выражающийся в построении общественных 

отношений, на таких нормах, как корысть, зависть, 

алчность, стяжательство, можно сделать очень важный 

вывод: в нашем обществе идет война между людьми.  

Бесспорно, в этой войне, ведущейся в нашем 

социуме, могут быть отдельные победители, но, в целом, 

общество будет выступать только в качестве 

побежденного, что выразиться, как минимум, в 

присоединении его к всемирной матрице потребления, а, 

следовательно, в изоляции его от участия в 

прогрессивном развитии человеческой цивилизации. 

Поэтому, разработка и внедрение соответствующей 

официальной идеологии, позволит начать процесс 

гармонизации общественных отношений, и, прежде 

всего тех, которые выстраивают представители 

молодого поколения, что, в свою очередь, повлечет 

локализацию и прекращение военных действий между 

членами нашего социума. 

Закономерно, что соответствующим государствен-

ным институтам необходимо будет разработать ряд 

документов, определяющих, как сферу действия 

идеологии, так и ее парадигму. При этом следует учесть, 

что изначально требуется внести соответствующие 

изменения в основной закон – Конституцию. Полагаем, 

что это будет правильно, а главное – честно, по 

отношению ко всему социуму, так как, постулируя тезис 

об отсутствии идеологии, правящая элита активно 

применяет «Мягкую».  

Возникает закономерный вопрос: воспримет ли 

данную идеологию наш социум? Несомненно, ибо чем 

глубже противоречия, имеющие место в обществе, чем 

выше уровень его кризисности, тем более востребованы 

новые идеи, воспринимаемые как новая идеологическая 

модель [3]. 

Условно назовем данную идеологическую модель – 

«Идеологией социальной справедливости». В основу 

«Идеологии социальной справедливости», должны лечь 

следующие главные принципы: 

1. Возвращение к историческим культурным 

ценностям. Во-первых, культура – это продукт 

общества, сублимирующий в себе все созданные данным 

социумом либо заимствованные ценности, 

выполняющий в обществе одну из важнейших функций 

– интегрирующую. При этом культура является не 

только совокупностью созданных ценностей, но и 

способом их усвоения, путем реализации творческого 

потенциала индивида [4]. Во-вторых, человек, 

существующий в каком – либо обществе, не может не 

попадать под влияние его культуры, так как достаточно 

сложно существовать и развиваться в социуме, отвергая 

его культурные нормы как совокупность ценностей [5]. 

В-третьих, диалектический принцип детерминизма 

проявляется не только в том, что культура – результат 

деятельности социума, но и в том, что дальнейшее 

развитие самого общества обусловлено 

трансформациями, происходящими в его культуре. В-

четвертых, именно через достижения культуры наше 

общество может активно влиять на трансформацию 

морали молодого поколения. Поэтому включение 

исторических культурных норм в идеологическую 

парадигму позволит начать процесс замещения 

материальных норм и соответствующих ценностных 

ориентаций, как в морали молодого поколения, так и 

общества в целом. Не стоит забывать, что перспектива 

развития нашего общества зависит от тех ценностей, 

которые молодое поколение осознанно изберет и 

интегрирует в свое сознание. Поэтому использование 

исторических культурных норм в идеологической 

парадигме, даст возможность воспитывать таких людей, 

которые смогут сплотить социум, построить 

гармоничные отношения внутри него, что в свою 

очередь, позволит ему прогрессивно развиваться.  

2. Принцип «любви к ближнему». Бесспорно, его 

использование, послужит причиной, катализирующей 

процесс «ревизии» ценностей, следствием которой, 

явится включение духовных норм в мораль, как 

молодого поколения, так и общества в целом. В свою 

очередь, это станет причиной проявления прогрессивной 

тенденции в развитии социума.  

3. Свобода личности в рамках закона. Уверены, что 

свобода является одной из основополагающих 

ценностей, которые необходимо включить в 

идеологическую парадигму. При этом, во-первых, 

свобода рассматривается как осознанная необходимость, 

являющейся основой гуманного социума. Во-вторых, 

свобода личности индивида определяется 

совокупностью возможностей, которые предоставляются 
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непосредственно обществом. Поэтому, именно степень 

свободы личности определяет прогрессивную 

тенденцию в развитии самого социума. Таким образом, 

прогрессивная тенденция в развитии общества, является 

прямым следствием увеличения степени свободы 

личности.  

В-третьих, свобода воли индивида трактуется данной 

идеологической парадигмой как непосредственно 

осуществляемый индивидом выбор средств и способов к 

саморазвитию, а также построению отношений в 

социуме. Подразумевается, что данный выбор будет 

основываться на системе ценностей сознания индивида, 

а также на совокупности возможностей, предоставляе-

мых обществом.  

В-четвертых, свобода – это не есть вседозволенность. 

Она подразумевает уважение к себе и другим людям, 

духовное развитие личности, а главное – 

ответственность перед социумом и самим собою за все 

совершенные деяния. 

4. От каждого – по способности, каждому – по труду. 

Рассмотрим первую часть данного принципа. 

Предполагается, что семья, государство, оказывают 

всяческую поддержку индивиду в развитии его 

способностей. В свою очередь, это приводит к тому, что 

молодое поколение, при выборе профессии, исходит из 

собственных способностей, которые достигли 

определенной степени развития. Полагаем, осваивая 

навыки профессии, которая соответствует способностям 

индивида, последний будет осознанно овладевать ими, 

что, в свою очередь, приведет к высокому уровню 

профессионализма.  

Перейдем к изложению понимания второй части 

принципа. Предполагается, необходимость 

максимального учета вклада каждого, в развитие 

отрасли, предприятия и т.д., в которых он занят. При 

этом люди умственного труда должны получать оплату, 

адекватную прилагаемым усилиям, в этом случае не 

будет иметь место диссонанс, между заработной платой 

рабочего и служащего, имевший место, например, в 

Советском Союзе. Полагаем, что возможно 

воспользоваться основными принципами расчета оплаты 

умственного труда, изложенными в работе В. 

Глазунова [3]. Кроме того, работники сферы культуры, 

образования, здравоохранения, специальных служб, 

должны получать высокую оплату труда, так как именно 

они формируют из человека личность либо помогают 

ему сохранить главные ценности – здоровье и жизнь.  

5. Семья как основа общества. Максимальная 

поддержка со стороны государства семьи, и, прежде 

всего – материальная. Это может быть выражено в 

беспроцентных кредитах на постройку либо покупку 

жилья, экономически обоснованной материальной 

помощи многодетным семьям и т.д.  

6. Принцип равенства в образовании. Качественное 

образование всех уровней, должно быть доступно для 

представителей любых классов. При этом оно должно 

соответствовать и способностям индивида. В итоге это 

приведет к тому, что наше общество будет иметь 

высококлассных специалистов во всех сферах.  

7. Стремление к самосовершенствованию и 

познанию мира. Использование данного принципа в 

идеологической парадигме должно привести к тому, что 

в определенной степени девальвируется значимость 

материальных норм, при этом приоритетными 

становятся такие ценностные ориентации, как 

стремление к познанию, расширению сознания, 

самосовершенствованию.  

8. Разумная пропорциональность между частной, 

государственной и коллективной собственностью на 

средства производства. При этом необходимо исходить 

из следующих критериев: обороноспособности страны, 

максимальной способности государства, а, значит, и 

общества, воспроизводить человека, ибо, в конечном 

итоге, именно это является первостепенной задачей 

социума. Мы не будем излагать механизм 

перераспределения собственности на средства 

производства, так как не это является целью 

исследования, отметим, что основные возможные 

принципы приведены в работе В. Глазунова [3].  

Основные функции предлагаемой «Идеологии 

социальной справедливости» заключаются в 

следующем: 

1. Духовное возрождение общества. 

2. Консолидация социума. 

3. Катализация процесса закладывания институтом 

семьи духовных норм в мораль индивида. 

4. Закрепление принципа «любовь к ближнему» в 

общественных отношениях.  

5. Интеграция в сознание представителей молодого 

поколения следующих тезисов:  

а) человеческой природе никогда не была 

свойственна жестокость [1];  

б) ничто не может быть благом для нас, не являясь 

благом для всех;  

в) деяния индивида должны служить примером для 

всего человечества;  

г) труд, работа, воспитание и мудрость образуют 

венец славы. 

6. Стимулирование процесса самосовершенствования 

индивида. 

7. Воспитание у индивидов способности 

ответственно пользоваться правом выбора, при 

удовлетворении своих материальных потребностей.  

Применение «Идеологии социальной 

справедливости» неминуемо повлечет за собой 

направленные трансформации ценностных установок 

сознания, как молодого поколения, так и общества в 

целом, что, в итоге, приведет к проявлению 

прогрессивной тенденции в развитии социума, сущность 

которой заключается в гармонизации общественных 

отношений. 
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МУСУЛЬМАНСКОГО УЧЕНОГО ИМАМ ИСМАИЛА АЛЬ-БУХАРИ 
 

 

 

 
Постановка проблемы. Абу Абдулла Мухаммад ибн 

Исмаил аль-Бухари знаменитый ученый - хадисавед и 

автор второй по значению после Священного Корана 

книги «Ал-Жомий ас-Сахих» («Подлинный сборник»). 

Отметим, что слово «хадис» – множественное число 

«ахадис», дословно переводится как «новость», 

«известие», «рассказ». Это наука, содержащая предания 

о жизни и деятельности Пророка Мухаммада, его 

изречения, наставления и указания, охватывающая 

практически все стороны мусульманского мира. В них 

приводятся также сведения о родственниках, близких и 

сподвижниках Пророка. Люди, занимавшиеся сбором и 

критикой хадисов, назывались мухаддисами.[2, с. 262-

263] 

Абу Абдулла Мухаммад ибн Исмаил аль-Бухари 

родился в 810 году в городе Бухаре. Известно, что его 

прадед был одним из первых, кто принял Ислам и был 

одним из сказителей священных преданий. В раннем 

возрасте Имам Аль-Бухари проявил интерес к изучению 

и заучиванию хадисов. Он стал изучать Коран и 

религиозные науки.  

Секретарь имама Аль-Бухари – Абу Джафар 

Мухаммад б. Абу Хатам аль-Варрак писал: «Когда я 

услышал о том, как Аль-Бухари говорил о своем 

желании заучить хадисы еще в период своего обучения в 

начальной школе, то я спросил у него, сколько же тогда 

ему было лет, и он мне ответил, что тогда ему было 10 

лет или меньше того» [1]. 

Обладая исключительной памятью, он быстро 

заучивал прочитанное, а затем всесторонне 

анализировал его. К 16 годам он уже знал наизусть 

сборники хадисов того времени. 

В 825 году Аль-Бухари со своей матерью и старшим 

братом Ахмедом отправились в хадж в Мекку и Медину. 

После совершения паломничества мать с братом 

возвратились в Бухару, а он путешествовал по разным 

мусульманским странам, где учился у известных 

богословов того времени. Причиной этого стало 

видение, которое пришло юноше во сне. Еще в Бухаре 

имам-хатиб квартальной мечети говорил ему, что 

мусульманину, который совершает паломничество, 

желательно хотя бы одну ночь провести возле 

священной Каабы. Исмаил так и поступил. Только 

поздно ночью Исмаилу и его товарищам удалось 

поцеловать священный камень, они немного отошли и 

уснули. И было здесь Исмаилу чудесное видение. Он 

увидел себя сидящим на маленьком коврике. Он 

совершал молитву, ракаат за ракаатом (составная часть 

намаза), и тут кто-то подошел к нему, коснулся рукой 

плеча. Юноша повернулся, поднял голову. Он увидел 

лицо Пророка Мухаммада (мир ему и благословение), 

освещенное божественным сиянием. На Пророке (мир 

ему и благословение) был зеленый тонкий халат, голову 

венчала белая чалма. Пророк (мир ему и благословение) 

улыбнулся и сказал: «Исмаил, Аллах видит твое 

усердие. Никто в столь раннем возрасте не стремился 

попасть в священную Мекку. Ты станешь не только 

непревзойденным мухаддисом – знатоком и 

передатчиком моих хадисов, но и муджтахидом – 

авторитетом, который имеет право самостоятельно 

толковать основные вопросы веры в Аллаха. Для этого 

тебе надлежит обойти все аравийские страны, страны 

Магриба и Азии, найти хранителей сунн и записать их». 

Когда Исмаил проснулся, сладостный трепет охватил 

его. Об увиденном во сне он никому не рассказал. 

По преданию он собрал сотни тысяч хадисов, из 

которых 300 тысяч знал наизусть. В этих поисках он 

провёл 42 года своей жизни. К написанию своей книги 

он приступил ещё в Басре и продолжал писать её многие 

годы, куда вошли хадисы от 1080 знатоков. В его книгу 

вошли 7275 достоверных хадисов. Показателем 

достоверности хадиса является надёжность канала 

передачи и каждого его звена, подразумевая 

нравственный облик передатчика, позволяющий на него 

положиться. 

По источникам известно, что он написал много книг, 

среди которых «Таърихи Кабир» - «Великая История». 

После написания «Ас-Сахих» он возвращается в Бухару, 

и начинает учить всех, кто хотел учиться, ибо считал, 

что коллективное обучение людей грамоте принесёт 

большую пользу обществу. Его авторитет был настолько 

высок, что хадис, незнакомый ему, стал в народе 

считаться недостоверным. 

Самым важным в его творчестве научным трудом 

является сборник хадисов «Сахих аль-Бухари». 

Мухтасар «Сахих» имама аль-Бухари пользуется в 

мусульманском мире непререкаемым авторитетом. Все 

хадисы, вошедшие в этот сборник, являются 

достоверными, а сам он был первым из сборников, 

составленных по тематическому принципу и уже 

современниками признавался выдающимся 

руководством по фикху (мусульманскому праву в 

широком смысле этого слова). Сборник содержит 2134 

хадиса [3]. 

Известный Исламский ученый – хадисовед скончался 

в 256 году, в субботнюю ночь, которая была последней 

В статье исследуется жизненный путь и творчество известного мусульманского ученого Имама аль-

Бухари. Также отмечается важность изучения творчества ученого и его произведений. 

Ключевые слова: Ислам, ученый, Имам аль-Бухари, хадис. 
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ночью священного месяца Рамадан. Его похоронили в 

праздничный день Ид-аль-фитр, после обеда, в селении 

Хартанк близ Самарканда. 

Кладбище в селение Хартанг Челекского тумана 

Самаркандского вилоята стало самым почитаемым и 

священным местом для паломничества. В ХVI веке 

рядом с мавзолеем Имама аль-Бухари была построена 

мечеть и посажены чинары. 

В 1998 году 23 октября в Самарканде прошли 

торжества, посвящённые 1225-летнему юбилею 

знаменитого учёного. В рамках подготовки и 

празднования юбилея был издан сборник «Ас-Сахих» на 

узбекском, русском, английском, арабском языках. К 

этому событию также был построен большой 

мемориально-архитектурный комплекс, проект которого 

был создан под руководством Президента Республики 

Узбекистан И.А.Каримова. В его осуществлении 

участвовали лучшие строители и народные мастера 

Самарканда, Ташкента, Бухары, Хивы, Шахрисябза, 

Андижана, Коканда и Намангана. Вход в комплекс 

осуществляется через входной портал, оснащенный 

резными воротами. С двух сторон главного входа 

установлены памятные плиты с арабской и латинской 

графикой о строительстве комплекса. 

На центральной оси комплекса стоит мавзолей 

Исмаила аль-Бухари в виде прямоугольной призмы, 

квадратной в основании, площадью 9х9 метров высотой 

17,0метров. Купол мавзолея двойной, ребристый, 

украшен голубыми изразцами. Стены украшены 

мозаикой, майоликой, ганчем, ониксом и гранитом с 

растительным и геометрическим орнаментом. В центре 

надгробие из светло-зелёного оникса. 

На левой стороне двора мечеть, хонака и галерея 

площадью 786 кв.м. где одновременно могут молиться 

1500 верующих. С правой стороны имеется библиотека 

и музей с редкими экземплярами рукописных и 

литографированных книг по исламскому богословию, 

подарки государственных деятелей различных 

государств, в том числе часть кисвы - покрывала с 

Каабы в Мекке. 

В глубине двора расположен учебный центр по 

изучению хадисоведения. В центре двора располагается 

водоем-хауз с древними чинарами, рядом с которыми 

бьет источник с целебной водой. С целью глубокого 

изучения и широкого распространения духовного 

наследия Имама аль-Бухари был создан международный 

фонд, который с 2000 года издаёт свой духовно-

просветительный научно-литературный журнал на 

узбекском языке «Имом ал-Бухорий сабоклари». 

Выводы. Имам аль-Бухари оставил после себя 

множество трудов, важнейшим и получившим 

наибольшее распространение из которых является «Аль-

джами ас-сахих». Кроме того, к числу сочинений аль-

Бухари относятся такие книги, как «Аль-асма’ ва-ль-

куна», «Ат-тарих аль-кабир», «Ас-сунан фи-ль-фикх», 

«Хальк аф‘аль аль-‘ибад», «Аль-адаб аль-муфрад» и 

«Аль-кира’а хальфа-ль-имам» [4]. 

Книги аль-Бухари используют в медресе и исламских 

университетах как основной учебник для изучения 

сунны (священного предания) о пророке Мухаммаде. 

Жизни и деятельности имама Аль-Бухари было 

посвящено множество статей, очерков в газетах и 

журналах, тематических передач по радио и 

телевидению. В Хартанге был построен величественный 

мемориальный комплекс у гробницы имама Аль-Бухари, 

выполненный в традициях древнего зодчества Средней 

Азии. Учеными Узбекистана был подготовлен и 

опубликован фундаментальный труд «Имам Аль-

Бухари. Свет из глубины веков». 
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The statement of the problem. Conditionally 

investigating complex binomial sentences are closely 

intertwined with the logic function of implication, depending 

on the judgment A and B , and its generalizations, which are 

given in the following table. The study of this relationship is 

our main purpose.  

The logical function may not be defined on all possible 

sets of truth. A generalization of some given logic function 

is not everywhere such a logical function that takes the same 

truth value, assuming the sets on which it is defined. The 

number of all sets of truth for the two variables is equal to 4. 

The function can be defined and accept the true (t) or false 

(f) the value, and if any set is not defined, the value of this 

function will be denoted with an asterisk ( ). The function 

of implication has 16 generalizations, because for each set of 

variables, the truth value of a generalized function is either 

not defined or coincides with the value function of 

implication. A similar generalization is also possible for 

other logic functions [1, p. 9; 2, p. 10]. Note that such 

generalizations of various functions can coincide with each 

other. The first of these functions given in the table, is a 

function of implication. 

Table   

A B 
1

  
2

  
3

  
4

  
5

  
6

  
7

  
8

  
9

  
10

  
11

  
12

  
13

  
14

  
15

  
16

  

f f t   t t t       t t t       t   
f t t t   t t   t t     t     t     
t f f f f   f f   f   f     f       
t t t t t t   t t   t     t         

 

The purpose of the article. Conditionally investigating 

complex binomial sentences in the language used to describe 

reality or unreality of the relation situations as the true or as 

the untrue and false. Implicative functions of investigating 

conditional constructions are often generalized formally 

outwardly different from each other: they are recorded or 

you can record a single form – if A then B. Here there is a 

asymmetry of the linguistic sign noticed, where one and the 

same form carries multiple meanings. In order to determine 

which generic implicative function is represented in each 

sentence, it is necessary to reveal the inner, often implicit 

causal link between conditional judgments and the 

subordinate units. It should also define a priori probability of 

simultaneous truth or falsity of these parts.  

The implicative statements that speak the truth (vere 

dicere), have the following properties: 

a) the truth of the antecedent follows the truth of the 

consequent, which is consistent with the dictum that implies 

no truth involves lying (nullum verum infert falsum); 

b) the falsity of the antecedent can follow and the 

falsehood and the truth of the consequent, which is 

consistent with the same utterance from the false to be 

anything (ex falso quodlibet); 

c) the truth of the consequent can follow both the truth 

and falsity of the antecedent, which is also consistent with 

the dictum of the truth should be anything (verum ex 

quodlibet); 

d) from the falsity of the consequent follows the falsity 

of the antecedent. This property  d) also follows from the 

properties a) and b). 

Note that marked properties a), b), c), d) are followed by 

the truth of these statements in all the implicative statements. 

Basically, the antecedent of implicative statements have 

sense for the true meaning and the consequent sense in the 

true and false values. From the property a) it follows that A-

true B also takes the true value. From 16 implicative 

generalized functions of the table only functions number 1, 

2, 3, 4, 6, 7, 9, 12 have this property. 

The article deals with implicative statements presented in the language of complex binomial conditional 

investigative sentences. It refers to their logical-syntactic classification. On the basis of the simultaneous relation 

situations described in the warrant and caused parts of these sentences, we have differentiated  four main classes. The 

examined relationship is more adequately described by a generalized Boolean functions implications. 

Keywords: complex binomial conditional investigative sentences, classification, Boolean function, implication, 

generalization. 
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From the same property a) it follows that in A-true, B-

false implicative statement BA   takes false value. From 

generalized functions we distinguish four function numbers 

1, 2, 3, 6, which have this property. These functions are 

representatives of classes of conditionally investigative 

structures that carry the rest of the common properties. 

In some conditional sentences observed unrealities of 

case were noticed, where the antecedent takes a false value 

(consequence may receive false or true value). These 

dedicated functions were selected as a basis for further 

classification of implicative true statements. 

Note that the generalized function № 1 and № 4, № 2 

and № 7, № 3 and № 9, № 6 and № 13 take, respectively, 

the same values on sets A-f and B-f, A-f and B-t and 

relevant sayings are close in meaning. 

Also note  that the American logician and philosopher 

Lewis [3, p. 571] considered strict implication, which takes 

the impossibility of relationship in situations where A- true 

and B- false. These are generalized implications № 4, 7, 9, 

11, 12, 14, 15, 16. 

The function BA
8

  describes the relationship between 

the judgment A and B that are in contradictory relationship. 

In the functions №13, 14, the relationship is between the A 

and B judgments and is close to contradictory. 

Generalized implicative functions can not express 

contraries (opposite) relationship, since the set A-true and B-

false, it can not take the true value. As it is well known, the 

ratio of contraries takes the true value on sets A-f and B-f, 

A-f and B-t, A-t and B-f and the value   on the set A-t и B-

t. However in the functions № 11, 14, 15 there are described 

relationships akin to the contraries. 

The statement of the main material. On the basis of the 

simultaneous relationship of the situations described in the 

warrant and caused parts of complex sentences with nominal 

value, let’s carry out the classification of implicative true 

statements [4, p. 14-40]. The classification is based on the 

relationship of linguistic and logical concepts and issues 

from the internal needs of the language. 

The sentence with conditional value, as has been noted, 

formally submitted implicative statement if A then B, in 

which it describes three possible situations of A and B,  and 

relationships for which implicative statement is true: A-f,  
B-f ; A-f, B-t ; A-t, B-t. 

Basing on the general properties of implication of 

generalized functions, including complex sentences with a 

nominal value that are true statements, we have identified 

four main classes [5, p. 35-59]. 

Class 1. Sentences, which describe three types of 

possible reality of the situation interconnection. These types 

are: A-false and B-false, A- false and B-true, and A-true and 

B-true. 

Implicative statement appropriate to the sentences in this 

class is described by generalized implications function № 1. 

The statement of this class can be replaced by not A or B 

или if not B, then not A.  The sentence, corresponding to the 

new statement has the same meaning as the original. 

The sentences of class 1 are the most common, and the 

internal communication between warrant and caused parts is 

the "weak" character. 

Class 2. Sentences, which describe two types of possible 

reality of the situation interconnection. These types are: A-

false and B-true, A-true and B-true. 

Implicative statement appropriate to the sentences in this 

class is described by 2nd generalized implications function 

№ 2. The statement of this class can be replaced by if even 

not A then B. 

Class 3. Sentences, which describe two types of possible 

reality of the situation interconnection. These types are: A-

false and B-false, A-true and B-true. 

Implicative statement appropriate to the sentences in this 

class is described by 3rd generalized implications function 

№ 3. The statement of this class can be replaced by if A then 

B, if not A then not B.  
Sentences of Classes 2 and 3 are less common than 

senctences of Class 1, and more often than Class 4 and the 

internal communication between warrant and caused parts is 

the “average” character. 

Class 4. Sentences, which describe only one type of 

possible reality of the situation interconnection. This type is: 

A-true and B-true.  

Implicative statement appropriate to the sentences in this 

class is described by 4th generalized implications function 

№ 6. As a generalization implication approaches the 

conjunctive connection, the statement of this class can be 

replaced by A and B. 

Sentences of Class 4 occur the rarest and the internal 

communication between warrant and caused parts is the 

"strong" character. 

The sentences submitted in each of the classes describe 

certain relationships that are possible in reality. In [6, p. 14] 

notes that the semantics of referential theory describes a 

situation in which it is true and comprehending the sentence 

- is to know what the state of affairs case of its truth. 

Conclusions. Thus, in the analysis of complex sentences 

with a nominal value of language described by statements 

with two judgments, the application of the model of 

generalized Boolean functions allows more adequately to 

classify these language constructs. 

Note that the there may be found sentences with the 

value of conditionality, corresponding to true statements 

which are not included in the above mentioned four main 

classes and are described by other distributions implication 

functions. For example, sentences with conditionality value 

of strict implication, described by generalized impication 

function that is not included in these classes.  

To carry out the classification we used descriptive 

designs, which have analogues in the logical language of 

generalized implicative functions that transmit the semantics 

of the if  union. The corresponding classification might be 

done for complex sentences with junctive (conjunctive or 

disjunctive) link. 
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ЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЯЗЫКОВЫХ 

ИМПЛИКАТИВНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 
В статье рассматриваются импликативные высказывания, представленные в языке сложными двучленными 

условно-следственными предложениями. Была проведена их логико-синтаксическая классификация. Взяв за основу 

одновременную взаимосвязь ситуаций, описываемых в обусловливающей и обусловленной частях  этих предложений, 

нами выделено четыре основных класса. Рассматриваемая взаимосвязь наиболее адекватно описывается 

обобщениями булевой функции импликации. 
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Постановка проблемы. Исследователь 

убеждающего воздействия Ч. Ларсон отметил, что 

средний американец получает более 5 тыс. рекламных 

сообщений в день [1]. В современной России, если 

суммировать все рекламное время на ТВ, получится 

более 24 часов. Практически все крупные корпорации и 

общественные организации посылают своих 

сотрудников на тренинги по искусству убеждения, 

техникам продаж (что тоже есть убеждение). Рабочее 

место также представляет собой арену для убеждения. 

Директоры, менеджеры компаний тратят более 80% 

своего времени на устное общение –  и большую его 

часть с намерением в чем-то убедить своих 

подчиненных. Все мы убеждаем каждый день: друзей, 

коллег по работе, знакомых. Большую часть времени мы 

даже и не осознаем, что осуществляем убеждающее 

воздействие и задействуем определенные убеждающие 

технологии.  

Как видим, современный человек максимально 

погружен в аргументативно насыщенную среду. Ее 

особенностью становится подчас насильное навязывание 

убеждающего сообщения адресату. Как часто 

сегодняшнему потребителю звонят на телефон и 

предлагают косметику?! При этом получатель 

сообщения понятия не имеет откуда у звонящего номер 

телефона и как его находят.  

Так какие же убеждающие технологии являются 

наиболее действенными и эффективными для 

воздействия на современного получателя сообщения? 

Попытка понять, объяснить и предсказать поведение 

делающего выбор в ситуации убеждения индивида 

является главной задачей специалистов, для которых 

владение технологиями убеждения есть инструмент их 

профессиональной деятельности. 

Цель статьи – выявление воздействующего 

потенциала и специфики реализации одной из наиболее 

востребованных и действенных технологий убеждения в 

современном коммуникативном пространстве – 

апелляции к п о л ь з е. Материалом исследования 

послужили рекламные тексты, политические речи, а 

также тексты коротких деловых презентаций (elevator 

pitch) периода 2000-2015 гг. Общий объем 

проанализированного материала составляет около 1500 

страниц.  

Изложение основного материала. Современное 

общество является обществом потребления. 

Современный человек живет руководствуясь 

рациональными ценностями, личной выгодой и 

нацеливаясь на индивидуальный результат. Данный 

факт обусловливает все большее проникновение и 

закрепляет устойчивую позицию в системе 

инструментов убеждения XXI века прагматической 

технологии убеждения, или апелляции к пользе.     

В основе любой деятельности человека лежит мотив, 

побуждающий к ней человека, однако не всякая 

деятельность может удовлетворить мотив. Механизм 

этого перехода включает: I) выбор и мотивацию 

предмета потребности (мотивация – обоснование 

предмета для удовлетворения потребности); 2) при 

переходе от потребности к деятельности потребность 

трансформируется в цель и интерес (осознанную 

потребность). Возникшие потребности заставляют 

человека активно искать способы их удовлетворения, 

становятся внутренними побудителями деятельности, 

или мотивами [2].  

Мотив – это то, что движет живым существом, ради 

чего оно тратит свою жизненную энергию. Будучи 

непременным «запалом» любых действий и их 

«горючим материалом», мотив всегда выступал на 

уровне житейской мудрости в побуждениях, влечениях, 

стремлениях, желаниях и т.д. Мотивировать человека 

означает затронуть его важные интересы, желания, 

показать пользу или выгоду определенного действия или 

объекта, что и станет побудителем активности.  

Понимая мотивы, которые побуждают человека к 

активности, можно влиять на его поведение и 

деятельность. Знания по мотивации необходимы 

каждому, кто пытается побуждать к деятельности 

других людей или стремится работать с интересом, 

легко и непринужденно [3].  

В самом фокусе межличностного влияния, как в 

яблочке мишени, находятся собственные интересы, 

проблемы и потребности людей, которых пытается 

убедить аргументатор. Если он сможет показать 

окружающим, что его идея способствует продвижению 

В статье анализируется воздействующий потенциал и способы реализации одной из наиболее 

востребованных и действенных убеждающих техник нашего времени – апелляции к пользе. Данная апелляция 

является стратегической особенностью, каркасом не столь давно появившегося и уже занявшего прочное 

место в ландшафте коммуникативного пространства делового формата – короткой презентации (elevator 

pitch). Статья также посвящена описанию языковых особенностей реализации прагматической апелляции в 

рамках данного формата. 
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их интересов, ему будет гораздо проще получить их 

поддержку. Таким образом, практические навыки и 

умения использования апелляции к пользе Человек 

Убеждающий (директор компании, начальник отдела, 

сотрудник, специалист по связям с общественностью и 

т.д.) может использовать в целях регуляции поведения и 

активизации получателя сообщения, что позволит 

автору убеждающего сообщения достичь значительных 

успехов в своей коммуникативной деятельности.  

Как отмечает известный исследователь речевой 

коммуникации Е.Н.Зарецкая, «если в аргументации 

предлагается полезность тезиса, он автоматически 

воспринимается как истинный в соответствии с законом 

транзитивности: (А = В & В = С) Х (А = С) (тезис 

полезен, польза равна истине, следовательно, тезис 

истинен)» [4].  

Научные исследования в психологии подтверждают 

два важных вывода о роли личного интереса или выгоды 

(пользы) при убеждении. Во-первых, люди обращают 

гораздо больше внимания на сообщения, которые могут 

иметь важные личные последствия, чем на те, которые 

не могут. Даже беглый взгляд на рекламные сообщения, 

названия бестселлеров подтверждает это: «Вы на диете», 

«Как стать миллионером» и «Как стать моложе». 

Апелляция к пользе лежит в основе рекламных 

стратегий продвижения продукта: Ремонт и техническое 

обслуживание автомобиля нашей марки дешевле 

на 15%. Внутренняя структура рекламы товара 

следующая. Цель: сделать так, чтобы товар А купили. 

Тезис: товар А покупать выгодно. Прямая аргументация: 

товар А обладает рядом достоинств – удобство, 

эстетика, дешевизна и др.  [4]. 

Эта прагматически ориентированная технология 

убеждающего воздействия встречается в деловой и 

политической речи. Например, речь представителя 

фирмы-производителя кондиционеров: Для вас имеет 

значение температура внутри вашего здания? Вы сами 

знаете, что имеет. Научно доказано, что в определенных 

температурных условиях люди трудятся более 

производительно и меньше устают. Наше новое 

оборудование окупится и увеличит ваши доходы». Или 

образец политической коммуникации:   Выбирайте в 

мэры этого кандидата, поскольку только он сможет 

обеспечить такое управление городским хозяйством, 

которое устроит нас, жителей.  

 Личный интерес людей в значительной степени 

влияет на то, какими им видятся предложения 

аргументатора. Люди чаще относятся благосклонно к 

идеям, которые принесут им пользу, и противостоят тем, 

которые могут причинить им ущерб. Но исследование 

также показало, что аудитория считает более 

убедительными те аргументы, которые им выгодны, и 

менее убедительными те, что невыгодны.  

Апелляция к пользе предполагает обращение к 

конкретным слушателям и показ того, что именно они 

лично приобретут, если сделают (не сделают) то, о чем 

идет речь. Однако чаще она используется в косвенной 

форме: что мы все (общество, предприятие, город) 

выиграем, получим, если сделаем (не сделаем) то, к чему 

призывают: закупайте это оборудование, так как это 

приведет к процветанию вашего предприятия и т. п. При 

этом обязательно предполагается, что каждый 

слушатель как член коллектива получит те выгоды и 

преимущества или ему будут угрожать те неприятности, 

о которых идет речь. Косвенная форма предъявления 

аргумента гораздо более эффективна, поскольку в этом 

случае личная выгода скрывается за мотивом желания 

общего блага. Побуждая к согласию можно 

апеллировать, во-первых, к тому хорошему, что 

приобретет слушатель, если сделает требуемое, а во-

вторых, к негативным последствиям, которые наступят, 

если он не сделает требуемое. Причем оратор может 

обращаться только к положительным или только 

отрицательным мотивам, а может совмещать их в одном 

аргументе: «если сделаете, получите выгоду, а если не 

сделаете, получите убытки» [5].  

Представьте, вы летите в самолете. Вы знаете, что 

обычно говорят стюардессы перед приземлением: 

«Пожалуйста, пристегните ремни и оставайтесь на своих 

местах до полной остановки самолета». Эти слова 

пролетают без особого к ним внимания со стороны 

пассажиров. Но стоит стюардессе сказать: «Если вы 

хотите избежать неприятного падения с кресла, 

пожалуйста, пристегните ремни и оставайтесь на своих 

местах до полной остановки самолета», наверняка, 

количество послушных пассажиров увеличится. 

Поэтому большинство апелляций к пользе образуют 

пары: к пользе – к вреду, к удовольствию – к страданию 

и т. п.  

Нами было проведено исследование использования 

апелляции к пользе в русско- и англоязычных 

(американских) научных правовых статьях. Интересен 

тот факт, что американские авторы задействуют данную 

апелляцию значительно чаще (в 82% против 35% в 

русскоязычных статьях). Апелляция к пользе, к 

прагматике – это апелляция к тому, что естественно для 

современного западного сознания. Ребенка учат с 

детства: истинно то, что полезно, как пишет 

Е.Н. Зарецкая [4]. 

В американском дискурсе апелляция к пользе 

вербализуется посредством существительных и 

прилагательных с семой ‘выгода’, выдвигающих в 

фокус внимания идею ‘выгода, преимущество’. В 

русскоязычном правовом дискурсе апелляция к пользе 

оформляется посредством лексики с семой 

‘эффективность’, выдвигающей в фокус внимания 

идею эффективности.  

На апелляции к пользе, описании положительных, 

бенефактивных  последствий определенных действий 

или поведения строится крайне востребованный сегодня 

деловой формат короткой презентации бизнеса 

(компании или себя как представителя компании), 

которая еще иначе называется «презентация (речь) в 

лифте» или Elevator Pitch.    

Представьте, что вы входите в лифт здания, в 

котором проходит конференция, присутствуете на 

выставке. Человек, едущий сверху, или с которым вы 

начали беседу, приветствует вас и интересуется: «Ну а 

вы чем занимаетесь?». У вас на ответ не больше 

тридцати секунд, потому что лифт остановится, и ваш 

собеседник выйдет или устанет слушать (как известно, 

внимание человека ограничивается 30 секундами) и 

прервет вашу речь. Что вы скажете?  
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Это классический пример так называемой «речи в 

лифте» – короткого, лаконичного, тщательно 

продуманного описания деятельности специалиста: 

«речь в лифте» служит для представления компании, 

продукта, специалиста.  

Убеждающее воздействие данного делового формата 

обеспечивается за счет  трехчастной структуры: 

описание деятельности бизнеса (специалиста, 

особенностей товара) + указание на пользу в случае 

использования услуг бизнеса (продукта, специалиста) + 

визуализация положительных результатов от услуг 

бизнеса (продукта, специалиста).  

Описание бенефактивных для адресата последствий 

использования продукта, сервиса, сотрудничества с 

адресантом обеспечивает успешность коммуникативной 

ситуации и успех адресанта как коммуниканта-

аргументатора. Воображаемая картина приносимой или 

полученной выгоды заставляет адресата почувствовать, 

насколько ему необходим предлагаемый бизнес или 

товар. С помощью этого приема в воображении адресата 

рисуется положительная картина будущего, причем в 

ярких, психологически и профессионально близких 

образах, которые затрагивают живые чувства клиента. 

Существует формула построения короткой 

презентации, которая состоит из двух частей: проблемы 

и решения. 

В коре головного мозга человека центров, 

отвечающих за отрицательные эмоции в несколько раз 

больше, чем центров, отвечающих за положительные 

эмоции. Человека гораздо легче расстроить, вогнать в 

депрессию, чем обнадежить, обрадовать, развеселить. 

Если сначала мы раскачиваем маятник эмоций в 

отрицательную сторону (нагнетаем обстановку, 

рассказывая о проблемах, которые сегодня его 

сопровождают и негативных последствиях), то, сказав о 

решении проблем, мы качаем маятник в другую сторону, 

и адресат облегченно вздыхает [6]: Вы знаете, что, когда 

звонишь водопроводчикам с просьбой устранить течь в 

трубе, они заставляют тебя ждать их целый день?  

Апелляция к пользе в короткой презентации 

вербализуется лексическо-грамматическим кластером 

глагол + существительное + наречие с семами 

‘эффективный’, ‘качественный’, ‘успешный’: 

произведут ремонт быстро и качественно, улучшить 

свою способность эффективно сотрудничать, сделать 

бизнес более успешным/эффективным/ продуктивным. 

При этом эксплицитно или имплицитно подчеркивается 

связь между деятельностью адресанта и пользой для 

адресата  наши мастера прибудут … и произведут 

ремонт быстро и качественно; в результате/в итоге наши 

специалисты обеспечат быстрый рост 

производительности вашей компании.  

Автор короткой презентации подчеркивает тот факт, 

что его предложение ориентировано на личные 

интересы и желания своего собеседника. Таким образом 

осуществляется проникновение в микромир адресата, 

что обеспечивает более эффективное убеждающее 

воздействие. Для этого задействуются ключевые слова-

сигналы личный (тренер), персональный, свой 

(заниматься своими делами): Поэтому мы даем 

возможность каждому партнеру открыть свой 

собственный интернет бизнес с минимальными 

инвестициями доступными каждому и взамен они 

получают дистанционное 3-х месячное обучение в 

свободном графике, личного тренера и поддержку 

команды профессионалов.  

Выводы. Таким образом, апелляция к выгоде 

(пользе) представляется нам одной из наиболее 

актуальных, действенных техник убеждения в 

современной убеждающей коммуникативной среде, так 

как она способствует продвижению интересов 

реципиента, и следовательно, обеспечивает более легкий 

путь к получению его  согласия и поддержки.  
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APPEAL TO BENEFIT – PERSUASIVE TECHNIQUE 

 OF THE XXI CENTURY 

The article analyses persuasive potential and realization means of one of the most efficient persuasive techniques of the 

century – appeal to benefit. This appeal is the strategic peculiarity of the business format – elevator pitch which has recently 

appeared and taken a firm stand in the landscape of the communicative space. The article is also devoted to analysis of 

language means which explicate the pragmatic appeal within the given business format. 
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Постановка проблемы. В настоящее время средства 

массовой информации оправдывают свой негласный 

статус «четвертой» власти в любой стране мира. 

Основной целью любой информации, передаваемой в 

СМИ, является не только информирование, но и 

оказание влияния на получателя этой информации. 

Зачастую медиасистемы используются в качестве 

оружия информационной войны, обеспечивающего 

эффективный результат без особых усилий. Для этого 

используются, в частности, риторические приемы, 

позволяющие преподнести новость в выгодном для 

одной из сторон свете, убедить читателя в правильности 

и правдивости ее содержания. 

Цель статьи – рассмотреть специфику 

журналистской риторики англоязычных СМИ. 

Изложение основного материала. В связи с 

возросшими возможностями в плане технической 

оснащенности, с повышением объема информации и 

образовательного уровня общества, с увеличением 

международных социальных связей, феномен массового 

общения меняет среду обитания – из плоскости 

вспомогательной (субинституциональной), он перешел в 

плоскость влияющую и производящую (креативно-

институциональную) [1, с. 13]. Данный процесс в корне 

меняет основные цели  исследования СМИ как научного 

феномена. Современные СМИ создают новую картину 

мира – медиакартину, так как СМИ не только служат 

способом передачи тех ценностей, которые уже  

сложились и  давно существуют в обществе, но и 

формируют новое ценностно-оценочное видение мира в 

сознании массового адресата [1, с. 15]. СМИ превраща-

ются в средство навязывания своих представлений, 

оценок, которые управляют поведением «потребителей» 

информации. СМИ активно используют на практике 

риторические приемы, с помощью которых становится 

возможным воздействие на аудиторию с целью принять 

определенную точку зрения. При этом используются как 

изобразительно-выразительные средства языка (тропы и 

фигуры), так и завуалированные технологии ведения 

информационной войны и психологической обработки 

населения [1, с. 97]. 

Для информационного поля масс-медиа в 

современном мире характерен специфичный тип 

речемыслительной деятельности – медиадискурс.  

Специфика медиадискурса заключается в том, что 

журналисты являются посредниками между 

действительностью и массовой аудиторией. С помощью 

своего миропонимания они формируют картину мира в 

ее сознании. Эта картина не объективна, она является 

отражением образа мира в медиа – медиакартиной. Не 

все события, происходящие в мире, становятся фактами 

в СМИ. Переплавкой событий в факты занимаются как 

раз журналисты – языковые личности, наделенные 

культурно-социальными полномочиями «фильтровать» 

события. Именно в этом смысле журналист выступает 

как ритор, профессионал риторической  деятельности [1, 

с. 138-139]. Риторика журналиста выступает в качестве 

новой прикладной неориторической дисциплины – 

медиариторики. 

Возникновение риторики относят к VI–V вв. до н.э. и 

связывают с афинской демократией, когда греки 

абсолютизировали слово, придавая ему власть над 

всеми. Слово rheo в древнегреческом языке означало 

«говорю, теку, лью». Производное от него – rhetor – 

«ритор, оратор». И уже от  rhetor произошло rhetorike 

(риторика, реторика) или rhetorike techne – «мастерство, 

искусство ораторской речи» [2, с. 9]. Сегодняшнее 

представление о риторике отличается от подхода к этой 

науке ее создателей – древних греков. Общепринятое 

понимание риторики как теории мастерства и искусства 

красноречия возникло после того, как эта наука была 

метафорически осмыслена как «краснобайство и система 

уловок».  

В античных риториках было выработано 

традиционное понимание риторики как средства 

убеждения. Риторика пользуется только приемлемыми 

средствами убеждения, она сохраняет свои моральные 

основы. Это подтверждается тем, что, «во-первых, 

оратор раскрывает перед аудиторией свои истинные 

намерения, во-вторых, оратор не лжет и, в-третьих, он 

убеждает только с помощью речи, не прибегая к 

действию, а, в-четвертых, аудитория, ознакомившись с 

речью, вольна поступать по своему выбору» [2, с. 11]. 

Убеждающая речь должна включать в себя такие 

компоненты, как логические доказательства и 

психологическое и эстетическое воздействие на 

аудиторию. Эти компоненты обеспечивают успешность 

реализации речи оратора. 

В статье рассматривается риторика англоязычных СМИ в контексте современного медиадискурса, 

формально регулируемого законодательными и этическими нормами, и некоторые особенности использования 

журналистами риторических приемов. 

Ключевые слова: журналистика, медиадискурс, риторика и неориторика, СМИ. 

 



  
82 
 

 

 

 

 

Scientific Journal, Virtus, May # 2, 2015 

Формально современная риторика – неориторика 

(термин введен в 1958 году Х. Перельманом, 

профессором Брюссельского университета) – исходит из 

тех же принципов. Она определяется как теория и 

мастерство эффективной (целесообразной, 

воздействующей, гармонизирующей) речи. Среди стран, 

занимающихся изучением риторики в современном 

мире, особое место принадлежит США. Американскую 

риторику называют «самым совершенным 

инструментом манипуляции общественным сознанием» 

[2, с. 32]. В США риторика выступает в качестве 

предмета государственной идеологии, которая активно 

используется в культуре массовой информации и 

массовой коммуникации. 

Наряду с общей риторикой, изучающей общие 

закономерности речевого поведения, действующие в 

различных ситуациях общения, и практические 

возможности их использования, существуют частные 

риторики, которые изучают законы эффективной речи, 

действующие в одной из сфер профессиональной 

деятельности, где роль слова особенно важна, в областях 

«повышенной речевой ответственности» [2, с. 36-37].  

К частным (профессиональным) риторикам 

относится журналистская риторика – искусство говорить 

и писать о событиях, происходящих в мире, с 

максимальной эффективностью.  

Используя риторику в своей деятельности, 

журналисты должны соблюдать законы журналистики, 

которые de facto или de jure существуют в каждой 

отдельной стране.  

В Великобритании, например, формально закона о 

средствах массовой информации нет, отсутствует и 

цензура для печати. Чтобы печатать какой-либо журнал 

или газету, не требуется никакой специальной лицензии. 

Достаточно направить в главное почтовое ведомство 

уведомление о выходных данных нового издания и 

получить регистрационный номер. Однако по части 

регулирования СМИ в Великобритании выделяются 

специальные «статутные» (законодательные) нормы. 

К случаям, которые могут привести к 

злоупотреблению свободой слова, относятся: 

 стремление сосредоточить как можно больше 

газет (и других СМИ) в одних руках; 

 публикация непроверенных или намеренно 

сфальсифицированных версий о поведении отдельных 

лиц на службе или в быту, т.е. материалов, позорящих 

этих лиц, наносящих ущерб их чести и достоинству, а 

также подрывающих репутацию учреждений, фирм и 

других организаций; 

 вторжение в частную жизнь отдельных лиц, 

включая публикацию в таких случаях сообщений и 

фотографий без ведома или разрешения тех, кого они 

прямо касаются; 

 преднамеренная открытая пропаганда насилия, 

расовой ненависти; 

 недобросовестная реклама, содержащая утвержде-

ния, способные ввести в заблуждение потенциального 

потребителя [3, с. 191]. 

Теоретически, тем не менее, свобода печати 

утвердилась в Великобритании в качестве нормы, 

неотъемлемой от всех других прав и свобод человека. 

Юридически это свобода в рамках общего 

законодательства и отдельных ограничительных 

установлений, налагаемых на прессу в интересах 

превращения злоупотребления этой свободой во вред 

обществу или отдельным людям [3, с. 207]. 

Соответственно, современная неориторика 

определяет следующие постулаты отбора и 

предъявления информации: 

1. Постулат релевантности (говори по существу 

дела; говори то, что важно в данной ситуации; соотнеси 

отбор и предъявление информации с запросом и 

ожиданиями партнера); 

2. Постулат количества информации (говори 

столько, сколько необходимо для достижения цели 

сообщения; не говори того, что знают все); 

3.  Постулат качества информации (говори правду – 

предъявляй проверенную информацию; не говори того, 

на что у тебя нет достаточных оснований; говори так, 

чтобы тебя нельзя было понять неправильно); 

4.  Постулат личностно-профессиональных качеств 

журналиста [2, с. 47-48]. 

Известный британский журналист Джон Пильджер 

высказал мысль о том, что «журналисты не должны 

стоять за закрытыми дверями и дожидаться пока 

сильные мира сего выйдут к ним и что-либо солгут. 

Журналисты – не марионетки и не шарлатаны, и они 

всегда должны проявлять скепсис относительно 

явлений, окружающих них». Однако скепсис, 

выраженный на бумаге, лишь тогда может заслуживать 

внимания, если за ним стоят общая и профессиональная 

культура самого журналиста [4, с. 22]. 

Одной из главных проблем, с которой сталкиваются 

журналисты, является конфликт интересов между 

средствами массовой информации как бизнесом и как 

журналистикой. Задача извлечения прибыли всегда 

противоречит с представлениями об общественной 

миссии издания, потребностями творческого 

самовыражения журналистов. Бизнес и политика 

существенным образом влияют на принятие 

профессионально-этических решений,  когда 

журналисты оказываются в ситуации выбора: 

публиковать – не публиковать [4, с. 73]. Большинство 

СМИ Великобритании находится в частных руках, 

поэтому выбор материала и способ его подачи всецело 

зависят от собственника издания, его политических 

убеждений и взглядов. Это определенно затрудняет 

использование права на свободу слова печати, 

заставляет журналистов игнорировать этические нормы, 

тем самым нарушая негласные правила журналистики и 

не гнушаясь никакими средствами манипулирования 

общественным сознанием. 

Эта тенденция ярко проявляется и в популярной 

сегодня нарративной публицистике – особом явлении 

использования журналистами художественных приемов 

и техник повествования при сохранении объективности 

в изложении фактов [5-6]. Цель журналистов при этом – 

заставить читателя прочувствовать идеологическое, 

моральное и эстетическое содержание, стоящее за 

фактами реальной истории. Поэтому нарративная 

журналистика, как правило, представлена объемными 

статьями в толстых журналах, а также в жанре романа 

non-fiction. Особый жанр нарративной журналистики – 
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истории знаменитостей, рассказывающие об известных 

людях. Именно создавая такие истории, журналисты все 

чаще нарушают профессиональную этику, чтобы 

сделать материал [7]. Так называемый Хакерский 

скандал (The Hacking Scandal) – самый громкий скандал 

в британской прессе за несколько десятилетий, который 

разразился в Великобритании в 2011 году, – показал, 

насколько обнаглели журналисты, прибегая к 

прослушиванию телефонов и тому подобным приемам, 

вынуждая знаменитостей подавать на них в суд за 

фальсификацию фактов [8]. Искрой, которая распалила 

Хакерский скандал, стал документальный фильм Криса 

Аткинса Starsuckers (2009), по которому потом была 

написана книга «The phone hacking scandal: journalism on 

trial», разоблачающая техники создания историй о 

знаменитостях [9]. 

Что касается собственно риторики, то, войдя в 

медиапространство, она сохранила классические приемы 

убеждения и воздействия на аудиторию. Среди них 

тропы (перифраза, метонимия, метафора, антифразис), 

грамматические фигуры прибавления (анафора, 

эпифора, кольцо),  убавления (эллипсис, асиндетон), 

размещения  и перестановки (парцелляция, хиазм и др.). 

Активно используются такие риторические приемы, как 

сравнение, повтор, риторический вопрос, призыв и др. 

Эти приемы типичны для публицистики, с их помощью 

журналисты стремятся убедить аудиторию в 

правильности свих оценок и суждений, вызвать 

эмоциональный отклик, согласиться с предлагаемым 

«вердиктом» поступкам конкретных деятелей политики 

или культуры, а также определенным  тенденциям в 

культуре, политике и социальной жизни. 

Рассмотрим в качестве иллюстрации статью жанра 

feature story «Is Facebook Making Us Lonely?». Она была 

опубликована в американском журнале The Atlantic в 

2012 году и являет собой яркий пример журналистской 

риторики, задействованной в жанре  [10]. 

Автор, Стивен Марчи, опираясь на последние 

социологические и психологические исследования, 

выносит вердикт технологиям, производящим все более 

изощренные, телекоммуникационные, формы эскапизма 

– социальные сети. Главная идея этого 

публицистического эссе – драматичный парадокс, 

порождаемый феноменами Facebook и Twitter: «В этом 

мире мгновенной и абсолютной коммуникации, 

освобожденной от ограничений времени и пространства, 

мы страдаем от беспрецедентного отчуждения. Никогда 

еще не были мы столь далеки друг от друга, столь 

одиноки. <…> Нам обещали глобальную деревню; 

вместо нее мы живем в серых тупиках и на бесконечных 

скоростных магистралях огромного пригорода 

информации» (перевод с англ. наш – Л. К.). В эссе 

Марчи одиночество человека метафорически 

обозначается как «нарциссизм», а история Нарцисса 

находит отражение в гротескной истории смерти Иветты 

Викерс – звезды «Плейбоя» и фильмов ужасов 1950-х 

годов. Это прием нарративной журналистики, который 

Марчи использует в начале своей статьи для 

мгновенного захватывания интереса читателей.   

Мумифицированное за несколько месяцев тело бывшей 

знаменитости было найдено в заваленной хламом 

комнате, где все еще работал компьютер. Викерс была 

поглощена общением со своими поклонниками на 

сайтах фанклубов, забыв о родственниках, о реальной 

жизни.  

В целом же текст строится на классических приемах 

риторики.  

1) Заголовок  в форме риторического вопроса сразу 

вовлекает читателя в разговор. Основная цель такого 

заголовка – установление непосредственного контакта 

журналиста и читателя, и решается она также за счет 

использования местоимения «Мы»: We have all been in 

that scene: transfixed by the glare of a screen, hungering for 

response. 

2) Развернутая система стилистических приемов, 

усиливающих эмоциональное воздействие на сознание 

читателя центрального образа одиночества человека в 

киберпространстве, который создается через  парадокс: 

In a world consumed by ever more novel modes of 

socializing, we have less and less actual society; a moment 

of superconnected loneliness preserved in amber. Автор 

активно использует: 

а) эпитеты: yellowing letters; lonesome death; 

accelerating contradiction, etc;  

б) метафоры: communication unbounded by limits of 

time or space; a cloud of suspicion, hungering for response, 

etc; 

в) сравнения: as an elderly woman; Facebook – as a 

company, as a culture, as a country, etc; 

г) иронию: That one little phrase, Your real friends – so 

quaint, so charmingly mothering <…> 

Кроме того, Марчи искусно сочетает литературно-

книжную и разговорную лексику:  indelible scene; anomic 

Zuckerberg, cul-de-sacs;  grotesque VS. drab, a bastard etc. 

Тем самым он ненавязчиво воздействует на сознание, 

создавая у читателя впечатление о себе как об 

интеллектуале, которому стоит верить, и в то же время 

как о своем парне, с которым можно «поговорить по 

душам». Использование фактов и точных данных 

повышает авторитет автора, свидетельствуя о его 

информированности и объективности: In 2010, at a cost 

of $300 million, 800 miles of fiber-optic cable was laid 

between the Chicago Mercantile Exchange and the New 

York Stock Exchange to shave three milliseconds off trading 

times. Но антитезы, метафоры и варваризмы создают 

эмоционально-образную оценку, которая нацелена на 

эмоционально-интеллектуальный отклик читателя: We 

were promised a global village; instead we inhabit the drab 

cul-de-sacs and endless freeways of a vast suburb of 

information. 

Умело использует автор и синтаксические 

риторические приемы, которые типичны для 

публицистики как средства эмфазы, внушения, 

закрепления ключевой идеи в сознании аудитории: 

1) перечисление: With no children, no religious group, 

and no immediate social circle of any kind, she had begun, 

as an elderly woman, to look elsewhere for companionship. 

2) параллелизм: A woman named Susan Savage, noticed 

cobwebs and yellowing letters in her mailbox, reached 

through a broken window to unlock the door, and pushed her 

way through the piles of junk mail and mounds of clothing 

that barricaded the house. <…> We live in an accelerating 

contradiction: the more connected we become, the lonelier 

we are.  
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3) повтор: The film’s most indelible scene, the one that 

may well have earned it an Oscar, was the final, silent shot 

of an anomic Zuckerberg sending out a friend request to his 

ex-girlfriend, then waiting and clicking and waiting and 

clicking – a moment of superconnected loneliness preserved 

in amber. 

Выводы, к которым мы приходим в результате 

проведенного исследования, можно сформулировать 

следующим образом:  

1) Современные англоязычные СМИ создают 

особый вид дискурса – медиадискурс, который, в свою 

очередь, является формой создания искаженной 

медиакартины мира. 

2) Основным инструментом создания медиакартины 

является журналистская неориторика, которая 

формально задействует систему классических 

риторических приемов убеждения и воздействия на умы 

и эмоции аудитории, но приспосабливает их для искусно 

завуалированного  манипулирования общественным 

мнением. 

3) Журналисты формально исповедуют строгие 

нормы этики, фактически обходя их и зачастую 

прибегая к «грязным приемам» ради решения 

прагматических задач владельцев изданий; в этом им 

помогает журналистская неориторика, которая является 

мощным инструментом воздействия на 

потребительскую аудиторию. 

4) Рассмотренное публицистическое эссе является 

иллюстрацией искусного владения журналистами 

разнообразных риторических приемов убеждения и 

эмоционального воздействия.  
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ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА 
 

 
 
 
 
 
 

Постановка проблемы. Литературная среда 

последней трети XIX века, в которой складывалось 

творчество малоизвестного сегодня русского писателя 

Ивана Леонтьевича Леонтьева (1856-1911, псевдоним – 

И. Щеглов), благотворно влияла на становление и рост 

его таланта. Ранние произведения роднили его с 

творчеством Н.В. Гоголя и А.П. Чехова (друга и 

учителя), но не повторяли изображённую ими русскую 

действительность, а оригинально дополняли одного и 

впитывали традиции другого. Ощущение переходности, 

свойственное творчеству Чехова, нашло отклик в 

произведениях не только писателей-восьмидесятников, 

но и в творчестве Леонтьева (Щеглова), что позволило  

актуализировать проблему взаимодействия прозы 

молодых авторов с чеховскими традициями на рубеже 

1890-900-х годов. 

Изучение творчества беллетристов последней трети 

XIX века позволило выделить ряд общих проблем, 

характеризующих специфику художественности прозы 

писателей в разных жанрах, общие закономерности 

переосмысления чеховских традиций (тематика и 

проблематика, система образов, художественные 

замыслы, духовно-нравственные искания русской 

интеллигенции, исследование характера личности и 

среды и т.д.). Творческие поиски и находки в поэтике 

повествования литературных спутников Чехова дают 

возможность по-новому подойти к описанию процессов, 

происходящих в современной им действительности, 

объединённой понятием «литература чеховской поры». 

Тем не менее, в газетной и журнальной критике 

появлялись неоднозначные мнения и суждения о 

появлении многочисленного отряда молодых писателей 

демократического направления, причисляемых 

отечественным литературоведением к эпохе 

А.П. Чехова.  

Русская литературная критика, по мнению 

Н.В. Ланцевой, «давно раздвинула границы 

литературоведения и, выйдя за пределы своих научных 

функций, заняла социально-политические позиции, что 

особенно ощутимо проявилось на рубеже ХIХ и ХХ 

столетий» [1, с. 49]. Вместе с тем Б.И. Есин отмечает те 

трудности, с которыми не только начинающему таланту, 

но и маститому писателю приходилось сталкиваться при 

издании своих произведений. С одной стороны, газетная 

пресса 80-90-х годов ставила писателям «жёсткие, 

прежде всего идейные, условия», «подчиняла себе их 

творчество», а с другой – «далеко не каждый из них мог 

отстоять свою самостоятельность» [2, с. 91]. 

Итак, творчество беллетристов 80-90-х годов ХIХ 

века, в частности Леонтьева (Щеглова), представленное 

в основном малыми жанрами (очерки, рассказы, сценки, 

были, сказки и легенды), нашло непосредственное 

отражение в современной им литературной критике. В 

газетах и журналах появилось обилие критических 

статей о новом поколении писателей, рассматривались 

вопросы и общие условия, в которых «находится ныне 

литература, и не одна литература» (Н. Михайловский), а 

и вся русская действительность последней трети ХIХ 

века.  

Достаточно назвать таких известных критиков 

либерального направления, как  М.А. Протопопов и его 

«Письма о литературе», Л.Е. Оболенский, М.Н. Розанов, 

А.М. Скабичевский, ведущих острую полемику на 

страницах «Русской мысли» по вопросам о причинах 

«упадка» предшествующей литературы, о беллетристах 

новейшей формации. В этом же журнале публиковали 

свои статьи журналисты народнического толка 

Н.К. Михайловский, Н.В. Шелгунов, С.Н. Южаков, 

В.А. Гольцев. Известны работы писателей и критиков 

рубежа веков С.А. Венгерова, В.Л. Кинга (псевдоним – 

Дедлов), М.О. Меньшикова, П.Л. Краснова, 

Д.С. Мережковского и многих других, высказывавших 

самые противоречивые мысли по поводу творчества 

Чехова и молодых беллетристов-восьмидесятников и их 

роли в литературном процессе. О том, какое впечатление 

у критики получило творчество Леонтьева (Щеглова), 

составляет цель данной статьи.  

Библиографический указатель первых «критических 

статей и заметок на  сочинения Ивана Щеглова» был 

составлен  самим писателем. Это рецензия 

В.П. Горленко на военные очерки,  появившаяся в  

разделе «Литературная Летопись» («Голос» за 9 и 

19 апреля 1881 г.), критические заметки Арсения 

Введенского («Порядок», 25 сентября 1881 г.), 

подтверждающие, что беллетристическая деятельность 

Леонтьева началась именно в это время. Многие оценки 

произведений писателя имеются  в письмах Чехова, в 

В статье раскрывается вопрос о состоянии русской литературы чеховской поры, определяется место и 

значение Леонтьева (Щеглова) в русской беллетристике; даются оценки и суждения публицистов 

Михайловского, Меньшикова, Венгерова и других о появлении новых молодых писателей, не всегда правильно 

оценённых критикой, но, тем не менее, составивших ту литературную школу, во главе которой стоял Чехов 
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них  содержатся и критические замечания, и советы 

начинающему литератору [3]. 

Во второй половине 1880-х годов появились статьи 

К.К. Арсеньева  («Беллетристы последнего времени: 

А.П. Чехов, К.С. Баранцевич и Иван Щеглов». «Вестник 

Европы», декабрь 1887 г.), Муравлина  («О молодых 

талантах». «Гражданин», 6 мая 1888 г.), Ореста  

Миллера   («Симпатичный талант». «Русский курьер»,  

6 января 1888 г.), в которых они отмечали Леонтьева 

(Щеглова) как начинающего писателя, указывали на 

особенности его творческой манеры, в частности 

«умение наблюдать действительность», использовать 

«умную» сатиру, придавать своим произведениям 

«публицистичность». Многочисленные отзывы о 

произведениях Леонтьева свидетельствуют, что о нём 

заговорили как о подающем надежды литераторе.  

Так, в статье «Молодые русские беллетристы» (1888) 

К.К. Арсеньев  писал: «7 лет тому назад в «Вестнике 

Европы» и в другом журнале, теперь уже не 

существующем («Новое Обозрение») появились почти 

одновременно два рассказа молодого, неизвестного 

перед тем писателя, подписавшегося псевдонимом: 

«Щеглов». Мы не забыли до сих пор впечатления, 

которое они на нас произвели – и – и пережили его ещё 

раз, встретившись с ним в сборнике, недавно изданным 

его автором. Влияние великого писателя только 

вдохновило г. Щеглова, но не взяло его в свои тиски, не 

сделало его подражателем, вольным или невольным» [4, 

с. 222]. Речь идёт о военных рассказах писателя «Первое 

сражение», «Поручик Поспелов», «Неудачный герой», 

которые вполне самостоятельны и не повторяют 

рассказов Л.Н. Толстого  «Набег», «Рубка леса», 

«Севастополь». И далее Арсеньев рассматривает 

произведения молодого беллетриста с точки зрения их 

содержательности и художественности.  

Обращаясь к критической мысли последней трети 

ХIХ века, можно назвать имя другого опытного 

журналиста и внимательного критика 

Н.К. Михайловского, который, оглядываясь, например, в 

1890-е годы на прошлое, писал, что периодические 

издания подчиняли себе литераторов достаточно 

откровенно: «Журналы, а потом и газеты определяли 

собою нередко и форму и содержание произведений 

даже выдающихся талантов…». И далее: «журналы и 

газеты клали или старались класть свои штемпеля на 

произведения даже таких писателей, которые стояли, по-

видимому, вне всяких отношений к возникновению, 

падению и взаимным отношениям различных органов 

печати…» [5, с. 121-122].  Учитывая данный факт, 

отметим, что проблема мировоззрения беллетристов 

вызывала острые дискуссии современной критики по 

поводу появления многочисленной плеяды писателей, 

их роли и месте в литературном процессе. Другой 

вопрос, который волновал критиков – насколько их 

творчество отвечает тем требованиям, предъявляемым 

реальной критикой, занимающей ещё прочные позиции  

Известна также переписка А.П. Чехова с А.С. 

Сувориным, Д.В. Григоровичем, Н.К. Михайловским, 

Ал. Чеховым, В.Г. Короленко и другими литераторами 

по вопросу об идеалах, симпатиях и антипатиях. В 

письмах к современникам Чехов пытался разъяснить 

свою писательскую позицию, вызывавшую в критике 

как положительные, так и негативные суждения. Об 

этом он часто писал И. Леонтьеву (Щеглову),  

К. Баранцевичу,  И. Потапенко, для которых советы и 

замечания Чехова об их творчестве были ценными и 

значимыми. Однако выделил Чехов среди них «милого 

Жана», считая его «величиной».  «Вы, не говоря уж о 

таланте, разнообразны, как актёр старой школы, 

играющий одинаково хорошо и в трагедии, и в водевиле, 

и в оперетке, и в мелодраме, – писал он Леонтьеву 

(Щеглову) 22 февраля 1888 года. – «Это разнообразие, 

которого нет ни у Альбова, ни у Баранцевича, ни 

Ясинского, ни даже у Короленко, может служить 

симптомом не распущенности, как думают иные 

критики, а внутреннего богатства. Салютую Вам от 

души!» [6].  

В 1890-е годы о Леонтьеве (Щеглове) высказал свои 

мнения один из популярных в то время публицистов и 

литературных критиков М.О. Меньшиков (1859-1918). 

Его статьи появлялись в таких изданиях, как 

«Кронштадский вестник», «Петербургские ведомости», 

«Неделя», «Русь», «Русская мысль» и др. Первое 

упоминание Меньшикова о Леонтьеве (Щеглове) 

связано с именинами писателя 7 января 1892 года, на 

которые были приглашены многие его знакомые, в том 

числе и А.П. Чехов. Там же произошло знакомство 

Чехова с Меньшиковым, перешедшее в дружбу между 

ними, а вскоре установилась и связь с «Неделей» [7, 

с. 21]. 

Леонтьев (Щеглов) оставил такую запись в своём 

дневнике: «7 января. Необыкновенно удачные именины. 

Прибыли (по порядку): 1) Ар. Ив. Введенский, 

2) В.Э. Форсалес, 3) М.О. Меньшиков («Неделя»), 

4) А.И. Корзухин, 5) А.А. Лаур, 6) В.П. Бобровский, 

7) Ф.Ф. Фидлер (Герольд), 8) В.А. Тихонов («Север»), 

9) Н.А. Лейкин, 10) А.П. Чехов, 11) П.М. Свободин, 

12) Д.С. Мережковский, 13) К.С. Баранцевич, 

14) Н.А. Котляревский, 15) я, 16) жена». Простое 

перечисление фамилий писателей свидетельствует о 

круге знакомств И.Л. Леонтьева (Щеглова), а 

М.О. Меньшиков был  для него «штурманом», 

«милейшим из публицистов», «очень чутким и 

талантливым публицистом и добрейшей души 

человеком» [8, с. 484].  

Заметим, что Леонтьев (Щеглов), как и Меньшиков, 

был военным офицером, вышел в отставку и занялся 

литературой, что во многом сблизило их и сделало 

приятелями на долгие годы. В переписке Чехова и 

Меньшикова содержатся интересные факты из жизни и 

творчества их общего друга, например, о том, что когда 

12 января 1896 года состоялся очередной «обед 

беллетристов» в ресторане Донона (первый был в 1893 

году), в театре Литературно-артистического кружка шла 

премьера одноактной шутки Леонтьева «Автора в театре 

нет» (П 6, 115, 456), что Меньшиков, путешествуя по 

Волге, останавливался у Жана во Владимире (письмо 

Чехову от 27 июля 1896 г.), и о том, что Леонтьев вновь 

собирается переезжать в Петербург, что ему «тяжело 

живётся» (Чехов – Меньшикову, 20 января 1899 г.).  

О повышенной возбудимости и нервозности 

беллетриста М.О. Меньшиков с особой грустью заметил 

Чехову: «Щеглов же поистине несчастный и мне его 

душевно жаль» (30 января 1899 г.), «Щеглов начинает 
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поправляться» (22 сентября 1900 г.). И всё же называя 

И.Л. Леонтьева своим другом, он в 1891 году резко 

критиковал его за нападки на Чехова, которого 

боготворил не только как человека, но и как писателя.  

В своих статьях Меньшиков, оберегая Чехова от 

незаслуженных оценок критики, писал: «Для рутинной 

публики достаточно рутинных беллетристов: на каждый 

крохотный, искрящийся и душистый рассказик Чехова 

приходится не меньше чем по дюжине грузных романов 

его более счастливых коллег» [9, с. 227].  По словам 

журналиста, «Чехов относился к своим собратьям с 

редким благородством. В то время  как некоторые из его 

«друзей», – я слышал лично от них, – за глаза ругали его 

ожесточённо и взводили самые мерзостные (до 

нелепости) обвинения, он относился к этим жалким 

завистникам с большим добродушием, иногда 

переписывался с ними, поздравлял с юбилеями» [10, 

с. 227].  И среди прочих беллетристов Меньшиков 

впервые упоминает Н. Ежова и  Леонтьева (Щеглова), 

завидовавших чеховскому таланту, его успеху и в своих 

статьях нелестно отзывавшихся о писателе. По этому 

поводу у Н.Г. Розенблюма есть такое замечание: «на 

страницах дневника Щеглова то и дело начинают 

проскальзывать ревнивые нотки, но легко угадывается 

уязвлённое самолюбие и зависть Щеглова при виде 

далеко обогнавшего его и преуспевающего художника» 

[11, с. 479].  Именно нравственные страдания и 

неопределённость дальнейшей литературной 

деятельности Леонтьева (Щеглова) и стали  предметом 

критики Меньшикова. 

Действительно, извлечения из дневника Леонтьева 

(Щеглова) дополняют его известные воспоминания о 

Чехове, многолетнюю их переписку, дают возможность 

представить историю их взаимоотношений. Уже после 

смерти А.П. Чехова он изменит свой взгляд на «милого 

Антуана», записав в дневнике: «неумолимая тоска, 

глубокое одиночество. Смерть Чехова точно дала новое 

зрение, переродила меня морально и укрепила волю на 

служенье долгу» [12, с. 479].  Возникает в связи с этим 

вопрос, часто упоминавшийся в отечественной критике: 

почему в своих воспоминаниях Леонтьев (Щеглов) 

несколько преувеличивал свою дружбу с писателем? 

Однако читая его дневниковые записи, понимаешь, что в 

них чувствуется неподдельная искренность характера 

этого человека, его чистые, нравственные качества души 

и трепетное отношение к единственно настоящему другу 

– Чехову.  

Краткие сведения о творчестве Леонтьева (Щеглова)  

содержатся в Указателе «Русской мысли» (1880-1904), в 

статьях по истории русской литературы ХХ века (1890-

1910), биобиблиографическом указателе новейшей 

русской беллетристики (1861-1911) исследователя 

литературного процесса рубежа веков С.А. Венгерова. В 

частности,  под «беллетристами 80-х годов» он 

подразумевал многочисленную группу писателей и 

писательниц,  причислив к ним по преимуществу 

П.П. Гнедича, Вл.А.Тихонова, А.А.Тихонова-Лугового, 

кн. Д.П. Голицына-Муравлина, В.Л. Кигна-Дедлова, 

А.Н. Маслова-Бежецкого и целую плеяду женщин-

писательниц: М.В. Крестовскую, Л.И. Веселитскую 

(В. Микулич), О.Шапир, А. Дмитриеву и др. Именно 

они, по его словам, «в 1880-х годах и в самом начале 

1890-х годов окончательно определились, сказали всё, 

что могли сказать. Они имели тогда maximum своего 

успеха и потом уже были оттёрты  новыми течениями, с 

которыми ничего общего не имели ни по манере, ни по 

сюжетам» [13, с. 6].  

Определённо одарённым талантом была для него и 

«трагическая фигура»  Леонтьева (Щеглова). По словам 

Венгерова, «писатель имел успех, всё обещало Щеглову 

благополучное литературное бытие, но в 90-х годах он 

как-то совершенно растерялся в водовороте борьбы 

старых и новых течений и, не примкнув ни к тем, ни к 

другим, был отброшен в сторону» [14, с. 9].   

Неуверенность в своей литературной позиции, 

отсутствие твёрдой позиции и духовный кризис 

определили спад творческой активности Леонтьева 

(Щеглова), и это надо признать как свершившийся факт. 

Закономерно  и то, что он публиковал свои 

произведения в «Новом времени» и «Русском 

обозрении» (1890-1898), но «как нравственно-

приличный человек» он также не прижился и в этом 

лагере. Одинокий, без литературных связей и без 

средств к нормальному существованию, известный 

когда-то писатель остался в забвении. Он искал новые 

формы в литературе и в жизни, но система 

нравственных ценностей была нарушена, а сил изменить 

что-либо в своей судьбе у него уже не было. 

Чехов, тем не менее, не забывал своего друга и в 

редких уже письмах к нему в начале 1900 годов 

интересовался его здоровьем, его творческими планами 

и делами. В предпоследнем письме из Ялты 3 февраля 

1903 года, будучи уже сильно больным, он спрашивал: 

«Что у Вас новенького? Как прошёл Ваш юбилей?» 

(П 11, 141). 

Следует уточнить, что 25-летний юбилей 

литературной деятельности Леонтьева (Щеглова) был 

отмечен в Петербурге 12 ноября 1902 года 

товарищеским ужином. Но ответ Чехову был отправлен 

только 24 февраля 1903 года. Письмо подтверждает 

наше мнение об одиночестве и спаде творческой 

активности Леонтьева (Щеглова) (разрыв с женой после 

18-ти лет брака, страдания и долготерпение в течение 

16-ти лет): «… словом, выпил я такую «чашу 

унижений», о какой даже Вы (…) тонкий психолог, едва 

ли можете составить себе приблизительное понятье! И 

вот, голубчик мой, – «итоги»! –глубоко сожалел он. – 

Сорок семь лет, седой и надломленный «уймой» 

горького опыта (преподнесённого вместо юбилейного 

кренделя). И остался я, пока что, цыган цыганом – ни 

семьи, ни угла, ни обеспеченья!!! Приходится 

перестраивать жизнь заново, а чтобы солидно 

перестроить (окончательно отделившись), надо деньги… 

Единственный ресурс – продать прилично свои 

сочиненья (до 16 томов) – ничего без Вашего мудрого 

товарищеского совета предпринять не смогу!!» 

(комментарии к письмам А.П. Чехова, П 11, с. 451).  

Одиночество Леонтьева (Щеглова) подтверждается и 

словами русского философа,  критика и публициста 

ХХ века В.В. Розанова: «Он всегда был в литературе 

одинок, не опирался ни на какую фракцию очень 

определившихся и твёрдо сплочённых мнений, которые 

поддерживали бы и облегчили его личные усилия, 

давали бы воздух под крылья» [15].  
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Действительно, последние годы жизни Леонтьева 

(Щеглова) не были счастливы, о чём он сам 

высказывался достаточно ясно. В архиве РГАЛИ  

хранится его письмо, отправленное А.А. Александрову 

13 ноября 1893 г. из Владимира-на-Клязьме, и 

коротенькая записка  «Заветное желание Леонтьева 

(Щеглова)». Критик, работавший в то время над 

рукописью о творчестве А.П. Чехова, посчитал своим 

нравственным долгом огласить эту записку «во 

всеобщее сведение». Приводим текст документа 

Александрова полностью:  «Ах, голубчик, – пишет мне 

покойный Щеглов, – просто не поверите, как я был 

расстроен смертью П.И. Чайковского!.. Целые две 

недели только и думал о смерти – и, между прочим, так 

решил: если я умру скоро и недостаточно прославлюсь – 

похоронить меня в Боголюбовом монастыре возле 

Владимира; а если проживу долго и достаточно 

прославлюсь – успокоить меня в Даниловом монастыре 

в Москве, который я люблю с детства «странною 

любовью»!.. Да будут сии каракули Вам моим 

завещанием» [16].   

Умер И.Л. Леонтьев (Щеглов) 17 апреля 1911 года.  

Точных сведений о могиле писателя нет, существуют 

разные предположения, что она находится либо во 

Владимире, либо в Кисловодске. Известно, что Леонтьев 

(Щеглов) очень любил Данилов монастырь и его 

кладбище, и когда приезжал в Москву, обязательно 

бывал там, где похоронен был его любимый писатель 

Н.В. Гоголь, которому он посвятил свой труд «Гоголь 

Николай Васильевич. Избранные мысли и отрывки из 

сочинений Гоголя, его писем и воспоминаний о нём. 

Собрал Ив. Щеглов» (1887). 

Выводы. Таким образом, многочисленные отзывы 

критиков, современников о Леонтьеве (Щеглове) 

являются свидетельством того, что в творчестве его не 

всё равноценно и равнозначно, однако он, несомненно, 

талантливый писатель. Изучение его литературного 

наследия заключается сегодня в том, чтобы уловить и 

отметить наиболее яркие, характерные черты и 

особенности его дарования, разгадать тайну обаяния его 

произведений и выявить литературные 

взаимоотношения с А.П. Чеховым. Исследование 

основных вех жизненного и творческого пути Леонтьева 

(Щеглова) позволит выяснить, насколько он состоялся 

как литературный спутник Чехова, каков его  

художественный метод, насколько богаты жанровое 

своеобразие и поэтика его произведений, и в какой 

степени мы определяем принадлежность его к 

«чеховской артели».  
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Постановка проблеми. Емоційно-експресивна 

лексика відіграє надзвичайно важливу роль в 

художньому дискурсі оригіналу (першотвору) та 

перекладу. Досягнення високого рівня українського 

перекладу англомовної художньої прози ґрунтується на 

збереженні всього спектру лінгвістичних засобів 

створення експресивності та її кількісної 

характеристики – інтенсивності. Категорію 

інтенсивності в англійській та українській мовах 

утворюють різнорівневі засоби: морфологічні, лексичні, 

синтаксичні. Левову частку з усіх інтенсифікаторів 

становлять лексичні інтенсифікатори, які найбільш 

вживані у творах сучасної англомовної художньої 

прози. Серед усіх видів цієї групи інтенсифікаторів 

(підсилювальні прислівники, іменники-

інтенсифікатори, компаративні конструкції 

підсилювального значення) прикметники-

інтенсифікатори посідають доволі чільне місце. 

Мета статті полягає у визначенні особливостей 

відтворення англійських прикметників-інтенсифікаторів 

в прозових творах сучасних англомовних письменників 

українською мовою, виявленні труднощів їх перекладу 

та умов збереження їх інтенсифікувальної функції в 

українських перекладах, а також аналіз правомірності та 

доцільності використання перекладачами трансформацій 

в українських перекладах. 

Матеріалом дослідження, викладеного у статті, 

слугували твори сучасної англомовної художньої прози 

(«Янголи і демони», «Код да Вінчі» Д. Брауна, «Книга 

імен» К. Тінторі і Дж. Ґреґорі, «Диво» Д.Стіл) та їх 

переклади українською мовою А. Кам'янець, Т. Некряч, 

В. Шовкуна, Є. Кононенко. Вибірка з цих романів 

становить понад 114 прикладів вживання англійських 

прикметників у функції інтенсифікаторів.  

Виклад основного матеріалу. До інтенсифікаторів, 

що вказують на ступінь ознаки, відносяться 

прикметники типу dead, jolly, bloody, beastly, damned, 

devilish, bitter, blind, cold, real, stark, clear, high, utter, 

perfect, складні прикметники icy-cold, raven-dark, onyx-

black, death-tired та ін. Такі слова втрачають конкретну 

семантику своїх прототипів і набувають в деяких 

випадках чужої для цих прототипів валентності: dead 

right, pretty good [1, c. 71]. Г. Шпітцбардт виділяв 

наявність семи градуальності у прикметниках з суфіксом 

-у в перших компонентах таких сполучень як crazy mad, 

dirty drunk, icy cold, snowy white та ін. Такі 

словосполучення він називав метафоричною 

композиційною структурою з ад’єктивованим 

характером порівняння компонентів [2, c. 57]. 

Підсилювальна функція прикметників-

інтенсифікаторів реалізується у таких структурно-

синтаксичних моделях: 

Adj + N  прикм. + ім. 

utter amazement з німим подивом 

Adj + Adj + N прикм. + присл. + ім.new red 

Ferrari у новенькому червоному „Феррарі” 

V + Adj  присл. + д-во 

looked adorable прегарно виглядали 

Структура перших двох моделей зберігається і в 

українських перекладах, в той час як в останній 

спостерігаються зміни. У зв'язку із застосуванням у 

перекладі необхідних трансформацій певних видозмін 

зазнають й інші моделі, а саме: 

Adj + N  присл.+ дієприкм. м. ч. 

in total surprise  вкрай здивована 

Adj + N   присл. + прикм. 

tremendous talent  надзвичайно 

талановиті 

Adj + N  присл. + д-во 

deafening clamour  гучно задзвонили 

desperate need for nourishment     страшенно зголоднів 

Такі деформації, викликані об'єктивними причинами, 

не є критично важливими для перекладного тексту, 

оскільки вони не викликають ні змістових, ні 

інформаційних змін у перекладі. 

Серед прикметників підсилювального значення 

можна виділити такі, від яких утворюються 

прислівники-інтенсифікатори, описані нами вище: dead 

(deadly), absolute, tremendous, thunderous, extreme, 

striking, terrible, perfect, desperate, irresistible, profound, 

Прикметники-інтенсифікатори як емоційно-підсилювальні засоби у текстах художнього дискурсу 

англійської та української мов посідають особливе місце. Ці одиниці вимагають від перекладача особливої 

уваги та прискіпливості в процесі їх відтворення. У статті на матеріалі прозових творів сучасних 

англомовних письменників та їх українських перекладах розглянуто основні способи відтворення 

прикметників-інтенсифікаторів, виявлені труднощі їх перекладу та умови збереження їх 

інтенсифікувальної ролі в українських перекладах, здійснюється аналіз причин та доцільності використання 

перекладацьких трансформацій при відтворенні досліджуваних одиниць. 

Ключові слова: інтенсифікатор, перекладацькі трансформації, художня проза, інтенсифікувальна 

функція. 
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utter, enormous, total, painful, wild, brilliant тощо. 

Порівняно з похідними від них прислівниками, ці 

прикметники вживаються у функції інтенсифікаторів 

значно рідше. Якщо прислівники є інтенсифікаторами 

якісної ознаки та дії/стану/процесу, то прикметники 

виступають лише інтенсифікаторами ознаки: The 

illuminati had always wielded tremendous power through 

financial means [3, c. 92]. - Величезна влада ілюмінатів 

завжди спиралася на фінансові ресурси [4, c. 98]. She’d 

known Avi for fifteen years and for fifteen years she’d 

listened to him boast about his unlimited ingenuity [5, 

c. 134]. - Вона знала Аві п'ятнадцять років, і всі ці 

п'ятнадцять років чула, як він вихваляється своєю 

безмежною винахідливістю [6, c. 160].  

У більшості випадків такі прикметники-

інтенсифікатори відтворюються українською мовою теж 

прикметниками підсилювального змісту: “Ms. Vetra is a 

woman of tremendous personal strength” [3, c. 50].  – Міс 

Ветра –жінка величезної сили духу [4, c. 58]. As the man 

drew nearer, though, Langdon saw in his eyes a profound 

exhaustion – like a soul who had been through the toughest 

fifteen days of his life [3, c. 144]. – Коли ж чоловік 

підійшов ближче, Ленґдон відчитав у його очах глибоку 

втому – це були очі людини, якій довелося пережити 

п'ятнадцять найважчих днів у житті [4, c. 147]. У 

вищенаведених прикладах українські прикметники є 

повними еквівалентами англійських інтенсифікаторів.  

У наступних випадках спостерігаємо застосування 

прийому транспозиції частин мови – англійські 

прикметники-інтенсифікатори відтворено українськими 

прислівниками: A crystal clear image was still coming from 

camera # 86 [3, c. 58]. – Від камери номер вісімдесят 

шість і далі надходило ідеально чітке зображення [4, 

c. 66]. The microphones were functioning flawlessly, and the 

audio feed was crystal clear [7, c. 39]. – Мікрофони 

функціонували бездоганно, і звук був максимально 

чіткий [8, c. 49]. Мікрофони функціонували бездоганно, 

а чутність була кришталево-чистою [9, c. 49]. 

Застосування перекладачами такої трансформації 

зумовлене нормами цільової мови. В англійській мові 

прикметники можуть модифікуватися іншими 

прикметниками, однак таке явище непритаманне 

українській мові, де прикметники, як правило, 

модифікуються прислівниками. Заміна частин мови 

присутня і в наступному прикладі, однак окрім цієї 

трансформації, в перекладі інтенсифікатор стає 

підсилювачем процесуальної ознаки: When the bells of St. 

Peter’s began their deafening clamor, both Langdon and 

Vittoria jumped [3, c. 301]. – У соборі Святого Петра 

гучно задзвонили дзвони, і Ленґдон з Вітторією аж 

підскочили [4, c. 295]. Якщо прикметник deafening 

підсилює іменник clamor, то в українському реченні 

прислівник гучно виступає підсилювачем дієслова 

задзвонили. Додаткового підсилювального відтінку 

надає українському перекладу застосування 

перекладачем прийому поліптотону – задзвонили дзвони. 

З іншого боку, такий переклад видається дещо 

неточним, оскільки англійський прикметник deafening є 

сильнішим, ніж український прислівник гучно. 

Доречнішим був би прислівник оглушливо. 

Цікавими в плані перекладу є й наступні приклади: 

Even in her unfinished state, she was to Quinn, a creature of 

exquisite beauty [10, c. 22]. – І навіть у недоробленому 

стані, він видався Квіннові створінням рідкісної краси 

[11, c. 25]. Kohler was staring into the annihilation chamber 

with a look of utter amazement … [3, c. 82]. – Колер з 

німим подивом дивився на те, що відбувається в 

анігіляційній камері [4, c. 89]. Перекладачі використали в 

цих випадках нові контекстуальні відповідники, які 

повністю відтворюють функціональну семантику 

англійських інтенсифікаторів. Інтенсифікатор exquisite, 

який є означенням до іменника beauty, актуалізує 

значення „надзвичайно красивий або приємний” [12], що 

повністю відтворюється його функціонально-

семантичним відповідником рідкісний у значенні „який 

вирізняється з-поміж інших своїми якостями, 

властивостями” [12]. Якщо говорять про щось або 

когось рідкісної краси, то мають на увазі, що саме цей 

предмет або особа є надзвичайно гарним, красивим. У 

другому випадку іменник amazement у поєднанні з 

прикметником-інтенсифікатором utter виражає стан 

цілковитого, повного здивування. Зазвичай, якщо 

людину щось дуже дивує, вона перебуває в такому стані, 

що й не може сказати слова. Саме у такому стані і 

перебував директор ЦЕРНу Колер, коли побачив процес 

анігіляції матерії й антиматерії, яку продемонструвала 

Вітторія. Прикметник німий, який використала А. 

Кам'янець, адекватно передає семантику англійського 

utter у цьому випадку. Використання контекстуального 

відповідника у перекладі бачимо і в наступному реченні: 

Langdon was amazed by the building’s striking transparent 

design [3, c. 17]. – Незвичний дизайн, завдяки якому ця 

споруда здавалася легкою й прозорою, справив 

враження на Ленґдона [4, c. 28]. Якщо в реченні 

вихідної мови прикметник-інтенсифікатор модифікує 

значення іншого прикметника, то в реченні цільової 

мови обидва прикметники перебувають у синонімічних 

зв'язках. Речення українською мовою за ступенем 

інтенсифікації поступається англійському, проте не 

вносить значних змін у його зміст. 

У наступних випадках А. Кам'янець вдається до 

трансформації вилучення: It had four mammoth locks. The 

tiny etched letters dead center of the door took Chartrand’s 

breath away [3, c. 462]. – У них були чотири масивні 

замки. У центрі дверей були вигравірувані маленькі 

літери, від яких у Шартрана перехопило подих [4, 

c. 443]. Англійський прикметник dead служить для 

вираження конкретного місцерозташування. 

Українською мовою його можна було б перекласти 

займенником самому (самісінькому), який уживається 

для більшої конкретизації, вирізнення особи чи 

предмета: У самому (самісінькому) центрі дверей..., або 

ж прислівником точнісінько: Точнісінько по центру 

дверей... Втрата цього інтенсифікатора при перекладі 

часково компенсується зміною порядку слів в 

українському реченні – обставина місця виноситься 

перекладачкою на початок речення, що й привертає 

певним чином увагу читача. Вилучення англійських 

прикметників-інтенсифікаторів спостерігається і в 

поданих нижче прикладах: For almost a decade, the nine 

Knights lived in ruins, excavating in total secrecy through 

solid rock [7, c. 159]. - Майже десятиріччя дев'ятеро 

рицарів жили серед руїн і таємно довбали твердий 

грунт у пошуках скарбу [8, c. 173]. Переклад цього 
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речення В.Шовкуном точніший: Протягом майже 

десятьох років девятеро рицарів жили в руїнах і в 

глибокій таємниці довбали твердий камінь [9, c. 111]... 

Якщо в попередньому прикладі з рішенням 

перекладачки можна погодитися, то в наступному такий 

прийом, на нашу думку, навряд чи доречний: Call me at 

the Louvre. Right away. I believe you and I are in grave 

danger [7, c. 76]. – Подзвони мені до Лувру, просто 

зараз. Здається, ми з тобою опинилися в небезпеці [8, c. 

86]. Жак Соньєр залишив повідомлення своїй онуці 

Софі, щоб вона йому негайно зателефонувала. Він хотів 

повідомити їй надзвичайно важливу інформацію, 

застерегти її від небезпеки. Нагальність та серйозність 

ситуації в оригіналі виражена за допомогою багатьох 

прийомів: вживання коротких речень у наказовому 

способі, виразу I believe і, звичайно, прикметника grave. 

В українському варіанті перекладач нівелює деякі з цих 

засобів – об'єднує речення, використовує дієслово 

здається у значенні вставного слова для вираження 

припущення і, зрештою, зовсім не перекладає 

інтенсифікатор grave. Таким чином українське речення 

позбавлене напруженої інтенсивності, характерної для 

оригіналу. Очевидним рішенням було б використати в 

перекладі прикметник смертельна – у смертельній 

небезпеці, що цілком відповідало б оригінальному 

реченню. Точнішим видається переклад В. Шовкуна: 

Зателефонуй мені в Лувр. Негайно. Я думаю, ми обоє у 

великій небезпеці [9, c. 56]. 

Трансформація додавання менш поширена при 

відтворенні прикметників-інтенсифікаторів: Unlike the 

waifish, cookie-cutter blondes that adorned Harvard dorm 

room walls, this woman was healthy with an unembellished 

beauty and genuineness that radiated a striking personal 

confidence [7, c. 50]. – На відміну від тих однотипних 

пустоголових блондинок, портретами яких рясніли 

стіни гарвардських гуртожитків, ця жінка 

відзначалася здоровою природною красою і, здавалося, 

випромінювала якусь надзвичайну рішучість [8, c. 61]. 

Переклад В.Шовкуна: На відміну від безвиразних, 

бляклих білявок, які прикрашають стіни гарвардських 

дортуарів, ця жінка відзначалася здоровою 

неприкрашеною вродою і природністю, що 

випромінювала дивовижну впевненість у собі [9, c. 40]. 

Silas was stunned with the devilish simplicity [7, c. 128]. – 

Сайлас був вражений, що все виявилось так неймовірно 

просто [8, c. 140]. Переклад В.Шовкуна відрізняється, 

як і в попередньому випадку: Сайлес був приголомшений 

цією диявольською примітивністю своєї знахідки [9, c. 

90]. Порівнявши переклади А. Кам'янець та В.Шовкуна, 

можна стверджувати, що не завжди використання 

більшої кількості підсилювачів забезпечує адекватність 

перекладу, радше навпаки. 

Висновки. На основі проведеного дослідження 

можна зробити певні висновки. У системі лексичних 

інтенсифікаторів підсилювальні прикметники посідають 

досить чільне місце як в англійській, так і в українській 

мовах. Відносна частка прикметників-інтенсифікаторів в 

оригінальних текстах та їх українських перекладах 

становить 32% та 31% відповідно. У зв'язку з цим 

переклад англійських підсилювальних прикметників 

українською мовою не викликає значних труднощів. 

Проте в окремих випадках перекладачам доводиться 

застосовувати перекладацькі трансформації з метою 

відтворення інтенсифікувальної функції англійських 

підсилювальних прикметників в українських 

перекладах, а саме: транспозицію частин мови, 

вилучення, додавання. Як бачимо, переклад англійських 

прикметників-інтенсифікаторів українською мовою є 

нескладним завданням для перекладача, але водночас не 

варто применшувати роль цих одиниць у створенні 

емоційної картини в текстах вихідної та цільової мов. 

Перспективою подальших досліджень може бути 

вивчення способів та прийомів відтворення інших 

лексичних інтенсифікаторів, зокрема тих, що виражені 

іменниками. 
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ІНОЗЕМНА МОВА ТА МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ'ЯЗКИ  

НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановка проблеми. Теоретичною базою будови 

навчання іноземним мовам є комунікативний та 

індивідуальний підхід,що передбачає спрямованість 

навчального процесу на навчання спілкуванню. Ціллю 

навчання іноземній мові є практичне оволодіння мовою, 

що має передумовою формування комунікативної 

компетенції, яка означає здатність адекватного 

використання мови в різних ситуаціях спілкування. 

Міжкультурний підхід передбачає вивчення будь-якої 

іноземної мови з урахуванням знань які було отримано з 

різних навчальних дисциплін середньої та вищої шкіл.  

Мета роботи – дослідження зв'язку іноземних мов з 

навчальними дисциплінами освітніх закладів України. 

Виклад основного матеріалу. Роботи багатьох 

педагогів, філософів та науковців різних часів було 

присвячено питанню міжпредметних зв'язків. 

Наприклад, Василь Сухомлинський у книжці «Сто порад 

вчителю» зазначає: «Про міжпредметні зв’язки 

говориться дуже багато. Кожному вчителю потрібно 

шукати у своєму предметі точки зіткнення з матеріалом 

інших предметів. Та найбільш глибокі зв’язки – я в 

цьому твердо переконаний – лежать не скільки в змісті 

фактичного матеріалу, скільки в характері розумової 

праці». Використання міжпредметних зв’язків було 

основою формування гармонійної особистості в 

Античному світі, зокрема було пріоритетним завданням 

педагогічної діяльності Платона. Із метою виховання 

справжніх філософів, яким була властива міць не тільки 

тіла, але й розуму у своїй «Академії» Платон поєднав 

вчення Сократа і вчення піфагорійців. Від Сократа він 

перейняв метод діалектики, іронію, інтерес до етичних 

проблем; від Піфагора – ідею освіти та виховання за 

допомогою символів, математики, а також використання 

цієї науки людиною для пізнання природи і самої 

себе [1].    

 Міжпредметні зв'язки – це цільові і змістові збіги, 

що існують між навчальними предметами. Вони 

відображають у змісті навчальних дисциплін ті 

діалектичні зв'язки, які об'єктивно діють у природі та 

суспільстві й пізнаються сучасними науками. Сучасні 

тенденції синтезу та інтеграції знань підвищують 

значення міжпредметних зв'язків у навчанні.  

Навчання іноземній мові в середній школі передбачає 

тісний зв'язок між предметами всієї шкільної програми. 

Іноземна мова надає можливість познайомитись з іншою 

соціальною культурою, іншими видами державного 

устрою, життям та побутом людей різних країн, їх 

національними особливостями, історією тощо.  

Формування комунікативної культури особистості 

передбачає розвиток перспективних здібностей та вмінь 

учнів; навичок вправного спілкування в різних життєвих 

ситуаціях. Ще однією ціллю навчання іноземним мовам 

є розвиток особистості яка бажає та спроможна брати 

участь у міжкультурній комунікації іноземною мовою. 

Отже, використання міжкультурного підходу відповідає 

завданням які поставлені сьогодні перед середньою 

школою і сприяє більш ефективному викладанню 

іноземної мови в сучасних умовах Європейської 

інтеграції нашої країни.  

Успіх оволодіння іноземною мовою в значної мірі 

залежить від того як предметний зміст цієї навчальної 

дисципліни відповідає інтересам та потребам учнів. Цю 

проблему допомагають вирішити міжпредметні зв'язки 

всієї шкільної програми. Під впливом міжпредметних 

зв'язків реформуються всі сторони пізнавальної 

діяльності учнів середньої школи, а знання набувають 

системний і міжпредметний характер. 

Звісно, що використання міжпредметних зв'язків 

може бути ускладнено деякими причинами:  

- відсутність узгодження програм з іноземних мов з 

іншими предметами; 

- недостатність пізнавальних матеріалів для 

читання іноземною мовою для учнів середньої школи; 

- зв’язок іноземної мови з предметами науково-

природознавчого циклу не такий міцний як з 

предметами гуманітарного циклу. 

Це пояснюється тим, що тексти з біології, 

хімії,фізики, математики містять спеціальні терміни, які 

потребують глибоких фахово спрямованих знань для 

використання їх як активного вокабуляру. 

Статтю призначено питанню іноземної мови та міжпредметних зв'язків навчальних дисциплін. Автор 

наводить приклади реалізації міжпредметних зв'язків середньої та вищої шкіл України. Використання 

міжпредметних зв'язків у вищій школі розглянуто на прикладі складання глосаріїв агробіологічних термінів 

для занять з професійної іноземної мови студентів-агробіологів. Автор надає рекомендації щодо урахування 

фахової спрямованості студентів та міжпредметних зв'язків під час складання фахового глосарія. У 

статті наводяться проблеми викладання іноземної мови через реалізацію міжпредметних зв'язків 

навчальних дисциплін немовних вузів та засоби їх подолання.   

Ключові слова: міжпредметні зв'язки, фаховий глосарій, іноземна мова, міжкультурний підхід, предмети 

гуманітарного циклу, навчальна дисципліна, термін, аграрний вуз. 
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Отже, середня школа реалізує міжкультурний підхід 

через міжпредметні зв'язки іноземної мови з іншими 

дисциплінами переважно на базі предметів 

гуманітарного циклу. 

Міжпредметні зв'язки іноземної мови з навчальними 

дисциплінами вищої школи часто відрізняються 

науково-природознавчою або технічною спрямованістю. 

Тематику та ситуації предмету «Іноземна мова» 

упорядники навчальних програм та підручників вищої 

школи обирають з повсякденного та професійного 

оточення студентів. Тому, ця дисципліна відкрита для 

використання факторів з різних сфер знань, змісту 

навчальних предметів середньої школи та вузу. 

Взаємозв'язки іноземної мови з іншими навчальними 

предметами різноманітні та багатофункціональні. 

Використання міжпредметних зв'язків – одна з найбільш 

складних методичних завдань викладача іноземної мови. 

Вона потребує знань та розумінь базової тематики 

програм та підручників інших предметів. Реалізація 

міжпредметних зв'язків у практиці навчання передбачає 

співпрацю викладачів іноземної мови та колег з 

профілюючих кафедр, виклик у студентів зацікавленості 

у використанні іноземної мови для підвищення власної 

компетентності та конкурентоспроможності на 

сучасному ринку праці.  

Використання міжпредметних зв'язків у вищій школі 

буде розглянуто у цій статті на прикладі складання 

глосаріїв агробіологічних термінів для занять з 

професійної іноземної мови студентів-агробіологів. 

Термінологічна лексика є одним з основних засобів 

поповнення словникового запасу мови для спеціальних 

цілей, тому що сільськогосподарська техніка постійно 

удосконалюється, з’являються нові наукові розробки та 

дослідження в області хімії, біології та агрономії, що 

спричиняє появу безліч нових термінів. 

Сучасні навчальні методичні курси як правило 

забезпечуються додатком у вигляді глосарія основних 

термінів, поданих у конкретному навчальному 

посібнику. Мета таких глосаріїв – подолання 

різноманітних труднощів, пов’язаних з неточним 

розумінням фахових термінів іноземною мовою та їх 

некоректним використанням. 

Для того щоб було досягнуто мету складання 

фахового глосарія, необхідно уважно підходити до 

відбору лексичного матеріалу з урахуванням фахової 

спрямованості студентів та міжпредметних зв'язків. Різні 

мовні одиниці (слова, словосполучення, граматичні 

конструкції, словотворчі елементи) мають різну 

частотність, та чим частіше вони зустрічаються в 

контексті, тим більш потрібно тлумачення їх значення.  

По-перше, потрібно методично правильно підійти до 

відбору іншомовних термінів навчального глосарія. 

Необхідно врахувати попередні знання, отримані в 

середній школі та професійні знання студентів. Треба 

уникнути того, щоб відповідність рівня інформації 

рівню компетенції студентів в області «Агрономії» 

рідною мовою не перешкоджав розумінню англомовного 

тексту, не знизив інтересу до читання фахової 

іншомовної літератури. Тому, разом з викладачами 

профілюючих кафедр потрібно визначити вже вивчені, 

актуальні та базові теми зі спеціальності, а потім з 

урахуванням цих тем треба скласти тематичний 

системно пов'язаний навчальний глосарій іноземною 

мовою. Зазвичай теми укладаються від простого 

(загального) до більш складного в плані мовної форми та 

змісту. Наприклад, розділ «Загальна ботаніка» можна 

почати з теми «Загальна структура рослини». Тут будуть 

відокремлені такі терміни як: рослина, корінь, стебло, 

лист, брунька, квітка, плід. Поступово з ускладненням 

тем студенти перейдуть до вивчення таких термінів як: 

вегетативна частина рослини, стрижнева система 

кореню, фотосинтез листа, онтогенез листа, живлення 

рослини, статеве розмноження тощо.    

Отже, під час відбору розділів необхідно враховувати 

два основних принципи: 

- наявність обраних розділів у програмах з 

підготовки фахівців в області агрономії; 

- актуальність тематики обраних розділів. 

Після того як розділи обрано, треба виділити в них 

терміни для складання глосарія. 

Під час відбору термінів бажано дотримуватись 

певних критеріїв: 

- частотність термінів біологічного характеру; 

- відповідність агробіологічній темі; 

- актуальність, яка відображає сучасні розробки в 

області біології, хімії, агрономії; 

- практична важливість, яка значно впливає на 

розуміння й переклад контексту. 

Висновки. На жаль, не завжди вдається використати 

міжпредметні зв’язки під час викладання фахової 

іноземної мови в аграрному вузі. Це пов'язано зі 

скороченням часів викладання іноземної мови в 

немовних вузах. Таке скорочення блокує роботу 

міжпредметних зв'язків і перетворює викладання 

іноземної мови вищої школи на повторення програми 

середньої школи. Викладачі іноземних мов аграрних 

вузів сподіваються на збільшення часів викладання 

іноземної мови у зв'язку з сучасними реформами в 

Україні. Адже сучасний фахівець будь якої сфери 

повинен володіти хоча б однією іноземною мовою для 

того щоб якомога швидше підняти Україну до рівня 

розвинутих країн світу.     

Зрозуміло, що ідеальним для викладача іноземної 

мови вищого аграрного навчального закладу було б 

отримання другої вищої освіти агробіологічної 

спрямованості, для того щоб професійно і грамотно 

підходити до викладання іноземної мови за фахом для 

студентів вузу. В такому випадку цілі міжпредметних 

зв'язків було б досягнуто стовідсотково. Якщо цього 

нема, спільна робота викладачів кафедри іноземних мов 

і фахових профілюючих кафедр сприятиме методично 

грамотній організації навчального процесу з підготовки 

висококваліфікованих та конкурентоспроможних 

фахівців-аграріїв. 
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FOREIGN LANGUAGE AND ITS CONNECTION WITH ACADEMIC DISCIPLINES 

 The article is concerned the question of a foreign language connection with academic disciplines. The author 

exemplifies the realization of interdisciplinary connection in the secondary and high schools of Ukraine. High school 

interdisciplinary connection use is considered on the example of ESP course agrobiological term glossary. The author is 

stressed how important is to take into account the specific professional themes while making up the glossary. The 

problems of a foreign language teaching and realization of high school interdisciplinary connection, and the means of 

their overcoming are offered.        

Key words: interdisciplinary connection, professional glossary, foreign language, intercultural approach, the 

humanities, academic discipline, term, agrarian high school.  
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Постановка проблемы. Проблематика преодоления 

человеческих комплексов на основе страхов 

представляет собой актуальную область исследований в 

психологической науке и практике. Современный 

человек существует в мире, где осознанное избегание 

ситуаций, вызывающих страх и связанные с ним 

физиологические и психологические изменения, не 

всегда возможно. Многие люди постоянно испытывают 

негативные эмоциональные состояния, основанные на 

патологическом страхе. Мы не берем во внимание 

эмоции, основанные на адекватном страхе, который 

присутствует у человека в качестве защитного 

механизма. Речь идет о регулярно возникающем страхе 

будущего, страхе определенных ситуаций. Либо 

периодически возникающем безотчетном чувстве 

страха. Это сложная и очень обширная тема и многие 

люди со своими комплексам, со своими внутренними 

страхами и внешними препятствиями борются всю 

жизнь. 

Цель работы – проанализировать и рассмотреть 

природу страхов, ознакомиться с концепцией 

рационального и иррационального страхов и со 

стратегиями преодоления негативных эмоциональных 

состояний, основанных на внутренних страхах.  

Изложение основного материала. Российский 

психолог А.И. Захаров считает, что страх – это одна из 

фундаментальных эмоций человека, возникающая в 

ответ на действие угрожающего стимула [3, с. 6]. 

Несмотря на свою отрицательную окраску, страх 

выполняет разнообразные функции в жизни человека. В 

процессе филогенетического развития, страх 

сопровождал людей, выражаясь в боязни диких 

животных, темноты, природных явлений. Страх 

отображает защитную функцию человеческого 

организма, позволяя избежать встречи с опасностью. 

Позитивным аспектом страха есть более критическое и 

избирательное отношения к происходящему. Поэтому, 

по мнению А.И. Захарова [3], страх это жизненно 

необходимая человеческая эмоция.  

Тайгер Вудс, самый титулованный гольфист мира, 

когда его спросили о страхе сказал: «Тот день, когда я не 

буду нервничать, выходя на поле, будет днем, когда я 

закончу играть» [23]. Эта цитата показывает, что страхи, 

сомнения, неуверенность в себе – это нормальное 

адекватное состояние. И мы никогда не сможем 

полностью извлечь их из своей жизни. Однако, мы 

можем научиться жить так, как жила Джорджия О’Киф, 

известная американская художница, она говорила: «Мне 

было страшно каждый день моей жизни, но я шла вперед 

и делала это в любом случае» [16]. 

В результате изучения несколько десятков книг 

американских и европейских психологов-практиков [3, 

5, 6, 17], которые занимались исследованием темы 

проработки отрицательных эмоциональных состояний, у 

нас сложилось многостороннее видение решения этой 

проблемы. 

Глубинные источники комплексов и страхов. 

В ракурсе понимания глубинных источников и 

причин комплексов и страхов выделяют 

2 составляющие: наличие негативных эмоций из 

прошлого и страх будущего. 

В течение жизни человек сталкивается со многими 

опасными и негативными ситуациями. Поэтому 

природой был заложен механизм страха как комплекса 

поведенческих, психологических и физиологических 

изменений, ведущих к избеганию негативного исхода 

ситуации. Страх является препятствием повторения 

данной ситуации. Признаками значительного влияния на 

эмоциональные реакции негативных эмоций пережитых 

жизненных ситуация являются а) ощущение, что вы 

внутренне парализованы и не можете двигаться куда-

либо; б) ваша реакция на событие гораздо сильнее 

самого события; в) частые повторения определенных 

ситуаций, снова и снова в разных отношениях (на 

работе, в семье, с друзьями). В результате этих действий 

формируется негативная система регуляции 

В статье рассматривается феноменология понятия «страх», дана характеристика стратегий выявления 

факторов негативных эмоций, проанализированы психологические техники, направленные на снятие 

симптомов пережитых психотравмирующих событий и саморегуляцию негативных эмоциональных 

состояний. 

Ключевые слова: иррациональный страх, комплекс, негативное эмоциональное состояние, рациональный 

страх, саморегуляция, страх, технологии переориентации поведения.  
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функционального состояния.  

Наиболее распространенной стратегией выявления 

факторов негативных эмоций из прошлого является 

составление списков признаков и последствий 

отрицательных состояний, которые чаще всего 

всплывают в сознании и технологий их устранения. 

Существует большое количество психологических 

техник направленных на снятие симптомов пережитых 

негативных психотравмирующих событий. Одна из них 

«Системно-семейные расстановки» или «Расстановки по 

Хеллингеру». На основании многих работ с людьми 

Берт Хеллингер обнаружил [15], что семейные травмы 

являются причиной практически любых проблем: 

здоровье, работа, семейные отношения, несчастные 

случаи и так далее. Самым главным корнем всех 

проблем, как объясняет Берт Хеллингер, является 

исключение (желание забыть) участников семейной 

травмы из семейной системы (как пострадавших, так и 

виновников). Именно исключение вызывает проблемы у 

последующих поколений. В результате работы по 

данному методу происходит обнаружение скрытых 

ситемных динамик и клиенту предлагается решение [1]. 

Исследования в области психологии показали, что 

многие эпизоды прошлого, которые содержатся в 

подсознании человека можно выявить с помощью 

техники регрессивного гипноза. Разработкой данной 

темы занимались: Майкл Ньютон, Долорес Кэннон, 

Элизабет Кюблер-Росс, Эдит Фиоре, Дик Сатфен, Ханс 

Хольцнер и др. 

Существует метод «Tэппинг», согласно которому, 

простукивая по своему телу, отвечая себе на 

разнообразные вопросы, происходит перемещение 

эмоций из духовной в физическую сферы и таким 

образом мы избавляемся от негативных состояний [21].  

Стать более умиротворенным, спокойным, 

уравновешенным человеком помогает йога.  

Однако, наиболее эффективным и доступным 

методом регуляции негативных эмоциональных 

состояний, по нашему мнению, является, технология 

прописывания, а затем глубокого осмысления 

негативных эмоций, возникающих на протяжении дня. С 

помощью этой практики можно выявить первоисточник 

негативного эмоционального состояния, который, чаще 

всего, исходит из детской травмирующей ситуации. 

Выявив эти ситуации необходимо переосмыслить их с 

позиции позитивного мировосприятия.  

В ракурсе нашего исследования значительный 

интерес представляет концепция рационального и 

иррационального страхов. Согласно ей: иррациональный 

страх – это страх, который не угрожает жизни, 

рациональный страх – это, страх который несет 

полезную информацию, например, предупреждает о 

действительной опасности или об угрозе здоровью. 

Страх – это сильнейший защитный механизм, однако он 

может действовать парализующе, если переходит из 

иррационального в область рационального страха.  

Согласно эксперименту Авицены, окажись овца 

рядом с волком – ее парализует страх и вследствие того, 

что она не может ему противостоять – умирает. Если 

овца оказывается с волком, но ей дают возможность 

каким-то образом отреагировать в сложившейся 

ситуации, например, убежать, происходит выплеск 

энергии и происходит разрушение внутренних органов. 

То есть живое существо может выжить даже при очень 

сильном выплеске страха, если у него есть способность 

реагировать и действовать [13]. 

Страх в момент опасности – это нормальное 

адекватное состояние, наша задача – действовать так, 

чтобы избежать этой опасности. Согласно 

С.Н. Лазареву: «Тот, кто боится постоянно – человек с 

низкой энергетикой, кто не боится вообще – не 

живой» [6]. Не нужно избавляться от рационального 

страха, но нужно научиться отличать его от 

иррационального.  

Группой американских ученых было проведено 

экспериментальное исследование, направленное на 

выявление преобладающих страхов у жителей США. 

Выборка исследования составила 3000 человек. 

Согласно результатам исследования, 41% респондентов, 

в качестве самого глобального своего страха назвал – 

страх публичных выступлений, 32% – страх высоты, по 

22 % – страх насекомых и финансовые проблемы, а 

также страх утонуть, по 19 % – страх болезни и смерти, 

18 % – страх летать в самолете, 14% – одиночества и по 

менее 10 % респондентов – страх собаки, езды за рулем 

или в качестве пассажира, темноты, лифта и эскалатора. 

Среди всех названых страхов нет ни одного 

рационального страха.  

Распространенные факторы страха и способы их 

нейтрализации. 

1. Люди. Вся наша жизнь основана на отношениях и 

ежедневно мы испытываем определенный внутренний 

конфликт связанный с ними (состояние негодования, 

несогласия). Основная причина таких конфликтов: 

ощущение потери контроля над ситуацией. 

Скорректировать этот момент возможно с помощью 

фразы: «Ничто никогда не происходит в жизни не так». 

Также существует огромное количество пословиц, 

отображающих эту позицию. Относясь к неудаче как к 

чему-то временному, сопоставляя ее с причиной – вы 

начинаете позитивно мыслить и у вас появляется 

энергия и желание действовать. Переориентации 

мышления в негативной ситуации помогает осмысление 

ответов на следующие вопросы: в какой именно сфере 

Вашей жизни потеря контроля тормозит Вас? Что может 

помочь Вам двигаться вперед, несмотря на это 

ощущение?  

2. Сомнения. Согласно мнению Ролла Мэй, 

известного американского психолога «Обязательство 

является более сильным не тогда, когда в нем нет 

сомнений, а тогда, когда оно осуществляется наперекор 

сомнению» [8]. Позиция Р. Мэйя сходна с позициями 

Гэя и Кети Хендрикс: обязательства важны, но 

повторные обязательства – намного важнее. 

Преодоление первичных препятствий – значимо, однако, 

повторное преодоление сомнений куда важнее на пути 

саморазвития. Выявлению значимых целей способствует 

ответ на вопрос: Каким целям я предан и почему? 

3. Страх успеха. Чаще всего возникает если с 

положительными эмоциями, связанными с успехом, Вы 

ожидаете также негативные. Выявлению нейтрализации 

негативных состояний, связанных с этим видом страха 

способствуют ответы на вопросы: Что плохого может 

случиться в Вашей жизни, если Вы добьетесь 
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поставленных целей? Почему для Вас ваши цели и 

ценности важнее, чем плохие события, которые могут 

произойти при Вашем успехе?  

4. Страх поражения. Дейл Карнеги писал: 

«Семьдесят процентов всех пациентов, которые 

обращаются к терапевтам, могли бы сами исцелить себя, 

если бы избавились от своих страхов и переживаний» 

[5]. Подкрепляя страх переживания – вы подрываете 

свое здоровье и уменьшаете годы своей жизни.  

Доктор Джозеф Ф. Монтегю, автор книги «Нервы и 

болезни желудка», пишет следующее: «Пища, которую 

вы едите, не может вызвать язву желудка. Язву вызывает 

то, что съедает вас». Это положение нашло свое 

подтверждение в результате исследования 15 тысяч 

пациентов, проходящих курс лечения тех или иных 

желудочных болезней в клинике Мэйо. У четырех из 

каждых пяти пациентов нет физиологической основы 

для возникновения болезни. Страх, беспокойство, 

ненависть и неспособность адаптироваться к реальности 

– в этом, главным образом, кроются причины многих 

болезней. Чувство беспокойства может разрушить 

здоровье даже самого крепкого человека [4]. 

Преодолеть страх поражения помогает написание 

мини-послания от себя в будущем (человека, 

достигнувшего своих целей), в котором обосновывается: 

почему страх поражения бессмыслен на Вашем пути. 

5. Определение вашего основного ограничивающего 

убеждения. 

Альберт Эллис, представитель когнитивного 

бихевиоризма, в книге «Путеводитель к разумной 

жизни» писал: «Дискуссия о корнях неврозов – это в 

основном обсуждение искаженного мышления. С точки 

зрения разума∕мозга как компьютера, большинство 

людей от рождения плохие программисты. Они редко 

добиваются успеха в настройке себя на счастливую 

жизнь в несовершенном мире. Невротикам это особенно 

плохо удается. Хотя иррациональное поведение иногда 

происходит из-за ошибки «аппаратного обеспечения», 

такого как неврологические повреждения, это так же 

может происходить по вине «программного 

обеспечения», самостоятельно созданных, 

самопоражающих иррациональных убеждений» [21]. 

Стив Чандлер в книге «Бесстрашный» написал: 

«Проблемы – чрезвычайно интересная вещь. Если вы 

примите их как вызов, то они станут для вас подарками, 

которые способны изменить жизнь. Как только мы 

сможем переключить режим нашего разума из 

параноидального режима в креативный, а это 

необходимо, чтобы увидеть – чем на самом деле они 

являются, все проблемы становятся продвинутыми 

семинарами на тему: чему мне нужно научиться, чтобы 

преуспеть в этом духовном путешествии вверх по 

лестнице сознания к настоящему удовольствию и 

здоровому озорству» [20]. Этим условием является 

отсутствие страха. В другой своей книге «100 способов 

самомотивации» С. Чандлер отметил: «Начните спорить 

с первой же строкой ваших рассуждений, представьте, 

что вы – адвокат, чья работа состоит в том, чтобы 

доказать пессимисту внутри вас, что он не прав. 

Постройте защиту насколько это возможно, вы сами 

себя удивите. Оптимизм от природы способен 

распространяться. Он открывает дверь за дверью к 

возможному. Пессимизм же наоборот – он способен 

только к сжатию, ограничению. Он закрывает дверь 

перед возможностями. Если вы действительно хотите 

раскрыть свою жизнь и мотивировать себя на успех – 

начните мыслить позитивно и оптимистично» [17]. 

Эффективную технологию переориентации 

мышления предлагает Соня Любомирски – профессор 

психологии Калифорнийского университета в 

Риверсайде (США), одна из ведущих позитивных 

психологов мира, автор книги «The How of Happiness» 

(«Как быть счастливой»): «Запишите свои мысли-

барьеры, а затем рассмотрите способы интерпретировать 

ситуацию по-другому. Походу задавайте себе вопросы 

вроде: что еще может означать эта ситуация или опыт? 

Может ли что-то хорошее получиться из этого? Дает ли 

мне какие-либо возможности эта ситуация? Какие уроки 

я могу вынести и использовать в будущем? Чтобы 

развить эту черту человеку нужно найти способы 

командовать сознанием для того, чтобы контролировать 

чувства и мысли. Лучше не ждать быстрого успеха» [22].  

В 60-х годах, Мартин Селигман, основоположник 

позитивной психологии, провел эксперимент, который в 

последствии положил начало открытию феномена 

«сознательного оптимизма». Идея эксперимента 

состояла в том, чтобы сформировать у собак условный 

рефлекс страха на звук высокого тона. Для этого вслед 

за громким звуковым или световым сигналом собак 

подвергали несильным, но чувствительным, ударам 

электрического тока. Для простоты эксперимента на 

стадии обучения избеганию ящик с собакой был закрыт 

крышкой. Предполагалось, что спустя некоторое время, 

на контрольном этапе, собаки будут реагировать на звук 

или свет так же, как они раньше реагировали на 

электрошок, - будут выскакивать из ящика и убегать. Но 

когда реакция страха была сформирована и крышку 

снимали, собаки этого не делали. Вместо того чтобы 

выпрыгнуть из ящика, собаки ложились на пол и 

скулили, не совершая никаких попыток избежать 

неприятностей, они переносили удары током 

продолжительностью до 1 минуты и более. Собаки 

смирялись с обстоятельствами и не пытались им 

противостоять [12]. 

Позднее М. Селигман провел подобный эксперимент 

с людьми, однако вместо тока он использовал шум. 

Большинство людей так же быстро становились 

беспомощными перед экспериментатором и не пытались 

ничего сделать, чтобы что-то изменить. Гипотеза 

подтвердилась: люди так же как собаки чувствуют себя 

беспомощными в одной и той же ситуации. После 

нескольких безуспешных попыток повторения 

неприятной ситуации – они сдавались. М. Селигман 

наблюдал подобное поведение у пациентов с депрессией 

и предположил, что клиническая депрессия связана 

именно с нежеланием человека что-либо предпринимать 

для улучшения своего состояния. Этот феномен он 

назвал «синдром выученной беспомощности»: состояние 

человека или животного, при котором индивид не 

предпринимает попыток к улучшению своего состояния 

(не пытается избежать негативных стимулов или 

получить позитивные), хотя имеет такую возможность. 

Появляется, как правило, после нескольких неудачных 

попыток воздействовать на негативные обстоятельства 
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среды (или избежать их) и характеризуется 

пассивностью, отказом от действия, нежеланием менять 

враждебную среду или избегать ее, даже когда 

появляется такая возможность. У людей, согласно ряду 

исследований, проявления «синдрома выученной 

беспомощности» сопровождаются потерей чувства 

свободы и контроля, неверием в возможность изменений 

и в собственные силы, подавленностью, депрессией и 

даже ускорением наступления смерти [2]. Так же М. 

Селигман выявил людей, которые не прекращали 

попытку изменить ситуацию после серии неудач, они 

вновь и вновь пытались избавиться от шума и именно 

они заинтересовали исследователя. В ходе эксперимента 

был открыт феномен «сознательного оптимизма»: 

способности человека влиять на свое мышление и через 

него на свое поведение [14]. 

Михай Чиксентмихайи в книге «Поток» отмечает: 

«Из всех добродетелей, которые мы можем приобрести, 

ни одна черта характера не является более полезной, 

более значимой для выживания, более способной 

улучшить качество жизни, чем способность превращать 

несчастья и неудачи в трудности, которые можно 

преодолеть с удовольствием» [18]. 

Новая модель ощущения и поведения. 

В результате глубокого анализа темы исследования 

нами были разработаны решения-рекомендации, 

которые дают возможность конструктивно 

преобразовывать негативные эмоции. 

1. Жить одним днем.  

«Любой способен нести свою ношу, какой бы 

тяжелой она не была, с данного момента до наступления 

ночи. Любой может выполнять свою работу, какой бы 

тяжелой она не была, в течении одного дня. Любой 

может жить терпеливо, с любовью, целомудренно, до 

тех пор пока не сядет солнце. Вот и все, что на самом 

деле означает жить» [5]. С целью осмысления и 

принятия данного решения рекомендуется ответить на 

следующие вопросы: откладываю ли я жизнь в 

настоящем, чтобы переживать о будущем? Отравляю ли 

я иногда настоящее тем, что сожалею о случившемся в 

прошлом – о том, что нельзя изменить? Просыпаюсь ли 

я утром с намерением – получить все возможное от этих 

24-х часов? Могу ли я получить от жизни больше, если 

буду жить с ограничением Сегодняшним днем?  

2. Принять реальность. 

 «Имейте желание принять случившееся. Потому что 

принятие того, что уже случилось, является первым 

шагом к преодолению последствий любого несчастия и 

неудачи» [5]. Спорить с действительностью – один из 

простейших способов разрушить свою жизнь. 

Почувствуйте разницу между спорить с 

действительностью и принять ее и начать 

преобразовывать.  

3. Решить и действовать! 

«Опыт показывает мне снова и снова огромную 

ценность принятия решения. Люди сходят с ума только 

из-за неспособности зафиксировать цель и перестать 

бегать по кругу, испытывая при этом нервные срывы. Я 

нахожу, что 50% моего волнения испаряется, как только 

я принимаю ясное, определенное решение, а еще 40% 

уходит как только я начинаю действовать в соответствии 

с этим решением» [5]. 

Таким образом, согласно Д. Карнеги, можно 

преодолеть примерно 90 % переживаний предпринимая 

эти 4 шага: 

1. Осознать и зафиксировать причину тревоги. 

2. Найти и записать способы преодоления данного 

состояния.  

3. Принять решение. 

4. Начать воплощать это решение.  

4. Предотвращать ощущение переутомления 

Можно минимизировать проявление негативных 

эмоциональных состояний, предотвратив усталость.  

Пути решения: а) расслабляться при каждом удобном 

случае; б) работать в комфортной позе; в) чаще говорить 

себе: «Делаю ли я сам свою работу труднее, чем она на 

самом деле есть? Использую ли я мышцы, которые 

никак не относятся к заданию, которое я выполняю?»; 

г) проводить рефлексию в конце дня, задав себе вопрос: 

«На сколько я устал(а)? Если я устал(а), это не из-за 

умственной работы, которую я выполнил(а), но из-за 

того как я ее выполнил(а)». 

5. Быть независимым от мнения других людей. 

 «Человек полностью независим от хорошего или 

плохого мнения других людей» [19]. Это не значит, что 

не нужно обращать внимания на то, что говорят люди, 

но есть разница между самоистязанием и постоянным 

ощущением своей неполноценности и использованием 

полученной информации для саморазвития. Понять 

механизм данного решения помогают ответы на 

вопросы: «Каким образом мнение других людей 

препятствует моей самореализации?» 

6. При изменении ситуации, возобновить контроль 

над выбранным направлением в саморазвитии. 

«Когда неприятности угрожают парализовать нас, 

нам нужно перенаправить контроль, найдя новое 

направление для вложения психической энергии, 

направление, которое лежит вне досягаемости внешних 

сил. Когда всякое стремление безуспешно, человек 

должен искать значимую цель внутри себя» [18]. Когда 

внешние обстоятельства не дают сил для саморазвития – 

необходимо найти эту силу внутри себя. 

7. Научиться действовать несмотря на негативные 

эмоции.  

Одним из самых мощных способов сделать свою 

жизнь значимой и начать активно действовать считает 

постановка самому себе вопроса: чтобы сделал в данный 

момент тот человек, которым я хотел бы быть? 

8. GRIT (Выдержка. Выносливость) 

GRIT – это чрезвычайно сильная страсть + сильное 

упорство. «Если мы хотим довести до максимума 

достижения детей – нам нужно поощрять 

самодисциплину» [11]. Данный постулат импонирует 

социальному психологу Ройу Баумейстеру: «Это 

королева всех достоинств, сила, которая питает 

основные силы. Есть, однако, крайнее проявление 

самодисциплины – упорство или твердость 

характера» [11]. 

Необходимо исследовать твердость характера как 

комбинацию очень сильной настойчивости и сильного 

энтузиазма в отношении какой-либо цели. Оказалось, 

что выдержка и выносливость, намного важнее чем 

исходные данные, такие как талант, и определенные 

навыки. Именно те, кто упорно работает над собой в 
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одном направлении – выигрывают.  

9. Дисциплина. 

 «Некоторые люди считают, что страх – это 

нормальное явление жизни, потому что они слышали, 

что смиренные и покорные унаследуют Землю, а значит 

они могут продолжать покорно жить. Они становятся 

любезными и уступчивыми, никогда не постоят за себя, 

всегда отводят себе роль пушистого коврика у входной 

двери» [17].   

10. Фокусировка на отдаче. 

«Большинство людей концентрируются на том, 

чтобы получить много. Они хотят знать, какой результат 

будет от их усилий. Но в конце концов правда удивляет: 

жизнь, сфокусированная на том, что вы получите, всегда 

менее богата по сравнению с жизнью, сфокусированной 

на том, что вы можете дать. Потому что та (отдающая) 

требует креативности и храбрости, в то время как другая 

(получающая) просто является еще одной формой 

страха» – писал Стив Чандлер [17]. Как же можно 

отдавать больше в своей жизни уже сегодня: «Вы 

можете сфокусироваться на создании великих вещей, 

которые основательно послужат другим» [17].  

Закрепление рационального бесстрашного 

мышления. 

Существует страх, который необходим каждому 

человеку: не реализовать свой потенциал и не научиться 

взаимоотдаче.  

Описывая основную потребность человека как 

потребность в самоактуализации, Абрахам Маслоу, 

писал: «Музыканты должны создавать музыку, 

художники должны рисовать, поэты должны писать, 

если они хотят быть в полном мире с собой. Чем могут 

быть люди, тем они и должны быть. Они должны быть 

честны со своей природой. Эту потребность мы можем 

назвать самоактуализацией … Она относится к желанию 

человека к самовоплощению, а именно: к склонности 

человека становиться именно тем, к чему у него есть 

потенциал – стать всем тем, чем способен стать 

человек» [9]. 

Существует технология переориентации этого 

страха: постоянно задавать себе вопрос: а я на 

сегодняшний день запланировал все, что поможет мне 

реализовать свой потенциал? Даже если бы это был 

последний день моей жизни.  

Настроиться на позитивное мышление помогают 

следующие техники: использование аутотренигов; 

медитация; частые улыбки в течение дня; поддержка 

правильной осанки; занятие спортом; мотивация на 

обхождение компрометирующих обстоятельств; 

создание крепких родственных уз и богатого 

социального круга; создание условий для закрепления 

желаемых настроек.  

Выводы. Понятие «страх» и его следствие – 

негативные эмоциональные состояния человека – имеют 

многовековую историю исследования, начиная от 

античности до современности. Тем не менее, в 

современной психологии до сих пор остается 

значительное количество нерешенных вопросов по этой 

теме, что делает актуальным поиски альтернативных 

технологий переориентаций данных негативных 

проявлений в позитивном аспекте. Однако, неизменным 

остается постулат: работа по выработке «иммунитета» к 

негативным эмоциональным состояниям – это не 

мгновенное решение, это большие серьезные усилия.  
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Постановка проблемы. Углублённое психоло-

гическое образование педагогов разного уровня является 

актуальной задачей современности. Чтобы определить 

индивидуальные особенности, обучаемой личности, 

педагогу необходимы эффективные методы, 

подтверждающие эти результаты. Следовательно, 

опытному педагогу, и тем более начинающему, 

необходима помощь профессионала – педагога-

психолога, знающего необходимые диагностики точной 

фиксации психолого-педагогического наблюдения, над 

обучаемой личностью. 

Известно, что XXI век насыщен различными 

межличностными конфликтами, а проблема разрешения 

этих конфликтов является, чуть ли не основной 

проблемой, которая требует к себе особого внимания и 

качественного анализа. 

Определяя цель нашей статьи, мы остановились на 

психолого-педагогическом анализе межличностных 

взаимоотношений, акцент внимания сосредоточен на 

работе педагога-психолога в современных учебных 

заведениях разного типа.  

Изложение основного материала. Аналитика, 

являясь искусством анализа, используется в науке давно. 

Например, Аристотель использовал этот термин для 

выявления техники логического анализа. В своём труде 

«Аналитики», Аристотель излагает анализ силлогизма, 

исследует теорию доказательства и условия получения 

достоверного знания [2]. 

Получая достоверные знания об исследуемом 

объекте, современный педагог-психолог, определяет 

слабые и сильные стороны его, чтобы затем слабые 

подвергнуть коррекции, а сильные стороны характера 

или поведения сделать ключевыми для становления и 

развития личности. 

К.Г. Юнг говорит: «Будьте собой. То есть развивайте 

сильные стороны своей личности и пользуйтесь ими на 

благо своё и других людей. Не стоит совсем забывать о 

слабых функциях. Лучше, чтобы они не слишком 

отставали от сильных функций. Тогда вы дадите 

возможность своей личности существовать как ей 

свойственно, а, следовательно, бесконечно 

развиваться» [6]. 

Актуальной проблемой человечества, по мнению 

К.Г. Юнга является опасность психической эпидемии. 

Он считал, что психика является решающим фактором в 

судьбе человека, от того как думает о себе человек 

зависит его физическое состояние, его 

работоспособность, его возможности и многое другое, 

всё что влияет на качество жизни человека. 

Чтобы психика не нарушилась в течение жизни её 

необходимо укреплять с раннего детства, начиная с 

распорядка дня и правильного питания, общения с 

семьёй и сверстниками, но при этом учитывая 

психолого-эмоциональную атмосферу межличностного 

взаимодействия. 

Анна Фрейд, исследуя аффекты ребёнка, предложила 

новые технические методы. По её мнению, 

несоответствие ожидаемой (по прошлому опыту) и 

продемонстрированной (вместо огорчения – весёлое 

настроение, вместо ревности – чрезмерная нежность) 

эмоциональной реакции ребёнка указывает на то, что 

работают защитные механизмы, и таким образом 

появляется возможность проникнуть в «Я» ребёнка [5].  

Психолого-педагогический анализ конкретных 

ситуаций в своём основании имеет большое количество 

научных фактов, которые являются итогом изучения 

учебного коллектива, отдельно взятой личности этого 

коллектива, а в целом образовательного процесса и 

межличностных отношений. Разумеется, всё это лежит в 

основе выявления психолого-педагогического диагноза, 

который затем используется для выполнения 

практических действий направленных на целостное 

обследование. Поскольку в термине психолого-

педагогическая аналитика заложен психологический и 

педагогический фундамент находящиеся в тесной 

взаимосвязи, то и отдельные компоненты практической 

психологии и педагогики необходимо подвергать общей 

диагностике. 

Психолого-педагогический анализ с использованием 

психологических и педагогических методов раскрывает 

суть психолого-педагогических фактов, дающих 

информацию для решения задач, возникающих в ходе 

исследования. 

 

Целью статьи мы определили работу педагога-психолога в современной школе и его воздействие, 

направленное на осуществление эффективного межличностного взаимодействия педагогов и учащихся. В 

качестве основных методов мы использовали психологические и педагогические. Следовательно, психолого-

педагогическая аналитика, затрагивая образовательный процесс современной школы, приобретает особую 

значимость, поскольку служит инструментом определения для оказания немедленной психолого-

педагогической помощи.  

Ключевые слова: аналитика, психолого-педагогический анализ, педагог-психолог, самореализация, 

диагностика, межличностное взаимодействие. 
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Информация, получаемая в ходе исследования, 

конкретизируется в фактах обучения, развития и 

воспитания, в целом образования. Главными 

исполнителями психолого-педагогической аналитики 

являются, педагоги-психологи, психологи образования и 

педагоги. С их помощью проводится диагностика 

направленная на выявление проблемных точек 

образовательного процесса. 

Чтобы конкретизировать направление психолого-

педагогической аналитики можно выделить основные 

уровни такого анализа: 

– первым уровнем психолого-педагогического 

анализа является научно-теоретический, с помощью 

которого определяются теоретические связи психологии 

и педагогики; 

– вторым уровнем психолого-педагогического 

анализа будет научно-практический, с помощью 

которого осуществляются практические рекомендации 

по решению возникающих проблем в ходе 

исследования. 

Каждый из указанных уровней выявляет в 

образовательном процессе взаимосвязи, 

взаимоотношения, межпредметное взаимодействие и 

другие компоненты, осуществляющие межличностные 

взаимоотношения. 

Например, человек по А. Адлеру, прежде всего 

сознательное существо, которое само себя определяет к 

жизни посредством свободы выбора, смысла жизни и 

стремления к самореализации. Главное препятствие на 

пути самореализации человека – базисное чувство 

неполноценности, в преодолении которого состоит 

личностное развитие [1]. 

Следовательно, личностному развитию необходимо 

уделять достаточно серьёзное внимание, начиная с 

раннего возраста убеждать индивида в его 

деятельностной успешности, в том, что у него всё 

получится, если он будет поэтапно от простого к 

сложному, преодолевать незнание во всех областях 

бытия. 

Продуктивность мыслительной деятельности зависит 

от представления моделируемой деятельности в 

логической последовательности в рабочем пространстве 

личности. 

Например, М. Кляйн считала, что действие более 

свойственно ребёнку, чем речь, и свободная игра 

выступает эквивалентом потока ассоциаций взрослого; 

этапы игры – это аналоги ассоциативной продукции 

взрослого [3]. 

Значит моделирование деятельности (в том числе и 

мыслительной) происходит в раннем возрасте в 

свободной игре и направлена на объект деятельности, в 

качестве объекта деятельности может выступать как 

предмет неодушевлённый, так и физическое тело, 

поскольку последовательность состояний, 

моделируемой деятельности будет соответствовать 

последовательности деятельности, демонстрируемой 

объектом, на который направлена модель деятельности. 

Известно, что в процессе трудовой деятельности 

формируются профессионально значимые качества 

необходимые для реализации эффективной трудовой 

деятельности. Исследованием профессионально 

значимых качеств многие годы занимаются 

отечественные исследователи: В.А. Сухомлинский, 

П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, 

Н.В. Кузьмина, Ю.К. Бабанский, В.А. Сластёнин, 

Ф.Н. Гоноболин, Ю.Н. Кулюткин и др. 

Например, К.Д. Ушинский убеждал многих в том, 

что в педагогические образовательные учреждения 

необходимо принимать подготовленных людей, готовых 

осуществлять трудовую педагогическую деятельность, 

как с детьми, так и с родителями, чтобы из них 

получались хорошие специалисты в области народного 

образования [4]. 

Однако нынешнее Правительство РФ наоборот 

уничтожает образование на всех его уровнях, от 

дополнительного и начального до высшего 

профессионального. Например, в Ростовской области 

был уничтожен последний педагогический вуз 

(Таганрогский государственный педагогический 

институт имени А.П. Чехова) в 2014 году методом 

прикрепления к Ростовскому государственному 

экономическому университету (РИНХ). Что может быть 

общего между учителем, педагогом-психологом и 

экономистом? 

Психолого-педагогическая диагностика направлена 

на исследование и изучение индивидуальных 

особенностей личности учащихся, на выявление причин 

возникновения проблем в обучении, воспитании и 

развитии, определение положительных качеств личности 

с целью опоры на них и увеличения резервных 

возможностей личности, выявление познавательных 

интересов и мн. др. 

Целью психолого-педагогической диагностики 

является психолого-педагогическое сопровождение в 

условиях современного образовательного учреждения, а 

основными задачами выступают следующие: 

1. Создать условия для защиты прав и свобод 

личности. 

2. Создать комфортные условия социализации и 

преодоления трудностей в образовании. 

3. Создать условия для сохранения психического и 

физического здоровья личности. 

4. Осуществлять психологическую помощь, 

учащимся, родителям, педагогам. 

5. Осуществлять психолого-педагогическую помощь 

учащимся «группы риска». 

6. Осуществлять плановые диагностики по 

определению индивидуально-психологических 

особенностей учащихся всех уровней обучения. 

На основании целей и задач можно сформулировать 

основные направления психолого-педагогической 

аналитики образовательного учреждения направленные 

на: 

– психолого-педагогическую профилактику по 

предупреждению социально-психологических проблем 

учащихся всех возрастных категорий; 

– психолого-педагогическое консультирование 

учащихся «группы риска», а также их родителей, 

консультирование учащихся и педагогов 

образовательного учреждения; 

– психолого-педагогическое просвещение педагогов 

и родителей начальной школы, средней школы, старшей 

школы по возрастным проблемам и вопросам 

успеваемости и коммуникабельности.  
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Таким образом, психолого-педагогическая аналитика 

затрагивает все сферы образовательного процесса 

современной школы, а в условиях кризиса она 

приобретает особую значимость, поскольку служит 

инструментом определения для оказания немедленной 

психолого-педагогической помощи.  
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Актуальність даного дослідження зумовлена тим, 

що в останні два роки в Україні відбулися глибокі зміни 

в політиці і соціально-економічних відносинах. 

Змінилися тип держави, структура громадянського 

суспільства, які суттєво вплинули на його соціально-

психологічний стан, траєкторію і темпи розвитку. Тим 

не менш, мі залишаємось суспільством перехідного 

типу, перспективи подальшої еволюції якого досі до 

кінця не зрозумілі. Більш того, складно оцінити 

соціально-психологічний стан громадянського 

суспільства та перспективи розвитку соціального та 

психологічного здоров’я людей, невідь як що 

враховувати факт з’явившейся тенденції включення 

громадян до участі у виборних та інших соціально-

політичних процесах, активні прояви ініціативи 

громадян через інститути громадянського суспільства. 

Метою нашого дослідження стало виявлення 

соціально-психологічних та культурно-історичних 

особливостей розвитку громадянського суспільства в 

сучасній Україні. 

Виклад основного матеріалу. Активність 

особистості формується в умовах соціальних зв'язків і 

контактів людини із соціумом. З точки зору соціальної 

психології, активність індивіда зумовлена потребою 

людини належати до соціуму, сприймати, оцінювати й 

осмислювати його, ідентифікувати себе із своїм 

народом, конкретною соціальною групою. Рушійною 

силою розвитку особистості, активного просування до 

вершин є суперечності, що виникають в її житті і 

можуть бути розв'язані завдяки активності особистості 

та зустрічній активності соціального середовища. 

Взаємодіючи із суспільством, особистість виявляє не 

тільки творчу, інтелектуальну, а й соціально-

психологічну активність (взаємодія, обмін інформацією, 

вияв перцептивно-рефлексивних властивостей тощо). 

Опис комунікативної (соціально-психологічної) 

активності особистості передбачає з'ясування, як людина 

ставиться до міждержавних, соціальних та 

міжособисних відносин; які її стосунки з іншими 

людьми; наскільки вона здатна до саморозкриття, вияву 

власної активності й розуміння іншого учасника 

комунікативного процесу. Здобута в цьому процесі 

інформація є матеріалом для висновків про зміст її 

рефлексивного «Я», її самосвідомість, ступінь 

задоволення спілкуванням, устроєм, та суспільством 

взагалом. Тобто закономірності особистісного розвитку 

людини з одного боку та специфіка ситуації у державі, 

та відношення соціуму вцілому до державності у країні 

лише ситуативно допомогає розкрити потенціал 

суспільства та зробити прогнози подальшого 

формування громадськості та національної свідомості у 

країні. На тлі певних складових і формується соціально-

психологічний та культурно-історичний напрям 

розвитку суспільства України [1]. 

Якщо розглядати особистість у соціальних 

відносинах, слід звернути увагу на розвиток саме 

соціально-психологічних властивостей особистості, який 

відбувається в єдності внутрішньої психічної та 

зовнішньої практичної діяльності: з одного боку, 

соціально-психологічні властивості особистості 

виявляються, формуються і розвиваються в соціумі, з 

другого – соціальне середовище, володіючи багатьма 

рівнями свободи, значною мірою визначається 

особистими можливостями індивіда. Це підвищує її 

комунікативну, перцептивну та інтерактивну 

компетентність, узалежнює успіх її діяльності від 

власної адаптації до складних нестабільних умов 

сучасності.  

Слід зазначити, що всі процеси суспільних відносин 

розгортаються на тлі безпрецедентно низького рівня 

Стаття присвячена соціально-психологічним та культурно-історичним аспектам розвитку сучасного 

суспільства. Надано аналіз соціалізації особистості та специфіки адаптації до кризових умов. Розгорнуто 

особливості формування громадського суспільства в умовах глибоких змін в політиці і соціально-економічних 

відносинах. 

Ключові слова: культурно-історичний, соціально-психологічний, розвиток суспісльтва, індивід, 

особистість, громадянськість, формування цілісності. 
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довіри громадян до більшості органів влади як на 

державному, так і на регіональному і муніципальному 

рівнях, а також недовіри до вже сформованих інститутів 

громадянського суспільства. 

Становлення та розвиток гармонійної людини в 

соціумі відбувається в діалектичному поєднанні 

можливого та дійсного, необхідного й достатнього. У 

цьому процесі можуть виявлятися ствердження і 

заперечення; соціалізація, десоціалізація та 

ресоціалізація; орієнтація в основному на зовнішні 

регулятори і саморегуляція, самоактуалізація, 

саморозвиток, незалежні від зовнішньої детермінації; 

свобода і необхідність; творення і репродукування; 

індивідуалізація і деперсоналізація; поступально-

прогресивне і регресивне; кризові і стабільні періоди 

життя індивіда та суспільства як узгодження 

«індивідуального» і «соціального» у процесі соціалізації; 

почуття власної гідності як основи благополуччя 

соціального життя особистості в соціальній групі й 

утрата відчуття індивідом соціальної реальності тощо. 

Взаємодія особистості і суспільства є процесом 

засвоєння індивідом соціально-психологічного досвіду, 

переходу від абстрактної можливості у реальне 

володіння соціальним статусом. 

Специфіка соціально-політичної ситуації обумовлює 

особливості соціально-психологічного стану і розвитку 

громадянського суспільства в сучасній Україні і вимагає 

розуміння і різностороннього аналізу. 

Питання громадянського суспільства і його 

соціально-психологічних характеристик були предметом 

досліджень вчених, які представляють різні наукові 

напрями. У філософському аспекті найбільш значущими 

з них є концепції Дж. Локка, Р. Гегеля, К. Маркса, А. де 

Токвіля, Ч. Тейлора, Ш. Монтеск'є та інших. Саме на ці 

теоретичні розробки спираються сучасні дослідники 

громадянського суспільства. З соціологічної точки зору 

дана проблема досліджувалась такими відомими 

вченими, як С. Хантінгтон, Р. Алмонд, Б. Мур, Д. 

Растоу, Х. Лінц, Ф. Шмиттер, А. Пшеворский, З. 

Бжезінський. 

У плані систематизації сучасних уявлень про 

громадянське суспільство найбільш авторитетними є 

роботи таких авторів, як 3. Бауман, Дж. Коен, А. Арато, 

Р. Алмонд, С. Верба та інших.  

В соціально-психологічному аспекті проблема 

розвитку громадянського суспільства і держави почала 

досліджуватися в кінці 19 – початку 20 ст. ст. ученими-

юристами Н.М. Коркуновым і Л. В. Петражицким, які по 

суті створили теоретичну основу психологічного аналізу 

права й держави. Ці проблеми торкалися також у своїх 

творах П. Сорокін, С. Франк, І. Ільїн та інші, які 

розглядають державу і суспільство передусім як 

емоційне явище. Найбільшою ж мірою соціально-

психологічний підхід до аналізу громадянського 

суспільства і держави був розроблений М. А. Рейснером 

[2]. 

Разом з тим необхідно відзначити, що проблеми 

розвитку громадянського суспільства з точки зору 

соціально-психологічних особливостей, залишаються 

дискусійними. У процесі їх аналізу з'являються нові 

підходи та ракурси дослідження, що обумовлено 

складними процесами демократизації суспільства та 

переходу від колективного до індивідуального.  

Двосторонній процес соціалізації особистості 

передбачає засвоєння індивідом соціального досвіду 

шляхом входження в соціальне середовище, систему 

соціальних зв'язків і активне їх відтворення. Тобто 

людина не тільки адаптується до умов соціуму, 

елементів культури, норм, що формуються на різних 

рівнях життєдіяльності суспільства, а й завдяки своїй 

активності перетворює їх на власні цінності, орієнтації, 

установки. 

Соціалізація людини розгортається в конкретних 

умовах її життєдіяльності. Цей процес охоплює всі 

аспекти залучення особистості до культури, навчання і 

виховання, за допомогою яких вона набуває 

соціальності, спроможності брати участь у соціальному 

житті. Успішній соціалізації сприяють такі чинники, як 

зміна поведінки, очікування і прагнення відповідати їм. 

У процесі історичної практики індивід виявляє свою 

соціальну сутність, формує соціальні якості, набуває 

особистого життєвого досвіду. Об'єктивно, формуючи та 

розвиваючи власне «Я». Авжеж процес соціалізації 

відбувається у конкретному середовищі, тобто у сфері 

соціалізації [3]. Умови трансформації сучасного 

українського суспільства включає вплив багатьох 

факторів, у тому числі: кризовість політичної ситуації, 

фінансова захищеність родини, потреба змін на різних 

рівнях життя та соціальна активність особистості у 

рамках ціх потреб (тобто у межах сфер соціалізації). 

Основними сферами соціалізації є діяльність, 

спілкування та самосвідомість.  

Висновки. Теоретико-методологічні дослідження 

дозволяють виявити, що сутність і зміст виникнення та 

розвитку громадянського суспільства повинна бути 

тільки з урахуванням специфіки соціалізаціх 

особистості. Виявлено, що громадянське суспільство 

з'являється в процесі розвитку держави, державності. В 

сучасних кризовіх умовах цей процес значно прискорено 

і саме це є потреба суспільства яке повинно не просто 

існувати, а розвиватися.  

Сучасні процеси розвитку громадянського 

суспільства в Україні мають свої соціально-психологічні 

особливості, що визначають стан суспільства в цілому, 

його окремих прошарків та особивості соціалізації 

окремої особистості, узагальнений образ якої складає це 

суспільство і сформує специфічне покоління. Це 

дозволяє аналізувати громадянське суспільство як прояв 

різноманітних форм соціальної активності населення, 

обумовленого кризовістю сучасного стану і втілюють 

реальний рівень самоорганізації соціуму, складових 

інституів громадянського суспільства, самих інститутів і 

установ громадянського суспільства і культурного, 

духовного середовища. 

Визначення конкретних закономірностей і механізмів 

взаємозв’язку між особистістю та суспільством, сучасні 

соціальні науки, зможуть відповісти на запитання: як і 

чому соціальне (суспільство, організація, група) впливає 

на особистість; яким чином особистість, її діяльність 

впливають на функціонування соціальної групи; як 

функціонує соціально-психологічна реальність, яка 

виникає у процесі такого взаємозв’язку, та у якому 
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напряму буде рухатися у подальшому як суспільство так 

і країна.  

Певний набір соціально-психологічних та культурно-

історичних особливостей, визначають напрям розвитку 

громадянського суспільства. До основних з них 

відносяться: наявність об'єднавчих цінностей 

(солідарність, бажання допомогти (волонтерськ рухи), 

злагода з базовим основами гармонійного суспільства, 

повага до життя, особистості, гідності людини); 

необхідність підвищення рівня довіри населення до 

органів державної влади на всіх рівнях; психологічний 

дискомфорт у населення щодо політичних подій у 

країні; виховування у населення адекватного 

грамотності, розуміння соціально-економічних і 

політичних процесів, підвищений рівень процесів 

рефлексії у суспільстві; формування стійкої політичної 

культури громадянськості у значної частини 

суспільства, особливо після долання кризової ситуації.  

У соціальній сфері не існує незмінних об´єктів і 

суб´єктів. Тому явища суспільного життя слід 

розглядати не тільки в статичному стані, а насамперед у 

динаміці. Аналіз показав, що відносини громадян та 

влади вибудовуються у певній соціально-психологічній 

атмосфері, тобто на тлі кризи у більшості сфер 

діяльності суспільства, що впливає на специфіку 

соціалізації особистості і формування, накштал, 

«покоління Майдану». Її рисами є: затребуваність 

правової держави, низький ступінь задоволеності по 

всім важливим показникам, що відносяться до реального 

життя людей і стійке прагнення до змін, навідь шляхом 

тяжкої жертовності задля ліквідації залишків минулого. 

Вважаємо що наши дослідження вимагають 

подальшого розвитку таких питань як: виявлення 

ресурсів сучасного суспільства, засобів їх активації та 

розробка певних прогнозів щодо формування культурно-

історичних набутків майбутніх поколін, що забезпечать 

цілісність на рівні свідомості окремого індивіда та 

суспісльва вцілому. 
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ТВОРЧІ ТА ЕМОЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ЯК ФАКТОРИ 

ФОРМУВАННЯ ПІДСИСТЕМ САМОСТАВЛЕННЯ 
 
 
 
 
 
 
 

Постановка проблеми. Значні перетворення, які 

відбуваються в соціально-економічному, політичному та 

культурному житті негативно позначаються на характері 

родинного та суспільного виховання сучасної людини. 

Сьогодні воно базується на прагматичних потребах, 

діловому спілкуванні та інтенсивній інтелектуалізації, і 

зовсім мало уваги приділяє розвитку внутрішнього світу 

особистості, який є джерелом переживань та важливої 

складової психологічної своєрідності людини. Таке 

стихійне пізнання особистістю себе, власних 

переживань та здібностей призводить до ускладнення 

становлення самоставлення, що впливає на її соціальну 

активність, життєву позицію та ціннісні орієнтації. 
Ставленню особистості до себе присвячений цілий 

ряд теоретичних і експериментальних досліджень, в 

яких самоставлення розглядається в контексті проблеми 

розвитку особистості (О. М. Леонтьєв, Д. О. Леонтьєв, 

В. М. М’ясіщєв, С. Р. Пантілєєв, С. Л. Рубінштейн, 

Н. І. Сарджвеладзе, В. В. Столін, І. І. Чеснокова та ін.); 

як зв'язок процесів самоставлення та мотиваційної сфери 

(Б. С. Братусь, Б. В. Зейгарник, О. І. Ніколаєва, 

Р. Б. Сапожнікова, О. Т. Соколова та ін.); з точки зору 

його формування в різні вікові періоди (О. В. Бацилєва, 

А. В. Візгіна, А. В. Захарова, І. Г. Чеснова); як змінність 

складових компонентів самосвідомості особистості під 

впливом переживання різних життєвих ситуацій 

(Т. Б. Ільїна, О. Є. Керик, Т. С. Кириленко, П. В. Лушин, 

А. А. Налчаджян, А. К. Рубченко та ін.); як зміни в 

афективній оцінці уявлень про себе, що мотивують 

поведінку особистості, спрямовуючи її гармонійний 

розвиток, або його порушення та як функція координат 

життєвого світу (Л. В. Сохань, Н. О. Татенко, 

Т. М. Титаренко, А. В. Фурман та ін.). 

Самоставлення активно вивчається представниками 

різних психологічних напрямків, але відсутній єдиний 

підхід до визначення феномену ставлення людини до 

себе, механізмів формування його та організованості 

структурних компонентів. Принципово важливим для 

розуміння механізмів становлення особистості, яка 

зростає, є підхід до розуміння емоційно-оцінного 

ставлення суб’єкта до себе і як до процесу, і як до 

результату.  

Складність, багатогранність та недостатня 

досліджуваність взаємозв’язку основних структурних 

компонентів самоставлення особистості з властивостями 

особистості зумовили актуальність статті метою якої є 

аналіз структурних компонентів ставлення до себе, їх 

механізмів формування та принципів організації в єдину 

систему. 

Виклад основного матеріалу. Збереження цілісності 

самоставлення та вираження смислу «Я» в умовах 

ситуацій, значимих для особистості, зазначає 

С. Р. Пантілєєв, забезпечується за рахунок того, що в 

одних ситуаціях смисл «Я» може виражатися через 

самоповагу, а в інших – через аутосимпатію. Причому, 

ці дві системи не компенсують одна одну, як стверджує 

В. В. Столін [2], а мають різні ієрархічні структури.  

В основі емоційно-ціннісної підсистеми 

самоставлення лежить життєвий досвід емоційних 

взаємин із значимими людьми. Опосередковано, 

зауважує Олпорт Г., через ставлення до інших людей у 

особистості встановлюється ставлення до самої себе. 

Адже обидва ці ставлення, як не парадоксально, у 

внутрішньому просторі особистості, в тому просторі, в 

якому спочатку виникає людське ставлення до іншого 

індивіда, що потім – внаслідок взаємного характеру 

цього ставлення – перетвориться на те саме ставлення до 

самого себе, опосередковане через ставлення до іншого, 

яке і складає суть особистісної природи індивіда [10]. І 

тому, зазначає дослідник, емоційно-ціннісна підсистема 

самоставлення стає стилем ставлення до себе, загальною 

життєвою установкою особистості, що формується у 

процесі її становлення.  

Емоційно-ціннісна підсистема самоставлення мало 

залежить від реальних успіхів і невдач особистості [7], 

оскільки вона формується на інтрасуб’єктивному рівні 

оцінювання в рамках порівняння «Я – Я» і відображає 

ступінь відповідності особистісних властивостей тим 

вимогам, які пред'являє до себе той, хто оцінює.  

Емоційно-ціннісна складова самоставлення більш 

«закрита», індивідуалізована, залежна від суб'єктивних 

критеріїв оцінювання, і в результаті цього є достатньо 

стабільним особистісним утворенням, відносно мало 

схильним до впливу актуального, поточного досвіду. 

Його підтримка на високому позитивному рівні частіш 

за все здійснюється за рахунок активної самоподачі та 

самоприкрашання, виключення з образу «Я» рис, які 

можуть викликати навіть тінь самонепривабливості [10]. 

Емоційний компонент є інваріантним, незмінно 

присутнім в структурі самоставлення, достатньо 

незалежним від характеро-типологічних властивостей 

суб'єкта. 

У статті зроблений аналіз структурних компонентів ставлення до себе, їх механізмів формування та 

принципів організації в єдину систему. 

Ключові слова: самоставлення, аутосимпатія, самоповага, емоційні властивості, творча особистість, 

творчі властивості 
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Емоційно-ціннісна складова самоставлення виражає 

узагальнене, неспотворене оцінювання особистістю 

свого «Я» як умови самореалізації і тісно поєднана з її 

сенсоутворюючими мотивами. У основі інтеграції 

компонентів емоційного самоставлення в єдину систему 

лежить принцип «смислової інтеграції» [3]. Ієрархія 

складових емоційно-ціннісного самоставлення задається 

їх особистісним змістом відносно мотивів 

самореалізації. 

Як зазначалося вище, емоційно-ціннісна підсистема 

самоставлення розглядається за допомогою наступних 

категорій: самоцінність, самоприйняття та 

самоприхильність. Самоцінність відображає почуття 

цінності власної особистості та одночасно передбачає 

цінність свого «Я» для інших. Самоприйняття 

тлумачиться як безпосереднє емоційне ставлення до 

себе, що не залежить від того, чи має особистість 

підстави для пояснення певного ставлення. Воно може 

бути виражене через конструкції «Я подобаюсь собі», 

«В мені більше хорошого, ніж недоліків» тощо. 

Самоприхильність трактується як почуття приязні, 

доброзичливості, симпатії до самого себе. 

О.Т.Соколова пише, що для оцінювання афективного 

компоненту необхідно визначити психологічну ієрархію 

емоційних оцінок, з'ясувати, які з них є для суб'єкта 

центральними, інтегруючими і впливають на глобальне 

афективне самоставлення, тобто визначають їх 

суб'єктивну значущість [8]. 

В емоційно-оцінювальному сенсі, як зазначає 

В.М.М’ясіщев, позитивному чи негативному, ставлення 

людини є вибірковими. Вони являють собою свідомий, 

заснований на досвіді психологічний зв’язок її з різними 

аспектами об’єктивної дійсності, що виражається в діях, 

реакціях та переживаннях людини. Ставлення – це сила, 

потенціал, який визначає ступінь зацікавленості, 

вираженості емоцій, а тому є рушійною силою розвитку 

особистості [10].  

Як бачимо, категорії, які розкривають сутність 

емоційно-ціннісної підсистеми самоставлення 

позначаються як почуття прихильності та симпатії. 

Емоційно-ціннісне ставлення до себе може бути 

втіленим у систему значень, вироблених суспільством 

для фіксації емоційних відносин. Якщо емоційно-

ціннісне ставлення до себе дійсно є ставленням «до себе 

як до іншого», то найбільш адекватним для його 

вираження буде «мова» емоційних проявів [10]. 

Інтегруючи модель особистості як ставлень 

(В. М. М’ясіщев), тріаду ставлень особистості до світу, 

інших людей та себе (С. Л. Рубінштейн), сучасні 

психологи виокремлюють систему життєвих ставлень 

особистості. Основою для розвитку такої тріади є 

рефлексивне ставлення до себе як до суб’єкту життя [7]. 

Основа ставлення особистості до свого світу 

знаходиться в переживанні. Саме через переживання 

відбувається зміна особистості як цілого. Особистість 

виступає активною завдяки свідомому «Я» та, на думку 

С. Л. Рубінштейна, стає суб’єктом практичної і 

теоретичної діяльності і переживає те, що з нею 

відбувається та здійснюється. Вона певним чином 

ставиться до того, що її оточує, і переживання цього 

ставлення людини складає сферу почуттів та емоцій [8]. 

Система почуттів і типові емоційні стани, що 

формуються в процесі життя, являють собою емоційну 

сферу особистості. Емоції, емоційні явища є неодмінним 

компонентом структури особистості, її 

фундаментальними утвореннями. Тому можна говорити 

не лише про емоції та почуття, а й про емоційно-

особистісну сферу, яка об’єднує різні за характером і 

складністю емоційні явища [1].  

А. М. Еткінд пише, що у повсякденному житті 

людина не стільки розмірковує, скільки відчуває, і не 

стільки пояснює, скільки оцінює. Власне когнітивні 

процеси, вільні від емоційних компонентів,стверджує 

дослідник, займають в повсякденному житті незначне 

місце, в реальних процесах діяльності та вплетених в неї 

механізмах міжособистісного сприймання і 

самосприймання тверезі спроби пояснення та розуміння 

мають менше значення, ніж гарячі акти оцінок та 

переживань. Коли ж процеси когнітивного аналізу і 

мають місце, то знаходяться під сильним та 

безперервним впливом емоційних факторів, що вносять 

свій вклад в їх хід та результат [1]. 

Характеристики емоційного реагування, що постійно 

і яскраво виявляються у певної людини є її емоційними 

властивостями. Емоційні властивості особистості 

формуються та розвиваються в процесі діяльності та 

поведінки. Внутрішній психічний зміст поведінки, який 

складається в значимій для особистості ситуації, 

переходить в стійкі властивості особистості, а 

властивості особистості, в свою чергу, визначають її 

поведінку та діяльність [8]. Психічні властивості 

особистості зумовлюються реальним буттям, дійсним 

життям людини та формуються у конкретній діяльності. 

Зважаючи на все вищесказане, можна припустити, 

що емоційна сфера взаємопов’язана з емоційно-ціннісної 

підсистемою самоставлення особистості та її діяльністю. 

Розкриватися в діяльності, порівнювати себе з 

іншими людьми, ставити собі мету, допомагає оцінна 

підсистема самоставлення, що реалізується в категоріях 

відкритості, самовпевненості, самокерівництва та 

відображеного самоставлення, які розкривають 

внутрішній світ людини та є основою для самоаналізу.  

Оцінна підсистема самоставлення відкрита для 

«самоспостереження», виражається через «соціально 

бажані» характеристики (успішністю в діяльності, 

досягненням поставленої перед собою мети, статусними 

положеннями особистості), оскільки її основою є 

самоефективність, думки оточення і самооцінка 

досягнення мети.  

Таким чином, оцінна підсистема самоставлення 

залежить від актуального життєвого досвіду, підлягає 

трансформації і досить легко підтримується на відносно 

стійкому рівні. О.Т.Соколова в зв'язку з цим пише, що 

можна зберегти високий рівень самоповаги зазнавши 

невдачу, наприклад, в налагодженні ділових контактів, і 

взяти реванш, довівши свою високу професійну 

компетентність. Набагато важче продовжувати вважати 

себе хорошою, порядною людиною, зрадивши друга, але 

виявляючи турботу про своїх стареньких батьків [8].  

При аналізі оцінної підсистеми самоставлення 

виникає питання про те, за допомогою яких психічних 

функцій та властивостей особистості реалізується 

ставлення суб’єкта до самого себе в даній підсистемі. 

Уявлення про самого себе виступає необхідною умовою 
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саморегуляції та самоконтролю поведінки на 

особистісному рівні людської активності. «Я», яке 

уявляється та оцінюється самим суб’єктом, 

співвідноситься з завданнями конкретної діяльності та 

порівнюється з нею, на основі чого суб’єкт виробляє 

певну стратегію дій. Складні процеси надання собі 

певних властивостей, мотивування власної поведінки, 

пояснення собі та іншим причин певного вчинку 

включаються в багатогранний процес самопізнання.  

Саме завдяки переосмисленню людина стає зрілою 

особистістю, адже особистість завжди переживає себе як 

проект, усвідомлює свою перспективність. Здійснення 

життя як індивідуально-особистісного життєвого 

проекту базується на глибокому знанні, розвиненій 

самосвідомості й володінні системою засобів, методів, 

технологій програмування та конструювання. Цей 

процес не є пристосуванням до життя. Його сутність 

полягає у самовдосконаленні особистості, піднесенні її 

життєвих спрямувань [1]. 

На основі аналізу особистістю обставин свого життя, 

власних можливостей, співвіднесення між собою різних 

варіантів розгортання подій та свого впливу на них із 

наступним вибором одного з варіантів поведінки 

відбувається виділення життєвих задач та пошук їх 

розв'язання. Особистісний вибір є сутністю 

самовизначення особистості і водночас атрибутом 

людського буття та слугує відправним моментом для 

логіки розгортання подальших подій життя людини. 

Основною рушійною силою розвитку особистості, за 

Ш. Бюлер, є вроджене прагнення людини до 

самоздійснення, яке водночас є й процесом, і 

результатом життєвого шляху, усвідомленого, 

пережитого, структурованого часу життя, що постійно 

переосмислюється. Життя активної, вільної особистості 

розкривається як система творчості, постійної напруги 

та подолання, постійного комбінування і створення 

нових форм поведінки, а саме в уявленнях людини про 

себе дрімають поняття здатності до творчості.У 

творчому проектуванні життя важливу роль відіграють 

самопізнання, самоставлення та самооцінка . Таким 

чином життєвий і творчий шляхи синтезуються, 

поєднуються в цьому творенні, побудові людиною самої 

себе [9].  

«Самодіяльність, самозміна, саморозвиток» людини 

вітчизняні психологи (А. В. Брушлинський, 

В. О. Моляко, Я. О. Пономарьов, В. А. Роменець, 

Т. М. Титаренко та ін.) схильні розглядати як творчу 

діяльність. Зважаючи на їх погляди можна зазначити, що 

з поняттям самоставлення тісно поєднана проблема 

творчості[4].  

Я. О. Пономарьов, незважаючи на різноманітність 

уявлень про творчість (А. В. Батюшков, В. М. Бехтерєв, 

П. К. Енгельмейєр, В. В. Савич та ін.) встановив зв'язки 

творчості з психічними властивостями особистості, 

проаналізував структуру психологічного механізму 

творчості та визначив цей феномен як «механізм 

розвитку». Дослідник зазначив, що в процесі творчості 

реалізуються можливості особистості, здійснюється їх 

розвиток. Процес творчості переживається суб’єктивно з 

психологічної точки зору важливим є саме створення 

будь-чого нового для даного суб’єкта, тобто мова йде 

про суб’єктивну новизну. Творчість – це діяльність, яка 

сприяє створенню, відкриттю будь-чого невідомого для 

даного суб’єкта. Творчі можливості особистості 

реалізуються в процесі самовираження й саморозвитку 

людини. Під творчим самовираженням розуміється 

здатність людини будувати свій внутрішній світ, своє 

світовідчуття, саму себе в цьому світі [5].  

Інтенсивний внутрішній діалог як процес ставлення 

індивіда до себе як до іншого може виступати у формі 

творчих проявів. Так, самокритика творчої особистості 

спонукає її до діяльності (навчання, праці або 

самовиховання). Творчі прояви – це творчість 

особистості, яка виявляється у діяльності, оскільки ще 

Л. С. Виготський писав про те, що творчість виявляється 

там, де людина уявляє, змінює, відходить від 

стереотипів, створює хоч крихітку нового для інших або 

для себе . Причому, творчі прояви активовані 

емоційними процесами[9].  

Як творчий процес, як духовно-практичну діяльність 

особистості, спрямовану на творче проектування життя 

та його здійснення, життя людини розглядають 

українські вчені (Ф. Ю. Василюк, П. П. Горностай, 

Л. В. Сохань, В. О. Тихонович та ін.). Цей процес є 

одночасно й процесом самовдосконалення [4]. Творчість 

розуміється як засіб самотворення та самореалізації 

людини, які пов’язані з певними особистісними станами, 

переживаннями, властивостями. Творчість людини – це 

не лише створення творчого результату, але й побудова 

суб’єктивного творчого світу з власним простором та 

часом, в єдності свідомих та несвідомих, індивідуальних 

та колективних начал. А тому індивідуальна творчість 

життя є процесом створення та відтворення нових 

уявлень і поведінкових моделей власного життя в 

реальному життєвому процесі [9]. 

Творча особистість, на думку В. І. Андрєєва, – це 

такий тип особистості, для якої характерна стійка, 

високого рівня спрямованість на творчість, мотиваційно-

творча активність, які виявляються в органічній єдності 

з високим рівнем творчих здібностей в одній або кількох 

видах діяльності. Можна стверджувати, що людина, 

здатна проникати в сутність ідей і втілювати їх всупереч 

усім перешкодам аж до отримання практичного 

результату, є особистістю з високим рівнем творчих 

проявів [9]. 

Особистість, яка розкривається у творчій діяльності, 

вважає О. І. Кульчицька [4], має спрямований інтерес до 

певної галузі знань; зосереджується на творчій роботі, 

спрямовує себе на обраний напрям діяльності; має 

високу працездатність; підпорядковує творчість 

духовній мотивації, стійка, непоступлива у творчості, 

навіть уперта; захоплена роботою. Дослідниця відмічає, 

що творчі люди мають високу мотивацію до успіху, 

поспішають жити, причому, головним мотивом є 

прагнення реалізувати ідею – цьому підкоряються сила 

волі, мислення та діяльність. 

В. О. Моляко [4] зазначає, що однією з 

найважливіших якостей особистості з високим рівнем 

творчих проявів є прагнення до оригінальності, до 

нового, заперечення звичного, уміння аналізувати 

явища, порівнювати їх, швидке й легке засвоєння 

теоретичних знань і способів діяльності, 

систематичність і самостійність у роботі, стійка 

зацікавленість нею. 



  
112 
 

 

 

 

 

Scientific Journal, Virtus, May # 2, 2015 

Т. Амабайл та М. Коллінз[6] включають до складу 

особистості з високим рівнем творчих проявів 

самодисципліну, здатність відкласти задоволення, 

персеверативність в ситуаціях фрустрації, незалежність 

суджень, терпимість до невизначеності, високий ступінь 

автономності, відсутність гендерних стереотипів, 

інтернальний локус контролю, схильність до ризику, 

високий рівень самоініціації та прагнення виконувати 

завдання найкращим чином. 

К. Мартіндейл [9] вважає, що особистості з високим 

рівнем творчих проявів характеризуються широким 

колом власних інтересів, вони відкриті новому досвіду 

та надають перевагу новизні. 

О. М. Лук [4] виділяє у особистості з високим рівнем 

творчих проявів властивостей такі характерні якості: 

готовність до ризику, імпульсивність, незалежність 

суджень, нерівномірність успіхів при вивченні різних 

навчальних предметів, почуття гумору, самобутність, 

пізнавальну скрупульозність, неприймання на віру, 

сміливість уявлення та мислення.  

Сам акт творчості можна розглядати як суб’єктивний 

вияв індивіда. Творчість – це вихід, шлях, напрямок 

руху особистості в розвитку від залежності до 

незалежності, самостійності й активності. Це шлях 

розкриття власного потенціалу й самореалізації [5]. 

Тому важливою є проблема зв'язку цього феномена з 

іншими психічними явищами. Пізнання таких зв'язків, 

що дозволяє виявити багатоаспектність творчості, 

проникнути в її сутнісний зміст, лежить в основі 

стимулювання творчих проявів особистості.  

Це вказує на можливість існування взаємозв’язку 

творчих проявів особистості з підсистемами 

самоставлення, оскільки саме в ньому відображається 

особистість як суб’єкт діяльності.  

Висновки. Отже, до вивчення самоставлення 

необхідно підходити системно, як до цілісного 

утворення, яке виражає ставлення індивіда до власних 

уявлень про себе та впливає на ефективність діяльності, 

взаємовідносини людини з оточуючими, подальший 

розвиток особистості, може розкриватися через її творчі 

прояви та забезпечуватись ними. Перспективи 

дослідження психологічних особливостей емоційно-

оцінного ставлення особистості до себе полягають в 

подальшому вивченні особливостей емоційно-оцінного 

ставлення особистості до себе, в дослідженні 

особливостей формування емоційно-оцінного ставлення 

особистості до себе та специфіки емоційно-оцінного 

ставлення на різних онтогенетичних етапах розвитку 

особистості. 
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Постановка проблеми. Сучасність висовує нові 

вимоги до підготовки майбутніх компетентних фахівців, 

що і зумовило потребу в пошуку і впровадженні нових 

сучасних технологій навчання, а це, у свою чергу, – 

інтерактивних форм навчання на всіх рівнях професійної 

освіти. У підготовці майбутніх фахівців переважає 

усталена система підготовки кадрів, яка передбачає 

традиційні види проведення занять: лекції, практичні та 

групові заняття, лабораторні роботи, семінари, 

консультації, заліки, екзамени, різноманітні форми 

позааудиторної роботи. У зв’язку з переходом на 

компетентнісну основу в підготовці майбутніх фахівців 

виникає потреба у зміні технологій, форм і методів 

проведення занять, що дозволить уникнути наслідків 

наявних суперечностей між достатньо високою 

теоретичною підготовкою й низькою ефективністю 

практичної роботи молодих фахівців. Це і зумовлює 

необхідність розроблення і використання інноваційних 

технологій навчання в підготовці компетентних 

фахівців. 

Аналіз попередніх досліджень свідчить, що 

проблемі компетентнісного підходу в підготовці 

майбутніх фахівців присвячено дослідження вчених 

І. Беха, Н. Бібік, І. Зязюна, Р. Гуревича, О. Локшиної, 

А. Макарової, О. Овчарук, Н. Побірченко, О. Пометун, 

О. Савченко, В. Сластьоніна, А. Хуторського та ін. Темі 

розробки й використовування інтерактивних форм 

навчання у процес підготовки майбутніх фахівців 

приділяли увагу такі вчені, як: М. Кларін, В. Кремень, 

Л. Пироженко, Є. Полат, Г. П'ятакова, А. Хуторський.  

Мета статті полягає в стислому аналізі використання 

інтерактивних інформаційно-комунікаційних технологій 

навчання та їх впливу на якість підготовки майбутніх 

фахівців.  

Виклад основного матеріалу. У зв’язку із 

входженням освіти України до Болонського процесу 

відбувається її модернізація. Ключовими питаннями 

цього процесу стало впровадження кредитно-модульної 

системи навчання, використання інформаційно-

комунікаційних технологій та Інтернет, робиться акцент 

на самостійній, творчій роботі студентів, інноваційній 

діяльності науково-педагогічних працівників ВНЗ [1]. 

Метою всіх цих новацій є підвищення якості підготовки 

майбутніх фахівців. Цьому сприятимуть такі зміни у 

підходах до навчального процесу: 

-  здійснення постійного моніторингу запитів ринку і 

уточнення навчальних програм за результатами: дії 

концептуально-прогностичного зворотнього зв’язку для 

корекції самої мети навчального процесу ВНЗ;  

-  проведення практикумів, тренінгів, ділових ігор із 

залученням фахівців з виробничої (професійної) 

діяльності; 

-  створення програми розвитку або корекції 

ключових компетенцій, що знадобляться фахівцю після 

завершення навчання у ВНЗ, та впровадження цих 

компетенцій через тренінги в практику [2, с. 29]. 

Використання сучасних інтерактивних педагогічних 

технологій навчання сприяє підвищенню якості 

підготовки майбутніх фахівців. До них належать такі 

технології: ділові ігри; case-study; навчальні дискусії; 

тренінги. Розгляньмо ділову гру, що становить рольову 

гру з різними інтересами її учасників і необхідністю 

прийняття рішення за результатами гри. У професійній 

освіті ділова гра – вид гри, в процесі якої в уявлених 

ситуаціях моделюється зміст професійної діяльності 

майбутніх фахівців [3, с. 140].  

Є різні види ділових ігор: «мозковий штурм», 

інноваційні, імітаційні, організаційно-діяльнісні, 

організаційно-комунікативні та ін. Перевагою ділових 

ігор як методу навчання є: спілкування у грі, наближене 

до реального життя; відпрацювання професійних 

навичок учасників гри; виявлення рівня володіння 

навичками, особливостей розумових процесів, рівня 

комунікативних навичок, особистісних якостей 

учасників. У цьому процесі студенти вчаться правильно 

формувати свої думки, аргументувати та відстоювати 

власну думку та ін. Важливим є той факт, що в 

майбутніх фахівців формуються навички професійного 

спілкування, вміння вислуховувати співбесідника та 

навички комунікативного спілкування. Вони також 

У статті розглянуті сучасні інтерактивні технології навчання, що  набули найбільшого поширення  у ВНЗ 

та сприяють інформаційно-комунікаційній модернізації  професійної освіти при підготовці 

конкурентоздатних майбутніх фахівців. Виявлені особливості впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій на сучасному етапі. Ці технології – запорука реформування вищої освіти. 

Ключові слова: інтерактивні технології навчання, електронне навчання, змішане навчання, мобільне 

навчання,  технологія навчання.  
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зможуть знаходити та відстоювати власну точку зору; 

мати цілісну уяву про професійну діяльність; 

соціальний досвід та ін.  

Розгляньмо технологію Сase-study – метод кейсів 

(англ. – case-method, кейс – метод, кейс-стаді – метод 

конкретних ситуацій, метод ситуаційного аналізу) – 

технологія навчання, що використовує опис реальних 

економічних, соціальних і бізнес-ситуацій. Студенти 

повинні проаналізувати ситуацію, розібратися в суті 

проблеми, розібрати можливі рішення і вибрати кращі з 

них. Кейси базуються на реальному фактичному 

матеріалі або наближені до реальної ситуації 

(Вікіпедія). Отже, студенти навчаються аналізувати 

інформацію, виявляти ключові проблеми та шляхи 

їхнього розв’язання. У процесі аналізу ситуації 

поєднується групова та індивідуальна робота студентів, 

під час якої обговорюється пропозиція кожного, 

розвиваються навички групової, командної роботи, 

навички аналізу і планування. Методика «case-study» – 

це методика ситуаційного навчання, що базується на 

реальних прикладах, узятих із практики, і вимагає від 

студента пошуку деякого цілеспрямованого рішення в 

запропонованій йому ситуації. Використання методики 

case-study дозволяє розвивати у студентів такі навички, 

як: аналітичні – вміння відрізняти дані від інформації, 

класифікувати, виокремлювати суттєву і несуттєву 

інформацію, аналізувати, знаходити її, мислити ясно і 

чітко; практичні навички – зниження порівняно з 

реальною ситуацією рівня складності проблеми, що 

подана в кейсі, сприятиме більш легкому формуванню 

на практиці навичок використання теорії, методів і 

принципів, дозволяє долати бар’єр складності; творчі 

навички розв’язанням однієї логічної ситуації не 

сформувати, потрібні творчі навички розв’язання 

проблеми; комунікативні навички – вміння вести 

дискусію, переконувати оточуючих, захищати власну 

точку зору; соціальні навички – вміння слухати, 

аргументувати різні точки зору; самоаналіз: незгода в 

дискусії сприятиме усвідомленню і аналізу думок 

інших і власних.  
Таким чином, метод «case-study» має значення для 

формування: спеціальної, методичної і комунікативної 

компетенцій студентів. Розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій, Інтернет зумовили 

розвиток електронного навчання (e-learning), 

мобільного навчання (m-learning), змішаного навчання 

(blended-learning), що нині використовуються в процесі 

навчання у ВНЗ. Ці технології дозволяють реалізувати 

неперервне навчання – навчання впродовж життя. Під 

терміном (е-learning) розуміють навчальний процес, в 

якому використовуються інтерактивні електронні 

засоби доставки інформації, електронні носії, 

корпоративні мережі Інтернет. Крім електронних 

бібліотек, курсів, засобів розроблення змісту 

навчального процесу, системи управління навчальним 

процесом, самостійної роботи студентів 

використовуються технології е-learning, які 

застосовуються також у віртуальних аудиторіях і 

навчальних закладах. Розвиток е-learning висуває нову 

перспективну модель навчання, що будується на 

використанні новітніх мультимедійних технологій, 

Інтернет з метою підвищення якості навчання, 

полегшення доступу до ресурсів, послуг, а також 

обміну та спільної роботи на відстані. На світовому 

ринку освітніх послуг електронне навчання прогресує 

та розвивається в усіх країнах. Електронне навчання 

можна використовувати з такими цілями:  

-  для здійснення самостійної роботи з електронними 

матеріалами, використовуючи комп’ютер, мобільний 

телефон і т. ін.;  

- одержання консультацій, проведення нарад, 

оцінювання віддаленого експерта (викладача), 

можливість дистанційної взаємодії;  

- своєчасної неперервної доставки електронних 

навчальних матеріалів;  

-  стандартизації та сертифікації електронних 

навчальних матеріалів, технологій, дистанційних засобів 

навчання;  

-  засвоєння, популяризації та передачі інноваційних 

педагогічних технологій, підвищення ефективності 

діяльності педагогів;  

-  можливості розвивати навчальні Веб-ресурси; 

-  доступності одержання освіти всіх бажаючих;  
-  можливості у будь-який час, з будь-якого місця 

здобувати сучасні знання.  

У зв’язку з розвитком і використанням у 

повсякденному житті мобільних технологій і пристроїв 

(мобільні телефони, кишенькові персональні 

комп’ютери, ноутбуки, нетбуки, смартфони тощо) 

набула поширення технологія мобільного навчання 

mlearning – це передача знань на мобільний пристрій з 

використанням WAP або GPRS технологій [3, с.233]. 

Використання m-learning дає можливість зробити 

навчання гнучким, доступним і персоналізованим. 

Система m-learning розширює можливості навчання, 

одержання додаткових освітніх послуг, необхідних 

консультацій, відповіді на поставлені запитання, 

самостійного планування і здійснення навчання за 

власною траєкторією та ін. Прикладом використання 

мобільних пристроїв є проект M-Ubuntu, розроблений 

швейцарською фірмою – Learning Academy Worldwide. 

У межах цього проекту було репрезентовано платформу 

дистанційного навчання, в якому особлива увага 

приділялася навчанню за допомогою мобільних 

телефонів. Для викладачів було розроблено додатки для 

підвищення кваліфікації, а також програми тестування і 

контролю знань. Також можливо використовувати 

мобільні телефони для навчання на основі 

використання спеціальних програм для сотових 

телефонів, що мають можливість відкривати та 

переглядати файли офісних програм. Можливості 

експлуатації мобільних пристроїв у навчальному 

процесі дозволяють: одержувати консультації; 

здійснювати тестування та самоконтроль знань; 

користуватися електронними виданнями.  

Таким чином, мобільне навчання дає можливість: 

вільно переміщуватися учасникам навчального 

процесу; розширювати межі навчального процесу; 

сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу; 

мобільне навчання економічно виправдано. 

Пошук сучасних технологій, форм навчання, 

використання e-learning і m-learning спричинили 

створення змішаного навчання blended-learning, що 

передбачає інтеграцію традиційного навчання та e-
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learning . Зазначимо переваги змішаного навчання: 

дозволяє здобути знання в результаті особистого 

спілкування студентів і викладачів; враховуює 

індивідуальні особливості сприйняття людиною 

інформації; попереднє самостійне вивчення 

навчального матеріалу в електронному вигляді дозволяє 

створити єдину базу знань; передбачає гнучкість 

програми, можливість вибору модуля навчання; дає 

можливість оперативного одержання зворотного 

зв’язку від усіх учасників навчального процесу; 

дозволяє обрати зручний темп, час і місце для 

навчання; сприяє поєднанню навчання з роботою.  

Таким чином, змішане навчання вписується в 

систему традиційного навчання і сприяє реалізації 

положень Болонської декларації.  

Нині в Україні реалізується міжнародна програма 

Інтел «Навчання для майбутнього», що має істотний 

вплив на організацію та проведення навчальних занять, 

науково-дослідної діяльності студентів. Наукові 

дослідження та навчальна діяльність студентів 

здійснюється на основі проектної методики з 

використанням новітніх технологій. Реалізація цієї 

програми у ВНЗ сприяє формуванню високого рівня, 

розвитку у студентів навичок мислення, креативного 

творчого мислення, вміння оперувати інформацією, 

використовуючи розвиток навичок ефективної 

комунікації, розширює можливості самоосвіти 

студентів та ін. Проектування знань передбачає творчу 

співпрацю викладача і студента, інтелектуальне 

партнерство, активну діяльність з боку студента. Також 

широкого використання в навчальному процесі набула 

технологія проектної діяльності Веб-квест. У педагогіці 

Веб-квест – проблемне завдання з елементами рольової 

гри, для виконання якої використовуються 

інформаційні ресурси Інтернет[4,с.36]. Характерною 

особливістю технології Веб-квест, що відрізняє її від 

інших проектних технологій, є: визначення заздалегідь 

ресурсів, в яких є інформація, необхідна для вирішення 

проблеми; визначаються критерії оцінювання 

виконаних завдань, що дає можливість здійснювати 

моніторинг якості набутих знань.  

Отже, технологія Веб-квест сприяє формуванню 

компетенцій, встановлення рівня їх сформованості, 

формування в студентів компетентності в розв’язанні 

висунутих проблем, а також способів діяльності.  

Висновок. Використання інтерактивних технологій 

дозволяє організувати процес навчання таким чином, що 

в ньому беруть участь всі учасники навчального 

процесу, взаємодіючи між собою (студенти та 

викладачі), а також відкривають можливість здійснення 

самостійного навчання, розв’язку життєво важливих 

проблем. Студенти навчаються працювати в команді, 

захищати власну точку зору, репрезентувати відповідні 

напрацювання та ін. Змінюються вимоги до викладача, 

до його діяльності. Робота в інтерактивному режимі 

сприятиме розвитку: комунікабельності; умінь до 

організації навчального середовища; формування вмінь 

до самостійної діяльності; вміння створювати ситуації, 

що спонукають до інтеграції знань для вирішення 

висунутих проблем.  
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Постановка проблеми. Протягом XX ст. в різних 

країнах світу зусилля спрямовувались на формування 

громадян демократичних держав-націй. Але нині 

відчутно штучність такого громадянського виховання, 

тому що світ став більш взаємозалежним, потребує 

планетарного мислення. Не допустима національна 

ізоляція. У країнах Заходу загалом переглядається 

парадигма виховання громадян, які б мали почуття 

відповідальності за долю власної держави і всієї Землі.  

Роль громадянина – предмет постійних дебатів, що 

свідчить про неоднакове розуміння цієї проблеми у 

різних країнах, за певних історичних та соціально-

політичних умов. У сучасних демократичних державах 

від громадян очікується усвідомлена участь у суспільних 

процесах, яка передбачає наявність соціально-політичної 

компетенції, відповідальності, поваги до прав людини, 

незалежного і критичного мислення. Для України це 

також актуально, тому що вона конституційно закріпила 

за собою статус демократичної держави і розбудовує 

громадянське суспільство. Це можливо лише за умови 

досягнення всіма членами суспільства (або, принаймні, 

переважно їх більшістю) рівня соціально зрілої 

особистості громадянина. 

В Україні педагогічна наука веде пошук шляхів 

поміж відкритістю світові, іншим культурам та 

збереженням національно-самобутнього. На сучасному 

етапі дослідження означених проблем безпосередньо 

пов’язані з низкою загальнодержавних програм, що 

стосуються забезпечення прав і свобод людини, 

розбудови громадянського суспільства. Виховання 

громадянськості – один із державних пріоритетів 

освітньої політики України. За цією темою в останні 

роки прийнято ряд концептуальних документів. З 

психологічної точки зору проблеми громадянського 

розвитку особистості розглядають сучасні вчені 

Б. Ананьєв, І. Бех, М. Боришевський, О. Киричук, 

В. Поплужний, Д. Фельдштейн та ін. Філософський 

аспект громадянського виховання розкритий у працях 

сучасних філософів В. Андрущенка, В. Кременя, 

Л. Сохань, В. Шинкарука та ін. Громадянському 

вихованню присвячені доробки М. Бабкіної, В. Болга-

ріної, В. Іванчука, М. Рагозіна, О. Сухомлинської, 

В. Струманського, І. Тараненка, Г. Філіпчука, К. Чорної, 

М. Шимановського та інших. У посібнику «Виховання 

громадянина: психолого-педагогічний і народознавчий 

аспекти» П. Ігнатенко, Л. Поплюжного, Н. Косаревої, 

Л. Крицької викладено стислий огляд розвитку ідей 

громадянського виховання з античності і до нашого 

часу [1]. Однак все ще недостатньо розкритою 

залишається проблема формування громадянськості 

особистості на сучасному етапі.  

Мета роботи – проаналізувати розуміння 

громадянського виховання в Україні у радянський 

період та на сучасному етапі, обґрунтувати поняття 

«громадянськість» як результат громадянського 

виховання особистості.  

Виклад основного матеріалу. У радянській 

педагогіці поняття «громадянське виховання» 

ігнорувалось. У чотирьохтомній педагогічній 

енциклопедії 1964-1967 років видання, наприклад, його 

зовсім не було. Це пояснюється тим, що комуністичний 

режим не передбачав наявності громадянського 

суспільства, яке б вимагало від системи освіти 

виховання людей, які б думали і діяли незалежно від 

держави. Проте ідеї громадянського виховання знайшли 

своє відображення за радянських часів у наукових 

працях і практичній діяльності А. Макаренка. У центрі 

уваги розробленої виховної системи видатний педагог 

ставив завжди формування борця-колективіста, людини 

працелюбної й енергійної, дисциплінованої, ініціативної, 

вольової – господаря своєї країни. А. Макаренко 

переконливо доводив, що найбільш дієвим методом 

виховання такої особистості є створення виховного 

колективу, який є не тільки частиною суспільства, де 

цілеспрямовано вирішують задачі організації спільної 

соціально значущої праці, а й носієм першої 

відповідальності перед суспільством. Педагог на 

практиці реалізовував ідею виховання в колективі і 

через колектив, здійснивши відомий експеримент у 

комуні для безпритульних, довівши, що виховання в 

інтересах держави плідне лише за умови поєднання 

творчої індивідуальності особистості, стимулювання її 

моральних почуттів.  

Радянська педагогічна наука переймалась 

проблемами формування громадянської та ідейної 

спрямованості підростаючого покоління, розвитку їх 

соціальної активності, громадянського становлення. У 

1970 р. з’явилась книга В. Сухомлинського «Народ-

У статті проаналізовано розуміння громадянського виховання в Україні в історичному аспекті та на 

сучасному етапі. Зазначено підходи до громадянського виховання молоді за радянського часу А. Макаренка та 

В. Сухомлинського. Розглянуто визначення «громадянин», «свідомий громадянин» та обґрунтовано поняття 

«громадянськість». Визначено особливості формування громадянськості як результату виховних впливів на 

особистість.  

Ключові слова: громадянське виховання, громадянин, громадянськість. 
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ження громадянина», де на основі гуманізму було 

розглянуто формування поняття громадянськості, яке 

включало відчуття приналежності до політичного ладу, 

відданість батьківщині, першорядність суспільних 

інтересів. Розглядаючи виховання як комплекс впливів 

на людину, В. Сухомлинський розкрив основи теорії і 

методики виховання громадянськості, особливості його 

здійснення в умовах існуючого суспільства. Сім’ю 

педагог вважав першою колискою громадянськості, де 

взаємна відданість і вірність створює честь сім’ї як 

спільноти. На практиці ж у колишньому СРСР 

виховувались безетнічні піддані системи, у якій були 

відсутні законність, гласність, критика тощо.  

Реформація сучасного виховного процесу в Україні 

визначається двома напрямами – національною 

спрямованістю і демократизацією. Причому, у виховній 

роботі вони поєднуються. Жодна нація не бажає 

втрачати найліпших якостей і прикмет своєї 

самобутності, неповторності, хоча людство йде до 

інтеграції, до взаємодії у вирішенні проблем. 

Особливістю сучасного світу є глобальний процес 

демократизації, який охопив більшість країн світу. 

Демократія, хоч і не ідеальний, але поки що 

найефективніший спосіб організації суспільно-

політичного життя. Основою виховання громадян 

демократичного суспільства є формування 

демократичних цінностей. У зв’язку з завданням 

розбудови демократії в Україні маємо потребу в 

освічених, активних громадянах, які вміють жити і 

працювати в умовах підвищеної відповідальності за себе 

і країну.  

Визначень, що стосуються поняття «громадянин», 

існує чимало. В українській мові це слово походить від 

«громади» і означає члена якоїсь громади. Тому поняття 

«громадянин» – відносне, його варто розглядати на 

різних рівнях – місцевому (місто, село, де людина 

проживає), національному (держава, яка надає права 

своїм громадянам), світовому (наддержавні утворення, 

наприклад, Євросоюз). 

На рівні країни громадянин – це формально 

закріплена законом приналежність особи до держави. 

Статус громадянина людині надається. Він означає 

підданство, підпорядкованість законам держави, 

наділеність обов’язками перед державою, володіння 

соціальними, політичними та іншими правами. Поряд із 

формальним поняттям «громадянин» є неформальне, 

обґрунтувати яке складніше. Існує багатий спектр думок 

соціологів, політологів, педагогів із цієї проблеми. 

Дотримуємося розуміння сучасного громадянина, як 

людини, яка живе в демократичній правовій державі і 

має конституційно гарантовані невід’ємні права 

і свободи. Вона має можливість повною мірою ці права і 

свободи реалізувати і захистити, поважає демократичні 

цінності. Свідомий громадянин – це людина, «якій 

притаманні особистісні якості й риси характеру, спосіб 

мислення, вчинки та поведінка, спрямовані на розвиток 

демократичного громадянського суспільства в Україні» 

[2, с. 39]. Погоджуючись із попереднім визначенням, 

уточнюємо: свідомий громадянин – це людина з чітко 

вираженою громадянськістю. 

Ми не можемо не зважати, що у практиці виховання 

молоді поняття «громадянськість» педагогами часто 

асоціюється з поняттям «громадянин» в юридичному 

його значенні. А це означає, що людині, яка має статус 

громадянина, автоматично приписують громадянські 

цінності, що синтезуються в понятті «громадянськість». 

Поняття громадянськості введено, щоб відрізнити 

громадянство як формально юридичний статус особи від 

громадянства як стану свідомості. Саме 

«громадянськість» найчастіше використовують для 

означення кінцевих результатів виховання громадянина, 

хоча, як показало вивчення літератури, «громадянська 

зрілість», «громадянські цінності» та інші терміни теж 

вживаються з цією метою. 

Сам термін «громадянськість» поширився завдяки 

Великій французькій революції XVIII ст., у ході якої 

навіть з’явилось офіційне звернення – громадянин.  

Поняття «громадянськість» було предметом 

визначення у численних дослідженнях різноманітних 

галузей знань. Варто зазначити, що громадянськість до 

певної міри інституціональна, адже її практичний вияв 

закріплений законами та інститутами. Громадянськість у 

суспільно-історичному плані є продуктом і наслідком 

соціально-економічних і духовно-культурних процесів. 

За допомогою певних психологічних механізмів, таких 

як традиції, звичаї, еталони поведінки тощо, 

громадянськість не тільки зберігається, а й 

відтворюється. Державне життя пронизує всі вияви 

особистості: сприймання, мислення, пам’ять, емоції 

тощо. Як результат цих процесів створюється 

громадянськість. Наявність чи відсутність 

громадянськості, а також її розвиток, залежать від 

ступеня соціальної складності суспільства, від форм 

його політичного устрою. Але, на нашу думку, 

здебільшого це зумовлено рівнем індивідуального 

розвитку особистості. Підтвердженням цього є 

поведінка Жанни д’Арк, хоча її спосіб життєдіяльності 

не передбачав активної участі у державному житті. 

Погоджуємося із тим, що «у процесі піднесення до Я-

державного людина проходить через усвідомлення своєї 

спорідненості з іншими і особливостей ставлення до них 

через Я як представника сім’ї, роду, фахового колективу, 

народу, держави, людства» [3, с. 74]. Тобто, 

громадянськість виступає як фундаментальна 

особистісна якість, проявляючись в обов’язку служити 

суспільству, усвідомленому сприйманні державних 

інтересів як своїх особистих. Водночас громадянськість 

передбачає змогу та бажання брати участь у 

державотворенні, а також у розбудові громадянського 

суспільства. Тому саме педагогічний фактор виступає 

вирішальним чинником у набутті громадянськості. 

О. Сухомлинська акцентує увагу на два підходи до 

поняття «громадянськість». Перший бере за приклад 

практику громадянства у класичних республіках Греції і 

Риму. За цим підходом громадянськість є 

республіканською і особистість розглядається як член 

політичного суспільства, що повинен відчувати цю 

належність, бути вірним вітчизні і проявляти лояльність 

до її правової системи, громадянські обов’язки ставити 

вище індивідуальних інтересів. У Стародавніх Афінах 

громадяни повинні були не лише сумлінно 

дотримуватися законів, а і виявляти ініціативу у справі 

зміцнення держави. Інший підхід іде від ідей Дж. Локка 

та Т. Джефферсона і утверджує громадян у свободах і 
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рівності прав, захищає їх від будь-якого втручання 

влади. Ця громадянськість є ліберальною [4, с. 20-21]. 

Серед сучасних українських педагогів враховуються 

обидва вищеназвані підходи до суті громадянськості. 

Так, в Українському педагогічному словнику 

зазначається: «Громадянськість – усвідомлення кожним 

громадянином своїх прав і обов’язків щодо держави, 

суспільства; почуття відповідальності за їхнє становище. 

Громадянськість є важливою рисою морального обличчя 

людини» [5, с. 75]. 

На нашу думку, громадянськість – це сформованість 

правової, моральної і політичної культури в особи, яка 

ідентифікує себе з певною державою. Громадянськість – 

це якість, яка не є вродженою, не надається формально, 

а яка виховується. Вона може зберігатися навіть після 

втрати громадянства.  

Висновки. На сучасному етапі в Україні 

громадянське виховання молоді має першочергове 

значення для збереження цілісності держави та її 

демократичної розбудови. Результатом виховання 

громадянина є формування громадянськості в особи, яка 

ідентифікує себе з Україною, і у якої є сформованими 

правова, моральна і політична культура. Педагоги-

практики не повинні бути осторонь процесів 

формування громадянськості підростаючого покоління, 

а навпаки докладати до цього максимальні зусилля. 

Подальших теоретичних досліджень потребують 

питання чіткого визначення завдань громадянського 

виховання і розробки сучасних технологій та методик 

формування громадянськості особистості. 
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CIVICISM AS A RESULT OF CIVIL EDUCATION OF PERSONALITY 

The article analyzes an understanding of civic education in Ukraine in historical perspective and at the present stage. 

The approaches to civic education of the youth of the Soviet era A. Makarenko and V. Sukhomlynsky were reviewed. 

The the definitions “citizen” and “conscious citizen” were distinguished and the definitions of “civic consciousness” 

were pointed out. Peculiarities of formation for citizenship as the result of the education for personality were figured out. 

Key words: civic education, citizen, civic consciousness 
 
 
 
  

mailto:vnukova.olga@bk.ru


  
120 
 

 

 

 

 

Scientific Journal, Virtus, May # 2, 2015 

УДК 53:372.8 

 

Євтушенко Ю.О., 

в.о. завідувача  кафедри Медичної та біологічної фізики, медичної інформатики та біостатистики  

ДЗ «ЛДМУ» (м. Рубіжне), julia.evtushenko@rambler.ru 

Україна, м. Рубіжне 

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ТА 

БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ У МЕДИЧНОМУ ВУЗІ 
 

 

 

 

 

 

Постановка проблеми. Процеси, що відбуваються в 

усіх сферах життя суспільства, висувають нові вимоги 

до професіональних якостей фахівців, в тому числі 

спеціалістів-медиків. Сьогодні, в рамках нових викликів 

у сфері вищої освіти, однією з головних вимог до 

випускника медичного вузу є його конкуренто-

спроможність.  

Особливого значення в характеристиці 

конкурентоспроможного фахівця набувають його 

професійні та особистісні компетенції. Набуті 

компетенції випускника медичного вузу повинні 

сприяти його успішній роботі в обраній професіональній 

сфері, а також допомогти бути соціально мобільним та 

затребуваним на ринку праці. 

Слід зазначити, що при вирішенні цієї задачі важливу 

роль відіграє курс медичної та біологічної фізики, який є 

складовою частиною системи медичної освіти. Фізика 

дозволяє формувати не тільки загальнопредметні та 

фізико-математичні вміння та навички, але й 

загальнокультурні та надпредметні, а саме: сприяє 

розвитку у студентів-медиків логічного мислення, його 

раціональності та системності, тренує розумовий апарат, 

формує уміння та навички цілепокладання, аналізу та 

критичного оцінювання інформації, аргументованої та 

чіткої побудови усної та письмової мови, планування 

свої професійної діяльності. 

Мета роботи  проаналізувати та розкрити 

системний підхід викладання медичної та біологічної 

фізики в медичному вузі. 

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день 

фізика, як навчальна дисципліна, складає разом з 

іншими природничо-науковими дисциплінами основу 

загальноосвітньої підготовки майбутнього лікаря.  

Слід зазначити, що фізико-математичні дисципліни в 

медичних вузах набувають все більшого значення у 

зв’язку з проникненням точних наук в медицину та 

суміжні з нею галузі. Це пов’язано, насамперед, з 

удосконаленням методів діагностики та лікування, 

необхідністю чіткого розуміння та правильної оцінки 

результатів досліджень. Безперечно, без глибокого 

розуміння фізичних процесів в організмі людини, 

законів молекулярної фізики тощо неможливо 

правильно призначити лікування, рекомендувати 

пацієнту правила здорового образу життя тощо. 

Фізика впливає майже на всі сторони життя 

суспільства. Революцію в біології зазвичай пов’язують з 

виникненням молекулярної біології та генетики. 

Молекулярна біологія для виявлення, виділення та 

вивчення своїх об’єктів використовує фізичні методи та 

обладнання: електронні та протонні мікроскопи, 

рентгеноструктурний аналіз, електронографія, 

нейронний аналіз, тощо. Без цих засобів біологи б не 

змогли б здійснити прорив на якісно новий рівень 

дослідження процесів, які протікають в живих 

організмах. 

Викладання фізики в медичних вузах відбувається на 

першому курсі. На жаль, колишні випускники шкіл, які 

вирішили присвятити себе медицині, зорієнтовані на 

оволодіння лише лікарськими знаннями, але ні в якому 

разі ні на природничо-наукових знаннях, вивчення яких 

вони сподівалися закінчиться разом з закінченням 

школи. Тому, разом з дисциплінами гуманітарного 

циклу, медичну та біологічну фізику студенти часто 

розглядають як пройдений етап. Але функціонування 

живих систем, так само, як і принципи роботи 

медичного обладнання та методи лікування, засновані на 

фізичних явищах та законах. Саме тому знання з 

медичної та біологічної фізики необхідно сформувати у 

студентів іще на початку їх навчання у вузі, з тим, щоб 

наступні спеціальні медичні дисципліни бачилися уже 

крізь призму природно-наукового світосприйняття. 

Поряд з вищевикладеним, на жаль, для вивчення фізики 

в медичному вузі відведено незначну кількість годин.  

На сьогоднішній день освітній стандарт більшості 

медичних спеціальностей визначає мінімум змісту 

освітньої програми по фізиці: 

 основні закони фізики; 

 фізичні явища та процеси; 

 фізичні основи функціонування медичної 

апаратури. 

На перший погляд, сукупність тем, нібито, 

відображає сутність сучасної освіти з медичної та 

біологічної фізики для майбутніх лікарів. Але важко 

уявити, як в межах відведених годин, з яких близько 

У статті розглянуто місце та значення курсу фізики у підготовці майбутніх лікарів. Проаналізовано 

системний підхід до викладання медичної та біологічної фізики в медичному вузі. Зроблено акцент на 

необхідності формування у студента-медика стійкого переконання в нерозривному зв’язку його майбутньої 

професії з фундаментальною наукою. 

Ключові слова: медична освіта, фундаменталізація знань, фізика, системний підхід, компетентнісний 

підхід. 
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70% часу приходиться на практичні заняття та 

самостійну роботу, можна якісно відобразити суть 

теоретичних та практичних аспектів фізики. Через 

протиріччя між розгалуженістю тем та відведеним часом 

на їх вивчення виникають певні «викривлення» у 

викладанні. 

Також проблеми, які виникають при викладанні 

фізики в медичному вузі безпосередньо пов’язані з 

навчальним процесом у школі: 

 введення ЄДЕ при відсутності обов’язкового 

екзамену з фізики; 

 створення профільних шкіл не сприяє вивченню 

фізики у школі; 

 підготовка до ЄДЕ у школі суттєво зменшує 

здатність школярів до самостійної роботи. 

Відсутність досвіду самостійної роботи відчувається 

уже з перших днів вивчення фізики, математики та 

інших природничо-наукових дисциплін в медичному 

вузі. Вона проявляється в нездатності студентів до 

засвоєння вузівських природничо-наукових курсів, а 

також при проведенні лабораторних робіт. Щоб 

допомогти студентам засвоїти вузівський курс медичної 

та біологічної фізики, математики та інших дисциплін, 

слід вводити так звані вирівнюючі (пропедевтичні) 

курси, задачею яких є повторення інформаційного 

матеріалу середньої школи. А ще проблемним при 

вивченні фізики є те, що студенти не володіють 

знаннями відповідних розділів математики. Саме тому 

пропедевтичний курс з медичної та біологічної фізики 

повинен містити також і елементи математики. 

З метою мінімізації вищеперерахованих недоліків, на 

наш погляд, слід використовувати системний підхід у 

викладанні курсу медичної та біологічної фізики. Суть 

цього підходу полягає в чіткій структуризації задач та 

форм навчання та їх причинно-наслідкової 

нерозривності. Слід застосовувати наступні форми 

навчання: 

 теоретичний курс у формі лекцій; 

 теоретичний курс у формі інтерактивного семінару; 

 практичний курс у формі інструментального 

лабораторного практикуму; 

 практичний курс у формі віртуального 

комп’ютерного практикуму; 

 світоглядний курс у формі науково-освітнього 

семінару. 

Задачею теоретичного курсу у формі лекцій з 

мультимедійним супроводом є викладання 

фундаментальних аспектів фізики, що мають 

безпосереднє відношення до біології та медицини. В 

обмеженій кількості лекцій потрібно намагатися як 

можна ширше відобразити, наприклад, фізичні закони 

взаємодії між атомами та молекулами; фізичні основи 

походження електричних та механічних явищ в живій 

природі; аспекти термодинаміки відкритих систем, 

тощо. 

Задачею теоретичного курсу у формі інтерактивного 

семінару для груп студентів з мультимедійним 

супроводом є викладання основних законів фізики по 

ключовим розділам: механіка, електрика, оптика. В 

умовах інтерактивного семінару викладач може не 

тільки викладати матеріал, але й вести діалог зі 

студентами, обговорювати важкозасвоювані питання, 

стимулювати студентів до логічного мислення тощо. 

Основна задача практичного курсу у формі 

інструментального лабораторного практикуму полягає в 

стимулюванні теоретичного та практичного засвоєння 

студентами основ функціонування медичної апаратури, 

наочне знайомство з її влаштуванням. 

Метою практичного курсу у формі віртуального 

комп’ютерного практикуму є закріплення на практиці 

теоретичних знань основних законів фізики. 

Задачею світоглядного курсу у формі науково-

освітнього семінару є розширення кругозору студентів, 

перш за все  в області актуальних проблем біологічної 

та медичної фізики. 

Висновки. Таким чином, системний підхід полягає у 

викладанні фізики з оптимальним кінцевим результатом, 

розвитку у студентів-медиків самостійності в її 

вивченні, розповсюдженні фізичних знань на 

професійну освіту. Слід зазначити, що при вивченні 

фізики основним є не запам’ятовування знань, а їх 

глибоке засвоєння. Студенти не тільки повинні знати 

фізичну теорію, але й вміти успішно застосувати набуті 

знання. 

Системний підхід у викладанні курсу медичної та 

біологічної фізики дає змогу досягти такі педагогічні 

цілі: 

 формування у студентів навичок отримання 

медико-біологічної інформації з використанням 

сучасних технічних засобів та комп’ютерних технологій; 

 усвідомлення студентами того факту, що в основі 

функціонування живих систем та сучасних методів 

отримання медико-біологічної інформації лежать 

фізичні закони та явища; 

 формування у студентів впевненості, що фізичні 

методи медичної діагностики дуже важливі для 

розуміння фізіологічних механізмів функціонування 

живих систем; 

 стимулювання інтересу студентів до науково-

дослідницької роботи; 

 формування у студентів навичок розв’язання 

науково-практичних задач в сфері соціальної медицини. 

Таким чином, мета викладання курсу медичної та 

біологічної фізики в медичному вузі в тому  

формування у студента-медика стійкого переконання в 

нерозривному зв’язку його майбутньої професії з 

фундаментальною наукою, виховання потреби та вміння 

поглиблювати свої природничо-наукові знання протягом 

всього професійного життя. Така організація викладання 

сприяє реалізації компетентнісного підходу, 

фундаменталізації знань, а також прикладному 

характеру навчання студентів медичних вузів. 
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Постановка проблеми. Останні роки 

ознаменувалися бурхливим розвитком інтеграційних 

процесів в сфері економіки, освіти, науки і культури, які 

характеризують відносини України з 

західноєвропейськими країнами та СНД. У зв’язку з цим 

виникли нові перспективи взаємодії зі світовою 

науковою спільнотою, можливість розширення 

контактів між вузами України та інших країн як в галузі 

наукових досліджень, так і в сфері навчального процесу. 

Бум комп’ютеризації, який охопив економічну, 

фінансову, наукову та навчальну діяльність в нашій 

країні, відкрив широкий доступ до світових знань через 

систему Інтернет. Іноземна мова – це не тільки ключ до 

розуміння чужого народу та чужої культури, це шлях до 

безпосереднього спілкування. Спілкування між 

народами – це найважливіший фактор, що визначає 

розвиток політичних, наукових, технічних, економічних 

та культурних зв’язків. Найважливішим наслідком 

зростаючої свідомості є посилення мотивації у тих, хто 

повинен вивчати іноземну мову. Промисловості 

потрібна велика кількість фахівців, які можуть 

спілкуватися принаймні однією іноземною мовою, 

висловлювати свої думки, а також використовувати 

здобуті знання у професійній діяльності.  

 В цих умовах особливо зросла роль іноземної мови. 

На всіх конференціях, семінарах і симпозіумах з 

викладання іноземних мов, що відбуваються у різних 

країнах, підкреслюється важлива роль мови як одного з 

найважливіших засобів і джерел інформації. 

 Підвищення ефективності навчання іноземної мови, 

пошук нових навчальних технологій, розробка 

інноваційних підходів – це першочергове завдання, яке 

диктується вимогами сучасності. Уміння працювати з 

іншомовною літературою за фахом можна успішно 

формувати на заняттях з іноземної мови у інженерно-

педагогічному вузі. Протягом останнього десятиріччя в 

нашій країні значно виріс інтерес до вивчення іноземних 

мов і підтвердженням цьому є відкриття в багатьох вузах 

факультетів, на яких іноземна мова вивчається як 

спеціальність. Сьогодні спостерігається тенденція, коли 

запрошуються менеджери, економісти, інженери зі 

знанням однієї або двох іноземних мов. Це свідчить, що 

зростає попит на фахівців технічних та економічних 

спеціальностей з достатньо високим рівнем знань 

іноземної мови. Вищезазначене свідчить про те, що 

володіння іноземною мовоює невід’ємною складовою 

професійної компетентності фахівців з вищою освітою у 

різних напрямках підготовки і роблять їх 

конкурентоспроможними. Усе це обумовлює 

необхідність якісних змін у навчанні іноземним мовам 

студентів немовних вузів, особливо за інженерно-

педагогічним профілем, з метою покращення рівня знань 

студентів з іноземної мови і можливості її практичного 

використання у майбутній професійній діяльності. 

Мета статті. Отже, є підстави твердити, що 

переведення обов’язкового вивчення іноземних мов у 

інженерно-педагогічних та інших вузах на радикально 

нову систему навчання, пов’язану з впровадженням 

інтенсивних методів, потребує серйозних змін умов 

викладання. Тому найближчим часом удосконалення 

викладання іноземних мов, підвищення його 

результативності, неминуче буде йти переважно шляхом 

удосконалення існуючого підходу до навчання цієї 

дисципліни. Таке вдосконалення, звичайно, не виключає 

можливості використання окремих елементів 

інтенсивних методів, інших нетрадиційних способів 

навчання, що полегшують засвоєння великих обсягів 

нового мовного матеріалу і довели свою ефективність. 

Проте основний напрямок удосконалення повинен 

полягати не стільки в інкорпорації елементів різних 

Стаття розглядає теоретичні основи безперервної підготовки студентів інженерно-педагогічних 

спеціальностей з іноземної мови. Було зазначено, що у немовному вузі іноземній мові навчають тільки як 

засобу спілкування, що реалізується в мовленні тому, що викладання у немовному вузі більшою мірою 

обумовлено професійними потребами випускників. Основний  напрямок удосконалення навчання полягає не 

стільки у  взаємодії елементів різних нетрадиційних методів викладання іноземних мов у інженерно-

педагогічному вузі, скільки у співвідношенні прогресивних методик навчання.  

Ключові слова: безперервний, навчання, інженер-педагог, прогресивні методи, спілкування, випускники, 

співвідношення. 
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нетрадиційних підходів у викладанні іноземних мов у 

немовному вузі, скільки в співвіднесенні прогресивних 

методик навчання різноманітних аспектів мови, що 

потребує узагальнюючих методичних досліджень.  

Виклад основного матеріалу. Проблемі навчання 

іноземній мові студентів немовних вузів присвячено 

багато робіт різних науковців: Й.Берман, І. Бим, І. 

Зимньої, М. Ляховицького, Е. Шубіна та інших. 

Подальше дослідження цієї проблеми сучасними 

мовознавцями, методистами пояснюється зростаючою 

роллю іноземної мови в професійній діяльності фахівців. 

Зрозуміло, що навчання іноземним мовам у 

технічних навчальних закладах суттєво відрізняється від 

навчання у мовних вузах. Порівнюючи навчання у 

мовному і немовному вузах, засновник напрямку 

методики навчання іноземних мов у немовних вузах, 

І.Бім, вважає, що у мовних вузах мову опановують як 

засіб спілкування і вивчають її як систему засобів 

вираження. У немовних вузах мові навчають тільки як 

засобу спілкування, що реалізується в мовленні. 

Теоретичні відомості використовуються тільки тією 

мірою, в якій вони можуть допомогти опануванню 

мовою. [1, c. 119] Аналізуючи його дослідження, 

звернемо увагу на виділені ним такі особливості 

навчання іноземним мовам у немовних вузах. 

По-перше, це практична спрямованість навчання. 

Навчання у технічних та немовних вузах відрізняється 

чіткою практичною спрямованістю та предметністю. 

Студенти опановують іноземну мову як засіб для 

отримання додаткової інформації зі свого фаху. Вони 

навчаються не тільки іноземній мові як такій, але й 

прийомам роботи з іноземною спеціальною літературою, 

спеціальною лексикою, системою позначень та 

специфічними для закордонного досвіду поняттями. Це 

стає можливим тільки завдяки тісному зв’язку навчання 

іноземній мові з навчанням профільним предметам. У 

процесі навчання студент не тільки опановує мову і 

лексику як її складову, але й учиться використовувати її 

в якості дійового засобу отримання необхідної 

інформації з спеціальності.  

По-друге, це послідовний характер навчання у 

немовному вузі. Будучи продовженням шкільного 

навчання, курс навчання у вузі спирається на знання, 

уміння й навички, отримані студентом у школі. 

По-третє, це високий рівень узагальненості. Якісна 

особливість навчання у немовному вузі полягає в тому, 

що отриманні знання з мови на основі узагальнень 

формуються у спрямовану функціональну систему. 

Психологічні особливості студентів дозволяють зробити 

це з більшим рівнем узагальненості, ніж це має місце у 

школі. Навчання мові повинно бути представленим не як 

проста серія знань, а як серйозний курс навчання, що 

визначається не тільки своїми чіткими цілями і 

завданнями, але й характерними для вищої школи 

прийомами опанування матеріалу.По-четверте, це 

підвищення значення самостійної роботи. Це полягає у 

тому, що потрібно пояснити студенту, що “навчити” 

мові не можна. Мові можна тільки навчитися. 

Опанувати мову – це означає навчитись автоматично 

використовувати мовні засоби в мовленні, а навички 

можуть бути сформовані тільки за умови активної 

навчальної діяльності самого студента. Роль викладача 

полягає в тому, щоб зробити навчальну роботу студентів 

цілеспрямованою, полегшити йому шлях засвоєння 

матеріалу. Обов’язковою є вольова, зосереджена, 

наполеглива праця студента, без якої опанувати мову 

неможливо. Зважаючи на жорстку обмеженість у 

навчальному часі, серйозність цілей навчання, а також 

враховуючи психологічні особливості студента та 

обов’язкову умову інтенсивності вправ для опанування 

мовою, основну кількість тренувальних вправ потрібно 

перенести на самостійну роботу. Основні зусилля 

викладача повинні бути зосередженні на прийомах 

раціонального пояснення, на контролі виконання 

завдань, на коректуванні результатів роботи.  

По-п’яте, це особливості співвідношення видів 

мовленнєвої діяльності. Цілі та завдання навчання у 

немовному вузі та специфіка опанування мовленнєвими 

навичками визначають особливості співвідношення 

формуючих навичок та умінь усного мовлення та 

читання. Оволодіння навичками усного мовлення, 

зокрема навичками говоріння, вимагає затрат часу на 

виконання тренувальних вправ. За певний час навчання 

студент може оволодіти відносно невеликим обсягом 

лексичного та граматичного матеріалу в усному 

мовленні, проте обсяг пасивного словникового запасу 

пасивного граматичного матеріалу в плані читання буде 

значно більшим. Враховуючи взаємно позитивний вплив 

розвитку навичок усного мовлення та читання, характер 

цілей навчання та особливості побудови навчального 

процесу вказують на доречність для курсу навчання 

іноземній мові у немовних вузах несумісного 

паралельного розвитку навичок та умінь усного 

мовлення та читання [5, c. 32]. 

Ми також можемо виділити ще декілька характерних 

особливостей навчання іноземній мові у немовному вузі. 

Однією з них є короткий термін курсу вивчення 

іноземної мови для студентів технічних та інженерно-

педагогічних спеціальностей, що на жаль не дає 

можливості повною мірою охопити весь спектр 

професійно спрямованого та базового навчального 

матеріалу. Оскільки навчання іноземній мові, згідно, з 

навчальним планом, відбувається на двох перших 

курсах, то відсутність предмета іноземної мови на 

наступних курсах аж ніяк не сприяє подальшому 

розвитку іншомовної комунікативної компетенції. 

Загальновідомий факт, що набуті знання, вміння й 

навички з іноземної мови, які тривалий час (у цьому 

випадку – три роки: 3, 4, 5 курси) не використовуються 

на практиці, швидко забуваються. 

Другою особливістю є доступність навчального 

матеріалу, який має бути зрозумілий студентам. Тут 

важливо пам’ятати, що студенти технічного, або 

інженерно-педагогічного напряму навчання можуть не 

мати здібностей до вивчення іноземної мови або мати не 

достатньо розвинені здібності, оскільки їх першим 

захопленням були і є фахові дисципліни, що пояснює їх 

вступ до немовного вузу. Це зобов’язує викладача 

дотримуватись послідовності та безперервності 

навчання іноземній мові, починаючи з базових загальних 

знань з іноземної мови і поступово переходячи до 

спеціалізованого матеріалу, який є вже відомим 

студентам з фахових дисциплін, правильно підбирати 

певні методи і прийоми здійснення процесу навчання, 
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розвивати здібності до вивчення іноземної мови, 

підвищити мотивацію навчання [7, c. 35]. 

Ще однією особливістю є інтеграція філологічних та 

технічних знань, останні надають іноземній мові 

предметності, професійної спрямованості. Так, із 

закінчення базового навчання іноземній мові 

розпочинається новий етап навчання – введення у сферу 

іншомовного спілкування зі спеціальності, що 

передбачає опанування професійно-спрямованого 

граматичного і лексичного матеріалу, під час якого 

фахові знання знаходять своє відображення в іноземній 

мові.  

Щодо самостійної роботи хотілось б відмітити, що 

хоча важливість самостійної роботи передбачається 

навчальними програмами, на жаль, не завжди 

спостерігається свідоме ставлення студентів до її 

виконання. Значним недоліком у цьому плані є також 

недостатність навчальних спеціалізованих підручників, 

за якими можна здійснювати самоконтроль.  

Під час навчання іноземній мові студенти повинні 

оволодіти не тільки певною сумою знань з галузі 

фонетики, лексики та граматики, але також навичками й 

уміннями в усному мовленні, читанні та письмі, без яких 

неможливе використання іноземної мови як засобу 

спілкування. Оволодіння навичками і вміннями в умовах 

відсутності мовного оточення значно ускладнюється.  

Говорячи про знання, вміння й навички з іноземної 

мови, якими потрібно оволодіти за період навчання у 

немовному вуз, хотілось би чіткіше визначити рівень 

розвитку іншомовної комунікативної компетенції як 

кінцевого результату навчання мови для фахівця 

інженерно-педагогічного профілю вищого навчального 

закладу. Загально прийнято виділяти три рівні: 

мінімальний, середній, максимальний. Метою основного 

курсу навчання іноземної мови у немовному вузі може 

бути тільки досягнення мінімального рівня розвитку 

іншомовної комунікативної компетенції. 

З одного боку, ми погоджуємось із цією думкою, 

оскільки за відведений термін навчання (в середньому 2 

роки по 2 години на тиждень) та недостатній рівень 

шкільної підготовки з іноземної мови реально досягти 

тільки мінімального рівня розвитку комунікативної 

іншомовної компетенції, з іншого боку обмеженість цим 

рівнем суперечить сучасному соціальному замовленню. 

Якщо звернутись до загальноєвропейських стандартів 

володіння іноземною мовою, то ми дізнаємось, що 

мінімальний рівень (А 2) передбачає: 

–   здатність розуміти речення і часто вживані 

вислови, пов'язані з безпосередньо знайомими сферами 

(напр., інформація про особу і сім'ю, покупки, робота, 

близьке оточення);  

– вміння порозумітись у простих, рутинних 

ситуаціях, де йдеться про простий і прямий обмін 

інформацією про відомі речі;  

– вміння простими засобами описати власне 

походження, освіту, безпосереднє оточення і речі 

безпосередньої необхідності; 

Середній рівень (В 2) за загальноєвропейським 

стандартам володіння іноземною мовою передбачає: 

– здатність розуміти основний зміст складних 

текстів до конкретних та абстрактних тем; розуміння 

фахових дискусій у власній галузі;  

– вміння порозумітися настільки спонтанно і 

вільно, щоб вести спонтанну розмову з носіями мови без 

великих зусиль з обох боків; 

– уміння чітко й деталізовано висловлюватися до 

широкого спектру тем, висловлювати думку щодо 

актуальних питань, обґрунтувати недоліки й переваги 

різних можливостей [8, c. 89]. 

Отже, з вищенаведеної інформації стає очевидним, 

що набуття мінімального рівня володіння іноземною 

мовою за загальноєвропейськими стандартами не 

відповідає меті навчання іноземній мові у немовному 

вузі , оскільки вона передбачає вивчення мови не тільки 

на побутовому, культурологічному, а й професійному 

рівні, формування комунікативних навичок у сферах 

професійного та ситуативного спілкування в усній та 

письмовій формах. Досягнення середнього рівня, який 

включає професійну спрямованість іноземної мови, є до 

сьогодні неможливим через недостатній, а також різний 

рівень знань з іноземної мови випускників шкіл та 

нетривалий термін навчального курсу іноземної мови у 

немовному вузі. Ця суперечність ще раз доводить 

актуальність піднятої проблеми, і вимагає пошуку нових 

підходів щодо її вирішення, якщо ми хочемо рівнятись 

на європейські освітні стандарти і випускати 

висококваліфікованих фахівців з гарними знаннями 

іноземної мови.  

Основні цілі іншомовної підготовки, як правило, 

висувають опанування студентами загальної і 

спеціальної лексики, формування навичок роботи з 

іноземною спеціальною літературою, розвиток навичок 

читання та усного мовлення іноземною мовою. 

Навчання в технічному вузі відрізняється чіткою 

практичною спрямованістю та предметністю, а також 

взаємозв'язком з майбутньою інженерно-педагогічною 

спеціальністю. Як навчальна дисципліна іноземна мова є 

безпредметною, оскільки є засобом формування, 

формою здійснення та вираження думки про об'єктивну 

дійсність, чиї властивості й закономірності є предметом 

інших дисциплін. Основним засобом організації 

комунікативно-пізнавальної діяльності студентів, 

формою навчання і його метою є спілкування; з позиції 

ефективності засвоєння навичок мовлення та читання 

іноземною мовою необхідна постійна інтенсивна робота 

студентів, що в умовах жорстких обмежень аудиторного 

навчального процесу в часі вимагає ефективної 

організації самостійної роботи студентів; послідовний 

характер навчання: будучи продовженням шкільної 

освіти, даний курс спирається на знання, вміння і 

навички, набуті студентом у школі, що стає причиною 

початковою різнорівневою підготовленістю студентів, 

відносно невисокої підготовки більшості студентів на 

початковому етапі.  

Несформованість професійної спрямованості 

студентів першого курсу призводить або до зовнішньої 

мотивації навчання іноземної мови (вимоги програми, 

престиж), або пов'язану з дозвіллям, культурним та 

розумовим розвитком; невираженість професійних 

інтересів студентів технічних спеціальностей до 

опанування іноземної мови, нерозуміння її ролі у 

професійному становленні.  

Отже, підсумовуючи вищесказане та враховуючи 

власні спостереження, можемо відмітити, що до 
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специфіки навчання іноземній мові студентів інженерно-

педагогічних вузів належить професійна спрямованість 

курсу іноземної мови у відповідності до обраного 

студентами фаху, а саме визначення тематики усного, 

писемного мовлення та читання в суворій відповідності 

до фаху, обмежений термін навчання іноземній мові, 

тривала перерва між закінченням курсу іноземної мови і 

можливим практичним застосуванням знань з іноземної 

мови під час професійної діяльності, різний рівень знань 

іноземної мови на початковому етапі, незважаючи на те, 

що шкільні програми передбачають однаковий підхід 

щодо вивчення іноземної мови, але через різні причини 

рівень володіння іноземною мовою, як правило, 

відрізняється. Досягнення мінімального рівня розвитку 

іншомовної комунікативної компетенції як кінцевого 

результату навчання мови, відповідний вибір методів, 

прийомів та форм роботи на заняттях з іноземної мови, 

які враховують рівень попередньої підготовки студентів 

та професійну спрямованість курсу іноземної мови 

також є особливостями вивчення мови. Міжпредметні 

зв'язки пояснюють той факт, що зміст навчання 

іноземній мові обов'язково повинен бути пов'язаний зі 

змістом професійної підготовки студентів інженерно-

педагогічних спеціальностей. Іноземна мова 

інтегрується з іншими предметами професійної 

підготовки, загально професійними та спеціальними 

циклами.  

Необхідно зазначити, що важливість самостійної 

роботи посилюється невеликою кількістю аудиторних 

занять та необхідністю щоденної роботи над мовою 

задля вироблення відповідних навичок й умінь з 

іноземної мови, невисокий рівень мотивації навчання 

іноземній мові на початковому етапі, відсутність 

інтересу або здібностей до іноземної філології; 

можливість використання рефлексивних процесів 

розумової діяльності, яка проявляється у використанні 

навичок і умінь, набутих на фахових предметах, під час 

опанування іноземною мовою. 

Висновки. Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, 

що в результаті проведеного дослідження нами 

визначені особливості навчання іноземній мові студентів 

інженерно-педагогічних спеціальностей. Ці знання 

дають нам можливість виявити проблемні питання в 

навчанні іноземній студентів і знайти шляхи їх 

вирішення. Саме це є завданням нашого подальшого 

дослідження. 
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THEORETICAL BASIS OF CONTINUOUS TRAINING OF STUDENTS OF ENGINEERING AND PEDAGOGICS 

SPECIALITIES IN FOREIGN LANGUAGE 

The article deals with the theoretical basic principles of continuous foreign language training at engineering-pedagogics 

higher education institutions. It was mentioned in the article that at a non-language higher education institution foreign 

languages are taught just like a way of communication that finds its realization in speech because its training is determined by 

professional needs of the graduates. The main direction of the foreign language training improvement consists not only in the 

cooperation with different foreign language non-traditional training methods at engineering-pedagogics higher education 

institutions, but also in correlation with some progressive training methods.  
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день 

комп’ютерні технології входять в будь-яку сферу 

людської діяльності, роблячи роботу не лише швидшою, 

а й простішою. Не винятком є і навчання. Зараз 

дистанційна освіта вводиться майже в кожен вищий 

навчальний заклад в Україні, а за кордоном її 

впроваджено в кожному навчальному закладі, незалежно 

від його рівня акредитації. Усе це дає змогу економити 

час як студентів, так і викладачів.  

Такий вид освіти підтримує не лише Міністерство 

освіти України, але й самі студенти та викладачі. 

Студенти ґрунтують свою думку на тому, що вищу 

освіту тепер можна отримати, сидячи вдома, при цьому 

виконуючи усі необхідні завдання. Вагомим є і той 

аргумент, що дистанційна освіта дозволяє поєднувати 

навчання з роботою без значних втрат та недоліків.  

Безумовно, засоби дистанційної освіти можна 

успішно застосовувати під час засвоєння теоретичних 

дисциплін, але що робити тим, хто безпосередньо 

повинен відвідувати навчальний заклад, наприклад 

студентам факультету фізичного виховання, для 

засвоєння практичного матеріалу та здачі нормативів?  

Зважаючи на викладене, ми поставили собі за мету 

виявити можливості впровадження дистанційної освіти у 

процес фізичного виховання студентів. 

Відповідно до мети сформульовано основні 

завдання статті: 1. Охарактеризувати основні програми, 

можливі для використання у процесі дистанційної освіти 

у фізичному вихованні. 2. Визначити позитивні та 

негативні сторони дистанційної освіти у процесі 

фізичного виховання студентів. 

Виклад основного матеріалу досліджень. 

Навчаючись на факультеті фізичного виховання, 

студенти не лише повинні здавати нормативи, але й 

щодня ходити на тренування. Проте в даному випадку 

дистанційна освіта теж можлива.  

Спочатку необхідно з’ясувати, що собою являє 

дистанційна освіта. Уже з назви можна здогадатися, про 

що йде мова. Так, дистанційна освіта – це перш за все 

можливість освоювати матеріал вдома, без потреби 

щоденного відвідування навчального закладу. ДО 

дозволяє студентам самостійно вибирати зручний для 

навчання час, проте деякі обмеження є. Незважаючи на 

те, що студент не зобов’язаний відвідувати усі лекції та 

семінари згідно з встановленим графіком, він повинен 

надсилати виконані завдання у чітко встановлений для 

цього час [8].  

На заході більшість країн (США, Канада, Бельгія, 

Великобританія тощо) створюють on-line класи, які є 

аналогом повноцінної навчальної аудиторії з викладачем 

та студентами, проте кожен з них знаходиться у себе в 

дома, або в іншому місці, і за допомогою спеціальних 

програм зв’язується один з одним. Такі on-line класи 

проводять заняття зранку, вдень або ввечері, тому кожен 

студент має змогу самостійно вибрати зручний для себе 

час [8].  

Багато хто плутає дистанційне навчання із заочним, 

проте, слід пам’ятати, що це зовсім різні речі. Заочне 

навчання має одну і ту ж саму програму для всіх – це і 

курс занять та завдань, курсові та дипломні роботи, 

іспити тощо. Що стосується дистанційної освіти, то в її 

основі лежить індивідуальний підхід до кожного 

студента. Студент не лише отримує фахові знання, але й 

має змогу засвоїти технологічні навики (під час роботи з 

комп’ютерами, фото- та відеокамерами тощо), а також 

навчитися самостійно шукати необхідну інформацію, 

«фільтрувати» її, вибираючи лише найнеобхідніше. До 

того ж, ми маємо поєднання свободи і контролю. Якщо 

свобода проявляється у можливості самостійно 

створювати свій графік навчання, то контроль – у 

необхідності вчасно надсилати виконані завдання [8]. 

Завдяки різним програмам та технологіям викладач 

або тренер може в онлайн режимі спостерігати за 

виконанням більшості завдань своїми студентами. 

Програм є безліч, проте ми поговоримо про найбільш 

відомі.  

Viber та Skype. Файлообмінних програм, що 

дозволяють безкоштовно спілкуватися в онлайн режимі 

є безліч, однак ці дві найбільш популярні. Принцип їх 

роботи однаковий – за наявності підключення до мережі 

У статті проаналізовані та систематизовані погляди науковців на формування економічної 

компетентності фахівців неекономічного профілю. З’ясовано, що дослідження з даної тематики ведуться в 

двох напрямках: для фахівців непромислової і промислової сфер. Виявлено, що проблема формування 

економічної компетентності фахівців промислової сфери не є достатньо розробленою, шляхи розв’язання цієї 

проблеми для фахівців конкретної промислової галузі практично не означені. Визначено напрямок подальших 

досліджень – формування економічної компетентності фахівців конкретної промислової галузі 

Ключові слова: дистанційна освіта, фізичне виховання, студенти. 
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Інтернет можна робити дзвінки та відео-дзвінки з одним 

або з декількома учасниками [2, 3]. Окрім цього 

програми дозволяють обмінюватися повідомленнями, 

фотографіями та відео. Для цього студентам та 

викладачеві необхідно зареєструватися у даній програмі, 

долучити один одного в друзі та у налаштуваннях 

дозволити активний обмін документами. Студенти 

зможуть записувати виконані ними вправи на відео, та 

надсилати викладачеві, або ж за допомогою відео-

зв’язку показувати виконання вправ в онлайн-режимі. В 

останньому випадку викладач має можливість оцінити 

свого студента, одразу виказавши йому свої зауваження, 

та виправивши його недоліки.  

Зі всіх програм лише Viber та Skype дозволяють 

проводити відео-урок в онлайн-режимі. Ці дві програми 

мають як мобільні, так і комп’ютерні версії, що дозволяє 

бути «на зв’язку» цілодобово. До недоліків відносимо 

те, що за відсутності мережі Інтернет, або при поганому 

зв’язку – спілкування стає неможливим. На перевірку 

надісланих документів викладачеві доведеться затрачати 

багато часу. Окрім того, постає проблема збереження 

отриманої документації, оскільки програмної пам’яті 

комп’ютера не вистачить для збереження великої 

кількості відео-, аудіо матеріалів та документів, 

надісланих студентами.  

Соціальні мережі. На теренах нашої держави 

популярними соціальними мережами є ВКонтакте, 

Одноклассники та Facebook [4, 5, 6]. З їх допомогою 

можна робити дзвінки та відео-дзвінки, обмінюватися 

текстовими, аудіо- та відео-файлами, об’єм яких не 

перевищує 200Мб. Програма Facebook у мобільній версії 

має додаток – Messenger, який дозволяє безкоштовно 

дзвонити до друзів, що мають цю ж програму. Якщо на 

обох смартфонах (викладача та студента) вмонтована 

фронтальна камера, то можна здійснювати і відео-

дзвінки. Однак, такий тип спілкування буде доречним 

лише при проведенні лекцій, або опитувань в онлайн 

режимі, бо студент навряд чи зможе тримати смартфон і 

виконувати нормативи одночасно.  

E-mail. Електронна адреса дозволяє обмінюватися 

документами різних форматів. Для цього створені 

спеціальні файлообмінні додатки (для кожної програми 

різні), які допоможуть отримувати, відправляти та 

зберігати усі документи безпосередньо на вашому 

сервері. Електронна пошта дозволяє обмінювати аудіо-, 

відео-файлами та текстовими документами, однак не дає 

змоги здійснювати відео- та аудіо-дзвінків в онлайн-

режимі. Значною перевагою електронної пошти перед 

усіма іншими програмами є чітке структурування, 

збереження та використання отриманих та надісланих 

документів. На власному ресурсі ви можете створювати 

папки, сортувати та відбирати матеріали так, як вам 

заманеться, без необхідності попередньо зберігати 

документ на комп’ютері.  

Файлообмінники. Сервери досить обмежені за своїм 

призначенням. Вони дозволяють одній особі відправити 

документ, а іншій, маючи в наявності спеціальний код, 

його отримати [1]. У більшості систем період зберігання 

документів обмежений – від кількох хвилин до кількох 

годин. Те саме стосується і об’єму документів – кожен 

файлообмінник встановлює свій максимум. Це залежить 

від типу самого файлообмінника. Ці ресурси 

знадобляться у тому випадку, коли буде необхідно 

відправити великий відеофайл, що не «поміститься» на 

інших сайтах.  

Розкриваючи суть основних програм, можливих для 

використання дистанційно, слід наголосити на перевагах 

та недоліках дистанційної освіти. Значною перевагою 

дистанційної освіти є те, що студенти та викладачі, 

виконуючи завдання, можуть не відвідувати навчальних 

заклад, а також мають вільний графік занять. 

Недолік полягає у тому, що не завжди викладач може 

переконатися у достовірності виконаних вправ та 

завдань студентом. При онлайн-конференції викладач 

може безпосередньо опитувати студентів, проте при 

виконанні письмових завдань немає стовідсоткової 

гарантії того, що студент виконував усе самостійно.  

До того ж, якщо теоретичну частину навчання і 

можна перевести у дистанційну форму, то практична 

частина, особливо етап ознайомлення та засвоєння 

навиків потребує безпосередньої присутності викладача. 

Так, наприклад, командні ігри вимагають наявності 

кількох гравців на ігровому майданчику, що є 

неможливим під час онлайн-уроку. Звісно ж, розвиток 

сучасних технологій, а тим паче мережі Інтернет 

дозволяє знаходити тренінги та відео-уроки, однак, це 

ще не гарантія того, що студентові вдасться самостійно 

освоїти практичний матеріал, лише переглянувши відео. 

Припустимо, що студент ознайомився як кидати м’яч в 

кошик в баскетболі, то це не означає, що він зможе на 

практиці закинути м’яч в кошик. До того ж, де взяти 

м’яч, кошик, спортивний зал чи майданчик? У даному 

випадку без консультації викладача та відвідування 

навчального закладу обійтися практично неможливо. 

Тобто, у дистанційну форму навчання напевно можна 

перевести лише теоретичну частину – вивчення правил 

та техніки виконання, загальних положень тощо.  

Для додаткового засвоєння практичного матеріалу 

викладач зможе записувати відео-уроки, розміщуючи їх 

в системі МУДЛ, або на спеціально створеному для 

даного типу навчання ресурсі – спеціальному сайті, 

присвяченому тій чи іншій дисципліні, або курсу в 

цілому. Проте це потребуватиме від викладача певних 

вмінь, а також великих затрат часу. 

Однак дистанційна освіта найбільш прийнятна для 

нормального, динамічного, технологічно-розвиненого, 

заможного (при наявності смартфона, ноутбука, 

постійного доступу до інтернету), соціально-правового, 

некорумпованого, громадянського суспільства. Вона 

допустима передусім, коли ті, хто навчається, мають в 

своїй країні суспільну перспективу, а тому відповідальні 

в своїй освіті, тобто люди навчаються дистанційно, бо 

мають в цьому потребу [7]. Одним словом, дистанційна 

освіта добре діє там, де студент бігає за знаннями і 

турбує викладача, який може допомогти в набутті цих 

знань. 

А ще в дистанційній освіті є така проблема, як 

забезпечення авторського права: хтось викладе свої 

оригінальні лекції чи інші матеріали, а на другому кінці 

країни не вельми талановиті й обізнані, але спритні і 

заможні, нахраписті викладачі подадуть це як свій 

доробок (це звичайно ж, плагіат) [7]. 

Висновки. 1. Основними програми, що дозволяють 

обмінюватися інформацією між викладачем і студентам 
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дистанційно є: E-mail, соціальні мережі, Viber та Skype, 

файлообмінники. 2. Дистанційному навчанню властивий 

вільний часовий графік, розширені можливості 

спілкування з викладачем із застосовуванням засобів 

інформаційних технологій. 3. До недоліків 

дистанційного навчання слід віднести – відсутність 

повного контролю навчання, значні матеріальні затрати 

(придбання комп’ютера, доступ Інтернету, тощо) та 

великі витрати часу викладача у ході підготовки 

дистанційного курсу та для перевірки завдань. 

Перспективи досліджень. В подальшому плануємо 

розробити дистанційні курси для спортивно-

педагогічних дисциплін та перевірити їх ефективність у 

практичній діяльності.  
Література 

1. Файлообминник [Електронный ресурс] – Режим 
доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/ 

2. Viber [Електронный ресурс] – Режим доступу: 
http://uk.wikipedia.org/wiki/ ; 

3. Skype[Електронный ресурс] – Режим доступу:  
http://uk.wikipedia.org/wiki/ ; 

4. ВКонтакті [Електронный ресурс] – Режим доступу: 
http://uk.wikipedia.org/wiki/ ; 

5. Odnoklassniki.ru [Електронный ресурс] – Режим доступу: 
http://uk.wikipedia.org/wiki/  ; 

6. Facebook [Електронный ресурс] – Режим доступу: 
http://uk.wikipedia.org/wiki/ ; 

7. http://soroka.ternopil.ua/news/4988-dystantsiina-osvita-
teper-i-dlia-ternopolian.html; 

8.  Що таке дистанційне навчання?. [Електронный ресурс] – 
Режим доступу: 
http://dist.knteu.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=75&Itemid=165 

 
Reference 

1. Fayloobminnik [Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupu: 
http://uk.wikipedia.org/wiki/ 

2. Viber [Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupu: 
http://uk.wikipedia.org/wiki/ ; 

3. Skype[Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupu: 
http://uk.wikipedia.org/wiki/ ; 

4. VKontaktI [Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupu: 
http://uk.wikipedia.org/wiki/ ; 

5. Odnoklassniki.ru [Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupu: 
http://uk.wikipedia.org/wiki/ ; 

6. Facebook [Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupu: 
http://uk.wikipedia.org/wiki/ ; 

7. http://soroka.ternopil.ua/news/4988-dystantsiina-osvita-
teper-i-dlia-ternopolian.html; 

8. Scho take distantsIyne navchannya?. [Elektronnyiy resurs] – 
Rezhim dostupu: 
http://dist.knteu.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=75&Itemid=165 

 
. 

Slota Kh.V., 

Student, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University; by_Slota@yahoo.com. 

Lavrin H.Z., 

Candidate of science in physical education and sport, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, 

maximov@bigmir.net. 

Ukraine, Ternopil 

PROSPECTS FOR DISTANCE LEARNING IN STUDENTS PHYSICAL EDUCATION  
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Постановка проблемы. Одной из форм организации 

учебного процесса в высших учебных заведениях 

названа самостоятельная работа студентов. 

Совершенствование организации самостоятельной 

работы студентов в современных условиях является 

одной из основных проблем учебного процесса, куда 

включается и домашнее чтение, ввиду 

самостоятельности студента при его выполнении. 

Национальная доктрина развития образования и 

науки в Украине в XXI столетии предусматривает учет 

индивидуальных особенностей студентов, приобщение 

их к самообразованию, развитие у них обучаемых 

способностей к самопознанию. В психолингвистике 

принцип индивидуализации определен как 

необходимость учитывать индивидуальные различия в 

процессе учебной деятельности. Принцип 

индивидуализации учитывает не только 

индивидуальные особенности личности, но и интерес 

студента, уровень, в данном случае литературной 

подготовленности, ценностную ориентацию личности, 

выявление и развитие творческого потенциала. Опора в 

преподавании на принцип индивидуализации дает выход 

к овладению самостоятельной работой, не только 

управляемой, но и творческой. 

Актуальность проблемы. Самостоятельная работа 

студентов по иностранному языку в инженерно-

педагогическом вузе – это особенная форма 

самообразования. Она имеет универсальный характер и 

может помочь выучить иностранный язык, как важный 

профессиональный элемент современного инженера-

педагога, поспособствовать развитию умений 

автономного получения знаний и формированию 

информационной культуры на иностранном языке. 

Введение новых государственных образовательных 

стандартов привело к тому, что значительная часть 

работы по освоению учебного материала переносится на 

внеаудиторные занятия студентов. 

Важность самостоятельного чтения определяется 

также и тем, что это непосредственный шаг к 

производственной деятельности, с которой 

сегодняшнему студенту, а завтрашнему специалисту 

придется встретиться на различных объектах народного 

хозяйства. Многолетний опыт работы показывает, что 

знания, которые получены студентом самостоятельно, 

личными размышлениями и действиями, будут наиболее 

крепкими. Известный педагог В.Сухомлинский писал: 

"Осмысление знаний студента всегда связано с его 

самостоятельной работой". Поэтому формирование 

специалиста нового типа невозможно без 

целенаправленной организации самостоятельной работы 

студента. Развитие творческих начал возможно только в 

условиях учебного процесса, целенаправленно 

активизирующего самостоятельную деятельность 

студента, а достижение его высокого 

квалификационного уровня и сохранение этого уровня 

при современных темпах развития науки и техники 

можно обеспечить, вооружив будущего специалиста 

навыками самостоятельной работы. В связи с этим 

необходимо рассматривать самостоятельную работу не 

только как обязательный вид учебной деятельности 

студента, но и как эффективный способ обучения. 

Постановка задачи. В данной статье сделана 

попытка усовершенствовать организацию 

самостоятельной работы студентов при помощи 

домашнего чтения на английском языке в неязыковом 

вузе. 

Изложение основного материала. Самостоятельная 

работа студентов наиболее полно может осуществляться 

во внеаудиторное время, а это время выполнения 

домашнего чтения, которое также называют и 

"внеаудиторным чтением", осуществляющееся 

индивидуально. 

Домашнее чтение – это один из видов организации 

чтения в учебных целях и аспект практического курса 

иностранного языка. Как таковое оно заслуживает 

отдельного методического осмысления ввиду присущих 

ему характерных черт. 

Домашнее чтение является специфическим 

автономным аспектом учебной деятельности и обладает 

в качестве такового внутренними закономерностями по 

овладению им, связями с другими аспектами и мощным 

обучающим и обще-развивающим потенциалом. Для 

В данной статье сделана попытка усовершенствовать организацию самостоятельной работы будущих 

инженеров-педагогов при помощи домашнего чтения, как одного из видов организации чтения в учебных 

целях и аспекта практического курса иностранного языка. В статье определены необходимые условия, для 

того чтобы внеклассное чтение имело положительный результат на занятиях. В статье представлены 

примеры лексических, фонетических, предтекстовых и послетекстовых упражнений для контроля 

результатов домашнего чтения.  

Ключевые слова: самостоятельная работа, домашнее чтение, лингвистический кругозор, пересказ, 

лексические упражнения, словарь, индивидуализация, производственная деятельность.  
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правильной организации домашнего чтения, исходя из 

этих особенностей, требуется специальный отбор 

учебного материала, планомерная усложненность 

заданий и соответствующая специфике и возможностям 

предметная разработка, соотношение формально-

учебных операций с раскрытием и усвоением идейно-

содержательной стороны художественного и 

специального текста как явления культуры [2, с. 20]. 

Будучи самостоятельно выполняемым видом работы, 

домашнее чтение не означает полное отсутствие 

руководящей роли преподавателя. Преподаватель 

разрабатывает комплекс подходов, методов, форм и 

способов, направленных на организационно-

методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов, вовлечение их в самостоятельную учебную 

деятельность, развитие в них желания искать решение в 

переводе сложных текстов. 

Основными составляющими при организации 

домашнего чтения и проведения является доступность, 

стимулирование студентов к ее выполнению и 

сообщение студентам о методах контроля результатов 

их работы. 

Доступность материала домашнего чтения 

обеспечивается продуманным выбором предлагаемой 

литературы, сложность которой не должна превышать 

уровня подготовленности студента. 

Шкала сложности литературы следующая: 1) сильно 

адаптированные материалы; 2) мало адаптированные 

материалы; 3) аутентичные произведения. Книги для 

домашнего чтения должны быть легче по своему языку, 

чем тексты учебника. Текстам, предлагаемых книг 

должна быть присуща языковая доступность, 

повторяемость лексики, богатая информативность. 

В центре идейной проблематики стоят вопросы 

реформирования личности в семье и обществе, 

патриотизм и интернационализм, 

лингвострановедческие сведения. 

Для стимулирования работы студентов над 

заданиями по домашнему чтению преподаватель 

разъясняет, что в ходе выполнения этих заданий 

преследуются такие цели: 

– Осознать необходимость в самоконтроле и 

самооценке своих знаний; 

– выработать критическое отношение к 

прочитанному материалу; 

– обрести уверенность в том, что студент способен 

самостоятельно разбираться в иностранном тексте; 

– создать многостороннее представление о слове, о 

его комбинаторных возможностях;  

– расширить лингвистический кругозор студента. 

При возникновении сложностей студенты учатся 

проявлять выдержку, находчивость, мобилизовать все те 

знания, которые были приобретены в прошлом году и 

будут использованы теперь. 

Если студент не может решить вопрос сам, то он 

может обращаться к преподавателю за консультацией 

как методического, так и лингвистического характера 

(помощь в переводе, рекомендации о справочной 

литературе) [4, с. 48]. 

При этом рекомендуется пользоваться толковым, 

энциклопедическим, фразеологическим словарями, 

словарями синонимов, антонимов, которые известны 

меньше, чем двуязычные переводные словари. Словарь 

всегда нужен в работе над языком, но при 

самостоятельной работе по домашнему чтению эта 

необходимость обострена. Ведь словарь при всем своем 

несовершенстве – это клад языковых знаний, о чем 

говорят многие мастера слова. 

В нашем случае я имею в виду словарь – важнейший 

языковой справочник, но не все умеют его использовать 

полностью. В самостоятельной работе по домашнему 

чтению умение пользоваться словарем приобретает 

первостепенное значение: подсказать перевод слова 

некому. 

Контроль как завершающий этап домашнего чтения 

указывает на взаимосвязи аудиторного чтения и чтения 

внеаудиторного, состоящие в том, что качество второго 

определяется качеством первого: чем лучше студент 

обучен под руководством преподавателя в аудитории, 

тем лучше он читает самостоятельно дома. Чтение в 

аудитории продолжается и после того, как начато 

домашнее чтение, т.е. оба вида чтения должны 

протекать параллельно, дополняя друг друга. 

Преподавателю необходимо выявить сильные и 

слабые стороны работы студента, причем особенно 

важно выявить именно слабые, т.к. они требуют 

дополнительной работы по их исправлению. Поскольку 

контроль – это не только проверка, но и учеба, то по 

своей: сути он осуществляется в упражнениях. Способы 

контроля являются ориентирами-инструментами 

управления, которыми должен руководствоваться 

студент при выполнении заданий по домашнему чтению. 

Преподаватель создает полную прозрачность тех 

требований к студентам, которые он будет предъявлять 

при контроле. 

Основным способом контроля результатов 

домашнего чтения является пересказ содержания 

прочитанного. Пересказ как вид устной речевой 

деятельности многообразен и психологически сложен. 

Он предполагает достаточно высокий уровень развития 

у обучаемых мыслительных операций анализа-синтеза, 

выбор главных фактов, отсеивание второстепенных, 

перекомпоновку отрезков текста, воспроизведение 

логической цепочки рассуждений и т.п. Поэтому 

пересказ является сложным речевым упражнением, 

требующим не только определенного уровня владения 

языковым материалом, но и достаточно глубоких знаний 

для понимания содержания прочитанного. Возможен 

пересказ по частям: один начинает рассказ, другой 

продолжает его с того момента, где кончил предыдущий. 

Восприятие рассказываемого отрывка активизируется 

благодаря установке студентов на то, что в 

определенный момент нужно будет подключиться к 

пересказу. 

Возможен пересказ по опорным словам, выписанным 

на доску преподавателем. Студент должен употребить 

их при пересказе, что способствует их запоминанию. 

Это противостоит наблюдаемому отрицательному 

явлению, когда студент избегает пользоваться новыми 

словами, ему легче оперировать уже знакомым 

материалом. Далее в порядке контроля предлагается 

ответить на вопросы: Какие лингвострановедческие 

сведения вы почерпнули? Какой материал был для вас 

нов? И другие обычные вопросы по содержанию текста. 
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Возможны вопросы и задания несколько иного 

характера: What did he say when he tells us about their 

meeting after some years? Characterize somebody in the 

text…What is evidence to the fact that she found herself in 

unusual circumstances? [7, с. 8] 

Чтобы проверить правильность произношения слова, 

преподаватель предлагает зачитать отрывок из 

прочитанного текста вслух. Традиционная практика 

состоит в том, что преподаватель исправляет 

фонетическую ошибку при ее звучании. Как правило, 

это быстро забывается студентом. Убедиться в этом 

можно; услышав эту же ошибку в следующих 

ближайших предложениях, в которых встретится это же 

слово. При таком исправлении прерывается нить 

повествования, затрудняется дальнейшее изложение 

содержания прочитанного. Поэтому сразу по 

возникновении ошибки в звучании слова преподаватель 

записывает ее, в своем рабочем блокноте, а по 

окончании ответа студента выписывает ошибочно 

произнесенное слово, например, company, на доску. 

Ошибка состоит в том, что слово произнесено так, как 

оно пишется, при необходимости произносить его 

['kΛmp ni]. Под этим словом преподаватель 

подписывает аналогично пишущиеся слова, которые 

студенту свойственно произносить правильно, скажем, 

come, comfort, compass. Это эффективно исправляет 

ошибку, аналогия со знакомыми словами закрепляет 

правильное произношение данного слова. Речь студента 

приходится прервать, если ошибочно произнесенные 

слова ведут к искажению смысла, например, 

произнесение английского staff [sta:f] "палка" как [stΛf], 

а это уже stuff "материал". 

Лексические упражнения. Одной из методических 

задач по домашнему чтению является создание условий 

для роста словарного запаса, так как в обучении языку 

важнейшим является знание слов. 

Наиболее эффективный путь в этом направлении – 

использование материала домашнего чтения в качестве 

второго канала усвоения новой лексики при первом 

канале – материале учебника. Словарный материал 

домашнего чтения должен быть меньшим по 

количеству, чём таковой в учебнике. Хотя характер 

материала домашнего чтения требует, чтобы количество 

лексических единиц на разовое задание было бы 

небольшим, но в итоге это чтение дает серьезный 

прирост словарного запаса ввиду значительного объема 

читаемого материала. Это влечет за собой развивающую 

комбинаторику употребления знакомых слов, что трудно 

переоценить в языковом развитии студента. 

Предполагается, что объем одноразового задания 

должен составлять 8-10тысяч печатных знаков, быть 

сюжетно завершенным, удобным для пересказа, беседы 

и дискуссии. 

Вопросы по содержанию текста 

Они подразделяются на: 

1. Вопросы, к которым есть ответы в самом тексте 

How much older did the old shoemaker look after a year 

elapsed? What was Mr. Gessler? 

2. Вопросы, требующие более глубокого 

понимания содержания; текста, так как ответы на них не 

высказаны прямо: 

3. Вопросы, требующие эстетической или 

этической оценки с мотивировкой: Понравился ли Вам 

рассказ? Какое Действующее лицо понравилось Вам 

больше других? 

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. Таким образом, научить иностранному 

языку возможно только лишь, если использовать 

материалы, которые заимствованы из жизни носителей 

языка или составлены с учетом отличительных 

характеристик их культуры и менталитета в 

согласовании с определенными речевыми нормами. 

Методически аутентичный текст – это непосредственное 

речевое произведение, которое создано в методических 

целях. Как подразумевается, подготовка аналогичных 

учебных текстов даст возможность осуществлять 

обучение абсолютно всем типам речевой деятельности с 

большей результативностью, моделировать погружение 

в естественную языковую среду на занятиях по 

иностранному языку. Чтобы оставить в учебном 

материале для внеклассного чтения все без исключения 

элементы аутентичности, необходимо делая отбор 

текстов, сделать акцент на литературно-страноведческий 

подход. Также необходимо использовать мотивацию и 

предтекстовую работу на занятиях по домашнему 

чтению как вероятность результативного использования 

чтения в ходе обучения конкретным видам речевой 

деятельности на иностранном языке. Результативность 

обучения иностранным языкам будущих инженеров-

педагогов существенно возрастет в ходе применения 

домашнего чтения на занятиях (если верно ставить 

задачи, приемлемо организовывать учебную 

деятельность и иметь в наличии надлежащее 

методическое обеспечение) и увеличит 

профессиональный кругозор.  
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HOME READING TRAINING OF FOREIGN LANGUAGE OF FUTURE ENGINEERS-TEACHERS 

An attempt to perfect self-dependent work organization of future engineers-teachers by means of home reading, as one of 

types of reading organization in educational aims and aspect of foreign language practical course has been done in this 

article. The necessary conditions for resulted extracurricular reading at the lectures had been concerned in this article. The 

examples of lexical, phonetic, pre-text and after-text exercises for results control of extracurricular reading are presented in 

the article. 

Key words: self-dependent work, home reading, linguistic range of interests, retelling, lexical exercises, dictionary, 

individualization, production activity. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку 

України відбуваються процеси демократизації та 

гуманізації суспільства, які сприяють встановленню 

гендерної рівності в усіх сферах суспільного життя, 

подоланню гендерних стереотипів, що століттями 

впливали на людей. Одним із найважливіших засобів 

досягнення рівності в гендерному аспекті є освіта, тому 

виникає необхідність у поглибленому вивченні наявного 

історичного досвіду вирішення гендерних питань в 

освітній системі.  

Сполучені Штати Америки були однією з перших 

країн, де почалося наукове розроблення теоретичних і 

практичних питань, пов’язаних із проблемою гендерних 

стереотипів. Саме тому для наукової та освітньої 

спільноти України становлять інтерес дослідження 

американських фахівців у цій галузі. Назріла 

необхідність конструктивного аналізу досвіду 

американської системи вищої освіти у вирішенні питань 

гендерної педагогіки, а також у подоланні гендерних 

стереотипів із метою впровадження позитивного 

американського досвіду в навчально-виховний процес 

вищих навчальних закладів України.  

Мета роботи – проаналізувати та систематизувати 

результати наукових розробок щодо проблеми розвитку 

гендерних стереотипів у студентів вищих навчальних 

закладів США. 

Виклад основного матеріалу. Питанням теорії 

стереотипізації присвятив свою роботу американський 

учений У. Ліппман (W. Lippmann). У 1922 році вийшла 

його книга «Суспільна думка», де дослідник уперше 

вводить у науковий обіг поняття «стереотип». На 

відміну від традиційного на той час філософського 

підходу до свідомості, У. Ліппман висунув 

функціональну проблему впливу наявного у свідомості 

знання про предмет на сприйняття самого предмета. 

Головний акцент він робить на такому параметрі, як 

стійкість стереотипу, який він пояснював функцією 

захисту соціальних цінностей відповідної соціальної 

групи. 

На особливу увагу для розгляду природи стереотипів 

також заслуговують роботи Дж. Оллпорта (G. Allport) та 

Б. Форіша (B. Forisha). Праця Дж. Оллпорта «Природа 

упереджень» вийшла в 1954 році. У своїй роботі 

науковець розглядає стереотип як ригідне, спрощене й 

забобонне узагальнення. Б. Форіша у своєму 

дослідженні «Статеві ролі та особистісне усвідомлення» 

(1978) стверджує, що людина володіє сукупністю 

статусних позицій, більшість із яких може коригувати 

зміст гендерних стереотипів, причому ця варіативність 

має місце як у суб’єктів, так і в об’єктів стереотипізації. 

Різноманітні фактори, які впливають на гендерну 

стереотипізацію, детально розглядаються в роботах 

Х. Ландрін (H. Landrine) «Расові та класові стереотипи 

жінок» (1985) і Х. Ліпса (H. Lips) «Стать і 

гендер» (1997). 

У монографії Д. Вілльямса (J. Williams) та Д. Бест 

(D. Best) «Вимірювання пов’язаних зі статтю 

стереотипів. Міжнаціональне дослідження», яка вийшла 

в 1990 році, представлені результати опитування 

студентів обох статей з 25 країн світу, у тому числі й 

США, стосовно рис, котрі вважаються притаманними 

більше чоловікам, ніж жінкам, і навпаки. Це 

дослідження вважають найповнішим сучасним крос-

культурним аналізом уявлень про притаманні чоловікам 

і жінкам психологічні та поведінкові риси. 

Помітним явищем у дослідженні функцій гендерних 

стереотипів стала праця М. Пікерінга (M. Pickering) 

«Стереотипізація: політики репрезентації», що вийшла в 

2001 році. У своїй монографії автор виділяє дві основні 

функції гендерних стереотипів – це легітимація влади та 

участь гендеру в упорядкуванні картини світу в цілому й 

організації всієї системи соціальних стосунків.  

У світлі проблем, що розглядаються в нашій статті, 

особливу увагу привертає аналіз соціального статусу 

жінки, адже становище американської жінки в 

суспільстві безпосередньо впливало на розвиток ВНЗ 

Америки та на розповсюдження гендерних стереотипів 

серед студентів.  

У рамках даного питання серед першоджерел слід 

відзначити праці Іллет (Illet). У своїх мемуарах автор 

надає ретельну характеристику способу життя 

колоніальної Америки, розповідає про домашні 

обов’язки жінок XVIII століття, їх освіту та політико-

соціальну активність. Іллет була членом квакерської 

громади, тому дух цієї громади, безумовно, позначився 

на її поглядах щодо подій та людей епохи. Так, 

наприклад, причину активності американських жінок 

свого часу Іллею бачить у їх особливому релігійному 

характері. 

Значний інтерес для дослідників історії жіночого 

руху, безперечно, становить праця С. Еванс «Історія 

американських жінок. Народжена для свободи» (1993), 

де в історичному аспекті розглядаються зміна жіночої 

ролі протягом другої половини XIX та XX століття, 

особливості буржуазно-феміністського руху та його 

наслідки щодо зміни авторитету жінок, нові ролі 

У  статті  проаналізовано та систематизовано результати наукових розробок щодо проблеми розвитку 

гендерних стереотипів у студентів вищих навчальних закладів США. 

Ключові слова: гендерні стереотипи, вищи навчальні заклади США, студенти. 
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американської жінки в суспільстві, що вплинули на сімейні 

стосунки, перерозподіл обов'язків у родині. Зростаючий 

феміністський рух (появу благодійних, трудових, 

правозахисних жіночих спілок) С.Еванс справедливо 

пов’язує з процесами демократизації суспільства в 

цілому. 

Суттєві аспекти проблем розвитку демократичних 

поглядів у американському суспільстві, що відбулися в 

ХІХ столітті та вплинули на формування гендерної 

стратифікації чоловіків і жінок, висвітлені в книзі 

О.Бертона «Складові батьківського дому: родина та 

суспільство в Еджфілді» (1987).   

У даному контексті також слід відзначити тритомну 

монографію Д. Бурстіна, представника 

неоконсервативної історичної школи, «Американці» 

(1993). У своїх працях він дає широку панораму 

американської історії. Для нас особливо цінним є те, що 

дослідник надає аналіз подій, які показують потреби 

суспільства у формуванні нових соціальних відносин, 

розглядає, як вони сприяли подоланню наявних 

стереотипів на кожному етапі американської історії.  

Досліджуючи питання становлення системи вищої 

освіти Америки в гендерному аспекті, особливо слід 

відмітити роботу В. Лангдона «Повсякденні вчинки в 

американському житті» (1969). У своїй монографії автор 

надає всебічний аналіз американської освіти та її 

особливостей, оцінює систему державної початкової та 

середньої освіти.  

Суттєві аспекти проблем розвитку перших чоловічих 

коледжів у США розробляли у своїх дослідженнях 

Б. Літтл (B. Little) та Д. Марсден (G. Marsden). Автори 

відзначають, що розвитку гендерних стереотипів 

стосовно ролі чоловіків і жінок у суспільстві сприяв 

християнський погляд на речі, який був притаманний 

усім першим поселенцям Нового Світу. 

У контексті вивчення історії розвитку американських 

чоловічих коледжів особливу увагу привертають архівні 

матеріали Єльського університету, які опубліковані на 

офіційному сайті університету.  

Вивчення й аналіз історико-педагогічної літератури 

щодо становлення та розвитку жіночої вищої освіти 

Америки дає нам можливість виділити кілька 

проблемно-тематичних груп у залежності від того, про 

які типи вищих жіночих навчальних закладів іде мова.  

Загальна картина становлення жіночої вищої освіти 

США представлена в роботах Дж. Антлер (J. Antler), 

Л. Боас (L. Boas), Т. Вуді (T. Woody), М. Ньюкомер 

(M. Newcomer), П. Палмері (P. Palmieri) та Б. Соломон 

(B. Solomon). У цих джерелах автори дають детальну 

інформацію про формування жіночих вищих навчальних 

закладів Америки, починаючи з організації перших 

жіночих академій та семінарій, появи перших жіночих 

коледжів і закінчуючи перетворенням цих ВНЗ на 

коледжі й університети сумісного навчання (co-

educational), яке відбулося в другій половині ХХ 

століття. Науковці також аналізують причини, які 

вплинули на становлення цих ВНЗ.  

У працях А. Маккендлесс (A. McCandless), Е. Найт 

(E. Knight) і С. Фарнхам (C. Farnham) представлено 

матеріал про особливості вищої жіночої освіти Півдня 

країни. Як відомо, ця частина Америки довгий час була 

рабовласницькою, відповідно, світогляд жителів Півдня 

значно відставав від прогресивних і демократичних 

поглядів решти країни, що не могло не відбитися на 

вищій освіті, особливо жіночій.  

Вищій освіті афро-американських жінок Півдня 

присвячена робота А. Маккендлесс. Для нашого 

дослідження ця монографія становить інтерес, оскільки 

в американському суспільстві сильно розвинені гендерні 

стереотипи, які сформувалися під впливом расово-

етнічного фактору.  

Якщо звернутися до розгляду католицьких жіночих 

коледжів Америки, то їх характеристика, історія та опис 

детально відображені в роботах М. Отіс (M. Oates) і 

Г. Стюарт (G. Stewart). Автори відзначають, що 

особливістю цих коледжів було те, що вони 

пропонували жінкам не тільки гарну гуманітарну освіту 

латинською та грецькою мовами, вивчення сучасних 

мов, філософії, англійської мови та історії в межах 

католицької церкви, але й надавали можливість 

працювати в них після закінчення.  

Історія розвитку окремих державних вищих 

навчальних закладів для жінок відображена в роботі 

Бриджет і Стефан Піскел (B. Pieschel and S. Pieschel), а 

також у дослідженнях Дж. Томпсона (J. Thompson). 

Аналізуючи історію розвитку жіночого університету 

Техаса, Дж. Томпсон приходить до висновку, що цей 

коледж і йому подібні з’явилися тому, що не всі жінки 

мали можливість відвідувати приватні вищі навчальні 

заклади. Разом з тим, потреба суспільства в більшій 

кількості досвідчених працівників зростала. Таким 

чином, починає активно розвиватися принцип 

доступності освіти. 

Різні аспекти дослідження проблем гендеру й 

стереотипізації висвітлюються в наукових та науково-

популярних журналах. Слід зазначити, що перші статті з 

гендерної тематики почали з’являтися в психологічних 

виданнях. Наприклад, у «Журналі особистої та 

соціальної психології» (Journal of Personality and Social 

Psychology) за редакцією Е. Сміта (E. Smith), Дж. 

Сімпсона (J. Simpson), Л. Кінг (L. King), були 

надруковані статті С. Бем (S. Bem) «Статеві ролі в 

адаптації – один з наслідків психологічного 

гермафродитизму» (1975), К. Вестон (K. Weston) та Л. 

Рофел (L. Rofel) «Сексуальність, клас і конфлікт серед 

лесбіянок на робочому місті» (1984). 

Перші спеціалізовані наукові видання з’являються в 

70-ті роки ХХ століття. Найбільш впливовим став 

журнал «Теорія та суспільство» (Theory and Society) за 

редакцією Дж. Голднера (J. Gouldner). З 1974 року 

журнал пропонує огляд останніх досліджень і теорій 

стосовно соціального розуміння гендеру, включає в себе 

статті, наукові доповіді та огляди книг. Для нашого 

дослідження інтерес викликають статті Р. Коннелла 

(R. Connell) «Велика картина: маскулінність у новітній 

всесвітній історії» (1993) та Л. Сегал (L. Segal) «Чоловічі 

зміни: маскулінність у контексті» (1993).  

Привертає увагу журнал «Знаки» (Signs), який 

друкується з 1975 року за редакцією М. Хоуксвос 

(M. Hawkesworth). На сторінках цього видання 

пропонується огляд теорії та методології з різних 

дисциплін, що забезпечує зв'язок між феміністською 

теорією та практикою. Журнал «Статеві ролі» (Sex 

Roles) за редакцією І. Фрізе (I. Frieze) публікує 

http://www.springerlink.com/content/0304-2421/
http://www.springerlink.com/content/?Author=Lynne+Segal
http://www.springerlink.com/content/0360-0025/
http://www.springerlink.com/content/0360-0025/
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тематичні статті з жіночої проблематики. Прикладом 

можуть слугувати дослідження Д. Джіакопасі 

(D. Giacopassi) та Р. Далла (R. Dull) «Статеві та расові 

відмінності в розумінні міфів зґвалтування серед 

студентів коледжів» (1986), М. Рейллі (M. Reilly), 

Б. Лотт (B. Lott) та Ш. Галлоглі (S. Gallogly) «Сексуальні 

домагання стосовно студентів» (1986).  

Аналіз сучасної вітчизняної педагогічної літератури 

свідчить про відсутність теоретичних і 

експериментальних досліджень, у яких би 

висвітлювалися теоретичні й практичні питання 

розвитку гендерних стереотипів у студентів США. На 

сьогодні в науково-педагогічних дослідженнях України 

питання підвищення гендерної культури американських 

студентів розглядається досить обмежено, 

досліджуються лише окремі аспекти проблеми. 

У публікаціях радянського періоду гендерні питання в 

основному висвітлювалися упереджено, з позиції нищівної 

критики. Прикладом ідеологізованого розгляду проблеми є 

робота О. Кір’янової «Американська жінка вчора та 

сьогодні» (1988), де дослідниця розглядає становище 

американок, форми та методи впливу буржуазної ідеології 

на жінок у США. Використовуючи різноманітний 

публіцистичний матеріал – статті з жіночих журналів 

США ХІХ та ХХ століття, О. Кір’янова акцентує увагу на 

правовій проблемі жінок, показує різні форми жіночого 

протесту проти дискримінації та стереотипних уявлень у 

системі освіти.  

Крізь призму партійного підходу наводиться 

історичний огляд вищої освіти США в роботі 

А. Жукової «Країна Ай-К’ю» (1969) й у статті 

В. Марцинкевича «Освіта в США: економічне значення 

та ефективність» (1967). В. Матвєєв у свойєму 

дослідженні «Перші сторінки історії коледжів США» 

(1977) відстоює точку зору, відповідно до якої в 

колоніальний період було посіяно насіння класової 

дискримінації в освіті, оскільки саме в цей час 

виникають різноманітні типи шкіл для різних прошарків 

населення. Звертає на себе увагу запропонований 

В. Матвєєвим бібліографічний аналіз робіт зарубіжних 

авторів (М. Джернеган (M. Jernegan), С. Морісон 

(S. Morison), Р. Улич (R. Ulich), А. Хаддоу (A. Haddow), 

Р. Холден (R. Holden) та інші). Етапи розвитку науки в 

США, а також огляд політико-економічних факторів, що 

вплинули на формування цих етапів, проаналізував 

радянський учений Д. Стройк у роботі «Становлення 

науки США (з часів колонізації до громадянської 

війни)» (1966).  

Аналізуючи наявність гендерної проблематики в 

різних наукових галузях, необхідно звернути увагу на 

такі навчальні посібники, як «Гендерна психологія» 

(2001) Ш. Берна, «Гендерна соціалізація» (1998) 

І. Клециної та «Педагогічна антропологія» (1998) Б. Бім-

Бада. У своїх роботах учені подають детальний опис 

основних понять, притаманних гендерним досліджен-

ням, а також розкривають специфіку гендерного 

компонента в окремих дисциплінах.  

Серед досліджень російських учених, які 

розглядають науковий апарат гендерної педагогіки, 

найпомітнішими є роботи О. Ярської-Смирнової. 

Наприклад, у своїй статті «Прихований навчальний план 

крізь призму гендерного аналізу» (2000) дослідник 

даєвизначення основних понятть гендерної педагогіки, 

розкриває сутність трьох компонентів «прихованого» 

навчального плану.  

Слід також зазначити, що сучасні російські педагоги 

активно досліджують проблеми структурування 

гендерних стереотипів у системі дошкільного виховання 

та загально середньої освіти. Інтерес викликають 

результати досліджень колективу мурманських учених 

під керівництвом Л. Штильової. У монографії 

«Гендерний підхід у дошкільній педагогіці: теорія та 

практика», надрукованій у 2001 році, проводиться аналіз 

процесу гендерної соціалізації дітей у сучасному 

російському суспільстві, а також аналізується роль 

дошкільних навчальних закладів у цьому процесі; 

показується, як патріархальні стереотипні уявлення 

щодо ролі чоловіків і жінок, котрі закладені у свідомості 

дитини, обмежують можливості самореалізації особи в 

дорослому житті. 

У статті «Гендерна соціалізація в дитинстві» (2001) 

Л. Попова ретельно аналізує процес конструювання 

статево рольових відмінностей протягом дитинства. На 

різноманітному соціологічному матеріалі вона 

переконливо показує, що конструювання гендерних 

складових особи відбувається протягом усього 

дошкільного віку. 

Серед українських джерел, присвячених гендерним 

дослідженням особливу увагу привертає навчальний 

посібник «Гендерна педагогіка» В.Кравця, який вийшов 

у 2003 році. У посібнику автор висвітлює весь спектр 

гендерних і сексуальних проблем в освіті й педагогіці, 

спираючись на багатий теоретичний матеріал, у тому 

числі на найновіші дані різних наук, що вивчають 

гендерну проблематику. Також для нашого дослідження 

корисним є інший навчальний посібник В. Кравця – 

«Історія гендерної педагогіки» (2005). У ньому 

розглядається історія гендерних, шлюбно-сімейних і 

сексуальних стосунків, надається аналіз підготовки 

молоді до між статевого спілкування, шлюбу та сім'ї в 

різні історичні періоди. 

Доречно також згадати навчальний посібник 

«Гендерна педагогіка (хрестоматія)», який вийшов у 

2006 році за редакцією В. Гайденко. У хрестоматії 

подано найсучасніший на той час матеріал із гендерної 

педагогіки. Уперше подаються перекладені українською 

мовою праці вітчизняних і зарубіжних авторів (С. Бем 

(S. Bem), К. Мартін (K. Martin), М. Месснер 

(M. Messner), Д. Річардсон (J. Richardson), О. Вороніної, 

В. Гайденко, О. Горошко, О. Здравомислової, 

Т. Клименкової). Увесь матеріал присвячено проблемам 

стосунків гендеру та статі, гендеру та освіти, гендерним 

стереотипам, соціалізації молоді тощо.  

Що стосується питань розвитку ВНЗ Америки, серед 

російських наукових статей нашу увагу привернули 

роботи В. Веселової «Традиційні та нові цінності в 

системі освіти США» (1996) та В. Супяна «Освіта в 

США: стан і пріоритети розвитку» (2000). У своїх 

працях автори роблять особливий акцент на реформах, 

які відбулися в системі освіти Америки в другій 

половині ХХ століття. Дані реформи значно вплинули на 

зміни у свідомості американців і сприяли викоріненню 

деяких гендерних стереотипів, таких як відсутність 

рівних можливостей доступу до вищої освіти 

http://www.springerlink.com/content/?Author=David+J.+Giacopassi
http://www.springerlink.com/content/?Author=R.+Thomas+Dull
http://www.springerlink.com/content/?Author=Mary+Ellen+Reilly
http://www.springerlink.com/content/?Author=Bernice+Lott
http://www.springerlink.com/content/?Author=Sheila+M.+Gallogly
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представників обох статей та національних меншин, 

чоловічої й жіночої соціальної ролі в суспільстві. 

Також доцільно згадати й українських авторів, чиї 

праці присвячені загальним положенням системи освіти 

Америки. Серед них можна назвати Н. Косенко-

Бєлінську та її статтю «Ради опікунів в американських 

університетах» (2001). У своєму дослідженні вчена 

проводить аналіз роботи «Ради опікунів» у ВНЗ США, 

починаючи із заснування перших коледжів і закінчуючи 

сьогоденням. Для нас є важливим те, що діяльність 

«Ради опікунів» сприяла формуванню в суспільстві 

гендерного стереотипу щодо різної оплати праці в 

чоловіків і жінок.  

Висновки та перспективи подальших розвідок. 

Підбиваючи підсумки, зазначимо, що, незважаючи на 

наявність указаних вище досліджень, процес 

становлення й розвитку гендерних стереотипів у 

студентів ВНЗ США ще не був предметом цілісного 

педагогічного дослідження. Зарубіжні дослідники, які 

займалися розробкою теоретико-методологічних засад 

гендерних питань, більшу увагу приділяли аналізу окремих 

аспектів визначеної проблеми: виникнення чоловічих і 

жіночих ВНЗ, роль жінки в суспільстві, розвиток 

феміністичного руху, розвиток теоретичних засад 

гендерної педагогіки. 

Аналіз вітчизняної наукової педагогічної літератури 

дає підстави стверджувати, що в науково-педагогічних 

дослідженнях вітчизняних науковців питання 

підвищення гендерної культури американських 

студентів розглядається досить обмежено, аналізуються 

лише окремі аспекти проблеми. Теоретичні положення 

окресленої теми стали об’єктом наукових пошуків 

В. Агєєвої, Ш. Берна, Б. Бім-Бада, В. Гайденко, 

І. Жеребкіної, І. Клециної, І. Кона, О. Кузнецова, 

Л. Попової, Л. Штильової, О. Ярської-Смирнової та 

інших. Дослідженням питань розвитку вищої освіти 

США займалися В. Веселова, А. Жуков, Н. Косенко-

Бєлінська, В. Матвєєв, В. Супян та інші. Гендерні 

стереотипи та особливості гендерної соціалізації молоді 

розглядали П. Горностай, В. Кравць, С. Оксамитна, 

Ю. Cаєнко, В. Суковата, О. Харченко, Н. Чухим, 

Н. Якушко та інші вчені.  
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Постановка проблеми: Мета математичної 

підготовки, як вказується в освітньо-професійних 

програмах вищої освіти для інженерних спеціальностей 

– навчити складати математичні моделі процесів i 

конструкцій, пов'язаних з подальшою дiяльнiстю 

фахiвцiв, вивчати такi моделі, інтерпретувати відповідно 

здобуті результати. Необхідно організувати 

математичну підготовку студентів таким чином, щоб 

створити підґрунтя для засвоєння професійно-

орієнтованих дисциплін.  

Мета роботи – проаналізувати стан шкільної 

математичної підготовки студентів першого курсу, 

сформулювати концепцію математичної підготовки 

студентів технічних ВНЗ, цілі навчання математики 

студентів нематематичних спеціальностей, організувати 

корекцію шкільної математичної підготовки студентів. 

Виклад основного матеріалу. У зв’язку з вимогами 

до математичної підготовки майбутніх інженерів, а саме 

вміння складати математичні моделі процесів i 

конструкцій, пов'язаних з подальшою діяльністю 

фахівців, вивчати такі моделі, інтерпретувати відповідно 

здобуті результати, може бути сформульована концепція 

математичної підготовки студентів технічних ВНЗ та 

цілі навчання математики студентів нематематичних 

спеціальностей :  

1) забезпечення наступності і неперервності в 

процесі вивчення математики протягом усього періоду 

навчання у ВНЗ;  

2) професійна спрямованість навчання математики 

шляхом удосконалювання фундаментальної підготовки 

студентів з математики, підсилення ролі чисельних 

методів і їх реалізації на ЕОМ, орієнтування на навчання 

використанню математичних методів під час розв’язання 

прикладних задач;  

3) вивчення спеціальних математичних дисциплін на 

сучасному рівні їх розвитку;  

4) оволодіння студентами достатнім запасом 

математичних знань, аналітичними і чисельними 

методами розв’язання задач прикладного змісту і їх 

реалізацією на ЕОМ, а також методами моделювання 

практичних інженерних задач;  

5) активізація навчально-пізнавальної діяльності 

студентів;  

6) забезпечення потреб спеціальних кафедр під час 

виконання курсових, науково-дослідних і дипломних 

робіт;  

7) активне оволодіння студентами ЕОМ та сучасними 

математичними методами наукового дослідження;  

8) творче застосування студентами знань і умінь до 

розв’язання практичних і теоретичних питань. 

У зв’язку з цим постає питання зміни принципів 

подання матеріалу всих дисциплін математичного 

циклу, а саме «Вищої математики», «Теорії 

ймовірностей та математичної статистики», 

«Інформатики», «Обчислювальної математики та основ 

програмування» та «Математичного моделювання та 

оптимізації об’єктів хімічної технології» (колишня 

дисципліна «Математичне моделювання та застосування 

ЕОМ в хімічній технології»). Вагома питома частина 

часу, що відведено на математичну підготовку, має бути 

приділена розв’язанню типових задач з подальшою їх 

перевіркою засобами автоматизованих розрахунків. 

Але перш, ніж розпочати курс вищої математики та 

інформатики слід скорегувати знання студентів з 

математики, отримані ними у школі. Незважаючи на те, 

що система освіти в Україні передбачає послідовність 

при переході до вищої освіти, слід визнати, що рівень 

математичної підготовки більшості випускників шкіл є 

недостатнім для засвоєння студентами математичних 

дисциплін. Досвід показує, що майже половина 

студентів нашого ВНЗ не можуть засвоїти програму 

курсу вищої математики, інформатики та ін. на рівні 

вимог ОПП технічних напрямів. 

Зазначимо основні причини, які заважають студентам 

ефективно засвоювати математичні дисципліни: 

1) несформованість у випускників шкіл навиків 

самостійної роботи; 

2) невміння працювати з науковою та навчальною 

літературою; 

3) слабка шкільна підготовка з математики; 

4) погано сформована алгоритмічна діяльність; 

5) принципова відмінність обсягів інформації, що 

В статті розглянуто вимоги до математичної підготовки майбутніх інженерів, організацію викладання 

математичних дисциплін у зв’язку з необхідністю корекції шкільної математичної підготовки студентів 

першого курсу. Запропоновано організацію факультативного корекційного курсу. Розглянуто доцільність 

організації комп’ютерного практикуму в межах вивчення дисципліни «Вища математика». 

Ключові слова: математична підготовка, корекційний курс, евристичні задачі, комп’ютерний 

практикум з математики. 
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вивчають у школі та інституті. 

Таким чином, для якісного засвоєння студентами 

математичних курсів у виші необхідна корекція їх 

шкільної математичної підготовки. Корекції потребують 

знання та навички, необхідні для подальшої професійної 

підготовки, а саме такі: 

1) формули скороченого множення, властивості 

ступенів та коренів, властивості модулів, засобі 

розкладення на множники та групування; 

2) поняття вектору, координати точок та векторів, 

відстань між точками, довжина вектору; 

3) основні тригонометричні функції та формули; 

4) властивості та графіки основних елементарних 

функцій; 

5) елементарні розрахунки, додавання та множення 

чисел з різними знаками. 

Окрім цього, у випускників шкіл слабо розвинута 

алгоритмічна культура, якість виконання завдань, які 

потребують реалізації багатокрокових алгоритмів, 

зменшується при збільшенні кількості кроків навіть для 

добре відомого алгоритму. 

Вказані вище знання та навички необхідні для 

якісного засвоєння математичних дисциплін. Наприклад, 

при обчисленні визначників та розв’язанні систем 

неоднорідних лінійних рівнянь більшість студентів 

добре засвоює алгоритм знаходження визначника, але не 

може вірно виконати завдання через помилки при 

обчисленні. Під час вивчення розділу «Межі» 

математичного аналізу відсутність знань про характер 

поведінки функції та вмінь спрощувати вираз не дає 

студенту змоги побачити та реалізувати потрібний засіб 

розв’язання завдання. Невміння запам’ятовувати 

формули значно ускладнює вивчення будь-якої теми 

вищої математики, теорії ймовірностей, а також хімії, 

фізики, тощо.  

Отже, організація корекційної роботи з математичної 

підготовки для студентів першого курсу є дуже 

важливою. Але у зв’язку з тенденціями на зменшення 

аудиторних годин та збільшення годин на самостійну 

роботу студентів, це майже неможливо здійснити в 

межах дисципліни «Вища математика». Актуалізувати 

знання, нагадати деякі властивості та формули 

(наприклад, властивості логарифмів, основні 

тригонометричні формули, властивості ступенів та 

коренів) є можливість під час вивчення тих чи інших тем 

вищої математики.  

Для формування та відпрацювання навичок 

розв’язання типових завдань шкільної математики 

доцільно ввести факультативний корекційний курс. 

Зміст курсу визначають теми, наведені вище. Головну 

увагу під час реалізації цього курсу вирівнювання слід 

приділити відпрацюванню навичок практичного 

застосування елементарних математичних знань та їх 

контроль. Проведення курсу доцільно організувати в 

перші два місяці першого курсу по 2-4 години на 

тиждень. Основну увагу слід приділити систематичному 

контролю та перевірці знань. Для цього можливо 

регулярне проведення математичних диктантів або 

тестових опитувань, а також самостійних та 

індивідуальних занять. Такий факультативний курс 

може бути внесений до робочого навчального плану 

відповідного напряму підготовки бакалаврів поза 

основних кредитів, які відведені на підготовку бакалавра 

за рахунок організаційної роботи викладача. 

Слід вказати на важливість використання під час 

математичної підготовки  студентів технічних 

спеціальностей  задач, в процесі розв’язання яких 

потрібно підібрати комбінацію з декількох відомих 

алгоритмів або відкрити суттєво новий спосіб 

розв’язання, побудувати новий алгоритм. Такі задачі 

мають переважно  виробничий зміст, а часто вимагають 

зусиль декількох студентів і потребують широкого 

кругозору та відповідних умінь: скласти модель, 

розробити її математичний опис, отримати практичні 

наслідки з моделі і саме тому ці задачі є корисними для 

формування професійно-орієнтованої діяльності. Саме 

такі задачі слід використовувавати при вивченні 

дисциплін «Теорія ймовірностей та математична 

статистика», «Обчислювальна математика та основи 

програмування», «Математичне моделювання та 

оптимізація об’єктів хімічної технології». 

У зв’язку з цим у зміст навчання дисциплін 

математичного циклу на практичних заняттях ми 

включаємо різні евристичні задачі та системи 

евристично-орієнтованих задач. 

Під евристичною задачею, як зазначає О. І. Скафа [1, 

с. 154], розуміється задача, яка потребує самостійного 

формулювання способу її розв’язання, в процесі якого 

студент потрапляє в ситуацію виявлення своїх 

евристичних позицій.  

Система евристично-орієнтованих задач – це система 

евристичних задач у основі побудови якої лежать набори 

загальних та спеціальних евристик, і яка сприяє процесу 

управління формуванням евристичною діяльністю 

студентів [1, с. 237]. 

Ця система повинна задовольняти наступним 

вимогам:  

1) повноті представлення евристик;  

2) доцільного співвідношення між евристичними та 

логічними компонентами на кожному етапі навчання;  

3) можливого усвідомлення головних математичних 

ідей шляхом виведення інтуїтивних міркувань на рівень 

усвідомлених логічних процесів за схемою 

«Передзнання – Формалізація – Післязнання», забезпе-

чення мотивації цього переходу;  

4) забезпечення широти орієнтовної діяльності;  

5) спрямованість на «відкриття». 

При доборі методів, організаційних форм та засобів 

навчання, ми враховували вимоги сформульовані 

Т.В.Криловою в роботі [2, с. 146]:  

1) наявність викладача, який є професіоналом у тих 

предметах, яким він навчає студентів, є обізнаним у 

психолого-педагогічних закономірностях навчання 

математичних дисциплін дорослих;  

2) висока якість навчальної літератури та 

дидактичних матеріалів;  

3) математичну освіту студентів технічних 

спеціальностей не можна відривати від класичної 

математичної, прикладної та комп’ютерної;  

4) роль математики в освіті інженерів можна 

розглядати принаймні в двох аспектах: з одного боку, 

інженери повинні вміти користуватися методами 

математичного моделювання та сучасною обчислюваль 

ною технікою для розв’язання практичних задач, з 
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іншого боку – навчання математики має велике значення 

для розвитку інтелекту, абстрактного мислення і 

позитивних рис особистості студентів.  

А також ми погоджуємося з думкою Г.О.Козлакової 

[3, с. 49], про те, що кожен викладач природничих 

дисциплін, повинен володіти комп’ютерними 

технологіями. 

Тому ми вирішили частину годин, які відведені на 

вивчення вищої математики, організувати у формі 

практичної роботи у комп’ютерному класі. Серед 

сучасних програмних математичних пакетів, таких як 

Mathematica, Maple, Matlab, Mathcad, SMath, Derive та ін. 

ми обрали Maxima, тому що це безкоштовний 

програмний продукт, який має найширший набір засобів 

для проведення аналітичних обчислень, численних 

розрахунків і побудови графіків. По набору 

можливостей система близька до таких комерційних 

систем як Maple і Mathematica. У той же час вона має 

найвищий ступінь сумісності: вона може працювати на 

всіх основних сучасних операційних системах на 

комп’ютерах, починаючи від компактних комп’ютерів, 

аж до самих потужних. Для нашої дисципліни є 

важливим те, що вказаний програмний продукт дає 

змогу отримання результатів у аналітичному та 

чисельному вигляді, що є дуже важливим для перевірки 

«ручних» розрахунків студентів. 

Таке рішення потребує певного перегляду змісту 

практичних занять та покладає додаткове навантаження 

на викладача.  

 

 

Висновки. Аналіз змісту вимог освітньо-

професійних програм підготовки майбутніх інженерів 

дав змогу сформулювати концепцію математичної 

підготовки студентів технічних ВНЗ, цілі навчання 

математики студентів нематематичних спеціальностей. 

Врахування стану шкільної математичної підготовки 

студентів першого курсу вказало на доцільність корекціі 

шкільної математичної підготовки студентів та 

необхідність використання прикладних математичних 

пакетів під час практичних занять з дисципліни «Вища 

математика» 
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ORGANIZATION OF MATHEMATICAL TRAINING OF FUTURE ENGINEERS AT  

A HIGHER TECHNICAL SCHOOL 

The article considers the requirements for the mathematical preparation of future   engineers, organization of teaching 

mathematical disciplines in connection with the necessity of correction of school mathematical training of the first year 

students. It is proposed to organize an optional remedial course. 

The expediency of organization of the computer workshop within the studying discipline Higher Mathematics is considered. 

Key words: mathematical training, remedial course, heuristic problems, computer practical work on Mathematics. 
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Постановка проблеми. Сучасний розвиток світового 

та українського суспільства вимагає від системи вищої 

освіти підвищення ефективності формування 

економічної компетентності майбутніх фахівців усіх 

освітньо-кваліфікаційних рівнів. Зазначимо, що у 

науковій літературі існує певний доробок з проблем 

формування економічної компетентності у майбутніх 

фахівців неекономічного профілю. Однак, розв’язання 

цієї проблеми здійснюється науковцями аспектно, 

переважно у межах дисциплін соціально-гуманітарного 

блоку. Тому виникає необхідність дослідити більш 

ґрунтовно наявний науковий доробок з метою 

визначення шляхів розв’язання означеної проблеми у 

межах фахової підготовки. Мета статті – проаналізувати 

та систематизувати погляди науковців на особливості 

формування економічної компетентності фахівців 

неекономічного профілю. 

Аналіз досліджень. На важливість економічної 

освіти для професійної підготовки фахівців 

неекономічного профілю вказували у своїх працях 

Н. Абрамова, О. Таіров, Ю. Васильєва, Л. Кураков, 

І. Сасова та інші науковці. Окремі аспекти економічної 

підготовки студентів досліджувалися у працях 

В. Семашко, В. Симоненко, Ю. Тагірова, О. Хаманту-

ровой, С. Чуркиев та ін.  

Актуальність проблеми формування економічної 

компетентності майбутніх фахівців неекономічного 

профілю у своїх наукових роботах підкреслювали 

А. Аменд, П. Атутов, К. Баранников, С. Батишев, 

Л. Бляхман, Ю. Васильєва, Г. Глебова, І. Іткина, О. Камі-

шанченко, О. Крючков, Л. Кураков, В. Лозовой, 

Г. Морозова, Ю. Пузієнко та ін. 

Виклад основного матеріалу. Як зазначає 

К. Баранников, ще декілька десятиліть тому, питання 

професійної придатності фахівця неекономічного 

профілю не включали в себе поняття економічної 

компетентності, оскільки вважалося, що такі знання та 

навички не оказують прямого впливу на ефективність 

роботи підприємств. Але сучасні умови 

постіндустріальної економіки ставлять перед фахівцями 

неекономічного профілю широкий спектр економічних 

проблеми. І ці проблеми потребують від фахівця не 

економіста не тільки певного обсягу знань, але і 

сформованої економічної свідомості, готовності 

самостійно приймати виважені виробничі рішення з 

урахуванням їх економічної доцільності та ефективності. 

Саме цим, на думку науковця, і визначається 

необхідність та важливість формування у майбутніх 

фахівців будь-якої неекономічної спеціальності 

економічної компетентності, на основі якої особистість 

будуватиме свою професійну діяльність. При цьому під 

економічною компетенцією фахівця будь-якої 

неекономічної спеціальності дослідник має на увазі 

здатність людини до розуміння економічної ситуації та 

процесів, в які вона включена, а також суму знань, 

умінь, мотивів, відношень, які дозволяють адекватно 

реалізовувати свої інтереси на основі такого 

розуміння [1, с. 66].  

Г. Морозова визначає мету формування економічної 

компетентності у фахівців неекономічного профілю як 

забезпечення країни професіоналами, спроможними до 

створення прибуткових конкурентоздатних 

підприємства та успішної підтримки їх діяльності. 

Науковець уважає, що економічна компетентність 

фахівця неекономічного профілю – це знання своєї 

спеціальності з урахуванням економічної ситуації, 

вміння майбутнього спеціаліста розбиратися у реальних 

економічних обставинах на основі теоретичної бази в 

галузі економіки. Дослідниця розробила систему 

економічних компетенцій фахівця неекономічного 

профілю і, виходячи з цієї системи, дійшла висновку, що 

економічна компетентність є якісною характеристикою 

сучасного фахівця, яка виражається в особливому 

економічному мисленні та визначається: знаннями, 

вміннями, досвідом діяльності; можливістю мобілізації 

зусиль для прийняття раціональних рішень; ступенем 

готовності спеціаліста до рішення певних економічних 

задач [2].  

У статті проаналізовані та систематизовані погляди науковців на формування економічної 

компетентності фахівців неекономічного профілю. З’ясовано, що дослідження з даної тематики ведуться в 

двох напрямках: для фахівців непромислової і промислової сфер. Виявлено, що проблема формування 

економічної компетентності фахівців промислової сфери не є достатньо розробленою, шляхи розв’язання 

цієї проблеми для фахівців конкретної промислової галузі практично не означені. Визначено напрямок 

подальших досліджень – формування економічної компетентності фахівців конкретної промислової галузі 

Ключові слова: економічна компетентність, економічна компетентність фахівців неекономічного 

профілю, економічна компетентність майбутніх фахівців непромислової сфери, економічна компетентність 

майбутніх фахівців промислової сфери 
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Інша російська дослідниця Ю. Пузієнко підкреслює, 

що економічна компетентність фахівців неекономічного 

профілю є фактором обмеження негативних наслідків в 

діях суб’єктів ринкових відношень не тільки з позицій 

економічної доцільності, але і моральної цінності. 

Науковець пропонує розглядати економічну 

компетентність фахівців неекономічного профілю як 

інтегративну якість особистості, яка характеризується 

високим рівнем економічних знань і вмінь, 

сформованим ціннісним відношенням до економіки, до 

її предметів, засобів, результатів, що дозволяють 

найбільш повно реалізовуватися в пізнавальній та 

соціально-орієнтованій економічній діяльності  [3, с. 10-

11].  

Більшість сучасних дослідників погоджуються з тим, 

що актуальність дослідження проблеми формування 

економічної компетентності у фахівців неекономічного 

профілю обумовлена зростанням потреби суспільства у 

фахівцях, що володіють економічною компетентністю та 

успішно адаптуються до професійної діяльності в 

умовах ринкової економіки. Отже, ми бачимо, що 

значимість проблеми формування економічної 

компетентності фахівців неекономічного профілю чітко 

усвідомлена сучасними науковцями.  

Досліджуючи погляди вчених на особливості 

формування економічної компетентності майбутніх 

фахівців неекономічного профілю в процесі професійної 

підготовки, ми звернули увагу на те, що дослідження 

ведуться у двох чітко окреслених напрямках, а саме: для 

фахівців непромислової сфери і для фахівців 

промислової сфери.  

Так, вивченню теоретико-методологічних підходів та 

педагогічних принципів розвитку економічної 

компетентності студентів неекономічних спеціальностей 

у ВНЗ присвячено роботу К. Овакимян. Розробки 

дослідниці стосуються підготовки фахівців 

непромислової сфери – журналістів, психологів, 

педагогів, лінгвістів та ін. [4]. Формування економічної 

компетентності майбутніх журналістів у ВНЗ вивчав 

А. Таіров. Актуальність обраної проблематики 

науковець пояснює тим, що відсутність економічної 

компетентності часто приводить до випадків, коли 

практична діяльність журналістів і редакторів створює 

очевидні фінансові ризики для власників і керівників 

ЗМІ [5].  

О. Хлопотова приділила увагу проблемі формування 

економічної компетентності майбутніх вчителів 

технології і підприємництва. Дослідниця звертає увагу 

на те, що економічні знання і уміння не завжди 

усвідомлюються майбутніми вчителями як важливі 

компоненти їх успішної професійно-педагогічної 

діяльності [6].  

Формування економічної компетентності у майбутніх 

фахівців державного та муніципального управління в 

процесі їх фахової освіти вивчала Г. Морозова [2]. 

Узагальнену модель формування економічної 

компетентності студентів вищих навчальних закладів 

запропоновано Ю. Пузиєнко. При цьому автор 

зосереджує увагу на проблемі підготовці не тільки 

майбутніх економістів та «споріднених» спеціальностей 

(фінансистів, бухгалтерів), але і менеджерів [3]. 

Значний інтерес для дослідження проблеми 

формування економічної компетентності мають 

висновки таких вчених як Д. Гришин, А. Маркова, 

С. Молчанова, Н. Харитонова, які вивчали це питання у 

межах формування професійної компетентності 

керівників підприємств.  

Потрібно зазначити, що українські науковці 

зосереджують увагу на формуванні компетентності 

студентів економічних спеціальностей. Серед тематик 

вітчизняних досліджень визначеного нами напряму, які 

затверджені Національною академією педагогічних наук 

України, необхідно відзначити проблему формування 

економіко-правової компетентності майбутніх юристів в 

процесі фахової підготовки [7]. 

Вивчаючи роботи, присвячені формуванню 

економічної компетентності майбутніх фахівців 

непромислової сфери, ми прийшли до висновку, що 

кількісно й якісно вони охоплюють доволі широкий 

спектр напрямків підготовки. Що ж стосується проблеми 

удосконалення економічної підготовки майбутніх 

фахівців для промислових галузей народного 

господарства, то рівень її розробленості значно нижчий.  

З робіт останніх років відзначимо дослідження 

російських науковців – Л. Фалевич, яка вивчала питання 

формування економічної компетентності учнів 

профтехучилищ у сучасних умовах [8], та М. Манукян, 

який досліджував формування економічної 

компетентності для технічних спеціальностей закладів І-

ІІ рівнів акредитації [9]. Інтерес вітчизняної педагогіки 

до проблеми формування економічної компетентності 

студентів неекономічного профілю підтверджується 

тематикою досліджень, затверджених Національною 

академією педагогічних наук України [10]. При цьому 

перелічені напрями досліджень обмежуються 

розв’язанням проблем економічної підготовки майбутніх 

фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів 

«кваліфікований робітник» і «молодший спеціаліст».  

Недостатня увага науковців до проблеми 

удосконалення економічної підготовки студентів вищих 

технічних навчальних закладів може бути пов’язана зі 

складним економічним становищем промисловості 

Украйни та багатьох інших європейських країн. Проте 

зазначимо, що саме матеріальне виробництво стає 

запорукою розвитку всієї економіки країни, тому саме 

сьогодні проблема формування економічної 

компетентності у майбутніх фахівців промисловості стає 

не просто актуальною, а такою, що має стратегічне 

значення для економіки країни. 

Проведений аналіз наукової літератури свідчить, що 

певної розробленості має означена нами проблематики 

для студентів окремих напрямів підготовки майбутніх 

фахівців непромислової сфери. Теоретико-методологічні 

засади формування економічної компетентності 

майбутніх фахівців для промислової сфери можна 

визнати певною мірою розробленими тільки стосовно 

процесу професійної підготовки у вищих навчальних 

закладах І-ІІ рівнів акредитації.  

Нажаль, але з часів індустріальної епохи в 

суспільстві збереглося уявлення, що робітники 

промисловості – це, в першу чергу, випускники 

профтехучилищ і технікумів, тобто кваліфіковані 

робітники і молодші спеціалісти, професійна діяльність 

яких безпосередньо пов’язана з матеріальним 
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виробництвом. Економічна компетентність цих фахівців 

має забезпечувати усвідомлене прагнення до 

забезпечення відповідної якості продукції, ритмічності 

виробництва, економії сировини і матеріалів, 

збереження технологічного обладнання, дотримання 

трудової дисципліни та інших умов стабільної роботи 

підприємства на заданому рівні. 

Однак сьогодні не менш актуальною, на наш погляд, 

є задача формування економічної компетентності 

студентів технічних вищих навчальних закладів ІІІ-IV 

рівнів акредитації – майбутніх бакалаврів, спеціалістів і 

магістрів. Ефективність професійної діяльності саме цих 

фахівців (проектно-конструкторської, організаційно-

управлінської, промислово-виробничої, науково-

дослідної) у співпраці з фахівцями економічного 

профілю визначає прибутковість і конкурентоздатність 

підприємства на усіх етапах його існування. 

Однак, неправильно було б казати про повну 

відсутність досліджень, присвячених проблемі 

формування економічної компетентності фахівців 

промислової сфери в процесі професійної підготовки у 

ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації. Підтвердженням прояву 

інтересу до означеної проблеми серед вітчизняних 

науковців може слугувати дослідження Н. Чорновола, 

який вивчає формування економічної компетентності 

студентів вищих технічних навчальних закладів ІІІ-IV 

рівнів акредитації у процесі технологічних практик [11]. 

Російська дослідниця Н. Костина вивчала 

формування професійної компетентності студентів в 

процесі економічного навчання. Авторка розглядає 

економічну компетентність як складову професійної 

компетентності студентів інженерних спеціальностей, 

підготовка яких ведеться у закладах ІІІ-IV рівнів 

акредитації. Нажаль, процес економічного навчання 

Н. Костина обмежує дисциплінами соціально-

економічного та загально-професійного циклів: 

«Економіка галузі», «Основи бухгалтерського обліку», 

«Економіка та організація виробництва», «Банківська 

справа». Тому в результаті проведеного дослідження 

вказується, що ефективність формування економічної 

компетентності досягається тільки шляхом реалізації 

авторської методики економічного навчання, яка 

забезпечує постановку студентів у позицію суб’єктів 

господарсько-економічної діяльності керівників різного 

рівнів управління, що сприятиме формуванню у 

студентів орієнтації на професійну кар’єру керівника 

приватного промислового підприємства.  

На нашу думку, результати дослідження Н. Костиної 

заслуговують на значну увагу у контексті проблеми 

формування економічної компетентності майбутніх 

фахівців промислової сфери. Однак, слід враховувати, 

що: по-перше, у дослідженні автором не розглянуто 

можливість використання для досягнення поставлених 

завдань потенціалу навчальних дисциплін інших циклів, 

у тому числі виробничих практик та дипломного 

проектування; по-друге, у дослідженні Н. Костиної поза 

увагою залишається необхідність орієнтування студентів 

на ефективну і суспільно корисну майбутню професійну 

діяльність на підприємствах державної та змішаної форм 

власності, рішення якої, на наш погляд, може мати певні 

особливості [12]. 

Висновки. Таким чином, проведений аналіз 

наукового доробку щодо формування економічної 

компетентності фахівців неекономічного профілю 

засвідчує недостатню розробленість цієї проблеми. 

Практично не означені у науковій літературі шляхи 

розв’язання цієї проблеми для фахівців конкретної 

промислової галузі (наприклад, машинобудівної, 

приладобудівної, металургійної, хімічної, 

деревообробної, харчової тощо). Разом з тим, 

формування економічної компетентності у цих випадках 

може мати певні особливості, пов’язані зі специфікою 

відповідних виробництв. Тому напрямом наших 

подальших досліджень ми обираємо формування 

економічної компетентності фахівців конкретної 

промислової галузі, а саме хімічної. Проблему 

формування економічної компетентності майбутніх 

фахівців саме хімічної промисловості ми вважаємо 

актуальною, зважаючи на її недостатню теоретичну і 

практичну розробленість та соціально-економічну 

значущість. 
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TO CONSIDER SOME FUNCTIONS OF MASS MEDIA 
 

 

 

 

The statement of the problem. Journalism is a form of a 

social life. The forms of mass information get stronger every 

day, even though social consciousness is aimed towards the 

innovative mode. It should also be considered that some 

events (many events) are directed by the society itself, many 

times created by the society and the society has a need to get 

the event to the audience. Today modern audience _ society 

is a creator of the situation, describer of it and even 

information provider. This gives us a question _ what are we 

dealing with in this case? Of course this is road, direction 

from the audience to an informational show, which is 

created, perceived and transformed as information by a 

modern person, oriented on the innovative events following 

the technological progress. The forms of mass information 

get stronger each day. The fact that the role of the influence 

of mass media on social consciousness is growing in 21st 

century, is no longer a subject of discussion. It makes the 

proper demands to mass communication process specialists, 

as well as to news community workers 

Goal of the article. The goal of the article is following 

the existed theories to offer several innovative perspectives 

regarding the problem mentioned above. 

The statement of the main material. The fact that the 

role of influence of mass media on social consciousness will 

grow further in the 21st century is no longer a subject of 

discussion. It makes the proper demands to mass 

communication process specialists, as well as news 

community workers. The group of people makes a society 

which of course is not homogenous. Therefore relationships 

between people are different and are performed at different 

levels. It has been proved by several researches that for 

many mass media is a source of entertainment. Mentioned 

group of people criticizes mass media, because they have a 

lack of entertainment, can’t find TV show or newspaper 

article of their taste, or news is boring for them. 

In a society mass communication makes different 

variations of groups and social acts, which gives the viewers 

arrange of choices. The theory of social expectancy teaches 

us that a good knowledge of norms, roles, ranks and control 

is a result of unconsciously studying different aspects of 

social life and the groups of people described by media. The 

theory of social expectancy includes the norms that direct 

their behavior, helps them to better fit in a certain role, make 

an effect on their employees, do their tasks and know what 

to expect as a punishment or reward. According to this type 

of understanding description of social expectancy presented 

at mass communication options may have a long-term and 

slow effect but a significant influence on a person. 

The idea of functionalism as a theoretic-methodological 

orientation is typical for many approaches in a social 

science. Analyzing mass media in the frames mentioned 

above defines it as a self-governing, self-correcting 

subsystem working in specific political-institutional 

circumstances. At the same time, mass communication is 

mostly researched as one picture, as a subsystem supporting 

the functioning of a society and not as one of the sources of 

social changes. Creating an adequate picture of the social life 

is often possible with the mass communication, where 

audience puts several question marks in the end with the 

same rate. Because of this it becomes obligatory to meet the 

direct or non-direct demands.  

Each one of us is an eye-witness or a direct participant of 

lately active global-social changes. Therefore receiving and 

evaluating news and giving a feedback, as an inevitable 

element of the social work is considered to be a root of 

democracy and civic society. As you may know, received 

information had a great influence on person’s conscious; it 

transforms it and determines it towards certain direction. It is 

not an innovation that a modern person gets a lot of 

information with the help of mass communication and 

therefore media creates its “rectilinear” thinking. 

Considering the fact that manipulation is certain ideological 

approach, discussing media influence with the ideological-

propagandist context regarding the research may be 

interesting and effective in different ways.  

While determining the functions of media and 

journalism, the topic of their interrelation comes to the front 

again. “What makes journalism different from the other 

forms of communication and what are its roots”, _ in 1997 

influential representatives and specialists of leading media in 

the USA made this their task to find out. “They fixated the 

problem _ mixing journalism with the bigger world of 

communications and the goal _ we should try to isolate 

Journalism, which is one of the informative-governmental forms of human work, carries out its specific functions, 

with the realization of which its place and role in social life becomes clear. It makes it clear that journalism is a goal-

oriented functional system and its job is to govern the society together with the other social institutions. Thereby 

getting and evaluating news and making feedback as an inevitable element of the work of society, are considered to be 

a base of democracy and civic society. 

Key words: the theory of social expectance, informational show, fourth government 
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journalism from that big world” (M. Vekua, J. Rue, GTSU, 

2013). 

Free and independent media is considered to be a base of 

democracy and to have a responsibility of the “fourth 

government”. It is an important social tool, which plays the 

role of a mediator between the society and the government.  

 BBC’s famous phrase “Informing, educating, 

entertaining” is factually a sum up of the basic functions of 

mass media, which reflects the principle of functioning of 

media which is oriented on social interests” (M. Vekua, J. 

Rue, GTSU, 2013). 

Journalism, which is one of the informative-

governmental forms of human work, has its specific 

functions, with the realization of which, its place and role in 

social life becomes understandable. It is clear that journalism 

is a goal-oriented functional system and its job is to govern 

the society together with other social institutions.  

Each type of work is characterized with the aspect of its 

objectives or with realizing the tasks that should get done in 

the process of work. To say it in a different way, an 

objective is a result of the work that has been planned and 

analyzed before. The conscious work of a person always 

proceeds with looking for the ways to get a result. Therefore, 

an objective is a planned, resulting function. For its 

realization we need to have the tools with the use of which 

we will reach the real functioning of journalism. So, 

knowing the functions means the combination of 

perspectives about the objectives, ways and result of human. 

At the same time, for the journalist objective is not a 

subjective factor, but an objective reality, which stands on 

the development rules of a society. Thereby more we realize 

the internal rules, more productive journalists work gets. 

Conclusion. In the end, it would be good to remind Jon 

Kennedy’s words: “Despite the fact, that we never like it, in 

a modern society we can do nothing without an active 

press”. Today media is a fourth government, even though at 

the time of its birth no one could imagine it.  
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К ВОПРОСУ ОСМЫСЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИЙ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Журналистика, которая представляет собой одну из информационно-управленческих форм деятельности, 

осуществляет специфические функции, посредством которых становится понятной ее роль и место в 

общественной жизни. Понятно, что журналистика является функциональной системой ориентированной на цель и 

наряду с другими социальными институтами акцентирует свою деятельность в области управления обществом. 

Соответственно, принятие и оценка новшеств, и взаимосвязь, как необходимый элемент деятельности социума, 

считается необходимыми основами процесса демократизации и создания гражданского общества. 

Ключевые слова: теория социальных ожиданий, информационное представление, четвертое правительство 
 

 

 

 

 

 

 

   



  
148 
 

 

 

 

 

Scientific Journal, Virtus, May # 2, 2015 

УДК 316.454.3 

Біскуп В.С., 

викладач кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного 

університету,vbiskup@gmail.com 

Україна, м. Тернопіль  

 

ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ДЕТЕРМІНАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ 

ПРОТЕСТІВ 
 

 

 

 

 

 

 

Постановка проблеми. Українське сьогодення вирує 

проблематикою різної складності: від питань побутового 

впорядкування власного життя до неможливості 

збереження гідності в умов абсолютної невизначеності у 

найближчій перспективі. Суспільні настрої, подібно до 

природних непередбачуваних катастроф, вирують та 

знаходять свій вияв у деструктивних формах. Завдання 

наукової спільноти полягає у впорядкуванні 

нагромадженого соціального невдоволення в зрозумілих 

для політичних діячів категоріях, моделях, поясненнях 

задля адекватного реагування та прийняття зважених 

рішень щодо уникнення не прогнозованих, подібних 

природних катаклізмів, виявів громадського 

невдоволення.  

Низька ефективність розв’язання органами державної 

влади проблем в основних сферах (соціальній, 

екологічній, освітній, охорони здоров’я тощо) протягом 

тривалого періоду змушує громадян вдаватись до 

протестних дій. Мовиться як про посилення протестних 

настроїв в суспільстві, так і про кількісне зростання 

публічних акцій. Отже, актуальності набуває завдання 

не лише моніторингу кількості, але й визначення 

«тональності» протестів в українському суспільстві, 

чинників, що спричиняють стрімке переростання 

загального рівня невдоволення у масові протестні дії. 

Значна частина протестів супроводжується висуненням 

конкретних вимог, пропозицій до органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, 

роботодавців, комунальних і приватних підприємств, 

інших суб‘єктів соціальновладних відносин. У цьому 

контексті, на зростання рівня протестних настроїв та, 

власне, протестних дій безпосередньо впливає те, 

наскільки ефективними є форми донесення до органів 

державної влади позиції громадян з певного питання. 

Відтак у наявності суперечність між посиленням 

протестних настроїв в Україні, різноманіттям 

мотиваційних рушіїв протестної активності і 

відсутністю моделей обґрунтування протестних форм 

поведінки. 

Мета роботи – розробка аналітичної моделі 

детермінації соціальних протестів та актуалізація 

механізмів управління соціальним невдоволенням.  

Виклад основного матеріалу. Вченими 

здійснюються спроби інтегрувати різноманітні підходи 

до розуміння соціальних протестів і розташувати їх в 

такій системі координат, які змогли б включити 

розуміння соціальних напружень у більш широкий 

контекст соціального життя. Так, дослідник В.В. 

Костюшев проблему соціального протесту розглядає в 

рамках соціологічної теорії П'єра Бурдьє «соціального 

простору» і пов’язаних з нею конструктів «поле 

політики», «культурний капітал». Автор вказує, що 

підхід П. Бурдьє є «методологічним ключем», який 

дозволяє розробляти пояснюючі моделі з фокусуванням 

на різноманітних сегментах суспільства і політки.  

Стержневою ідеєю вченого є пропоноване ним 

розуміння «напруження» поля політики, яке 

спричинюється такими компонентами, як емотивне, 

когнітивне та конативне напруження. Ознаки емотивної 

напруженості фіксують стан і практики емоційної 

тривожності, морального і соціального «невдоволення». 

Ознаки когнітивної напруженості відображають стан і 

практики інтелектуальної «незгоди», артикульованих в 

інструментальних вимогах протестних груп. Ознаки 

конативної напруженості характеризують практики 

публічних дії [1, с. 147].  

Науково вірною в рамках заявленого теоретичного 

підходу, на думку В.В. Костюшева, виявляється 

запропонована ним метафора «тріади протесту», яка 

пояснюється такими категоріями:  

1) «потенціал протесту» (стан і практика емоційного і 

морального невдоволення: емотивний компонент);  

2) «дискурс протесту» (стан і практика 

інтелектуальної та ідеологічної незгоди: когнітивний 

компонент);  

3) «репертуар протесту» (стан і практика 

колективних дій: конативний компонент). 

Інтегральна напруженість поля політики в трьох 

названих базових характеристиках (невдоволення, 

незгода, дія) в значній мірі визначається «соціальною 

силою» акторів поля політики як активних учасників і 

«авторів» практик, які переживають стан емоційного і 

морального невдоволення, артикулюють інтелектуальну 

та ідеологічну незгоду, виявляють протест в 

різноманітному репертуарі практик прямого і 

опосередкованого спротиву [1, с. 147].  

У цілому підтримуючи підхід автора до розуміння 

сутності рушійних механізмів розгортання соціального 

протесту, вважаємо за необхідне удосконалити та 

розширити пропоновану модель. За своєю суттю в ній 

У статті презентується аналітична модель детермінації соціальних протестів, обґрунтовуються 

складові зародження протестної свідомості, сформованої в наслідку соціокультурної невпорядкованості в 

інтелектуальній, емоційній та діяльнісній сферах громадянського суспільства.    

Ключові слова: соціальний протест, протестна свідомість, соціокультурне напруження, соціальний 

контекст. 
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синтезуються багатоманіття бачень витоків соціальної 

непокори без врахування одного з важливих моментів. А 

саме контекстуального колориту зародження, 

формовияву та ідейної спрямованості протестного руху. 

Культура та генетична схильність є тими 

пов'язуюючими ланками, які каналізують негативну 

енергію збурених мас, спрямовують їх чи то в 

інституційне русло, чи в хаотичний бунт, інстинктивний 

виплеск акумульованих незадоволень. 

Культура політичної участі та набуті в процесі 

історичного розвитку моделі відображення 

незадоволення впливають на каналізацію протестних 

настроїв. В залежності від культурно-генетичних 

чинників протестна активність може набувати 

відповідно інституційно оформлених акцій або ж 

деструктивних бунтів, руйнівних тенденцій. Варто 

зазначити таку важливу рису політичного життя, як 

спосіб формування владної еліти, культура виборчого 

процесу.  

Культурно-контекстуальна напруженість спричи-

нюється відсутністю спільної ідеологічної основи для 

інтерпретації дійсності. Український психолог, педагог, 

методолог А.В. Фурман, розвиваючи проблематику 

утвердження української національної ідеї, у такій 

спосіб характеризує новітні світові та національні 

тенденції. Сучасна цивілізація вступила у досить 

складний та суперечливий період, коли вироблення 

принципу лояльних взаємин між різнорідними 

сегментами політичної, економічної, духовної 

суспільних сфер постає як життєва необхідність. 

Ескалація конфліктів, будь-які прояви інтолерантності 

чи навіть неготовності до толерантності потенційно 

ведуть до неуспіху як у соціальному, так і в 

економічному розвитку країни, загрожують своїми 

деструктивними наслідками всьому світу. Крім того, 

проблема вивчення й приборкання людської 

агресивності увійшла до розряду актуальних завдяки 

нагальній потребі розв'язати низку конфліктів 

сьогочасного століття. У зв'язку з цим постає завдання 

виявити можливі механізми нейтралізації різного рівня 

конфліктів як між окремими особистостями, так і між 

соціальними спільнотами будь-якого порядку в 

етнонаціональному розмаїтті української дійсності, де ці 

конфлікти можуть бути зумовлені етнічними, 

національними, регіональними відмінностями, 

відмінностями між людськими переконаннями, 

способами тлумачення світу і стилями людського 

життя [2, с. 7-8].  

Якщо А.В. Фурман підкреслює необхідність 

національної єдності як духовного осередку 

світобачення і повсякденного вчинення, то класик 

соціології Питирим Сорокін ще на початку ХХ ст. 

актуалізує таку всеосяжну проблему, як зміна 

культурно-ціннісних пріоритетів, криза чуттєвої 

культури. Зростаюча атомізація чуттєвих цінностей, 

включаючи саму людину, знецінить їх, зробить більш 

чуттєвими і матеріальними, далекими від усього 

божественного, священного, абсолютного. Коли всі 

цінності атомізуються, зникнуть авторитетна 

«громадська думка» і «світова свідомість». Груба сила і 

цинічний обман виявляться єдиними атрибутами всіх 

міжособистісних і міжгрупових відносин. Сила стане 

правом. У результаті вибухнуть війни, революції, 

заколоти, суспільство захлиснуть хвилювання і звірства. 

Людина постане на людину, клас – на клас, нація – на 

націю, віра – на віру, раса – на расу. Перестануть 

існувати невід'ємні права, Декларації прав або теж 

скасують, або почнуть використовувати як красиві 

ширми для неприкритого насильства. Старезні, 

нелюдські і тиранічні уряди замість хліба будуть давати 

народам бомби, замість свободи – нести смерть, замість 

закону – насильство, замість творення – руйнування. Їх 

перебування y влади буде, як правило, 

короткостроковим і нестійким, їх будуть все частіше 

скидати [3, с. 883-885]. 

Таким чином детермінанти соціальних протестів 

перебувають на більш глибшому рівні, ніж це може 

видатись на перший погляд. Важливими є панівні 

культурні норми і контекст взаємодії людей між собою, 

громадянського суспільства і владними інституціями. 

Думки та дії кожного члена суспільства, їх емоційний та 

інтелектуальний стани, напрямки та зміст вчинків 

занурені у реальний контекст культурного простору. 

Отож, модель детермінації соціальних протестів набуває 

такого вигляду (Рис. 1).  

Розгортання і зародження соціального протесту – це 

процес акумуляції та напруження різноманітних 

чинників, які лише зійшовшись на одній вершині, 

утворюють енергетичний поштовх для сплеску 

громадянської активності. Справжнім джерелом 

формування соціального протесту є світоглядні 

орієнтири, які панують у соціумі, способи осмислення 

членами суспільства своєї ролі у ньому, індивідуальна 

суб’єктність, інтерпретація власної місії у соціальному 

житті. Емоційно-психологічний настрій, інтелектуальне 

осмислення реального стану речей та вчинки і дії людей 

занурені у конкретну культурну традицію, яка 

спрямовує їх, об’єднує (чи навпаки, дезорганізує). У 

випадку викривлення культурного поля формується 

своєрідний когнітивний дисонанс, який викликає 

емоційне і моральне невдоволення, стан інтелектуальної 

та ідеологічної незгоди, спричинює напруження у вияві 

колективних дій.  

Висновки. Сягнувши найвищої межі напруження 

і підсилюючи один одного, означені компоненти 

детермінації соціального вибуху формують протестну 

свідомість, яка розуміється нами як сукупність уявлень 

про цілі і засоби виявлення громадянського 

невдоволення, перспективи та кінцеві результати 

протестних дій. Окреслюючись у конкретні бачення та 

вимоги, протестна свідомість акумулює всі знання, 

ментальний досвід для організації виходу 

громадянського невдоволення. За для уникнення 

небажаних та руйнівних сплесків громадянської 

непокори варто враховувати глибинні засади 

зародження громадянського невдоволення. Поверхневе 

розуміння ситуації спричиняє хибність шляхів 

вирішення проблеми у всіх сферах сучасного 

українського суспільства.  
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Рис 1. Модель детермінації соціальних протестів 
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Постановка проблеми. Специфіка приморського 

регіону така, що значна частина чоловіків обирає 

професію моряка. Такий вибір обумовлений рядом 

причин: це і романтика, і продовження професійної 

династії, і висока заробітна плата, і можливість 

забезпечити гідний рівень життя своєї сім'ї тощо. Сім'я - 

основний фактор соціальної усталеності будь-якої 

людини, а в разі професійно-обумовленої 

життєдіяльності моряка вона набуває особливого 

значення. 

А отже, вивчаючи соціально-психологічні 

особливості морських професій, яким присвячено ряд 

досліджень (В. В. Бердишев, Е.С. Вересоцький, 

М.Н. Волкова, С.А. Данченко, А.І. Єремєєва, 

В.І. Лебедєв, В.Н. Левицький, В.А. Леонтьєв, В.В. Пав-

ловський, А.А. Рєпін), слід враховувати не тільки 

проблеми морських професій як таких, але і залежність 

професійної діяльності моряків від соціально-

психологічного клімату в їх сім'ях . 

Особливістю сімей моряків є те, що вони відносяться 

до категорії сімей з переривчастим життєвим циклом. У 

сім'ях моряків, де один з членів подружжя періодично 

відсутній через тривалі відрядження, відбувається 

коливання структури сім'ї, безпосередні контакти 

подружжя перериваються. Такий життєвий цикл, на 

думку С. Мінухіна, І. Фишмана, А.І. Антонова та ін., 

призводить до дестабілізації, роз'єднання сім'ї [1]. А 

також викликає кризові прояви, які збільшують ризики 

розвитку сімейних дисфункцій і порушення соціалізації. 

Інститут сім'ї, специфіка її історичного розвитку, 

завдання, функції були вивчені і описані багатьма 

російськими авторами, такими як Р.В. Овчарова, 

А.М. Прихожан, С.І. Голод, І.В. Гребенников, 

В.С. Торохтій, Л.Б. Шнейдер,, і їх колегами з-за кордону 

В. Сатир, М. Мід. У їх роботах широко обговорюється 

питання про сучасну сім'ю, її склад, структуру, 

призначення. 

Ряд авторів описують нові форми шлюбу і сімейних 

відносин: від традиційного шлюбу до гостьового, 

поняття студентська сім'я і дистантний шлюб 

(В.М. Целуйко, Н.Я. Соловйов, В.С. Торохтій). 

Значимість жінки в якості супутниці життя, дружини 

моряка далекого плавання зачіпається в працях 

У.Я. Тарановської-Якобец, Н. Лубкова, К.М. Нелюбіна. 

Ряд дослідників розглядає необхідність соціально-

педагогічної і психологічної допомоги сім'ї, яка виникає 

у зв'язку із загальною кризою сім'ї та шлюбу як 

соціального інституту на тлі глобальних 

соціокультурних змін XXI століття, девальвує 

традиційні цінності сім'ї (3. Бауман, І.В. Бестужев-Лада, 

С.І. Голод, М.С. Мацковська, Г. Іздебська, Л. Янишев-

ській, В. Майковський, М. Зімскі). 

Мета статті – розгляд низки соціально-

психологічних аспектів життєвого циклу сімей моряків. 

Виклад основного матеріалу. Сім'ї, в яких життя 

подружжя схильне до частих і тривалих розлук присутні 

в суспільстві споконвіку, ведучи свій відлік з тих пір, як 

людина розпочала освоювати морські простори. Такі 

сім'ї прийнято відносити до категорії дистантних 

(В.С. Торохтій). Значну їх частину складають сім'ї 

моряків і рибалок, чия професійна діяльність пов'язана з 

морем в умовах тривалого відриву від сімейного 

вогнища і які невипадково визначаються в літературі як 

«хронічно розлучені родини» (Л. Янішевський) [2]. 

Сьогодні сім'ї морських працівників утворюють свою 

культурну та демографічну нішу, складаючи істотну 

частину населення портових міст, виховуючи при цьому 

значну кількість дітей. Ряд дослідників (М.І. Буянов, 

С.І. Голод, В.С. Торохтій) позначають притаманне цим 

сім'ям почуття самотності і обмеження зовнішніх 

контактів. Сімейні дисфункції можуть бути обумовлені 

специфікою життя батька на кораблі, де «формується 

своєрідний екіпажний менталітет, особлива сім'я, що 

надовго замінює собою реальну сім'ю. З часом це 

призводить до зниження у чоловіка цінності 

внутрішньосімейних стосунків і дезадаптації поведінки 

в сімейному житті» [2]. Хочемо зауважити, що, не 

дивлячись на значну кількість досліджень, зміна 

цінності внутрішньосімейних стосунків вимагає 

подальшого дослідницької уваги. 

Життєвий цикл сім'ї моряка можна визначити також і 

як дискретний (переривчастий). Існування такої сім'ї 

поділяється на два основних періоди: період рейсу та 

міжрейсовий, що передбачає його присутність в сім'ї. 

Соціально-психологічні проблеми в такому випадку 

змінюються відповідно з періодами такого життєвого 

циклу: періоду рейсу, в якому чоловік тривалий час 

відсутній і міжрейсового періодом. 

Розглянемо деякі проблеми сімей моряків відповідно 

до періодичності їх життєвого циклу. 

Під час перебування на судні в обмеженому просторі 

і соціумі моряк схильний до депривації. Під соціальною 

депривацією, як відомо, розуміють обмеження або повна 

відсутність контактів людини (або якої-небудь групи) з 

На прикладі сімей моряків в статті розглядаються соціальні та соціально-психологічні особливості сімей з 

переривчастим життєвим циклом. Охоплюються явища депривації, зміни набору соціальних ролей і виховання 

дітей. Акцентується необхідність нових досліджень у зв'язку з розвитком мобільних засобів комунікації. 

Ключові слова: сім'ї моряків, життєвий цикл сім'ї, соціально-психологічні проблеми, виховання дітей. 
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суспільством. Для моряка далекого плавання характерна 

вимушена ізоляція, коли людина або група в цілому 

виявляються відірваними від соціуму в силу обставин, 

не залежних від їх волі, а також від волі суспільства [3]. 

У стані соціальної депривації моряк не має 

можливості задовольняти деякі свої основні психічні 

потреби, такі як потреба в духовному спілкуванні, 

потреба в підтримці і психологічному захисті, в 

достатній мірі протягом тривалого часу. Виникнення 

соціальної депривації, пов'язане ще й з тим, що в умовах 

далекого плавання людина стикається з ситуацією 

недостатнього отримання соціальних, чуттєвих, 

сенсорних стимулів, виявляється в умовах певної 

групової соціальної ізоляції [4]. 

Крім соціальної депривації, моряк піддається ще й 

тривалій сексуальній депривації. Це, безумовно, впливає 

і на стосунки в сім'ї, оскільки в сімейному житті кожної 

людини здорові сексуальні відносини відіграють дуже 

важливу роль. Вони впливають на психіку, на його 

фізичне здоров'я, визначають його успішну діяльність. 

Тривале статеве утримання веде до цілого ряду 

негативних змін у статевій і психічної сферах. Можуть 

виникнути функціональні порушення, зміни, які 

позначаються на характері відносин, особливо в перший 

час перебування моряка на березі. 

Жінка також піддається сексуальній депривації під 

час відсутності чоловіка. Цей стан характеризується тим, 

що жінка відчуває психологічний дискомфорт, 

дратівливість, пригніченість настрою, можливі 

фізіологічні зміни на тлі гормонального дисбалансу. 

Крім того, під час тривалого відрядження чоловіка стає 

неможливою реалізація, насамперед, потреби в 

емоційній і тактильній взаємодії. 

Необхідно позначити, що для професії моряка 

характерна періодична зміна соціальних ролей. 

Перебуваючи на судні, моряк, насамперед, член екіпажу, 

працівник. Ролі берегові (чоловік, батько, глава сім'ї 

тощо) стають другорядними, однак частково 

реалізуються під час спілкування з родиною за 

допомогою засобів мобільних комунікацій. 

Зміна соціальних ролей в період тривалого 

відрядження чоловіка характерна і для дружини моряка. 

Жінка змушена виконувати роль глави сім'ї поряд з 

традиційною роллю жінки в сім'ї, - дбайливої матері, 

дружини, господині, берегині домашнього вогнища. 

Вона змушена приймати на себе обов'язки глави сім'ї. 

Слід зазначити, що такий стан рольового набору жінки 

характерний для періоду ХХ ст., коли зв'язок з суднами 

здійснювався, в основному, за допомогою радіограм. 

Нині розвиток мобільних комунікацій (електронна 

пошта, Скайп, Вайбер, соціальні мережі та ін.) дозволяє 

чоловікові брати безпосередню участь в житті сім'ї, що 

деяким чином трансформує усталене сприйняття 

соціальних ролей в сім'ї моряка. 

Після повернення моряка на берег, в родині виникає 

ряд інших проблем соціально-психологічного порядку. 

Так само, як морякові необхідно адаптуватися до умов 

судна, після рейсу йому потрібно адаптуватися до 

берегових умов. Це стосується питань спілкування, 

харчування, режиму життєдіяльності. У рейсі він 

знаходиться в ізольованому колективі і, як правило, 

психологічний склад у нього змінюється в бік 

інтроверсії. Інтроверсія передбачає такий вид нервової 

діяльності, коли зовнішні контакти обмежуються і 

акценти переносяться на внутрішній стан. Часто це 

призводить до депресії. Зазвичай моряк після рейсу стає 

замкнутим, спілкування з великою кількістю людей для 

нього стає обтяжливим. Якщо дружина цього не розуміє 

і якщо вона за типом своєї вищої нервової діяльності 

відноситься до екстравертів, їй потрібна компанія, 

подруги, одного цього буває достатньо для конфліктної 

ситуації. Дружина, яка довгий час виконувала функції 

глави сім'ї, після повернення чоловіка з рейсу, повинна, 

враховуючи особливості його трудової діяльності, 

поступово вводити його в коло сімейних турбот і 

передавати пальму першості йому. 

Ще однією актуальною проблемою сім'ї моряка є 

виховання дітей. Тривала відсутність батька впливає на 

соціалізацію дитини. Так, у своєму дослідженні 

У.Я. Тарновська-Якобец зазначає, що, особливості 

соціалізації дітей в сім'ях з дистантним батьківством 

обумовлені, насамперед, відносною соціальною 

ізоляцією, порушеннями ритму і змісту повноцінного 

функціонування сім'ї, нестабільністю виховної ситуації, 

а також недостатністю внутрішніх педагогічних 

ресурсів, викликаних тривалими розлуками батьків [2]. 

Дане твердження, на наш погляд видається полемічним, 

оскільки розвиток мобільних засобів зв'язку змінює, як 

ми вже вказували, усталене положення справ, дає 

можливість батькові брати безпосередню участь у 

вихованні дітей, а періоди відсутності спілкування 

досить короткочасні і складають приблизно один-два 

тижні. Необхідно також зазначити, що вагомим 

виховним моментом може бути і значимість професії 

батька, що дозволяє родині придбати стійке матеріальне 

становище і престижний статус у суспільстві. 

У роботі О.Г. Гонишкової, яка вивчає морально-

психологічний клімат дистантних сімей, визначено 

великий відсоток конфліктів, які «вихлюпуються» в 

зовнішнє соціальне середовище. Це стосується, 

насамперед, конфліктів, що виникають між дітьми і 

батьками. Відлуння такого внутрішньосімейного 

конфлікту відчувається, насамперед, в шкільному 

колективі дитини. Ініціатором і одночасно жертвою 

такого конфлікту стає не батько, який поїхав на 

заробітки, а мати, яка залишилася. 

На думку автора причин сімейних конфліктів у 

дистантної сім'ї дві: 

• небажання дитини виконувати вимоги матері, яка 

не є «годувальницею», особою, яка не в змозі 

задовольняти зростаючі потреби дитини на тлі того, що 

може робити батько, який повернувся із заробітків; 

• неготовність матері, колись вихованої в стереотипі 

чільної ролі батька в сім'ї, в родині нового часу 

організувати досить стійкий морально-психологічний 

клімат своєї сім'ї. 

Результатом такого сімейного конфлікту постає 

падіння авторитету обох батьків: авторитет матері 

страждає, бо вона у вирішенні проблемної ситуації 

вдається до допомоги дистантного батька, шкільних 

педагогів та інших, значимих для неї самої і дитини осіб, 

а авторитет батька применшується, бо дитина починає 

розуміти, наскільки тато вилучений і невпливовий [5]. 
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Однак, на нашу думку, стереотип чільної ролі батька 

є дещо застарілим. В даний час в дистантних сім'ях 

моряків спостерігається взаємний розподіл ролі голови 

сім'ї між батьком і матір'ю. Тому, можливим ініціатором 

сімейного конфлікту мати може опинитися в силу інших 

причин, таких як, неготовність виконувати роль голови 

сім'ї, неможливість (чи небажання) знаходження 

порозуміння з дитиною. 

Висновки. Виходячи з вищевикладеного, можна 

сказати, що для сім'ї моряка в певний період життєвого 

циклу характерна зміна набору соціальних ролей самого 

моряка і його дружини. Значною мірою вона 

визначається рівнем розвитку сучасних мобільних 

засобів зв'язку, які впливають і на формування 

соціальних ролей чоловік / дружина в сім'ї, тобто 

ситуація дещо змінюється по відношенню до періоду 

десяти / п'ятнадцяти років тому. 

Слід виділити деякі соціально-психологічні 

проблеми, які притаманні родині моряка: сексуальна 

депривація чоловіка і дружини, неможливість 

задовольняти потребу в тактильній і емоційній взаємодії 

подружжя. 

Щодо проблеми виховання дітей у сім'ї з дискретним 

життєвим циклом, зазначимо, що під час рейсу батько за 

допомогою сучасних мобільних засобів комунікації 

також може брати безпосередню участь у вихованні 

дітей. 
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Постановка проблеми. Історичні факти доводять, 

що професійні моряки з'явилися 7000 років до н. е. в 

Червоному морі і Перській затоці – це були дрібні 

рибальські судна. Тоді ж, швидше за все, і з'явилися 

перші професійні моряки. У нашій країні флот існував 

ще до нашої ери, але більш розвиненим він став за часів 

Київської Русі, коли судна будувалися за подобою 

варязьких човнів. Тоді вже моряки брали активну участь 

в економічному і політичному, говорячи сучасною 

мовою, житті країни – торгівлі та її обороні. 

Одначе вчені визначили, що людина виходила у море 

ще 23 тисячі років тому. Але назвати це професійним 

мореплавством було не можна. Судячи із залишених 

малюнків, люди просто переправлялися на маленьких 

примітивних човнах на невеликі відстані. Сьогодні 

моряк – поширена професія в нашій країні. Моряків 

зазвичай можна зустріти в портових містах, де вона 

вважається престижною професією, оскільки робота у 

морі – це не тільки фінансова стабільність але й 

романтика. Служба на кораблі – це ще й спосіб побачити 

далекі країни, культуру інших народів.  

Нажаль, як цивільний, так і військовий флот країни 

переживають період занепаду. Тому все більше 

вітчизняних фахівців, мореплавців працюють під 

іноземними прапорами. Вимоги висуваються досить 

серйозні. Людина, що бажає працювати на судні, що 

ходить у море, повинна володіти такими навичками, які 

могли б знадобитись команді в морі. Незважаючи на те, 

торговий або військовий це флот, фахівці повинні бути 

готові працювати далеко від дому, бажано мати певні 

фізичні навички і бути хорошими спеціалістами в своїй 

галузі. 

Моряк – це ще і небезпечна професія. Імунітет 

людей, що населяють різні регіони планети, 

відрізняється. Тому часто прибулі в іноземний порт 

службовці судна хворіють «заморськими» хворобами. 

Погода на морі теж не завжди сприятлива, існує 

небезпека аварії. Останні десятиліття центр уваги 

морської громадськості все відчутніше зміщується у 

сферу взаємодії людини з природою. Прагнення 

мінімізувати негативний вплив людського фактора на 

рівень аварійності світового флоту за допомогою 

всебічного впровадження та безумовного слідування 

основам культури безпеки, повернути морській професії 

колишню престижність, забезпечити розумний баланс 

між природокористуванням і збереженням крихкої 

екосистеми нашої планети як природного середовища 

існування людини – ось далеко не повний перелік тих 

питань, вирішенням яких в даний час зайнята морська 

індустрія. 

На тлі означених проблем піратство – один із 

суттєвих факторів, що впливає на безпеку міжнародного 

судноплавства в різних районах Світового океану, а в 

ряді випадків - на стан регіональної безпеки.  

На початку нинішнього століття морське піратство 

набуло небаченого масштабу. Дослідники відзначають, 

що піратство XXI століття як складний політико-

правовий феномен, являє собою тісне переплетення 

загально кримінального і політичного насильства. Тому 

проблема боротьби з морським піратством, як завдання 

світового співтовариства, піднімає ряд питань як 

національного соціально-політичного, економічного так 

і правового характеру. 

Сьогодні пірат проголошений «hostis humani generis», 

тобто ворогом роду людського, і тому підлягає суду і 

покаранню в будь-якій країні [1, с. 398]. Визначення 

піратства і методи боротьби з ним містяться в Конвенції 

ООН з морського права [2, с. 79]. Відповідно до цього 

документа, всі держави у максимально можливій мірі 

зобов'язані співпрацювати в справі припинення 

піратства у відкритому морі або будь-якому іншому 

місці за межами юрисдикції будь-якої країни. 

Однак піратство несе загрозу не тільки міжнародній 

безпеці. Це явище приносить нестерпні страждання, 

ставить під загрозу життя і здоров'я взятих у заручники 

моряків, приносить біль їх родичам і близьким. 

Особливим аспектом в цьому переліку є гуманітарна 

складова піратських нападів, а якщо точніше – питання 

психологічної підготовки екіпажів: проблеми пов'язані з 

пережитим стресом моряками та їхніми родинами, 

соціальна та психологічна реабілітація моряків після 

звільнення з полону, допустимі стандарти поведінки 

судновласників, операторів крюінгових агентств по 

відношенню до моряків та їх близьких на 

післякризовому етапі. 

Мета статті – аналіз соціальних аспектів проблеми 

міжнародного піратства. 

Огляд попередніх досліджень. Хотілося б 

відзначити спеціальні праці В.Ф. Сидорченко, 

присвячені виключно питанням піратства. У його 

роботах особлива увага приділяється розгляду сучасних 

тенденцій розвитку [3, с. 212]. 

Піратство як злочин міжнародного характеру було 

розглянуто Ю.С. Ромашевим та В.Є. Петращевим. 

У статті розглядається піратство як новітній прояв розвитку сучасного мореплавства. Аналізується 

рівень міжнародної безпеки моряків, та зачіпаються правові аспекти вирішення виникаючих у зв'язку з цим 

соціальних проблем. Представлено напрями роботи міжнародних організацій у боротьбі з піратством.  

Ключові слова: мореплавство, піратство, міжнародні морські організації, соціальні ризики моряків, захист 

прав моряків. 
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Автори наводять детальний порівняльний аналіз поняття 

піратства в міжнародному праві [4, с. 508]. 

Серед західних фахівців можна відзначити 

дослідження означеної проблематики У. Батлера, 

Е. Діккінсона, а також праці та збірки статей під 

редакцією П. Леха і Г. Онг-Веба та ін.  

Виклад основного матеріалу. Стрімкий сплеск 

розвитку піратства припав на 80-ті роки минулого 

сторіччя. В цей час почала вимальовуватися стійка 

тенденція розвитку зростання числа актів піратства і 

збройного розбою на морі. Діючи лише епізодично в цій 

сфері, світова спільнота обмежилася розробкою 

нормативно-правової бази, яка охоплює в основному 

питання оминання судами небезпечних регіонів. Почала 

розвиватися інформаційна система оповіщення про акти 

піратських нападів на судна. Активну роль тут зіграла 

Міжнародна морська організація. Найбільш успішні 

спроби робилися державами Південно-Східної Азії – 

Малайзією, Індонезією, Сінгапуром і Філіппінами. Вони 

розробили відповідну міжнародно-правову базу, уклали 

міжнародний договір, що дозволяє прибережним 

державам здійснювати спільні зусилля з попередження 

нападів на судна, патрулювати найбільш небезпечні 

регіони, затримувати піратів. Держави, що межують, 

здійснювали рейди по знищенню пунктів піратів. У цей 

період створюється Інформаційний центр з боротьби із 

піратством і збройним розбоєм в Малайзії. На інші 

регіони, де існує небезпека піратства, світове 

співтовариство в особі ООН визначило такі заходи 

витратними і не надавало уваги цій загрозі, тому досі 

немає ефективного світового механізму протидії 

піратству. Це проявилося на первинному етапі боротьби 

світової спільноти зі збройними нападами поблизу 

берегів Сомалі. 

У 1992 р Міжнародним морським бюро Міжнародної 

торгової палати за підтримки Міжнародної морської 

організації ООН в Малайзії в Куала-Лумпурі був 

створений Регіональний центр з проблеми піратства, 

який потім перейменовано в Аналітичний центр з 

проблеми піратства. Він став здійснювати збір та аналіз 

інформації в глобальному масштабі, займатися 

розшуком зниклих суден, домагатися покарання 

злочинців і повернення вантажів власникам, виконувати 

цілодобове оповіщення суден про напади піратів і 

займатися організацією допомоги потерпілим судам. 

Примітно, що дії сучасних піратів стають все більш 

жорстокими по відношенню до членів екіпажів 

захоплених суден. Приміром, у листопаді 1998 року в 

Тайванській протоці пірати захопили китайське судно 

«Чунг сон». Тоді вони обезголовили всіх членів 

команди, а тіла викинули за борт. Сам корабель 

зловмисники продали сінгапурському бізнесменові за 

300 тисяч доларів. Найчастіше пірати грабують 

суховантажі, танкери, контейнеровози та рибальські 

судна. Але іноді вони нападають і на приватні 

прогулянкові яхти.  

Однак статистика враховує лише напади, про які 

офіційно повідомляли судновласники. Багато 

дослідників відзначають, що до подібних звітів 

потрапляє не більше 10-20% інцидентів, пов'язаних з 

піратами. Причина в тому, що власники кораблів і 

вантажів часто воліють домовитися з піратами 

і виплатити їм «відступні». У них немає впевненості в 

тому, що влада зможе більш ефективно вирішити цю 

проблему (з урахуванням того, що операційна вартість 

плавання одного корабля з вантажем становить $ 10 тис. 

і більше – швидше і дешевше домовитися з піратами); 

по-друге, повідомлення про захоплення піратами 

корабля автоматично призводить до зростання вартості 

страховок: за оцінками консалтингової фірми BGN Risk, 

пірати Сомалі збільшили вартість страховки для корабля 

з $ 500 в 2007 році до $ 20 тис. в 2008-му. Крім того, 

страховики та контрагенти можуть зажадати оснащення 

судів більш сучасними двигунами, системами пасивної 

оборони та ін.; по-третє, постраждала компанія-

судновласник набуває негативний імідж, і клієнти 

побоюються вести з нею справи.  

Розвиток співпраці країн у сфері боротьби з 

піратством у світі в цілому, привела до дії наступні 

міжнародні організації та інститути: 

– Міжнародна морська організація ООН (займається 

проблемою піратства з 1983 р.) два основних документи: 

«Керівництво для судновласників і судноплавних 

компаній» і «Рекомендації для урядових органів у 

боротьбі з піратством». 

– Центр боротьби з піратством, створений в 1991 

році Міжнародною торговою палатою в малайзійської 

столиці Куала-Лумпур Центру; 

– Регіональний форум країн АСЕАН (Асоціація 

держав Південно-Східної Азії; англ. Association of South-

East Asian Nations) робоча група щодо заходів зміцнення 

довіри, яка в жовтні 2000 р. провела зустріч з проблеми 

піратства; 

– Симпозіум країн Південно-Китайського моря. 

Розроблений ним документ «Про врегулювання 

потенційних конфліктів у Південно-Китайському морі» 

містив також пропозиції щодо «кооперації між ВМС 

країн та державних структур регіону» в боротьбі з 

піратством і перевезеннями наркотиків; 

– АТРСБ - Азіатсько-Тихоокеанська рада зі 

співробітництва у сфері безпеки регіонального форуму 

АСЕАН. Проводить наради два рази на рік. Після 

зустрічей робочої групи АТРСБ в 2000 р. був виданий 

«Меморандум про кооперацію в сфері правопорядку та 

законності на морі», що пропонує в якості першого 

кроку на шляху боротьби з піратством детальний аналіз 

відповідних законодавчих актів всіх держав на предмет 

розбіжностей; 

– Регулярні конференції, що організовуються 

Аналітичним центром з проблеми піратства, Інститутом 

Окасакі (Токіо) спільно з органами АСЕАН та 

національними державними організаціями. 

Зокрема для вирішення цих завдань в 2011 році була 

заснована Міжнародна програма «Гуманітарна відповідь 

морському піратству» (МПГОМП), яка виступила з 

ініціативою проведення регулярних конференцій в цій 

галузі. У керівну групу Міжнародної програми входять 

представники Міжнародної морської організації, 

судноплавного офісу НАТО, Центру безпеки 

судноплавства ЄС, Міжнародного морського бюро: 

INTERCARGO, INTERMANAGER, INTERTANKO, 

Міжнародної Асоціації морської медицини, ITF, ICSW 

та ін. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык
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Для ефективної реалізації Програми в державах, 

громадяни яких більшою мірою схильні до ризику 

піратських і збройних нападів, у 2012 р. в країнах СНД і 

Балтії, в Індії і Південно-Східної Азії був створений 

регіональний директорат. 

Голова правління українського Морського 

благодійного фонду, доктор географічних наук, 

професор Щипцов О.О., зазначив, що Морський 

благодійний фонд є громадською організацією, 

створеною у 2000 році з метою сприяння соціальній 

реабілітації та надання благодійної допомоги 

морякам [5]. У своїй діяльності Фонд всіляко 

намагається сприяти прогресивному розвитку соціально-

економічних і політико-правових умов, які стали б 

основою для забезпечення належного рівня соціального 

захисту моряків. Розуміючи роль в цьому питанні 

правових аспектів, Фонд розпочав роботу над 

концепцією проекту, який допоміг би розвинути в 

Україні розуміння проблеми правового захисту 

соціального стану моряків, ознайомити наукові кола і 

галузь з цією проблемою. Зокрема, в рамках проекту 

«Сучасне міжнародне право і практика його 

застосування Україною», планується виконання 

науково-дослідних робіт, присвячених сучасним 

проблемам міжнародного права і організація 

відповідних заходів, що сприяють ефективній реалізації 

цілей і завдань, які стоять перед Морським благодійним 

фондом, розглядаються основні напрямки розвитку 

соціології міжнародного права на сучасному етапі, 

міжнародно-правовий механізм захисту прав моряків [5]. 

При обговоренні проблем і перспектив розвитку 

соціології міжнародного права учасниками було 

порушено низку питань, зокрема, співвідношення 

міжнародної моралі і влади дотримання державами 

міжнародних зобов'язань; міжнародно-правовий захист 

прав людини. Учасники круглого столу дійшли 

висновку, що однією з важливих проблем соціології 

міжнародного права є проблема міжнародного захисту 

прав людини, оскільки тут теорія прав людини, зміст 

норм міжнародного права у цій галузі, часто не 

відповідає соціальної реальності. 

За результатами обговорення даного питання було 

рекомендовано ряд заходів, зокрема: 

- Поставити перед Міністерством інфраструктури 

України питання про приєднання України до Конвенції 

про працю в морському судноплавстві 2006 року, 

визначивши і ретельно проаналізувавши переваги та 

ризики для галузі морського транспорту, які будуть 

результатами такого приєднання; 

- Розробити довідник для моряків про існуючі 

механізми захисту їх прав, і поширити його в 

навчальних закладах моряків, навчально-тренажерних 

закладах, державних органах тощо . 

Неодноразово обговорювалися проекти формування 

міжнародних антипіратських військово-морських 

загонів. Але всі ці плани стикалися з негативним 

ставленням більшості прибережних держав, які 

побоюються появи іноземних військових кораблів у 

своїх територіальних водах на постійній основі більше, 

ніж піратських набігів. 

Однак важливе питання, яке практично випадає з 

розгляду піратства в гуманітарній площині - вплив 

захоплень і утримання в заручниках моряків на здоров'я 

самих членів екіпажу, на їх сім'ї, рідних і близьких; 

питання реабілітації і відновлення тілесного і психічного 

здоров'я, також практично ніде не висвітлюються. При 

цьому, згідно з даними Міжнародної Федерації 

працівників морського транспорту, моряки є однією з 

найбільш експлуатованих груп працівників у світі і 

потерпають від жорстокого відношення. 

Моряк, фактично, залишається вічь на вічь з 

піратами, природними стихіями (штормом, вітром, 

бурею, цунамі), які на відміну від техніки ніяк ним 

некеровані і непередбачувані. Постійне очікування 

нападу піратів, можливих аварійних ситуацій і 

природних катаклізмів формує у моряка почуття страху, 

часом не завжди усвідомленого і зрозумілого, який, по 

суті, являє собою страх смерті, страх за своє життя. 

Рівень самогубств серед моряків в три рази вище, ніж у 

працюючих на березі. Ризик загинути на роботі у 

моряків в 26 разів вище в порівнянні з іншими 

професіями . 

Слід, щоправда, відзначити, що практично єдиною 

організацією, яка зайнялася вивченням цього питання з 

метою вироблення спільних підходів до зазначеної 

проблеми є Центр захисту прав моряків Інституту 

Церкви мореплавців в Нью-Йорку (Center for Seafarers’ 

Rights, The Seamen’s Church Institute). 

Соціально-психологічний аналіз професійної 

діяльності моряків свідчить про вплив ряду факторів на 

їх організм, а саме: тривалий відрив від землі, зміна 

звичних життєвих умов, зміна часових поясів, 

неузгодженість добових ритмів, часта зміна погодних 

умов, переривання сімейних відносин, відмова від 

багатьох звичок у повсякденному житті, зміна 

морального (духовного) стану. 

Ці фактори впливають на моряка не ізольовано, а 

одночасно і комплексно, чим значно ускладнюють 

виконання службових обов'язків, вносять певну 

коректуру в повсякденне життя, в якійсь мірі диктують 

лінію поведінки. До описаного процесу слід додати 

реалії моряків як українського, так і пост-радянського 

простору: робота під чужими прапорами, піратство, 

збільшення тривалості рейсів. 

У зв'язку з зазначеними проблемами цікавою 

видається робота ОКПНБ – Медико-Психологічного 

Центру на базі медсанчастини працівників 

Департаменту морського флоту в Маріуполі (Україна). У 

цьому філіалі проводиться діагностика, експертиза 

працездатності, реабілітації та лікування моряків. 

Зусиллями Медико-Психологічного Центру була 

організована служба «Телефон довіри» для моряків і 

членів їх сімей. Служба довіри працює поза 

безпосереднім контактом з пацієнтом, щодня, 

цілодобово, без перерви. Основним принципом 

«Телефону довіри» є повна конфіденційність, за 

допомогою звертаються і родичі моряків. 

У 2010 році в конференц-залі готелю «Спартак», що 

в Маріуполі, проходила зустріч представників кількох 

Міністерств України, ОБСЄ, міжнародної організації з 

міграції, облдержадміністрації з маріупольськими 

чиновниками, що займаються питаннями надання 

допомоги постраждалим від торгівлі людьми зі слів 

заступника директора міського центру соціальних служб 
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для дітей, сім'ї та молоді У.Токарєва, в Маріуполі 

проживає близько 14 тисяч осіб, постраждалих від 

торгівлі людьми. Тільки цього року за допомогою в 

ЦССМ звернулося п'ятеро маріупольців. «Більшість 

постраждалих – жінки, яких намагалися продати в 

трудове і сексуальне рабство, а також моряки 

закордонного плавання», – говорять в центрі [6]. Доречі, 

моряки не тільки потрапляють у полон до піратів, але і 

стають потенційними жертвами «чорних 

трансплантологів» – ризикують бути викрадені для 

операцій з пересадки органів. 

На початку грудня 2009 року для представників 

держав і торгового судноплавства, в тому числі – ООН, 

держав прапора, країн, що надають моряків, 

судновласників та операторів суден, профспілок, 

страхових компаній, юридичних фірм і компаній 

морської безпеки, Центр провів круглий стіл «Вплив 

актів піратства на мореплавців та їхні сім'ї» [7], на якому 

надав попередні матеріали щодо рекомендацій з 

реабілітації моряків, які постраждали від піратських 

нападів. 

Тому боротьба з піратством не повинна 

вичерпуватися протидією захопленню суден, знищенням 

піратських суден і звільненням заручників. Важливий і 

гуманітарний аспект - питання психологічної підготовки 

екіпажів; проблеми, пов'язані зі стресом, пережитим 

моряками та сім'ями; соціальна та психологічна 

реабілітація моряків після звільнення з полону; 

стандарти поведінки судновласників, операторів, 

крюїнгових агентств по відношенню до моряків та їх 

близьких у момент кризи. 

Висновки. Проблема піратства залишається одним з 

актуальних аспектів, що впливають на стан регіональної 

безпеки. Успішна протидія і боротьба з піратством 

просто неможливі без розвитку регіонального 

співробітництва та координації зусиль міжнародного 

співтовариства. 

Сьогоднішня реальність така, що в багатьох країнах, 

які включено до світового мореплавства, немає 

юридично-правових механізмів, які б дозволяли 

належним чином боротися з піратством. Було б 

справедливим сказати, що міжнародне співтовариство 

поки не запропонувало оптимального виходу з цієї 

проблеми. Соціально-правові питання захисту моряків 

перебувають у стані вивчення та пошуку можливих 

варіантів вирішення. 
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Постановка проблемы. Для информации не 

существуют границ. Таких пределов нет и у 

человеческих отношений, они приобрели масштабный 

характер, стали глобальными. Глобализация не является 

феноменом,  который начал свой стартовый виток с 

двадцатого века, данный процесс начался с давних 

времен, хотя, конечно, более замедленными темпами, 

чем за последнее  период.   

Цель статьи – показать тенденции, которые влияют 

на положение языковой политики, как в целом мире, так 

и отдельно в Грузии, под влиянием такого феномена, как 

глобализация. 

Изложение основного материала. Межкультурные 

отношения еще более углубились и вошли в активную 

фазу после ускорения процесса глобализации 

современного мира. Слово «глобализация» связывают с 

английским словом Globe, что означает глобус, землю. 

Глобализация, как термин, впервые был использован 

американским социологом Р. Робертсоном в, 

опубликованной в 1983 году научной статье. 

Существует множество определений термина 

«глобализация» (данный процесс затрагивает почти все 

сферы современного развития), исходя из того, какая 

рассматривается область исследований. Соответственно, 

не существует общего, универсального термина и т.н. 

исчерпывающего определения. Однако, можно выделить 

две характерные черты: разрушение границ и 

стремление создать общую систему ценностей (в 

формировании которой, как правило, решающую, 

приоритетную роль играет, т.н. сверхдержава) [1]. 

Для информации не существуют границ. Таких 

пределов нет и у человеческих отношений, они 

приобрели масштабный характер, стали глобальными. 

Глобализация не является феноменом, который начал 

свой стартовый виток с двадцатого века, данный процесс 

начался с давних времен, хотя, конечно, более 

замедленными темпами, чем за последнее период. 

Культурная диффузия, распространение образа и стиля 

жизни одного социума на другие общества, 

политические отношения государств, установление 

экономических связей между народами, является частью 

сложного процесса глобализации, который 

прослеживался раньше в процессах, связанных с 

переселением народов, торговлей и т.д.  

Иногда синонимом термина «глобализация» 

используют слово американизация, что указывает на 

распространение и утверждение американской культуры 

в мировом масштабе. Данный термин отражает влияние 

американских норм, ценностей, институтов на все 

остальное мировое сообщество. Г. Зиммель называл 

данный синдром «современной жадностью», 

агрессивным экспортом американского «продукта» в 

остальной мир. Естественно, глобализация по идее, не 

представляет собой лишь американизацию, хотя и 

является ее составляющей основой. Фактом является, 

что те большие государства, которые усилились в 

период ускоренного развития процесса глобализации, 

распространяют по всему миру свою культуру и 

интересы, а сам процесс глобализации не угрожает им 

потерей своей идентичности, что нельзя сказать о таких 

маленьких государствах, как Грузия [5].  

На сегодняшний день не стоит спорить о том, что 

процесс глобализации развивается ускоренными 

темпами, чему способствует развитие информационных 

технологий, стирая границы и приобретая глобальные 

масштабы. 

Культура, традиции и ценности находят 

своеобразное отражение и оставляют определенный след 

в языке, который не только не находится отдельно от 

них, но и вербально оформляет их тенденции и придает 

им каноничный облик. Самобытность культуры 

отдельных народов представлена такими важными 

элементами как историей, национальным характером, 

ценностями, традициями, нравами и т. д; среди данных 

элементов особенно важное место занимает язык, 

который является «самым мощным оружием выражения 

идентичности» [2, с. 45].  

Новая глобальная культура универсальна и стоит 

выше временного измерения, т.к. является эклектичной, 

текучей и бесформенной… Постмодернистская, 

космополитическая культура, посредством средств 

массовой информации и телекоммуникации, 

распространилась по всему миру [3, с. 199].  

В современном мире за скоростью технического 

прогресса не поспевают языки (их лексический фонд). 

Язык современных грузинских журналов и газет представляет собой мозаичную картину глобализации. Их 
исследование показало, что в некоторых случаях (особенно это касается публикаций для так называемой элиты, а не для 
всего населения) такой язык, подобный мозаике, намеренно выбранная стратегия общения с читателем: использование 
английских слов связано с процессами глобализации, которые подчеркивают одновременное развитие современного шоу-
бизнеса и английский широко используются не только в вербальной коммуникации, но в печатных СМИ также. Таким 
образом, язык небольших народов находится в эпоху глобализации под влиянием: уклонение от влияния престижного 
языка является одним из способов защиты местного языка от маргинализации. Другой предмет исследования является 
ли такая позиция правильной, которая в будущем станет предметом исследования. 

Ключевые слова: межкультурные отношения, глобализация, американизация, информационные 

технологии, космополитическая культура и т.д. 
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Соответственно, они берут из языка доминанта слова в 

той же форме, в какой она представлена в исходном 

языке, вследствие чего появляются неологизмы, для 

формирования соответствующих лексических единиц 

которых, фактически, не хватает времени. В лучшем 

случае, соответствующие лексические единицы в 

произношении широкой общественности не 

закрепляются и, как правило, остаются лишь предметом 

опеки узкого круга специалистов. Защита языка же для 

любого государства (и, естественно, для рядового 

гражданина) должна быть приоритетным вопросом, т.к. 

любому языку, независимо от масштаба ареала его 

распространения, необходима поддержка и защита. 

Языковая политика – это термин, который впервые 

был употреблен в 50-ых годах XX века в лингвистике и 

в социологических дисциплинах, подразумевает 

«совокупность идеологических принципов и 

практических мероприятий по решению языковых 

проблем в конкретном государстве с целью социально-

культурного развития языка, его статуса, языковых 

отношений» [3, с. 3]. Особой сложностью наделен фон 

языковой политики в многонациональном государстве, 

так как в этом случае она должна учитывать такие 

факторы, как наличие большого количества различных 

языков и диалектов,  своеобразие национального состава 

и межнациональных отношений, роль отдельных языков 

и их носителей в общественной жизни.  

Многочисленное проникновение фразеологизмов и 

других нивелированных тенденций в стандарти-

зированный язык разговорного стиля, особенно в 

городскую лексику, в различные социальные, 

профессиональные, возрастные группы, на основе не 

кодифицированного произношения, способствовали 

формированию в языке общего жаргона, его 

проникновение в книжный язык – в публицистику и 

писательское дело. Как известно, жаргон, представляет 

такую не кодифицированную лексику и фразеологизм, 

которая не принадлежит ни к какой отдельно взятой 

социальной группе. Его использует любой носитель 

национального литературного языка. 

Совершенно ясно, что общий сленг является 

промежуточным языковым явлением, который 

расположен между разговорным и стандартизированным 

языком. С другой стороны, именно обходя общий 

жаргон, социальная, профессиональная, возрастная 

жаргонная лексика попадает в разговорную лексику и 

публицистику [4, с. 83].  

Попытки ввести новый стиль в язык и речь 

публицистики, как было сказано выше, выражается в 

стремлении к использованию иностранной лексики. 

Правда, иностранные слова часто формально 

используют в терминах и профессионализмах, однако, 

это не всегда связанно с необходимостью. Вместе с тем, 

неологизмы в публицистику вносят из сферы политики. 

Часто аудитория не понимает смысла заимствованного 

слова, политики же позиционируют перед публикой 

знанием новых терминов. В пример можно привести 

новый термин в грузинской политике «кохобитация», 

вокруг семантики которого, возникло много 

юмористических интерпретаций. Можно же было 

употребить обычные, часто используемые в обиходе 

слова «сожительство», «сосуществование». 

Грузинский язык силен своей грамматической 

структурой и поэтому всегда открыт для иностранной 

лексики. В связи с этим интенсивными являются 

процессы неологизации, пополнение лексического 

фонда грузинского языка заимствованными словами. 

Процесс заимствования на данном этапе интенсивен и, 

главное, соответствует грузинскому языку. Это вполне 

естественно и в данном процессе нет ничего 

тревожного [4, с. 91]. 

 Язык современных грузинских газет и журналов в 

процессе глобализации представляет собой т.н. 

мозаичную картину. Изучение источников показало, что 

в некоторых случаях (особенно это касается печатных 

изданий для т.н. элитных кругов, а не для всего 

населения), такая языковая мозаичность является 

выбранной стратегией: использование англицизмов в 

данном случае, является проявление тех глобальных 

процессов, в которые активно включена Грузия. Процесс 

глобализации среди малочисленных народов формирует 

своеобразную языковую позицию: попадание под 

влияние престижного языка является механизмом, 

посредством которого грузинский язык не будет 

отчуждаться и быть маргинальным. 

Отдельной темой для дискуссий является положение, 

на сколько правильна эта позиция, что, в свою очередь, в 

будущем станет темой обсуждения, для 

заинтересованных данной проблемой лиц.  
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GLOBALIZATION AND GLOBAL LANGUAGE POLITICS 

The language of modern Georgian journals and newspapers represents globalization by some mosaic picture. Research of 

them has shown that in some cases (this especially concerns publications for so called elite and not for whole population) such 

language mosaic is an intentionally chosen strategy for communication with the reader: use of English words is connected 

with global processes which emphasize simultaneous development of modern show-business and English is widely used not 

only in verbal communication but in printed media as well. Therefore, in small nations language is under influence in 

globalization era: avoidance of influence of a prestigious language is one of the ways of defending local language from 

marginalization. Another matter of research is whether such position is right which in future will become a subject of research 

for interested people.  

Key words: cross-cultural relations, globalization, americanization, information technologies, cosmopolitan culture. 
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O, wad some Power the giftie gie us 

To see oursels as others see us! 

It wad frae monie a blunder free us 

–Robert Burns, To a Louse 

The statement of the problem. Many people around the 

world are regularly astonished at the hypocrisy of American 

foreign policy, including in its recent manifestation over the 

Ukraine crisis. Sir Simon Jenkins (2014) put it well and 

wittily in the Guardian newspaper: 

How dare anyone excuse a great power hurling brute 

force against a small one,justifying it with some nonsense 

about extremists and a ‘responsibility to protect’? There 

should be no place for such cynical bullying in a twenty-first-

century world order. And for what? So a leader with a virility 

complex can play to his domestic gallery. The whole thing is 

utterly unacceptable. There must be costs and consequences. 

But enough of Iraq. What of Ukraine? 

While by no means seeking to justify the Russian 

intervention in Ukraine, nor to defend President Putin, 

Jenkins went on to ask: 

Did no ghost of Iraq or Afghanistan, of Kosovo or Libya, 

hover over their shoulders? [...] The occupation of Crimea is 

a village fete compared with the shock and awe over 

Baghdad and Belgrade and the killing fields of Falluja and 

Helmand. As the western powers repatriate their bloodstained 

legions, surely a twinge of humility is in order. 

Apparently not ... 

The statement of the main material. The question that 

faces the social scientist is how to explain this hypocrisy – or, 

more neutrally, this lack of collective self-awareness, this 

collective sense of self-righteousness on the part of the 

western powers and especially of the USA. At a casual level, 

it is often seen as a manifestation of Americans’ intense 

‘patriotism’, of ‘shared values’ (that hardy perennial of 

American sociology), and sometimes of their persisting 

religiosity (on which, see Mennell 2007, chapter 11). But this 

‘hypocrisy’ is by no means unique to the USA. As Norbert 

Elias pointed out, in his remarks on ‘the duality of normative 

codes within nation states’, most of the sovereign 

interdependent nation states which together form the balance-

of-power figuration in the twentieth century produce a two-

fold code of norms whose demands are inherently 

contradictory: a moral code descended from that of the rising 

sections of the tiers état, egalitarian in character, and whose 

highest value is ‘man’ – the human individual as such; and a 

nationalist code descended from the Machiavellian code of 

princes and ruling aristocracies, inegalitarian in character, 

and whose highest value is a collectivity – the state, the 

country, the nation to which an individual belongs. (Elias 

2013: 169)1 . 

The people responsible for ‘foreign policy’ in most 

countries, including the USA, are probably aware at some 

level of this duality of moralising and Machiavellian codes of 

behaviour – even if they regard only the moralising discourse 

as fit for public consumption – and are themselves influenced 

by both codes. But the duality is especially evident in the 

American case precisely because of the USA’s power 

position in the world. As Johan Goudsblom has remarked, 

thanks to its power position in the world ‘America has to a 

certain extent been able to continue to live in the 1890s’2. 

And, particularly as its world hegemony is beginning to 

decline, the continuous chest-beating proclamations of 

America’s power position in the world – although less unchallenged than it once was, or perhaps because 

of that – has made it especially susceptible to hypocrisy and collective self-delusion, to what the Greeks called 

hubris; this continues to lead its foreign policy into unanticipated disasters. The syndrome is discussed with 

special reference to the Ukraine crisis of 2014, although the morass of American policy in the Middle East 

would yield even more dramatic examples. Norbert Elias’s theory of established–outsider relationships is 

deployed in understanding how the USA relates to the rest of the world, together with Elias’s idea of the 

duality of normative codes in nation states. The formation of we-images and associated we-feelings, based on a 

highly selective ‘minority of the best’, feeds into a collective self-stereotype of unquestioned virtue and self-

righteousness on the part of the more powerful party to a conflict. The formation of exaggerated they-images of 

other players, based on a ‘minority of the worst’, is a complementary part of the process. But the process also 

leads to a neglect of the corresponding negative they-images of the USA (and its allies) that are formed on the 

side of the weaker outsider groups – and this neglect becomes especially dangerous as the outsiders gradually 

become relatively more powerful. 

Keywords: United States; foreign policy; international relations; hypocrisy; Norbert Elias; established–

outsiders relations; duality of normative codes; hegemonic fever; we-image and they-image; mediatisation; 

Monroe Doctrine. 
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America’s moral virtue and superiority grate more seriously 

in the ears of the rest of the world. That is one good reason to 

focus on the American case. Instances of its ‘hypocrisy’ 

could best be examined in the morass of the Middle East, but 

that would require a book, not an article. The main principles 

and processes at work can be seen in the Ukraine crisis of 

2014. 

Furor hegemonialis.  

At a relatively simple level, one explanation of this ‘lack 

of collective self-awareness’ or ‘collective self-righteousness’ 

is to be found in politicians’ typically short-term horizons 

and their lack of historical knowledge. Besides the recent 

disasters cited by Simon Jenkins, one might mention that 

over the last two decades the United States has been seeking 

to detach the successor states of the former Soviet Union 

from Russia’s sphere of influence, to incorporate them if 

possible into the American Empire3, and to encourage 

governments hostile to Russia (where such hostile 

governments did not already exist). 

On 9 February 1990, after the fall of the Berlin Wall and 

just before German reunification, the Soviet leader Mikhail 

Gorbachev, German Chancellor Helmut Kohl and US 

Secretary of State James Baker reached agreement that the 

Red Army would withdraw from Germany, and in return 

NATO troops would not move forward at all. The West did 

not honour this agreement, perhaps on the flimsy legal basis 

that the Soviet Union was subsequently dissolved, and so the 

counterparty to the agreement no longer existed. More likely, 

given the parlous state of Russia in the 1990s, the USA 

simply knew it could get away with it, and get away with 

double standards more generally.  

Many commentators thought it would have been wise if 

NATO had been abolished when the Warsaw Pact was 

dissolved, but it was too central an institution of the 

American Empire, as was demonstrated by its deployment in 

Afghanistan, well outside its nominal theatre4. Instead, 

NATO extended its boundaries right up the frontier of 

Russia, Belarus and Ukraine. Poland, Hungary and the Czech 

Republic – three former Warsaw Pact states, but never parts 

of the USSR – joined in 1999. Then in 2004, the three Baltic 

republics of Estonia, Latvia and Lithuania – each of them 

independent states between the two world wars, but 

incorporated into Russia both before and after that period – 

were accepted into NATO. Three more former communist 

states, Bulgaria, Slovakia and (formerly Yugoslavian) 

Slovenia, joined the same year. Finally, 2009 saw the 

accession of Albania and Croatia. George F. Kennan, 

architect of the Cold War policy of containment, expressed 

the view that ‘Expanding NATO would be the most fateful 

error of American policy in the entire post-cold-war era’ 

(1997). 

Now, in the light of their history, it is certainly 

understandable that many of these states – most obviously 

Poland, the Baltic republics, Hungary, the Czechs and the 

Slovakians – were eager for protection against any future 

Russian intervention. Their position in relation to Russia has 

been akin to that of the countries of Latin America in relation 

to the USA; one recalls the remark attributed to Mexican 

President Porfirio Diaz (1830−1915), ‘Poor Mexico! So far 

from God, and so close to the United States’. The lack of 

historical consciousness is again evident here: have recent 

American Presidents and Secretaries of State never heard of 

the Monroe Doctrine, which was used to justify continual 

American intervention – military, political, economic and 

subversive – in the states of Latin America? Central America 

has been regarded as America’s ‘back yard’. Ukraine is 

Russia’s back yard. Since for centuries Russia and much of 

Ukraine were parts of the same state, perhaps a still better 

analogy would be the establishment of a hostile government 

in the Deep South; we all know the result when that 

happened in 1861. That thought has not stopped American 

politicians dangling before the Ukrainians the possibility of 

their joining NATO. Ukrainian membership of NATO would 

in principle have led to Russia losing its historic naval base at 

Sevastopol, and the US Navy taking its place there.  

In the course of the negotiations in late 2013 and early 

2014 concerning the proposed association agreement between 

Ukraine and the European Union, many European politicians 

spoke of the need not to force the people of Ukraine into 

making a straight choice between the EU and Russia, 

recognising an amicable association with both was possible. 

In practice, however, the EU offered a totally neoliberal 

agreement – with completely insufficient financial support 

for the near-bankrupt Ukraine – all aimed fairly explicitly at 

making President Viktor Yanukovych lose the upcoming 

Ukrainian elections. Relatively speaking, though, EU 

diplomats led by Baroness Ashton trod fairly carefully. The 

attitude in Washington was very different. In conversation 

with Geoffrey Pyatt, the US ambassador to Ukraine, Victoria 

Nuland, Assistant Secretary of State for European and 

Eurasian Affairs at the State Department said, ‘Fuck the EU’. 

When this conversation found its way on to the Internet, she 

had to apologise, but the remark was undoubtedly 

symptomatic of real attitudes that are usually concealed5. 

President Yanukovych’s rejection of the partnership 

agreement with the EU led to the first phase of the Maidan 

protest movement, what has been called the ‘Euromaidan’, 

consisting especially of students keen on (for example) visa-

free travel to Western Europe. But in early November 2013, 

things took a decisive turn to the political right. The strong 

involvement of the far-right Svoboda party imparted a strong 

neo-nationalist flavour, with all its dominant mythologies, 

first in the Maidan and then eventually in the new Ukrainian 

government that replaced the Yanukovych regime. On 21 

November, US Vice-President Joe Biden popped up in Kiev, 

followed on 15 December by Senator John McCain, to 

encourage the protestors seeking the overthrow of the elected 

government of Ukraine. We now know that American money 

– according some reports as much as $5 billion, routed 

through NGOs – was flowing in to support the protesters. 

This was, to be blunt, a coup d’état. As the American realist 

International Relations scholar John J. Mearsheimer (2014) 

has argued, ‘US and European leaders blundered in 

attempting to turn Ukraine into a Western stronghold on 

Russia’s border. Now that the consequences have been laid 

bare, it would be an even greater mistake to continue this 

misbegotten policy’. 

The episode also shows how oblivious Western 

politicians and diplomats were – wilfully or not – to 

Ukraine’s problematic and fractured history. Its frontiers, as 

they stood at the beginning of 2014, were of relatively recent 

provenance. The Crimea, as is now well known, was only in 

1954 transferred for merely administrative reasons from one 

of the constituent republics of the USSR to another – from 
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the RSFSR6 to Ukraine – which at the time were just the 

equivalent of provinces of one country. (The transfer was a 

much more casual affair than, for instance, Connecticut’s 

cession in 1800 of its Western Reserve to form part of what 

was to become the state of Ohio.) The Crimea had 

historically been part of Russia ever since its conquest from 

the Ottoman Empire in the eighteenth century. The western 

sliver of today’s Ukraine, Galicia and Volhynia, once part of 

the Austro-Hungarian empire, was even more problematic: 

the region of which Lviv (formerly Lvov and Lemburg) is the 

main city was part of Poland between the First and Second 

World Wars, although most of its population spoke 

Ukrainian. The majority of Ukrainians – even after the great 

famine of 1932–3 precipitated by Stalin – fought on the side 

of the Soviet Union and thus of the Western Allies, but fairly 

considerable numbers in the West fought alongside the Nazis 

in the Ukrainian Liberation Army. Svoboda, one of the 

political parties most active in the overthrow of the 

Yanukovychregime, had its roots around Lviv and traced its 

origins to this pro-Nazi faction, which was why in the events 

of 2014 some people in eastern Ukraine referred to them as 

‘fascists’ – and indeed it has been said that their entry into the 

Kiev government is the first time such a party has gained a 

share of power in a European country since the Second 

World War7. 

It also needs to be remembered that, as already noted, for 

a large part of its history a substantial proportion of the 

territory of today’s Ukraine was part of Russia. Indeed, 

‘Russia’ traces its name and origins to medieval KievanRus; 

the capital moved from Kiev to Moscow because of the 

Mongol invasions of the thirteenth century. A significant 

later episode was the rising in the late seventeenth century of 

the Ukrainian peasantry around Zhaporizia in eastern 

Ukraine, supported by Russian troops, against exploitation by 

the Polish gentry and the expansion of the Polish–Lithuanian 

commonwealth; this marked an important stage both in the 

rise of Tsarist power in Europe and in the ultimate collapse of 

the Polish commonwealth8. To this day, a very large part of 

the population of Ukraine, in the east and south, speaks 

Russian as its first language and – as the turbulent politics of 

Ukraine since its independence in 1991 have shown – many 

people continue to identify closely with Russia9. One of the 

first acts of the Ukrainian parliament after the overthrow of 

Yanukovych was to resolve to abolish Russian’s status as an 

official language of the state; this was swiftly 

countermanded, but Russian-speakers in the east and south of 

the country could hardly be blamed for seeing this early 

decision as the writing on the western wall. 

Even this brief and inadequate summary of the actually 

much more complex history of Ukraine should be enough to 

make it obvious why diplomats could have foreseen the need 

to tread carefully. 

Although the USA is in general quite selective in showing 

respect for international law, a certain legalism often 

pervades its foreign policy. This again is a manifestation of 

the duality of normative codes, of which policy-makers are 

probably fully conscious, but which they regard as part and 

parcel of geopolitics. In the case of Ukraine, the West was 

perfectly correct in pointing out that, in the course of the 

negotiations that resulted in Ukraine surrendering the part of 

the USSR’s nuclear arsenal that had been based on its 

territory, Russia as well as the USA and UK gave a guarantee 

that Ukraine’s borders would be maintained. More generally, 

respect for the sovereignty of states is rooted legally in 

treaties back to the Peace of Westphalia in 1648, and 

arguably to the 1555 Peace of Augsburg’s famous principle 

of Cuiusregio, eiusreligio. But such treaties have been more 

honoured in the breach, especially when hostile moves by 

one state are perceived as a threat to the sovereign interests of 

another. Beyond these basic principles, a longstanding thread 

in American foreign policy has been to assume that the 

government of a country speaks for all its citizens and can 

bind them to its will10. This ‘homogenisation’ of America’s 

perception of the other states of the world may be grounded 

in the fact that a very high proportion of Americans are 

intensely patriotic (or nationalistic, to use a more accurate 

term), sharing a strong ‘we-image’11 of  themselves as 

Americans, and have a tendency to think that all other 

countries and peoples are just the same12. At the most 

extreme, this can take on a faint hint of racism. President 

Woodrow Wilson, himself a Southerner by origin, seems 

when propounding the principle of ‘self-determination’ at 

Versailles to have assumed that the ethnic boundaries of 

Europe were clear and unambiguous. But, as Sir Ivor 

Jennings pointed out in the 1950s: 

Nearly forty years ago a Professor of Political Science 

who was also President of the United States, enunciated a 

doctrine which was ridiculous, but which was widely 

accepted as a sensible proposition, the doctrine of self-

determination. On the surface it seemed reasonable: let the 

people decide. It was in fact ridiculous because the people 

cannot decide until somebody decides who are in fact the 

people (Jennings 1956: 55–6)13. 

It was well known internationally that the structure of we-

images (and their associated we-feelings) among the people 

of Ukraine was far from simple, but that did not impede 

American meddling in the country. 

Given the American strategy of encirclement14, it is not 

obvious why America should have been surprised when 

Russia took counter-measures in Crimea; Russia had done the 

same when the outspokenly anti-Russian and pro-American 

President MikheilSaakashvili seemed on the brink of taking 

Georgia into NATO after coming to power in 2004. That is 

not to defend Russian intervention in either Georgia or 

Ukraine. Nor would I wish to deny that the Yanukovych 

regime in Ukraine, albeit legitimately elected, was anything 

other than corrupt and unpleasant. But that in itself surely 

cannot have been the main motive for American-sponsored 

destabilisation of the regime; the USA has always had – and 

still does have – close alliances with far nastier regimes, such 

as Saudi Arabia15. What I want to do is call in question the 

wisdom of western strategy, or, if we are to call a spade a 

spade, American imperialism. 

A further symptom of American hypocrisy in the Ukraine 

crisis was its exploitation of the tragic crash of Malaysian 

Airways flight MH17 on 17 July 2014. At the time of 

writing, though the question is not settled, the most probable 

cause of the crash does appear to be the firing of an anti-

aircraft rocket by the pro-Russian ‘rebel’ forces in the 

Donetsk region at what they believed to be a Ukrainian jet 

fighter16. But as Americans well know – because Donald 

Rumsfeld nonchalantly told them so17 – ‘stuff happens’ in 

war zones. Indeed the American military invented the 

euphemism ‘collateral damage’ to cover the hundreds of 
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thousands of civilians killed in the course of America’s 

continual overseas wars over recent decades. More 

specifically, political amnesia seems always to have covered 

the case of the accidental shooting down of an Iranian 

passenger jet in the Persian Gulf by the USS Vincennes on 3 

July 1988, with the loss of 299 lives18. Nor was it recalled 

that on 4 October 2001 the Ukrainian military accidentally 

shot down an Air Siberia flight from Tel Aviv to 

Novosibirsk, killing 78 people. Russia too, on 1 September 

1983, mistakenly shot down Korean Air flight KE007 from 

New York to Seoul. Such precedents ought to have prompted 

a degree of caution, but the instant American response to the 

tragedy of MH17 – especially by Samantha Power, US 

ambassador to the United Nations – blaming Russia and 

especially President Putin as an individual19 showed that what 

Elias (2010a: 91-2) called furor hegemonialis (hegemonic 

fever) had taken full hold. One had the impression that the 

tragedy was just seized on with delight as a weapon in the 

power struggle with Russia. It was all part of the game, and 

of its double standards. 

But all these are merely symptoms of the problem. What 

we need is an explanation for American hypocrisy. I want to 

suggest that we can view the relationship between America 

and the rest of the world as the largest-scale, global, 

established–outsider relationship. To explain what I mean by 

that requires a digression. 

Established–outsider relations. 

Around 1959-60, Norbert Elias and his MA student John 

Scotson conducted a study (2008) of a small industrial 

settlement on the periphery of Leicester. Briefly, it contained 

two working-class groups (white working-class, one should 

perhaps say now – it was before the advent in Leicester of 

large numbers of South Asian migrants). The two groups 

worked in the same factories, and, by ordinary sociological 

classifications based on their occupations, they were 

indistinguishable. The main difference, however, was that 

one group lived in the ‘Village’, an area of housing dating 

from the 1880s, where many of the families were old-

established and had intermarried over the generations, 

weaving dense social networks. Being long established in the 

neighbourhood, they had also come to occupy all the main 

centres of local power – in the churches, charities, clubs, 

pubs and so on. The other group, living in the ‘Estate’, built 

on the eve of the Second World War, were relative 

newcomers, many of them relocated with their employers 

from London during the war. The essential point is that the 

‘established’ Villagers contrived to despise the extremely 

similar ‘outsiders’ in the Estate. One of Elias’s most 

interesting insights was into the role played by gossip. The 

Villagers gossiped among each other about themselves, in 

terms of a ‘minority of the best’. That is, they constructed a 

we-image – a kind of group self-stereotype – based on the 

most upright and worthy members of their own group. That 

was ‘praise gossip’. It provided the basis for strong we-

feelings and a collective sense of virtue. But there was 

‘blame gossip’ as well. They gossiped about the people of the 

Estate, in terms of a ‘minority of the worst’, constructing 

another stereotype, a ‘they-image’ of the Estate based on the 

behaviour of just two or three families who were violent and 

drunk and promiscuous, and whose kids were in danger of 

becoming ‘juvenile delinquents’. Most people in the Estate 

were not like that. But they could not retaliate with a wave of 

counter-gossip, because their social networks and their 

positions of power were not as well developed as those 

exploited by the ‘Villagers’. Still more significantly, Elias 

and Scotson found that the people of the Estate had tended to 

absorb the Villagers’ adverse image of them into their own 

we-image – they had begun to think of themselves as to some 

extent ‘not as good as’ the Villagers. But outsider groups – 

the less powerful parties to a power ratio – are generally 

marked by ambivalence, by a fluctuating balance between 

acceptance of and resentment at their position of inferiority. 

And, in general, when the power ratio between an established 

and an outsider group comes to be more evenly balanced, the 

resentment will come more to the fore. Elias later elaborated 

and extended this model to form an important component of 

his overall theory of power ratios20. 

Now, how does this apply to the USA’s position in the 

world today? America has very obviously occupied the main 

loci of world power since 1945, and – at least at first 

impression – more emphatically since 1990. It is not just a 

matter of military power, although, as is well known, the 

USA’s expenditure on its military forces roughly equals that 

of all the other 195 or so countries of the world combined. 

This military apparatus, it should be noted, represents a 

decisive break with American history prior to the Second 

World War, when, in times of peace, its forces were modest 

in scale21. It is also a matter of overwhelming economic 

power. The USA was already an enormous industrial power, 

but emerged from the war in an unprecedentedly dominant 

position, the economies of both its European allies and 

enemies and of Japan having been wrecked in course of the 

conflict. The entrenchment of the dollar as the principal 

world trading and reserve currency meant that the USA could 

in effect ‘print money’ and borrow at favourable rates 

without limit. But it has also provided, as we have seen in 

recent years, the basis for a great measure of extra-territorial 

jurisdiction. By US law, all trades in dollars must pass 

through New York, and thus – for example – European banks 

have been fined massively under US law for breaking the 

economic sanctions imposed by the USA on states such as 

Iran and Cuba22. The International Monetary Fund, the World 

Bank and the credit ratings agencies also serve to impose the 

American economic regime and its model of capitalism on 

(most of) the rest of the world23. 

Then there is the more debatable question of cultural ‘soft 

power’. Certainly the American mass media have extended 

their global reach beyond merely the distribution of 

Hollywood films, to the point where – for instance – the 

extreme right-wing Fox News television channel, as well as 

many American entertainment channels, are transmitted right 

round the world. Just how much this is convertible directly 

into political power and ideological domination is possibly 

exaggerated by American politicians, because the 

dissemination of American ‘culture’ probably stokes the 

ambivalence typical of outsider groups. 

What is not very much in doubt is the capacity of the 

mass media within the USA to provide a functional 

alternative to ‘praise gossip’ in the formation of a we-image 

of collective virtue prevalent among the American people24. 

The Americans in effect base their view of themselves on a 

‘minority of the best’, and often perceive the rest of the world 

in terms of a ‘minority of the worst’.  
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The USA is, and has long been, a great country. In its 

history and its institutions there is an abundance of material 

on which to construct a we-image of virtuous superiority. 

They are so familiar that there is no need to list them here. 

But a process of selection is still involved. There are also 

many examples of what is not included in the American we-

image, but which play a considerable part in the rest of the 

world’s they-image of America, and a brief listing of some of 

them may be useful here. They include: 

In the world at large: 

– the USA’s continuous record of military intervention in 

countries in many parts of the world; 

– its programme of kidnappings and targeted 

assassinations of people deemed to be its enemies; 

– the USA’s bloated military machine; 

– its highly selective adherence to international law; 

– its use of imprisonment without trial; 

its routine use of torture25;  

– its programme of spying, even on supposed allies, and 

indiscriminate surveillance throughout the world; 

– its highly selective rhetoric of ‘human rights’26;  

– its support for Israel and for corrupt authoritarian 

regimes in the Middle East; 

– and the apparent inability of American leaders to 

understand anyone else’s situation. 

Furthermore, within American society: 

– an electoral system corrupted notably by the 

manipulation of the franchise and gerrymandering of 

electoral boundaries so that election outcomes are increasing 

distorted27;  

– a highly politicised judiciary;  

– the power of the military–industrial complex, President 

Eisenhower’s warning (1961) against which has been 

studiously ignored – to the detriment of American 

democracy; 

– more generally, the extreme domination of government 

by big business and big finance. It has been estimated that 

one-thousandth of the population provides 25 per cent of 

electoral campaign funding, and there is little doubt that 

public policy in the USA follows the sources of political 

donations rather than public opinion. The Supreme Court’s 

Citizens United decision in 2010 has effectively abolished all 

limits on electoral donations and expenditure short of specific 

quid pro quo bribery28;  

– the gross, and growing, social and economic inequality 

of American society, which – because of America’s global 

economic power – is increasingly being imposed in other 

countries too29; 

– the power of groups who deny large parts of modern 

scientific knowledge – on the basis of religious belief in the 

case of banning the teaching of evolution, but also from 

short-term economic self-interest in the case of obstructing 

measures to ameliorate the problem of climate change; 

– America’s high rates of violence; these have fallen 

somewhat in recent years (as they have in many countries), 

but are still very much higher than in other modern societies. 

This is linked to: 

– the gun culture, the obsession of a large proportion of 

Americans with the right to own guns, which is 

incomprehensible to most outsiders30; 

– America’s exceptionally high rates of incarceration, its 

vast prison population being very disproportionately 

composed of African-Americans, one symptom of the 

enduring legacy of racism in American society; 

– the retention of the death penalty, now considered 

unacceptable in most Western countries, and a 

disqualification for any country wishing to be a member of 

the Council of Europe or the European Union31.  

All these items are controversial and much debated; the 

point that is relevant here, however, is that they are all 

potential ingredients for the ‘they-image’ of America that is 

being constructed by increasing numbers of people across the 

world. 

Yet the rest of the world often seems to accept the 

Americans at their own self-estimate – albeit ambivalently. 

Sociologists have long been aware of the ways in which 

relatively less powerful groups tend to emulate the more 

powerful, to adopt and imitate their ways – often only semi-

consciously. The trend towards the Americanisation of 

Western Europe has been evident since the Second World 

War. Indeed, the states of Europe have to varying extents 

undergone a process of what, using a technical expression 

from the nineteenth century, can be called ‘mediatisation’. 

That is the term used in German history to describe a lesser 

state being subordinated to a larger state, while the ruler of 

the lesser state retained the title and dignity, though less of 

the power, previously held. The great majority of the 

principalities within the Holy Roman Empire were 

mediatised in the Napoleonic period, but a later phase, in the 

Wilhelmine period, saw the kings of (for example) Bavaria 

and Saxony surviving in subordinate rank to the kings of 

Prussia, who in 1871 had been proclaimed Emperors of 

Germany. The creation of the NATO alliance after the 

Second World War, in the face of the perceived threat from 

the Soviet Union, can be seen as a continuation of the 

mediatisation process. The British are a particularly pathetic 

case. Because the United Kingdom shares a common 

language with the United States, cultural aspects of the 

assimilation process appear to have gone especially far there. 

But it is seen in its political aspects too: it is now many 

decades since Britain had even the semblance of a foreign 

policy separate from that of the Americans. On the one hand, 

this subordinate position appears to be widely embraced by 

British people; on the other hand, for a country that a century 

earlier was itself the dominant world power, it is also 

experienced as deeply humiliating. Curiously, the resentment 

felt about Britain’s declining standing in the world is 

commonly projected on to the European Union, in the affairs 

of which the UK has a formal and substantial say, rather than 

towards the United States, over which in practice (despite the 

unilaterally-perceived ‘special relationship’) Britain has little 

or no influence, and which can be argued to curtail British 

‘sovereignty’ in more powerful ways than does the EU32. 

Many commentators have remarked on the problematic 

quality of the British we-image in its post-imperial phase. 

Norbert Elias commented that ‘Britain in the recent past is a 

moving example of the difficulties a great power of the first 

rank has had in adjusting to its sinking to being a second or 

third-class power’, and added: 

Freud [...] attempted to show the connection between the 

outcome of the conflict-ridden channelling of drives in a 

person’s development and his or her resulting habitus. But 

there are also analogous connections between a people’s 

long-term fortunes and experiences and their social habitus at 
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any subsequent time. At this layer of the personality structure 

– let us for the time being call it the ‘we-layer’ – there are 

often complex symptoms of disturbance at work which are 

scarcely less in strength and in capacity to cause suffering 

than the individual neuroses. (Elias 2013: 6) 

With their close identification with the USA, but also 

with their conflicting feelings about their reduced position in 

the world, the British – or, to be more exact, the English – 

have become Americans with an inferiority complex.  

If that is true of Britain, how much more acute must the 

‘difficulties’ and ‘suffering’ be for Russia, which has within 

the last quarter of a century both sunk factually from being a 

world super-power on a par with the USA and also been 

systematically humiliated by America33. For that matter, we 

are still living with the consequences of America’s own 

traumatic humiliation in the attacks on New York and 

Washington on 11 September 2001. 

Yet it must be acknowledged that there is also – across 

much of the world, not just in Britain – a widespread 

acceptance of American domination, possibly related to the 

feeling that, for all the stupidities and counter-productivity of 

their military and diplomatic policies, the Americans provide 

some sort of stable framework in an alarming world. Were it 

possible in the course of the twenty-first century to achieve 

the final internal pacification of the world, that would be an 

immense blessing to humanity as a whole, something that 

people have dreamed of for centuries. To live in peace, 

security and safety is a privilege that large parts of the 

world’s population do not enjoy. The consequences would be 

immense, and they would be expected to precipitate a 

civilising spurt: to quote Elias once more, ‘if [... ] people are 

forced to live in peace with each other, the moulding of the 

affects and the standards of emotion management are very 

gradually changed as well’ (2012: 195–6, translation slightly 

modified). If there were any form of world government, there 

would be considerable external benefits for the rest of the 

world. The governments of the other countries of the world 

could well regard these benefits as worth the price of their 

lands undergoing a kind of mediatisation. Whether the 

achievement of this goal would be universally welcomed if 

the USA came in effect to serve the function of a world 

government – as it does already in some respects (see 

Mandelbaum 2006) – is highly questionable34. 

At the end of the Second World War, it was briefly 

anticipated by some idealists that the mediatisation would 

come through the United Nations, which would serve the 

function of keeping the peace throughout the world. Its 

Charter even envisaged a standing force of UN troops, ready 

to act under the auspices of the Security Council (of which 

the five principal victor nations were to be permanent 

members, with the power of veto). That vision was almost 

immediately dead in the water with the onset of the Cold 

War. Interestingly, in his 2014 West Point speech, President 

Obama remarked: 

After World War II, America had the wisdom to shape 

institutions to keep the peace and support human progress – 

from NATO and the United Nations, to the World Bank and 

IMF.These institutions are not perfect, but they have been a 

force multiplier.They reduce the need for unilateral American 

action and increase restraint among other nations. 

In other words, in retrospect at least, American leaders 

see the United Nations not as a superior authority whose 

rulings are to be respected even by the USA, but rather as 

something created by America as an instrument of American 

power35. 

So, if some form of world government seems in the long 

term to be desirable, and if it is no longer realistic to think of 

the United Nations providing it, should we accept 

incorporation into a single world state, ruled by America? 

And is that feasible? 

Why not a world state? 

The 2002 National Security Strategy of the United States 

of America represented what I have called the Dubya 

Addendum to the Roosevelt Corollary to the Monroe 

Doctrine (Mennell 2007: 211–12). The earlier declaration of 

the USA’s right to police the western hemisphere was now to 

be extended to the whole globe. In a speech at West Point on 

1 June 2002, President George W. Bush stated that ‘our 

security will require all Americans to be [...] ready for pre-

emptive action when necessary to defend our liberty and 

defend our lives’ (Bush, 2002; my emphasis). Since 

America’s interests, especially the interests of American 

business, span the globe, the sphere of influence first claimed 

by Secretary of State John Quincy Adams in the name of 

President Monroe was to be extended across the world, and 

Theodore Roosevelt’s ‘Big Stick’ was now to be used against 

any state or any group anywhere hostile to American 

interests. Although the presidency of the junior Bush is now 

regarded as wholly catastrophic, the policy has never been 

repudiated. It has, it is true, been more thoughtfully qualified 

by his successor. In his speech at West Point on 28 May 

2014, Barack Obama said: 

Since World War II, some of our most costly mistakes 

came not from our restraint, but from our willingness to rush 

into military adventures without thinking through the 

consequences – without building international support and 

legitimacy for our action; without levelling with the 

American people about the sacrifices required. [...] America 

must always lead on the world stage. If we don’t, no one else 

will. The military that you have joined is and always will be 

the backbone of that leadership. But US military action 

cannot be the only – or even primary – component of our 

leadership in every instance. Just because we have the best 

hammer does not mean that every problem is a nail. 

He added: 

For the foreseeable future, the most direct threat to 

America at home and abroad remains terrorism. But a 

strategy that involves invading every country that harbours 

terrorist networks is naïve and unsustainable. 

On the other hand, he said: 

The United States will use military force, unilaterally if 

necessary, when our core interests demand it – when our 

people are threatened, when our livelihoods are at stake, 

when the security of our allies is in danger.In these 

circumstances, we still need to ask tough questions about 

whether our actions are proportional and effective and 

just.International opinion matters, but America should never 

ask permission to protect our people, our homeland, or our 

way of life.  

That certainly leaves wide scope for the definition of 

national interests and a wide open door for military 

adventurism, even if the course of events in Afghanistan and 

Iraq has had a sobering effect. In view of the strength of 

pressure from the extreme right wing of American politics, 
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probably no president could have gone further in renouncing 

the worldwide use of force. And the facts on the ground are 

still consonant with the 2002 National Security Strategy. In 

2014, American military forces were deployed in more than 

150 countries around the world (out of about 196). The USA 

has garrisoned the planet, the Russian Federation and China 

being the most extensive territorial exceptions. 

But why does the ‘Dubya Addendum’ approximate to the 

goal of creating a world state? An answer to that question 

necessitates some consideration of the concept of ‘state’. In 

everyday speech in America, its meaning can be clouded by 

the fact that the ‘States of the Union’ are what in Canada 

would be called ‘Provinces’, or in Germany Länder. But 

among social scientists, the almost universally accepted 

definition of a state is that provided by Max Weber: a state is 

an organisation which successfully upholds a claim to 

binding rule-making over a territory, by virtue of 

commanding a monopoly of the legitimate use of violence 

(Weber 1978: i, 54). By that definition, the 2002 Security 

Strategy comes very close to declaring the entire territory of 

the globe to be a single state, and the United States to be its 

ruler.  

This rather startling statement requires some qualification 

and discussion. 

First, Weber’s definition does not require that the ruling 

apparatus hold a monopoly of the use of violence throughout 

its territory. There will always be violent crimes. What is 

important is that the state apparatus claims a monopoly of the 

legitimate use of force. That is to say, if private citizens or – 

more relevantly in this context, subsidiary rulers – resort to 

the use of violence for their own revenge, they have to 

contend with the likelihood of their being punished by the 

forces of the monopoly apparatus, which claim an exclusive 

right to the legitimate use of violence. In the Ukraine/Crimea 

crisis (as a little earlier in the case of the Syrian civil war), 

the United States loudly asserted such a right to inflict 

punishment, but was less clear about whether it had the 

effective means to do so. 

Second, the crucial word in Weber’s definition is 

legitimate, and, because of the static quality of his definition, 

it has proved seriously ambiguous. Was Weber referring to 

the legitimacy of the ruler’s monopoly of force in the eyes of 

the ruled? Or was it rather that the rulers were successful in 

upholding their claim that only their own use of violence was 

legitimate? Does legitimacy reside at first only in the eyes of 

rulers, their rule only later becoming also legitimate in the 

eyes of their subjects?  

Early states were difficult to distinguish from protection 

rackets. As Johan Goudsblom (1998) has noted, early 

military–agrarian regimes were based on a ‘fatal symbiosis’ 

between a productive but vulnerable peasantry and an 

unproductive but violent stratum of warriors. Usually, 

farmers had to be protected against the danger posed by the 

warriors from neighbouring territories, although in the 

absence of that danger the warriors of one’s own ruler could 

themselves pose sufficient danger to ensure the peasants 

delivered levies of produce and labour or, later, taxes. But the 

existence of a real external threat, and the provision of 

effective protection from it, were and are conducive to the 

development of a sense on the part of subjects that their 

rulers are exercising legitimate authority. This may be 

viewed as marking a gradual transition from the dominance 

of state-formation processes to the dominance of nation-

building processes. The development of a sense of solidarity, 

of we-feelings about one’s country, was an important part of 

modern governments’ internal policies when there remained 

a danger of war with other countries36. Goudsblom has 

spoken of what he calls ‘the paradox of pacification’: 

An old adage says Si vis pacem para bellum – ‘if you 

want peace, prepare for war’. This adage exposes one side of 

the paradox of pacification. For the other side, we might coin 

the maxim Si vis bellum cura pacem – if you wish to wage 

war (with some chance of winning), you have to see to peace 

(within your own ranks) (Goudsblom 2001). 

This part of the problem hardly merits thought within the 

USA: the part played in world affairs by the United States is 

clearly viewed as legitimate by most Americans themselves 

(and when minorities have engaged in anti-war protests on 

American streets, they have been widely viewed as 

unpatriotic).  

But the problem of legitimacy in the eyes of others seems 

to have received less attention in America37. The commonest 

view appears to be that what we, America, do is legitimate 

because we are good, and what our opponents do is 

illegitimate because they are bad. This Manichean view of 

the world is what stands in need of explanation, and part of 

the explanation, I am suggesting, is the outcome of a giant 

established–outsider relationship, with a power ratio heavily 

skewed in favour of the USA. 

Conclusion. Relatively few people foresaw that the fall of 

the Soviet Union would weaken rather than strengthen the 

USA’s world power, that in place of a bipolar world it would 

gradually promote a multipolar rather than unipolar world. 

Godfried van Benthem van den Bergh (1992) had already 

argued that, alarming as it seemed at the time, the fact of 

bipolar ‘mutually assured destruction’ (MAD) during the 

Cold War forced the two great powers to restrain themselves: 

they saw the shared danger of crises escalating to nuclear war 

(especially after the Cuban missile crisis, which was a close 

escape). He raised the possibility that the unintended 

outcome of nuclear stalemate and forced restraint served as 

the functional equivalent of a world government – that is, it 

provided a highly stable balance of power, together with a 

strong incentive for large numbers of states to align 

themselves obediently to one superpower or the other – but 

the unipolar and then multipolar worlds put an end to that 

speculation.  

Writing a decade later, the political scientist Joseph Nye 

(2003) contended that the USA could no longer ‘go it alone’. 

Another of this small group of perspicacious writers was 

Norbert Elias. As early as 1970, he offered a clear theoretical 

exposition of why, where power ratios are becoming 

relatively less unequal, the course of social processes will 

come to be far less governed by the plans and intentions of 

the most powerful players, and much more the unplanned 

outcome of the interweaving of the plans of many players. He 

also pointed to the likely ideological consequences of this, 

the effect it has on people’s perceptions of the social forces in 

which they feel entrapped (Elias 2102b: chapter 3 ‘Game 

models’). Later, in Humana Conditio (2010a), his principal 

excursion into the study of global politics, he examined the 

possibility of one side or the other ‘winning’ the Cold War 

outright. He thought that was unlikely to happen; in that he 

was wrong: the USSR collapsed, and the USA emerged as 
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the overall ‘hyperpower’, or so it seemed. But Elias also 

argued, correctly, that if one of the two superpowers were to 

come out decisively on top, its domination would be 

undermined precisely because of the disappearance of the 

danger posed by its erstwhile opponent, and the consequent 

reduction in the fear prevalent in its client states, and thus in 

the need they felt for American protection. Indeed, in many 

parts of the world, people may reasonably feel that they 

principally need protection from the dangers posed by the 

USA: in that respect, the emerging world state may recall the 

protection-racket quality of the early military–agrarian states. 

This goes a long way to explain the constant search 

underlying American foreign policy for a big bad enemy 

posing an existential danger. As Gore Vidal observed, there 

is always ‘a horrendous foreign enemy at hand to blow us up 

in the night out of hatred of our Goodness and rosy 

plumpness’ (2004: 6). Since 2001, the infinitely malleable 

notion of ‘terrorism’ has served that purpose admirably, 

although its vague compass pointed America into almost 

aligning itself with offshoots of Al Qaeda in the Syrian civil 

war38. After that, recognising at last that the USA is out of its 

depth in the Middle East, there was an almost audible sigh of 

relief in Foggy Bottom when it realised it could get back to 

the much simpler and more familiar business of demonising 

Russia. 

I have said that some sort of world state – the final 

internal pacification of the world as whole – could bring great 

benefits. But just as a pooling of sovereignty under the 

United Nations seems improbable, so does the peaceful 

acquiescence of nearly 200 states in mediatisation within an 

American Empire. Might American government eventually 

come to recognise that unilateral world domination by the 

USA is unsustainable for much the same reasons that 

American anti-imperialists like Mark Twain and Carl Schurz 

put forward at the beginning of the twentieth century? They 

harked back to the slogan of the American War of 

Independence: ‘no taxation without representation’. In other 

words, in the era of America’s first empire, they said that the 

USA could not in the long term dominate the people of its 

colonies – the Philippines, Hawaii or Cuba – without giving 

them representation. They would either have to be given 

independence or be made citizens and given the vote39. 

Today’s American dominion is much more extensive. In 

these circumstances, might American governments gradually 

decide that, rather than giving all the peoples of the world a 

say in American government, the prudential course would 

after all be to make use of the structures of the United 

Nations? It seems unlikely. Yet in the light of history, it can 

safely be predicted that – unless a prior catastrophe brings 

about the collapse of the world’s ecosystems or an 

annihilating nuclear war reduces humankind to a much lower 

level of social organisation – new levels of integration will in 

the long term take shape to deal with the problems that are 

arising from new forms of global interdependence. 

This essay took its departure from events in Ukraine in 

2014, but could easily have referred to many other escapades 

in American foreign policy. My purpose has not been to paint 

President Putin or Russia as whiter than white. Nor is it 

entirely adequate to focus exclusively on the USA, because 

there has also been a cacophony of hysterical condemnation 

of Russia from (to varying extents) the European nations too: 

as I write, the British Deputy Prime Minister Nick Clegg is 

calling for the FIFA (soccer) World Cup to be moved away 

from Russia, where it is scheduled to be held in 2018 40. But I 

have argued that America’s power position in the world – 

although less unchallenged than it once was, or perhaps 

because of that – has made it especially susceptible to 

hypocrisy and collective self-delusion, to what the Greeks 

called hubris; this continues to lead its foreign policy into 

unanticipated disasters. As part of what I have described as 

the ‘largest-scale, global, established–outsider relationship’, 

the West may be seen as involving itself in the largest-scale 

global ‘civilising offensive’ – that is, it sees itself as proudly 

spreading the result of the long-term European civilising 

process across the globe. If so, the persistent duality of 

normative codes remains a problem. 

Many people may see all this as too complicated. They 

might argue that American foreign policy should be seen in 

far simpler terms, as old-fashioned Realpolitik. Does it just 

aim at extending the territory of its world empire and the 

dominance of its variety of capitalism by any means 

necessary, with all its ideology and ‘patriotism’ thrown as a 

veil over starker realities? I am inclined to think not. It seems 

to me that the theory of established–outsiders relations, the 

kernel of a broader theory of power ratios and their 

consequences developed by Norbert Elias, has something to 

offer here. It adds something beyond Realpolitik. The 

formation of we-images and associated we-feelings, based on 

a highly selective ‘minority of the best’, feeds into a 

collective self-stereotype of unquestioned virtue and self-

righteousness on the part of the more powerful party to a 

conflict. It goes along with them forming exaggerated they-

images, based on a ‘minority of the worst’, of other players. 

But it also leads to a neglect of the corresponding negative 

they-images of the USA (and its allies) that are formed on the 

side of the weaker outsider groups – and this neglect becomes 

especially dangerous as the outsiders gradually become 

relatively more powerful. Above all, these established–

outsiders processes go a long way to explaining the 

Manichean quality of America’s view of the world beyond its 

own shores, its cowboys-and-Indians, baddies-and-goodies 

naivety, and its ‘Aw, shucks!’ innocence when confronted 

with the consequences of it activities41. If the makers of 

foreign policy were to take on board the ‘established–

outsiders’ perspective on global politics, it might contribute 

to more realistic policies, less susceptible to confounding by 

unanticipated consequences. 

And yet, ironically, my line of argument actually reduces 

the sense of blame attributed to America, because these 

processes pervade all kinds of power balances between 

groups of people, and they can certainly be seen at work in 

imperial powers of the past, notably Britain in its imperial 

heyday. As Christopher Clark (2012: 166) notes, discussing 

the paranoid German phobia that took hold in the British 

Foreign Office in the first decade of the twentieth century, 

‘British foreign policy – like American foreign policy in the 

twentieth century – had always depended on scenarios of 

threat and invasion as focusing devices’. 

Notes. I should like to thank Harold Behr, David Blake, 

Godfried van Benthem van den Bergh, Ruben Flores, Don 

Kalb, Andrew Linklater, Bruce Mazlish, Patrick Murphy, 

Malcolm Pines, Vic Schermer, Svein Tjeltaand Karel van 

Wolferen for their helpful comments on earlier drafts of this 

article. 
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1. Stephen D. Krasner makes similar points in his book 

Sovereignty: Organized Hypocrisy (1999). Not much has 

changed in the twenty-first century.  

2. Personal conversation. 

3. It is still common for Americans to deny that there is an 

American Empire. The failure to think clearly about their 

country’s pursuit of global hegemony may help to explain 

why the outcome has been described as an ‘empire of 

ignorance’ or an ‘incoherent empire’ – see Andrew 

Alexander (2011) and Michael Mann (2004). It is still more 

relevant to the repeated failure to anticipate the ‘blowback’ 

from the USA’s global interventions, described by Chalmers 

Johnson in his classic ‘blowback trilogy’ (2001, 2004, 2006).  

4. At the same time, the doctrine of ‘liberal 

interventionism’ was being developed as a justification for 

military adventures in the name of ‘humanitarianism’ – a neat 

way of seeming to reconcile the duality of normative codes 

mentioned above. 

5. See Ed Pilkington’s report in The Guardian, 6 February 

2014 . One wonders whether the story reveals that America’s 

European allies are regarded as, to use the Leninist term, 

‘useful idiots’, who provoke great anger if and when they 

stop being useful and become instead an obstruction to 

American aims. 

6. Russian Soviet Federative Socialist Republic, today’s 

Russian Federation or just plain ‘Russia’. 

7. Professor Don Kalb of the Central European 

University, a specialist on this region, comments: ‘Svoboda 

never scored more than ten per cent of the vote even in its 

home areas, but its agenda became the national agenda, and 

its vocabulary and mythology too, to some extent, between 

November 2013 and February 2014. In other words, perverse 

outcomes of revolutionary popular mobilisation, in particular 

the readiness of liberals to ally with fascists who were able to 

protect them within and around the Maidan, explain the swift 

right-wing turn’ (personal communication). 

8. I am grateful to Don Kalb, in personal communication, 

for drawing this episode to my attention. 

9. Judging from maps printed in Western newspapers, 

Russian appears to be the majority first language over 

slightly more than half the total area of Ukraine – which is 

not to say that the majority of the whole population speak 

Russian as their first language. Such simplified maps hide a 

great many complexities. Don Kalb (personal 

communication) points out that very few people in Ukraine 

do not speak both Ukrainian and Russian; those who do not 

are mainly the under-educated in poor regions. He comments 

that there are many marriages between couples with differing 

first languages. ‘Within those marriages it is not self-evident 

that the Russian speakers would identify with Putin and the 

Ukrainian partner would affiliate with Poroshenko and the 

Maidan. I hear many very unexpected and indeed very 

complex stories. In general: the easy delineation of Russian 

ethnics from Ukrainian ethnics is nonsense and facilitates 

violence (from both sides).’ 

10. This is a hangover from an older-established tradition. 

As Clark (2012: 168) remarks of Europe on the eve of the 

First World War, ‘Personifying states as individuals was part 

of the shorthand of European political caricature, but it also 

reflects a deep habit of thought: the tendency to conceptualise 

states as composite individuals governed by composite 

executive agencies animated by an indivisible will.’ The 

same syndrome can be seen in the personal demonisation of 

Vladimir Putin. 

11. ‘We-image’ is Norbert Elias’s shorthand term for the 

kind of collective self-image that members of a group 

construct together of the group to which they belong and 

about which they form emotionally charged we-feelings. See 

especially Elias 2010b. 

12. An obvious illustration is the American neo-

conservatives’ view that once Saddam Hussein had been 

removed and a few statues demolished, processes of 

democratisation would automatically prevail in Iraq. 

13. Much later, Benedict Anderson elaborated the point in 

his book Imagined Communities (1983).  

14. From 2001 to 2005, when it was asked to leave, the 

USA had an air force base in Uzbekistan (a former Russian 

base), and from 2001 to 2014 one in Kyrgizstan; around 2001 

it debated whether to open one in Tajikistan too. The ‘Stans’ 

of central Asia are all distasteful regimes. 

15. The case of the US–Saudi Arabia alliance is 

especially interesting. The Saudi regime, quite apart from 

being authoritarian and oppressive to its own citizens, has 

been very active internationally in promoting the extreme 

Wahabi–Salafist form of Islam that has fed Al Qaeda and 

related terrorist organisations hostile to the USA. But the 

regime itself maintains a pro-Western stance, sells a great 

deal of oil to, and buys a great many armaments from, the 

USA. 

16. Two Ukrainian jet fighters were reported to have been 

near the airliner just before it was downed, but this seems not 

to have been investigated – certainly not by journalists. The 

distinguished Dutch journalist and academic, Karel van 

Wolferen, has in two of his blogposts (2014) denounced the 

‘corruption’ of Western journalists in taking at face value 

what they were told by the Pentagon and for failing to 

investigate and question the official line both with regard to 

the MH17 disaster and the wider question of the coup d’état 

of February 2014. 

17. On 11 April 2003, in comments on looting in 

Baghdad – notably of the great National Museum of Iraq – 

following the American invasion. 

18. The terrorist bombing of Pan-American flight 103, 

which crashed at Lockerbie in Scotland on 21 December 

1988 with the deaths of 259 people on board and eleven on 

the ground, was almost certainly a reprisal for this incident. 

Far from being punished, the captain of the Vincennes was 

subsequently awarded a medal.  

19. I have discussed elsewhere the pervasive tendency 

among Americans in general to think in terms of individuals 

and their motivations, and their corresponding difficulty in 

thinking in terms of impersonal and unplanned social 

processes. This is, I believe, deeply rooted in American 

culture, and flavours American sociology as well as 

economics. See Mennell (2014a). 

20. See Elias’s essays ‘Towards a theory of established–

outsiders relations’ (2008a [1976]) and ‘Further aspects of 

established–outsiders relations: the Maycomb model’ (2008b 

[1990]), in Elias and Scotson 2008: 1–36 and 207–31 

respectively. 
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21. For calculations of the ‘military participation ratio’ 

(the ratio of military personnel to the whole population) since 

the late eighteenth century, see Mennell (2007: 243–4). 

22. Another example is the judgement of a federal court 

in favour of an American vulture fund (led by a right-wing 

Republican), ruling that Argentina must repay at full face 

value the bonds that the fund had bought at junk prices after 

Argentina’s 2002 default. This ruling forced Argentina, 

which had been making a good recovery from its 2002 

default, to default all over again on 31 July 2014. Joseph 

Stiglitz, winner of the Nobel Prize for economics, and 

formerly chief economist of the World Bank, said, ‘We’ve 

had a lot of bombs being thrown around the world, and this is 

America throwing a bomb into the global economic system. 

We don’t know how big the explosion will be – and it’s not 

just about Argentina’ (Stiglitz 2014).  

23. Godfried van Benthem van den Bergh argues 

(personal communication) that the IMF, World Bank and 

even NATO are beginning to become somewhat less passive 

puppets of the USA. On the other hand, it could be argued 

that the entire financial muscle of Wall Street and the City of 

London is exerted to enforce what was once the ‘Washington 

Consensus’ on matters economic. But this is too large a topic 

to be adequately explored here. 

24. The ‘social media’, notably Facebook and Twitter, 

may now be coming to play some part in this too. It has been 

argued that such social media may become a democratizing 

influence, rectifying the power imbalance between the mass 

media controlled by big business and a hitherto mainly 

passive public. In principle, they make possible the 

dissemination of heterodox points of view as a 

counterbalance to the mainstream media. It is too early to be 

sure about this; the evidence is as yet inadequate. For the 

moment, it seems safer to assume that the social media 

reinforce or subvert mainstream opinion in about the same 

ratio as the older mass media do. 

25. To his credit, President Obama has used the word 

‘torture’ instead of the usual euphemism ‘enhanced 

interrogation techniques’. In his speech at the National 

Defense University, Fort McNair, on 23 May 2013, he 

remarked that ‘in some cases, I believe we compromised our 

basic values – by using torture to interrogate our enemies, 

and detaining individuals in a way that ran counter to the rule 

of law’. 

26. ‘Human rights’ are one example of how civilizing 

processes have found their way across national boundaries, 

albeit selectively, and with the internal contradictions that are 

characteristic of civilizing processes generally. The concept 

of ‘civilising process’ is of course one of Norbert Elias’s 

major contributions to the social sciences (2012a). Andrew 

Linklater (2011) has begun, in the first volume of a planned 

trilogy, to demonstrate the relevance of Elias’s ideas to 

International Relations.  

27 There is a long tradition of corrupt elections in 

America (see Gumbel 2005), but the scandalous presidential 

election of 2000 drew the world’s attention to the fact that the 

conduct of elections in the USA does not measure up to 

modern standards in the wider democratic world. It had 

world-historical consequences. 

28. On these points, see Martin Gilens and Benjamin I. 

Page (2014) and Zephyr Teachout (2014). Teachout contends 

that corruption in the broad sense of the privileging of private 

interest over the public good was the major threat to 

democratic government anticipated by the framers of the 

Constitution, and that it is now pervasive. 

29. On this, see Piketty (2013). For a comment by the 

present author on the link between globalisation and growing 

inequality, see Mennell (2014).  

30. For a persuasive explanation of the origins of the gun 

culture, see Spierenburg (2006). 

31. The death penalty has been abolished in many states, 

and executions in the USA today are not very numerous 

outside states such as Texas, but again African-Americans 

are very disproportionately represented among those who are 

executed; see Garland (2011).  

32. One curious example is the British supposedly 

‘independent nuclear deterrent’. The vast expense of 

maintaining and shortly replacing its four nuclear weapons 

submarines constitutes such a large part of the British 

defence budget that the rest of its forces are being cut back to 

an unprecedented extent. Many politicians argue that the 

‘nuclear deterrent’ is necessary in order to justify Britain’s 

continuing permanent membership of the UN Security 

Council. It seems to be less well known to the British public 

that the ‘British’ nuclear missiles cannot be fired without 

American authorization. 

33. This was less characteristic of American policy under 

President George H. W. Bush in the years immediately after 

the collapse of the Soviet Union, but it set in decisively 

during Madeleine Albright’s tenure as Secretary of State 

under President Clinton. 

34. The economic power conferred by the US dollar’s 

status as the world reserve currency is, as mentioned above, 

an important factor in the USA’s claim to extra-territorial 

jurisdiction for its laws. 

35. The creation of the UN was linked with the idea of 

Great Power responsibilities for preserving international 

order, but since two of the five permanent members of the 

Security Council soon came to be seen as America’s enemies, 

and deployed their vetoes accordingly, American attitudes to 

the UN have always been beset with tensions. 

36. This may be ceasing to be true, at least in many 

countries. Nico Wilterdink has hypothesized that the increase 

in economic inequality evident in Western societies since 

about 1980 was connected to the strengthening of 

international interdependencies between business and 

financial elites, and a corresponding weakening of their ties 

of interdependence within nation states. See Wilterdink 

(2000) and also Mennell (2014a). 

37. That was one of the main messages of the late 

Chalmers Johnson’s ‘blowback’ trilogy published in the 

years following 9/11 and the invasion of Iraq, but the three 

books seemed to provoke only hostility among policy-makers 

– he was widely seen as having ‘joined the America haters’. 

Johnson was rather entering a plea for a measure of 

detachment in the face of short-term emotional involvements. 

38. The USA was rescued from this predicament by the 

widely admired diplomatic skills of Sergei Lavrov, President 

Putin’s Foreign Minister; the episode seems not to have 

generated any gratitude on the American side. 

39. This is a very practical question today. Stiglitz (2006: 

120–2, 211n) gives the example of the USA’s insistence for 

narrowly commercial reasons of trade-related aspects of 

intellectual property rights (TRIPs) in the Uruguay round of 
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world trade negotiations which, through preventing the 

production of cheaper generic drugs in poor countries, 

probably condemned hundreds of thousands of people to 

death (especially from AIDS). In contrast, for all the 

imperfections of the American political system and the 

inequality of American society, notions of ‘fairness’ do 

usually play some residual part in determining domestic 

policy, for fear of the electoral consequences of not doing so.  

40. On the other hand, Vice-President Biden, in an 

address at Harvard University on 2 October 2014, remarked 

that ‘It is true they [European countries] did not want to do 

that [impose sanctions on Russia]. It was America’s 

leadership and the president of the United States insisting, oft 

times almost having to embarrass Europe to stand up and take 

economic hits to impose costs.’ 

41. I am grateful to Bruce Mazlish for drawing my 

attention to this ‘Aw, shucks!’ reaction, as he called it.  
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ОБЪЯСННЯЯ АМЕРИКАНСКОЕ ЛИЦЕМЕРИЕ 

Теория Норберта Элиаса об аутсайдерах в международных отношениях развертывается в понимании того, как 

США относится к остальным государствам мира, вместе с идеей Элиаса двойственности нормативных кодексов в 

штатах. Формирование мы-образа и связанных с ним мы-чувств, на основе высокоотборного "меньшинства лучших", 
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The statement of the problem: Development of 

democratic institutions is listed as one of the main objectives 

in the association agreement between the EU and Georgia [1, 

p. 7]. Therefore, the topic of the following article is very 

important and is connected with research of development of 

democratic institutions in Georgia.  

Nowadays in the process of globalization 

decentralization of political system is very important as well 

as regional development strategy of a state. There are many 

rapid changes in today’s world and it is necessary to analyze 

problems in interdisciplinary context. Consideration of 

geopolitical events and partnership with the European Union 

is very important for Georgia. Integration process with the 

European Union implies development of a system close to 

European standards.  

In the following article democratic institutional changes 

in Georgia are discussed. There are many different books, 

academic articles and reports which concern this matter.  

In the article “South Caucasus: Back and Forward to 

Europe” T. Yakobashvili and K. Gogolashvili discuss the 

level of relationships between the EU and South Caucasus 

and Georgia’s perspectives [2]. T. Gylfason describes 

development of private and public sector in Georgia after the 

collapse of the Soviet Union, compares this process with 

changes in Estonia and researches the EU’s role in 

transformation process [3]. M. Smith and K. Weber analyze 

EU’s instruments which influence neighboring states [4]. B. 

Coppieters also researches the transformation process in the 

book: “Europeanization and Conflict Resolution: Case 

Studies from European Periphery” [5].  

The purpose of the article consists in showing the 

process of development of democratic institutions in Georgia 

in the context of the European Neighborhood Policy. Also 

the goal is to show how the EU’s principle of conditionality 

influences this process. For achievement of the goal we use 

works of modern researchers.  

The statement of the main material: In the process of 

Europeanization Georgia as the EU’s partner reacts to EU’s  

principle of conditionality. As the principle of conditionality 

intensifies, institutions in the country change. Partner 

countries start reforms in order to get closer to the EU. F. 

Schimmelfennig in his work “Europeanization beyond 

Europe” describes mechanisms of EU impact beyond the 

member states. These mechanisms are: conditionality, 

lesson-drawing, domestic empowerment, societal lesson-

drawing, socialization, imitation, transnational socialization, 

societal imitation. These instruments are divided according 

to the logic of consequences and logic of appropriateness. As 

Schimmelfennig says, conditionality and socialization are 

the main mechanisms of EU impact beyond the member 

states. In case of conditionality the EU offers something to 

partner countries, for example, financial aid, access to the 

EU market and therefore demands something in return.  

Another researcher, O. Waever says that the EU has a 

power of making disciple in its near abroad [6]. The Eastern 

Partnership declaration was an important step forward for 

the countries involved in the European Neighborhood 

Policy. The aim of the Eastern Partnership is to make 

relevant conditions for partner countries for political 

association and economic integration. It is based on the 

principles of differentiation and conditionality.  

For effectiveness of conditionality principle it is 

important to check progress of a partner country and 

evaluate it. The European commission is annually publishing 

progress reports concerning partner countries. The European 

Union uses principle of conditionality only after a partner 

country’s readiness to share European values.  

Principles of cooperation are given in the Association 

Agreement between the EU and Georgia [1]. According to 

the article 2: “Respect for the democratic principles, human 

rights and fundamental freedoms, as proclaimed in the 

United Nations Universal Declaration of Human Rights of 

1948 and as defined in the European Convention for the 

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 

1950, the Helsinki Final Act of 1975 of the Conference on 

Security and Cooperation in Europe and the Charter of Paris 

for a New Europe of 1990 shall form the basis of the 

domestic and external policies of the Parties and constitutes 

an essential element of this Agreement” [1, p. 7].  

The European Commission recently published a progress 

report concerning Georgia under the name, “Implementation 

of the European Neighbourhood Policy in Georgia Progress 

in 2014 and recommendations for actions”. This document 

reports on progress made between 1 January and 31 

December 2014 in the implementation of the EU-Georgia 

Association Agenda. Political dialogue between the EU and 

Georgia further intensified in 2014. An unprecedented 

meeting between the Georgian Government and the College 

of Commissioners took place in May 2014. In November 

2014 the first meeting of the EU-Georgia Association 

Development of democratic institutions in Georgia in the context of the European Neighborhood Policy is discussed 

in the article. The research aim was to show how the EU’s principle of conditionality influences this process. For 

achievement of this purpose works of modern researchers have been used. As F. Schimmelfennig says, conditionality 

and socialization are the main mechanisms of EU impact beyond the member states. Also in the article EU’s last 

progress report about Georgia is discussed.  

Key words: institutions, European, neighborhood, Georgia, development, policy.     
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Council took place and Georgia was the host of the Eastern 

Partnership Civil Society Forum in Batumi. [7, p. 2].  

According to the above mentioned report Georgia made 

some progress on deep and sustainable democracy and 

human rights and fundamental freedoms: local elections in 

June and July 2014 are considered to have generally 

complied with international standards. Constitutional reform 

was initiated with the creation of a State Constitutional 

Commission. The role of parliament was strengthened. The 

National Human Rights Strategy and Action Plan were 

adopted.  

According to the EU assessment, overall Georgia made 

some progress in implementing the ENP Action Plan and the 

Association Agenda, with achievements notably in the areas 

of human rights and fundamental freedoms and substantial 

progress in the visa liberalisation process. Constitutional 

reforms have been initiated. The 2014 municipal elections 

took place in a more competitive atmosphere. the municipal 

elections were observed by a large number of domestic and 

other international election observation organisations. The 

elections were found to be in line with international 

standards [7, p. 3].  

The EU-Georgia Association Agreement and its related 

Association Agenda contain provisions to advance 

governance and human rights. In 2014, the Georgian 

Parliament unanimously adopted a national human rights 

strategy, largely based on recommendations made by EU 

Special Adviser Thomas Hammarberg in his report ‘Georgia 

in Transition’. The implementation of selected areas of the 

strategy and its action plan will be supported by EU funding. 

The Public Defender’s Office (PDO) continued to monitor 

the human rights situation independently. The PDO National 

Preventive Mechanism was renewed. The parliamentary 

committees on human rights and legal issues played a 

proactive role in supporting the PDO and adopting laws in 

sensitive areas like surveillance and anti-discrimination [7, 

p. 8]. In March 2014 the State Commission for 

Constitutional Reform discussed the powers and 

competences of the judicial branch of the government and 

the powers of other constitutional actors. The 58-member 

commission composed of members of the parliamentary 

majority and opposition, representatives of non-

parliamentary parties and civil society and legal experts, was 

tasked with drafting constitutional amendments and defining 

the new constitutional status of the Prosecutor’s Office. 

Institutional reform of the Prosecutor’s Office, aimed at 

increasing its independence and accountability, began in 

December 2014. Government agencies, parliament, the 

Public Defender and civil society organisations participated 

in drafting the reform plan [7, p. 6].  

Based on the core principle of "more for more" the EU 

continued to provide financial support for partner countries’ 

reform efforts by making available additional financial 

resources worth EUR 1 billion from the EU budget in the 

period 2011-13. Of this, EUR 670 million is channelled 

through two umbrella programmes: EUR 540 million for 

SPRING in the Southern Mediterranean and EUR 130 

million for EaPIC in the Eastern Neighbourhood. Both 

programmes focus on promoting democratic transformation 

and institution-building and supporting sustainable and 

inclusive growth. Funds from these programmes have been 

allocated on the basis of clear evidence of implementation of 

democratic reforms. The European Investment Bank (EIB) 

and the European Bank for Reconstruction and Development 

(EBRD) have also extended their lending capacities in 

partner countries. To leverage funding from these and other 

financial institutions, the EU has increased resources 

allocated to the Neighbourhood investment Facility. This is 

providing greater support for large investments and private 

sector development [8, p. 3].  

Conclusions. The research has shown that EU’s 

principle of conditionality within the European 

Neighborhood Policy is a very important mechanism of EU 

impact beyond the member states. The European Union uses 

principle of conditionality only after a partner country’s 

readiness to share European values. Georgia has European 

aspirations and democratic institutional changes were 

discussed in the article. The Eastern Partnership declaration 

was an important step forward for the countries involved in 

the European Neighborhood Policy. The aim of the Eastern 

Partnership is to make relevant conditions for partner 

countries for political association and economic integration. 

It is based on the principles of differentiation and 

conditionality.  
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РАЗВИТИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ В ГРУЗИИ В КОНТЕКСТЕ  

ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКИ СОСЕДСТВА 

Развитие демократических институтов в Грузии в контексте Европейской политики соседства обсуждается в 

статье. Цель статьи было показать как принцип обусловленности ЕС влияет на этот процесс. Для достижения 

этой цели научные труды современных исследователей были использованы. Как говорит Ф. Шимелфениг, 

обусловленность и социализация являются основными механизмами воздействия ЕС на страны-партнеры. Кроме 

того, в статье обсуждается последний доклад ЕС о Грузии. 

Ключевые слова: Институты, Европейский, соседство, Грузия, развитие, политика 
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ОЦЕНКА ПРЕДОСТАВЛЕНОЙ ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ АДЖАРСКОЙ АР           

В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА  
 

 

 

 

 

 

 
Постановка проблемы: в процессе становления, 

ориентированной на граждан системы правления, 

необходимым условием для публичных заведений является 

доступность информации и обеспечение ее практической 

публикации, что повысит качество включения граждан в 

деятельность государственных учреждений. 

Цель статьи: целью статьи является оценка 

существующего положения государственных учреждений 

Аджарской АР, связанной с интерактивным включением 

граждан республики в процесс получения открытой, 

прозрачной информации и обеспечение ее доступности, что 

является одним из показателем развития электронного 

правительства в регионе.  

Изложение основного материала. В контексте 

развития электронного правительства нами был изучен 

процесс выдачи публичной информации 

правительственных учреждений и процесс опубликования 

информации на веб-сайтах публичных учреждений. С этой 

целью были изучены официальные веб-сайты публичных 

учреждений. Анкеты были отправлены в 16 публичных 

заведений Автономной республики и муниципалитеты 

региона: правительственный аппарат Аджарской 

Автономной республики, Верховный Совет АР, мэрию 

Батуми, городской Совет города Батуми, министерство 

финансов и экономики, министерство образования, 

культуры и спорта АР и министерство сельского хозяйства, 

в министерство здравоохранения и социальной защиты, в  

aгентство по охране окружающей среды, архивное 

агентство, департамент туризма и курортов, 

муниципалитеты Кобулети, Кеды, Хелвачаури, Шуахеви, 

Хуло. Анкеты также были отправлены в 9 автономных и 7 

муниципальных публичных учреждения. 

В рамках исследования, в первую очередь, был 

проведен анализ полученной от правительственных 

заведений публичной информации, в рамках обеспечения 

ее доступности. В процессе исследования были выявлены 

как положительные, так и отрицательные стороны 

процесса. 

Во время были предоставлена информация почти от 

всех учреждений, кроме муниципалитетов Кобулети, 

Хелвачаури и Хуло. На наши запросы полность ответило 

лишь министерство образования, культуры и спорта 

Аджарской Автономной республики. Остальные 

публичные заведения основной причиной отсутствия 

информации назвали технические неполадки.  

Мы смогли получить информацию от 

государственных учреждений, согласно нормам, 

установленным Общим административным кодексом. 

Отреагировало на нашу просьбу и предоставило 

использование десятилетнего срока лишь канцелярия 

министерства сельского хозяйства Аджарской 

Автономной республики. Из всех исследуемых структур 

своевременно предоставили нам информацию 81%, не 

уложились в сроки – 19%. Очевидно, что государственные 

учреждения, в основном, своевременно реагируют на 

предоставление информации. Не нарушаются нормы, 

установленные Общим административным кодексом. 

Однако, своевременное реагирование государственных 

учреждений не означает, что отправленные анкеты 

содержат исчерпывающие ответы. 

К сожалению, исчерпывающу информацию нам 

предоставили 6%, не полную информацию – 63% и вообще 

не предоставили – 31%. Очевидно, что информация 

предоставляется в неполном виде. Часто причиной этого 

называют полное отсутствие или возможность частичного 

использования админи-страционных ресурсов, однако 

предполагаем, что данные изъяны связаны с халатностью 

публичных заведений. Например, целевой группе был 

поставлен вопрос: «Есть ли на веб-сайтах вашего 

учреждения, кроме указания эл-почты и контактной формы 

для общения с населением, другой какой-либо электронный 

коммуникационный сервис». На данный вопрос вообще не 

ответил департамент спорта и молодежи Аджарской 

Автономной республики,тогда когда как на официальном 

Запрос и получение информации от государственных учреждений представляет собой, так 

называемый процесс  коммуникации между гражданами и государством. В процеес развития электронного 

правительства важным фактором становится повышение интерактивного подключения граждан к 

деятельности государственных учреждений, что достигается путем открытости информации и 

обеспечением доступности публичной информации, что в условиях современных информационных 

технологий не создаст труда. Тем более, что на современном этапе доступность информации и ее 

публикация должна выполняется посредством интегрированных электронных коммуникационных сервисов. 

Ключевые слова: публичная информация,  электронное правительство, информационные технологии, 

государственное управление. 



   
177  

 

 

 

 

 

Scientific Journal, Virtus, May # 2, 2015 

веб-сайте депертамента указан сервис переадресации на 

социальные сети facebook и youtube. На facebook-е 

возможно осуществление контактов, участие в дискуссиях, 

на youtub-e же размещен видео материал, проводимых 

департаментом мероприятий. 

Статистический анализ веб-сайтов публичных 

заведений ясно показывает низкую активность их 

пользователей. Причиной этого может быть то 

обстоятельство, что на веб-сайтах публичных заведений 

пользователь имеет ограниченные возможности включения 

в данный процесс; второй причиной назовем низкий 

уровень узнаваемости самих веб-сайтов государственных 

учреждений и, третьей причиной можно назвать низкую 

осведомленность первых лиц общественных институтов о 

необходимости усиления мер по повышению активного 

включения граждан в данный процесс. 

В рамках исследования также было изучено качество 

размещения информации на веб-сайтах общественных 

учреждений. Отметили, что в этой связи опубликование 

информации на веб-сайтах автономных публичных 

учреждений более активно, чем на веб-сайтах 

муниципальных публичных учреждений. В частности, 

некоторые государственные учреждения Аджарской 

Автономной Республики – правительственный аппарат 

Аджарской Автономной республики, министерство 

финансов и экономики Аджарской АР, министерство 

сельского хозяйства АР, министерство здравоохранения и 

социальной защиты АР, министерство образования, 

культуры и спорта АР, архивное агентство, агентство по 

охране окружающей среды, департамент туризма, 

департамент автомобильных дорог и управления 

мелиорационных систем и комиссия приоритетов на 

верхних панелях своих веб-сайтов расположили публичную 

информацию, которая касается общественной информации 

каждого отдельно взятого ведомства.  

После нажатия на кнопку публичной информации 

появляется необходимая информация, которая 

структурирована в соответствии с законом и отображает 

всю необходимую информацию об агентстве. Что касается 

веб-сайтов Кобулетского муниципалитета, 

муниципалитетов Кеды, Хелвачаури, Шуахеви, Хуло, а 

также Верховный Совет, мерия города Батуми, городской 

Совет г. Батуми, департамента спорта и молодежи АР – 

публичная информация представлена фрагментально. 

Таким образом, формирование системы управления, 

ориентированной на граждан, является важной 

предпосылкой для обеспечения доступа к информации и 

активного участия населения в данном процессе. 

Необходимо постоянное информирование жителей о 

деятельности государсвенных учреждений. Паралельно с 

реализацией различных инновационных сервисов на 

официальных веб-сайтах, должна происходить оценка их 

функционирования, популяризация, доступ к данным 

услугам должен быть максимально упрощен для рядовых 

граждан. 

К сожалению, общественные учреждения не проводят 

наблюдения за статистикой количества пользователей веб-

сайтов, в частых случаях на веб-страницах невозможно 

найти средства обратной связи – электронную почту или/и 

форму электронной переписки. В случае же если таковые 

имеются, не действуют никакие механизмы для оценки 

функционирования данных средств, для их 

совершенствования. 

Мы считаем, что процесс коммуникации еще более 

упростит разделение электронной переписки по 

тематическому содержанию, а также автоматическая 

переадресация в соответствующие структуры, посредством 

чего публичные заведения за минимальный промежуток 

времени, ответят гражданам на их просьбы. Кроме того, 

повышение интеракции граждан, поиск и получение 

публичной информации существенно упростят получение 

необходимых для населения документов, а также 

социальных, политических или финансовых данных на веб-

сайтах, будут способствовать привлечению пользователей, 

задействованию современных эл-сервисов и максимальное 

участие общества в рассмотрие различных вопросов, 

посредством сервисов электронной коммуникации. 
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EVALUATION OF RELEASE OF PUBLIC INFORMATION BY PUBLIC AGENCIES IN AUTONOMOUS REPUBLIC 

OF ADJARA IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF ELECTRONIC GOVERNANCE 

In parallel to the development of electronic governance, growth of citizen’s interactive involvement in public matters becomes 

more important that can be achieved by proactive release of information and accessibility of public information which is not difficult 

in conditions of modern information technologies. In the context of development of electronic governance we have researched release 

of public information by government bodies of Autonomous Republic of Adjara as well as the process of proactive publishing of 

information in the web-pages of public agencies. During the research firstly we have analyzed public information received from the 

government bodies in direction of accessibility of public information. The research has shown that citizens’ activeness can be 

increased as well as accessibility of public information will be simplified if relevant public documentation, social, political and 

financial data will be available in official web-pages as well as modern e-services will be activated and e-communication services 

developed thus increasing society’s maximal participation in different discussions.  
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Постановка проблемы. В последние годы на 

постсоветском пространстве встал вопрос о 

возможностях политической науки. 

Хотя статья касается более широкого круга вопросов 

и затрагивает не только политическую науку4, а скорее 

специфику всего гуманитарного знания, но сегодня для 

Украины особенно актуальны политические вопросы и я 

буду к ним постоянно возвращаться. Возможно ли 

предвидеть будущее Украины, особенно в свете 

событий, происшедших за последний год? Каким 

образом будет осуществлена модернизация 

политической системы Украины? Унитарность, 

федерализация, децентрализация: что предпочесть? Как 

утверждать принципы демократии и что означает 

демократия сегодня, ведь нельзя же сегодня 

ограничиться рефреном: власть народа, для народа, 

посредством народа?  

Многие из «демократов», когда шли к власти в 90-е 

годы неоднократно заявляли, что один из факторов 

существования тоталитаризма, отсутствия демократии в 

СССР было отсутствие такой науки как политология и 

потому становление политической науки преподавание 

ее в ВУЗах будет способствовать модернизации 

политической системы Украины, ее развитию в сторону 

западных демократий. Сегодня политология в ВУЗах не 

обязательный предмет, а дисциплина по выбору 

студентов и похоже, что Министр образования не знает, 

что с ней делать. Вместе с тем после принятия каждого 

серьезного решения верховной власти, любой из ее 

ветвей, в средствах массовой информации обязательно 

появляются комментарии политологов, правда штатных, 

каждая партия имеет своих политологов. Да и просто 

любая программа новостей на любом телеканале не 

обходится без комментария политолога. Что это? Дань 

моде, придающая респектабельность решению, 

программе или необходимость? Политология поставляет 

политтехнологов и имиджмейкеров, которые активно 

участвуют в избирательных кампаниях, являются, как 

правило, эрудированными людьми, хорошими 

                                                           
4В данной статье понятия «политология» и «политическая 

наука» употребляются как тождественные  
 

психологами, но к политической науке имеют лишь 

косвенное отношение. Чем дальше, тем больше в 

Украине становится непонятным место политической 

науки и политологов в обществе. Украинская академия 

политических наук и ранее слабо оказывающая влияние 

на политику, сегодня вообще молчит. Многие партии 

уже даже для формы не хотят видеть политологов в 

своем руководстве и среди депутатов. Это положение 

политологии в обществе в большей степени заставляет 

нас обратиться к вопросу о научности политологии, о 

том, что можно от нее требовать и что нельзя, к вопросу 

об истинности политологического знания. 

Цель работы – проанализировать вопрос о 

возможностях политической и вообще гуманитарной 

науки в определении целей и средств политической 

деятельности. 

Почему возможна абсолютная истина? Человек с 

давних времен считает своим главным отличительным 

признаком от всего живого, обеспечивающим ему 

исключительное место в мире – умение мыслить. Это 

позволяет ему ставить себя вне мира, рядом с миром, 

даже смотреть на себя как бы со стороны. В результате у 

человека появляется возможность познавать и мир и 

самого себя. Залогом такой возможности древние 

считали то, что и мир и все в мире кроме внешней 

вещественной составляющей имеет и заключающую в 

себе сущность внутреннюю, духовную; ведь подобное 

познается подобным. Эта сущность неизменна, всегда 

равна сама себе и потому, по мнению античных 

философов, возможна абсолютная истина. Пусть эта 

истина дана не всем, не все люди равны, только 

некоторые, обладающие разумной душой, способны 

познать истину, но она возможна, она существует, 

независимо от того, знаем ли мы ее или нет, у мирового 

разума, у космоса и знающие ее, по мысли Платона, 

должны управлять идеальным государством. Правда, он 

сомневался, что это возможно в реальности, но от 

идеала он требовал этого. 

Средневековье тоже исходило из античной 

парадигмы, заменив космический ум христианским 

богом. И соответственно, если античность искала 

истину, то средневековью она была известна, оставалось 

только верить в нее. Исходя из этого, и в области 

В статье речь идет об особенностях политического и вообще гуманитарного знания, его отличие от 

естественного знания. Показано, что это неразрывно связано с признанием объективности и абсолютности 

истины. Политическая наука, по мнению автора, не может определять цели политики, методы ее 

достижения и предвидеть будущее. Политологическое знание является таковым только по методу 

исследования, что не говорит о не научной политологии. Главное влияние политическая наука оказывает на 

политическую культуру общества. 

Ключевые слова: политическая наука, политология, абсолютная истина, естественные науки, 

гуманитарные науки, способ познания, политические интересы, панэкономизм, политическая культура. 
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политики были лишь два игрока – светский правитель и 

церковь – и между ними в основном шла борьба за 

власть. В руках церкви было то преимущество, что она 

предоставляла обществу духовную систему ценностей, 

образцы будущего, она была носителем истины. При 

этом и античные и средневековые философы исходили 

из того принципа, что мир разумен и потому только 

возможна абсолютная истина. Ведь только разумность 

мира предполагает порядок, устойчивость, 

предсказуемость, необходимые для абсолютной истины. 

При других условиях она просто существовать не 

может.  

Новое время спустило человека на землю, заявив 

устами Бекона, что наука, дающая истинное знание 

природных явлений нужна людям не для любомудрия, 

дискуссий, а для дела. Она призвана помогать человеку 

в его делах по преобразованию природы и человеческого 

общества. Бекон и Декарт – основоположники новой 

философии – верят в возможность абсолютной истины и 

«разумность» мира, в котором мы живем, при этом 

«разумность» эта не духовная, хотя бога никто из них не 

отрицал, а «разумность» в смысле объективной 

закономерности (законы Ньютона), системности. Декарт 

заявляет о врожденности аксиоматических истин типа 

«все в мире причинно обусловлено», аксиом 

математики, существование бога. И существование бога 

– совершеннейшего духовного существа – является 

залогом возможности и врожденных идей – аксиом и 

самой истины. 

Из этого исходят идеологии эпохи Просвещения, 

уверенные в том, что именно наука позволит 

облагодетельствовать человеческое общество, сделать 

всех равными и свободными. Невежество и прежде всего 

невежество власть предержащих является причиной бед 

человека и общества и потому нужен общественный 

строй, нужна власть, понимающая это. 

И. Кант и сомнения относительно науки. Кант был 

первым философом, кто попытался доказать 

безосновательность претензий науки на абсолютную 

истину. Объективный мир, как «вещь в себе», закрыт 

для человека, потому что в ходе его познания человек 

накладывает на предметы и явления этого мира свои 

познавательные формы в виде пространства, времени, 

априорных категорий. Поэтому образ мира, который 

дает человеку наука, и сам мир никогда не совпадут, 

ведь к образу мира человек приложил свои чувства и 

мышление, образ мира есть продукт деятельности 

человека.  

Можно соглашаться или не соглашаться с кантовской 

гипотезой объяснения познавательного процесса 

человека, но, несомненно, Кант открыл ящик Пандоры и 

тем самым поставил перед философами проблему – что 

может наука? Конечно, Кант, говоря о науке, имеет в 

виду естествознание. Вопрос о специфичности метода 

гуманитарных наук, его отличии от метода естественных 

наук только через столетие был поставлен 

последователями Канта, но им было уже легче, ибо 

вопрос о специфике научного знания вообще, его 

границах уже был решен Кантом. При этом ни Кант, ни 

его последователи не сомневались в науке. Они 

великолепно понимали, что у человека и человечества 

нет иного средства изменить жизнь (мы надеемся к 

лучшему), кроме науки. И.Кант и его последователи 

неокантианцы Баденской школы просто показали 

беспочвенность претензий науки на абсолютную истину, 

невозможность аутентичного отображения 

действительности, подчеркнули различия естественных 

и гуманитарных наук по методу исследования. Если 

естествознание в основном пользуется номотатическим 

(основополагающим, законополагающим) методом, то 

гуманитарные науки, науки о культуре, пользуются 

идеографическим (индивидуализирующим, 

относительным) методом.  

Вильгельм Дильтей и науки о духе. Несколько по-

иному выделяет науки о духе В.Дильтей. Дильтей 

исходит из того, что науки о духе заняты, прежде всего, 

описанием проявления жизни. А поскольку жизнь есть 

проявление деятельности людей, наделенных сознанием, 

мотивами, то история, историческое событие есть 

предмет понимания и истолкования. Таким образом, 

задача историка заключается в том, чтобы влиться в 

изучаемую им эпоху, пережить ее, понять мотивы 

деятельности ее участников и на основе этого 

истолковать данное явление, понять его. По существу, 

метод Дильтея совпадает с герменевтическим методом, 

разработанным Гуссерлем. 

Метод Дильтея противоположен историческому 

методу Гегеля с его афоризмом «Сова Минервы 

вылетает в полночь». Это означает, что смысл того или 

иного явления становится понятным тогда, когда это 

явление достигло зрелости, раскрыло все свои 

возможности. Вслед за Гегелем Маркс заявляет: 

«Анатомия человека – ключ к анатомии обезьяны». 

Применительно к истории эти афоризмы предполагают, 

что история страны и любого исторического явления 

становится понятной только с высоты сегодняшнего дня 

страны, государства. А поскольку любая политическая 

власть считает себя высшей точкой развития и потому 

вся предшествующая история есть история движения, 

развития к ее установлению. Поэтому историческую 

науку и называют девицей легкого поведения. Совсем 

недавно, в период перестройки сторонники новой 

власти, особенно молодежь, заявляли, что их деды и 

отцы, жившие в период правления Сталина, прожили 

жизнь зря, они служили диктатору и диктатуре. Исходя 

из этого, государства постсоветского пространства 

сейчас пересматривают свою историю. Из-за чего во 

многих из них возник конфликт поколений, а в Украине 

к этому конфликту добавился конфликт запада и востока 

страны. Каждая из сторон имеет свое толкование 

истории и исторических событий, имеет своих героев и 

недругов. 

Метод Дильтея является попыткой разорвать 

порочный круг подобного подхода к общественным, 

гуманитарным явлениям, хотя по логике вещей ему это 

удается лишь частично. Хорошо то, что он требует 

оценивать события исхода из интересов его участников. 

Но нельзя игнорировать интересы и мотивы самого 

историка, от которого зависит оценка социальных 

явлений и даже сам отбор этих явлений. Это особенно 

становится заметным, когда общество переживает 

крутой поворот в своем развитии. Здесь особенно виден 

двойственный подход к общественным явлениям и 

настоящего и прошлого исторической и политической 
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науки, которые сознательно посвятили свою 

деятельность защите интересов существующей власти, 

правящей политической элиты. Да и рефрен власти «Без 

прошлого нет настоящего» не так безобиден и истинен, 

как кажется. Полученное таким способом знание, 

конечно, тоже носит относительный характер, но иного 

пути у нас нет. 

Маркс и политическая наука. Из влиятельных 

философских и социально-политических учений во 

второй половине XIX века, разделяющих идеи 

Просвещения, верящих в абсолютную истину остался 

только марксизм. Марксизм поэтому может и должен 

рассматриваться как последний оплот Просвещения. 

Маркс, при разработке своей концепции, исходит из 

признания объективности закономерностей 

общественного развития. Это, по мысли Маркса, 

отличает его учение от утопических концепций. Именно 

более социально-политический, нежели философский 

характер марксизма обусловил его приверженность 

идеям Просвещения, его веру в абсолютную истину. Это 

утверждение не противоречит тому, что Маркс, как он 

неоднократно сам отмечал, опирался на Гегеля, в том 

числе и на учение последнего об абсолютной истине. 

Ведь Гегель и сам был представителем Просвещения, 

исповедовавшего рационализм и свободомыслие. 

Просветители и вслед за ними Гегель и Маркс, полагали, 

что человека из природы выделяет то, что находится 

выше пояса (это З.Фрейд потом заявит, что человеком 

правит то, что находится ниже пояса), то есть разум, и 

возможность познания мира разумом является 

предпосылкой переустройства общества, построения 

справедливого общества. Другое дело, что эту 

разумность и объективность развития общества Гегель 

выводил из абсолютного духа, а Маркс из объективного 

характера саморазвития общества. Маркс – 

панэкономист. Панэкономизм марксизма проявляется в 

том, что причину всех общественных изменений, в 

какой бы области они не происходили, марксизм учит 

искать в экономике, экономических интересах классов. 

Это положение относится и к политике, политической 

системе общества. Политика лишь надстройка над 

экономикой, она, в лучшем случае, может лишь 

ускорить или замедлить общественное развитие, но не 

изменить его кардинально. Кардинальные изменения, 

социальная революция могут быть вызваны и 

вызываются экономическими причинами. Эти причины 

следует искать в способе производства, а объяснение 

этому процессу следует искать в политической 

экономики, в основном социологическом законе 

соответствия производственных отношений характеру и 

уровню развития производственных сил. Политическая 

деятельность, государство, в котором и вокруг которого 

она концентрируется, играет лишь второстепенную, 

вспомогательную роль.  

Исходя из этого, марксизм относится к политической 

науке. Она в марксизме, по существу, отсутствует. 

Маркс ограничивается констатацией того, что 

государство, как основной институт политической 

системы, является диктатурой господствующего класса, 

в капиталистическом обществе оно выступает 

совокупным капиталистом. Отдельный капиталист 

может быть Ротшильдом, Морганом или Третьяковым, 

Саввой Морозовым, он может стремиться увеличить 

свой капитал или спонсировать развитие культуры, 

вести борьбу против бедности, финансировать 

социалистическую революцию, но буржуазное 

государство всегда будет поддерживать и защищать 

капиталистическую систем хозяйства и все с ней 

связанное.  

При этом демократия является лишь формой 

государства, ничего не меняя по существу дела. И 

вообще, политическая сфера общественной жизни есть 

явление преходящее. Политическая жизнь возникает на 

экономически и социально обусловленном уровне 

развития общества и на определенном уровне через 

социалистическую революцию как результат нарушения 

соответствия производственных отношений уровню 

развития производственных сил, уничтожения классов и 

привлечения граждан к управлению делами общества 

отомрет. Стоит ли в таком случае беспокоиться и 

развивать политическую науку? Да и не наука это вовсе, 

а один из видов буржуазной идеологии.  

Правда, В.И. Ленин, который считал себя 

аутентичным марксистом, заявлял: «Политика не может 

не иметь первенство над экономикой. Рассуждать иначе, 

значит забывать азбуку марксизма». Однако данное 

положение не отрицает надстроечного характера 

политики. Ленин подчеркивает то обстоятельство, что в 

период революций, в период смены строя на первый 

план выходит вопрос о власти. Когда вопрос о власти 

решен, политика уступает первенство экономике. 

Правда, здесь Ленин лукавит. Сам он неоднократно 

подчеркивал, что организационные вопросы, вопросы 

подбора и расстановки кадров в аппарате управления 

государством, то есть собственно политические 

вопросы, должны стоять у партии на первом плане. И 

КПСС всегда этому вопросу уделяла должное внимание. 

Другое дело, что этот вопрос, как и вообще 

политические вопросы, был отнесен к прерогативе 

руководящих органов партии и не подлежал, как 

правило, публичному обсуждению. Поэтому 

политическая наука была не нужна, она сводилась по 

существу, к изучению решений съездов и Пленумов 

партии, в которых содержались стратегические 

(политические) цели государства. Эти решения 

признавались вершиной политической и вообще 

социальной жизни, ибо КПСС является коллективным 

субъектом общественной теории, потому что только она 

владеет единственно научным методом познания 

общественных явлений. 

Изложение основного материала. Политика и 

распад Советского Союза. Распад СССР означал не 

только крах одной из двух мировых держав, не только 

распад биполярного мира, как панэкономизма, но и 

показал несостоятельность марксистского метода 

исследования общественных, в том числе и прежде всего 

политических явлений. Правда, начало перестройки еще 

можно объяснить, исходя из основного 

социологического закона Маркса. Причиной 

общественного кризиса явилось несоответствие 

производственных отношений потребностям развития 

производственных сил, порожденных научно-

технической революцией, неспособность командно-

административной системы управлять народным 
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хозяйством, обеспечить соединение преимуществ 

социализма с достижениями научно-технической 

революции. Но во всем остальном ход общественных 

преобразований противоречил марксизму и решающую 

роль, на мой взгляд, сыграло слегка отмеченное еще 

Марксом, увеличение интеллектуальной составляющей 

производительных сил, связанное с превращением науки 

в непосредственную производительную силу общества. 

Теперь уже не вещные элементы производительных сил, 

развивающиеся методом проб и ошибок, а 

интеллектуальная составляющая определяет развитие 

производительных сил и их роль в обществе. И уже не 

экономика определяет политику, не рабочий класс 

является гегемоном общественных преобразований, а, 

по крайней мере, наблюдается взаимовлияние 

экономики и политики при ведущей роли последней, 

утеря рабочим классом основной силы общественных 

преобразований, переход этой роли к интеллектуальным 

силам общества при ведущей роли политиков и 

политических идеологов. 

Но непреходящая заслуга Маркса в области 

исследования общества заключается в том, что он 

показал место экономики в жизни общества, ее влияние 

на все стороны социальной жизни. Пускай 

панэкономизм остался в прошлом, как возникший 

несколько позже и еще быстрее канувший в лету 

пансексуализм, но теперь любое серьезное исследование 

общественной жизни не может обойтись без анализа 

социальной роли экономики. Экономика перестала 

рассматриваться только как область, поставляющая 

средства для поддержания жизни, а становится 

социальной сферой, сосуществующей и 

взаимодействующей с другими сферами общественной 

жизни. И в происходящих событиях в СССР конца 80-х 

– 90-х годов прошлого века нельзя не видеть 

экономическую составляющую в деятельности 

политических и интеллектуальных сил общества. Они не 

в последнюю очередь руководствовались своими 

экономическими интересами, стремлением или 

легализировать или получить на тот период незаконные 

источники дохода, а скорее всего и то и другое. Но на 

первый план в согласии с марксизмом эти силы 

выдвигали тезис о неспособности общегосударственной 

формы собственности обеспечить развитие 

производительных сил в новых условиях. Таким 

образом, прикрывался скрытый эгоистический интерес 

политической верхушки, ее стремление к безграничному 

господству над жизнью общества. При этом рабочий 

класс за исключением такого его отряда, как шахтеры, 

не принимали участия в развале СССР. Не принимали 

участия и остальные социальные слои населения. А если 

и принимали участие, то только своей пассивностью. Но 

такое поведение массы привычно, героями ее 

представителей делает элита и власть. 

Основные причины развала Союза были 

политические. Борьба за власть между М.С.Горбачевым 

и Б.Н. Ельциным, поведение политических элит 

национальных республик явилось мощным, ставшим 

решающим толчком к развалу большой страны. 

Экономическими потребностями развал Союза не был 

обоснован, и сегодня, глядя на пройденный путь, можно 

констатировать – из замедления темпов экономического 

развития, неспособности справиться с НТР, наличия 

других негативных явлениях в экономике отнюдь не 

вытекала экономическая необходимость смены 

общественного строя страны, ее распад. Скорее это 

можно объяснить политическими амбициями верхушки 

союзной политической власти и желанием политических 

элит союзных республик. Последние, руководствовались 

старой русской пословицей: «Лучше быть первым 

парнем на деревне, чем последним в городе». Высшие 

партийные и государственные чиновники рассматривали 

свои должности как выгодные синекуры, дающие им 

возможность без контроля Москвы следовать за ее 

элитой по пути накопления индивидуальной 

собственности путем присвоения общественного 

богатства, используя имеющуюся в их руках власть. На 

протяжении ХХ века, на глазах одного поколения 

история на просторах бывшего Союза поставила два 

глобальных эксперимента: сначала, в начале века, 

всеобщее обобществление средств производства, а 

потом, в конце века, всеобщая приватизация 

государственной собственности. 

Идеологической основой второго эксперимента в 

конце двадцатого века была национальная идея, нередко 

перерастающая в национализм, что можно наблюдать в 

Украине. Ясно одно, причину тех общественных 

преобразований, которые развернулись на территории 

бывшего Советского Союза в конце двадцатого века, 

следует искать не в экономике, а в политике. Замедление 

темпов экономического роста было лишь поводом, а 

подлинные причины находились в области политики. 

Вот почему их нельзя было предвидеть, даже если бы 

была политическая наука, а она к концу 80-х у нас 

появилась. 

Не заслуживает внимания широко распространённая, 

особенно среди левых сил, версия о развале Союза 

Западом и прежде всего разведкой США. Нельзя 

отрицать влияние западных разведок на процессы, 

происходящие в Союзе во все времена, в том числе и во 

второй половине восьмидесятых годов ХХ века. Любое 

нормальное государство защищает интересы своей 

страны в отношениях с другими государствами, даже 

союзниками, как показал Сноуден, а тем более с 

государствами-противниками. Здесь все средства 

хороши. Но если нет внутренних предпосылок, если 

внутренняя легитимность политической власти высока, 

то, как правило, внешние усилия не приносят желаемого 

результата. Усилия разведок государств-противников 

дают результат только тогда, когда они накладываются 

на недовольство внутри страны. И хотя эти 

предположения целиком укладываются в концепцию о 

превосходстве в наше время политических факторов 

перед экономическими, их следует признать ложными, 

вводящими в заблуждение. О том, что это так, 

свидетельствуют рассекреченные материалы самих этих 

разведок. А эти материалы свидетельствуют, что 

западные страны и сами не ожидали столь быстрого 

развала Союза и тех последствий в мире, которые мы 

наблюдаем сегодня, хотя политическая наука у них 

развита несравнимо с нашей. 

Политика в государствах постсоветского 

пространства 
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В этой части своей статьи я буду, в основном, 

обращаться к развитию Украины, опираясь на более чем 

двадцатитрехлетний опыт которой и сделаны выводы, и 

частично, опыт России, поскольку туда ежегодно езжу и 

остались связи по альма-матер, и потому что СМИ 

Украины вот уже двадцать четвертый год не дают 

забыть малую родину. К тому же деятельность 

политической власти Украины является убедительным 

примером, подтверждающим мою основную мысль, 

вынесенную в заголовок. 

Другой предпосылкой, из которой я исхожу, 

заключается в том, что хотя речь идет о философском 

вопросе, а философия, по крайней мере классическая, 

имеет дело с «вечным», временной промежуток, о 

котором идет речь не может превышать жизни одного 

поколения. «Вечными» решения философских проблем 

могли быть только в классической философии, 

поскольку она исходила из существования объективных 

закономерностей физического мира, общества и 

философы верили в абсолютную истину, Истину с 

большой буквы. Сегодня, в эпоху постмодерна, наука 

исходит из относительности нашего знания, особенно 

обществознания, и потому быть уверенным в 

окончательности способа решения той или иной 

проблемы является не оправданным оптимизмом. 

Сегодня события внутренней жизни государств и 

международной жизни развиваются так стремительно, 

особенно на постсоветском пространстве, что 

заглядывать далеко вперед опрометчиво. Это, к слову, 

опять же свидетельствует о примате политических 

факторов перед экономическими, так как политическая 

обстановка меняется гораздо быстрее экономических 

условий. 

Ранее уже говорилось, что период общественных 

преобразований конца 80-х - начала 90-х годов 

двадцатого века на территории Советского Союза и 

соцсистемы в целом только отчасти можно объяснить 

экономическими причинами. В этих событиях 

решающую роль сыграли внутренние и внешние 

политические факторы. Они являлись определяющими и 

в последующие 10-15 лет на постсоветском 

пространстве и в Восточной Европе, что не удивительно, 

так как шла обычная, в таких случаях, борьба за власть. 

Смею утверждать, что политический фактор и в 

настоящее время остается значительным во внутренней 

жизни многих стран и в геополитическом аспекте. А в 

жизни некоторых постсоветских стран, таких как 

Украина, он остается определяющим до настоящего 

времени. 

Вообще следует заметить, что чем быстрее страна 

справляется с политическими проблемами и начинает 

экономические преобразования, тем успешней идут 

преобразования вообще, и тем быстрее успокаиваются 

ее граждане и принимают общественные изменения. С 

тех пор как капитализм сделал мерилом человеческого 

успеха материальный успех, система ценностей 

подавляющего большинства людей покоится на этом. 

Марксизм только констатировал это и связал с 

отношениями собственности на средства производства. 

И хотя связь новой системы ценностей с отношениями 

собственности оказалась приходящей, не столь прочной, 

сама система ценностей осталась. 

Украинская политическая элита забыла это правило, 

а скорее всего не знала и с самого начала сосредоточила 

свое внимание на чисто политических вопросах 

создания независимого государства и его 

внешнеполитической ориентации. За исключением 

приватизации, проводимой в интересах олигархов и 

самих высших политических чиновников, 

экономические вопросы власть не интересовали. Вот и 

получилось, что Украина, имея один из лучших 

экономических потенциалов из всех Советских 

республик, став независимым государством, оказалась 

на одном из последних мест по экономическому 

развитию и уроню жизни своих граждан. И не 

последнюю роль здесь сыграло то обстоятельство, что 

беспредпосылочный политический интерес Президента 

и Правительства страны определяли политику 

государства. Политический интерес – это осознанный 

интерес. Он зависит от его понимания политической 

элитой и высшей политической властью. Понимал 

Л. Кравчук СНГ как инструмент развода Советских 

республик, он проводил политику, которую можно 

охарактеризовать «Бегом от России», считая, что в этом 

заключается национальный интерес Украины. Полагал 

Л. Кучма, что Украина должна извлечь выгоду из своего 

геополитического положения, он и проводил политику 

моста между Европой и Россией, надеясь на помощь и 

поддержку оттуда и оттуда. Считал В.Ющенко, что 

основной политический интерес Украины – становление 

украинского государства и украинской нации, он и 

акцентировал внимание на этнонациональных и 

этнокультурных интересах. Он в каком-то отношении 

продолжил политику Л. Кравчука, усилив в ней 

националистический аспект, в то время как пришедший 

ему на смену В. Янукович продолжил политику 

Л. Кучмы, сведя ее к простой торговле с ее принципом 

кто больше даст – Европейский Союз или Россия. В 

результате «Майдана» к власти пришло новое 

Правительство во главе с Яценюком и новый Президент 

Порошенко со своим пониманием интересов Украины и 

ее внешнеполитического курса.  

Для нашего анализа не представляется важным 

содержательная сторона политики различных 

Президентов и Правительств Украины, а также выбора 

пути, по которому пошла власть государств, возникших 

на территориях бывших республик СССР. Важно то, что 

Президенты различных государств постсоветского 

периода могут быть и являются различными и политики 

их Правительств тоже могут существенно различаться и 

зависят в первую очередь от тех людей, которые 

определяют политику, их понимания интересов своих 

стран. От этого же зависит и вектор развития этих 

государств. 

Что может политология и политологи? Мне уже 

приходилось ранее писать о возможностях политологии. 

Но тогда я был уверен в том, что, если политическая 

наука не может определять цели практической 

политики, то она может указать на средства ее 

достижения. События последних лет и особенно 

события на Востоке Украины убедили меня в том, что 

политология не может даже этого. Выходит прав Гегель, 

утверждая, что история никого ничему не научила? И 

хотя мы уже знаем добавление В.О. Ключевского: 
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«…История учит даже тех, кто у нее не учится: она их 

проучивает за невежество и пренебрежение», остается 

вопрос о возможностях политической науки. 

В ХХ веке, на постсоветском пространстве с конца 

ХХ века, уже ни одна партия, находящаяся у власти или 

стремящаяся к власти не может обойтись без своего или 

своих политологов (это определяется количеством 

материальных средств). Создаются лаборатории, 

институты изучения политики на государственные, 

общественные финансовые средства с одной целью – 

доказать необходимость этой власти, этой идеологии. 

Так появляются работы Ф. Бурлацкого, Дж. Гэлбрейта, 

З. Бжезинского, Ф. Фукуямы, Г.Шахнозарова, институты 

и фонды, возглавляемые на постсоветском пространстве 

К. Бондаренко, В. Карасевым, А. Ермолаевым, 

С. Марковым, К. Затулиным, В. Никоновым. Нередко 

политологи определяют цели политики мирового 

сообщества, как было, в частности, с З. Бжезинским, 

С. Хантингтоном. Причем глобалистские концепции 

выдвигают, как правило, представители политической 

науки США или другой ведущей страны мира и потому 

нередко трудно разобраться, то ли это «научная» 

концепция является пробным шаром политики, 

запускаемым с целью прозондировать общественное 

мнение и приучить его к мысли о неизбежности такого 

развития, то ли она является плодом свободного 

научного творчества, и потом уже становится 

практической политикой. Но в любом случае 

политическая наука играет своеобразную 

легитимирующую роль практической политики, 

внутренней или мировой. Но если политология 

выполняет чисто защитную роль или роль пробного 

шара, то здесь наукой и не пахнет, даже гуманитарной 

наукой. Политолог, если он хочет остаться на поле 

науки, должен быть в оппозиции власти, ибо их функции 

различны. Если основная функция политиков у власти – 

воплощать в жизнь интересы той части электората, 

которая привела их к власти и потому решения власти 

единственно возможные, то функция политолога – 

показать многообразие интересов и возможность 

альтернативных решений. 

Другой функцией политической науки по отношению 

к политике является соотношение цели и средств ее 

достижения. Давно было сказано и не раз повторено: 

«Неправильно думать, что цель оправдывает средства. 

Для истинной цели средства не менее важны, чем сама 

цель». К сожалению политики на каждом шагу забывают 

об этом, и кто-то им должен напоминать об этом. Это, 

как правило, делают политологи, но не только они. 

Большую роль здесь играют СМИ и ведущие 

журналисты, особенно колумнисты. Впрочем, их тоже 

нередко называют политологами. 

В настоящее время, если быть точным, то с конца ХХ 

века, в связи с резко возрастной коммуникационной 

функцией как внутри общества, так и в международной 

жизни политология призвана принимать активное 

участие в информационных войнах. В ХХI веке стало 

очевидным, что как внутренняя устойчивость, так и 

положение государства на международной арене 

определяется не только уровнем его экономического 

развития и военной мощью, но и умением создать свой 

имидж, противостоять информационным атакам и 

обеспечить информационную безопасность государства. 

Конечно, подобная задача мало связана с наукой в ее 

традиционном понимании, но она существует актуально 

и политическая наука здесь может и должна играть 

ведущую роль. 

Но, безусловно, главной функцией политической 

науки является развитие политической культуры всех 

политических субъектов, начиная с субкультур элиты 

(правящей и оппозиционной) и кончая субкультурами 

различных социальных слоев. И в этом случае не очень 

важно является ли политология наукой, имеет ли она 

собственные закономерности и вообще имеют ли 

выводы политической науки всеобщее значение, важно 

то, что существует такой вид деятельности, как 

политический, который касается всех и каждого и 

потому как можно более широкий круг граждан должен 

понимать истинные причины реальной политики и 

политиков. Конечно, легче управлять несведущими 

людьми. Образованность – главный враг пропаганды. 

Неграмотный человек стоит вне политики. Его сначала 

надо обучить азбуке. Ибо без развитой политической 

культуры нельзя говорить об участии в управлении 

государством, демократии, конечно, есть другие методы 

управления власти. Но надо помнить и высказывание 

Наполеона: «Штыки хорошая вещь, но на них неудобно 

сидеть». 

Впрочем, это тривиальные истины известны всем 

политикам, находящимся у власти или стремящихся к 

ней. Но беда в том, что политики, впрочем, как и все 

люди, далеко не всегда руководствуются разумом, ими 

движут интересы и нередко они надеются на «авось». 

Иначе чем объяснить, что как только в Украине 

приходит к власти «демократическое правительство», 
5так оно выводит «политологию» за рамки обязательных 

дисциплин, изучаемых в ВУЗах. Так было при 

Президенте В. Ющенко, теперь повторяется при 

Президенте П. Порошенко. Тем самым власть сама 

признает ограниченность политической науки и 

рассматривает ее лишь в плане пропаганды. Но 

пропаганда и наука, даже общественная наука – разные 

вещи. Как результат подмены политологии пропагандой 

мы имеем конфронтационную политическую культуру.  

На практике это сводится к тому, что политика 

выступает не как согласование существующих в 

обществе интересов, а как борьба интересов, и 

субкультура низов сводится к «долой» и сносу 

памятников, а субкультура придержащих власть – к 

умению слушать только себя, забывая о том, что 

общественная проблема приобретает политический 

характер, когда имеются различные подходы к ее 

видению и решению. Но понимание этого может дать 

только политическая наука и ее история. Она не дает 

общих закономерностей решения, каких то проблем, 

поскольку эти проблемы всегда специфичны и 

специфичны условия их породившие, но она учит 

терпимости, толерантности, умение слушать иное 

мнение и учитывать его.  

                                                           
1 Кавычки относятся не только к украинской демократии, но 

к демократии вообще. Что это такое? Почему две с 

половиной тысячи лет идет спор об этом и почему 

политическая наука не может определить это понятие? 
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Выводы. Политическая наука, конечно, как и любая 

общественная наука отличается от наук о природе. И 

дело не в том, что законы общественных наук не имеют 

общезначимого значения и здесь вряд ли имеет смысл 

говорить о закономерностях. Законы естественных наук 

тоже устаревают с развитием средств исследования. 

Дело в том, что естественные науки при исследовании 

своего объекта всегда стараются исключить влияние на 

него субъекта исследования. В общественных науках, 

особенно политической науке, такое принципиально 

невозможно. Влияние человеческого фактора, интересов 

людей на гуманитарные исследования преодолеть 

невозможно. «У Англии нет вечных врагов и вечных 

друзей, но есть вечные интересы», говорил У.Черчель. 

Особенно велика роль имущественных интересов. 

«Люди могут смириться с утратой власти или часто 

смириться даже с потерей политической свободы и 

смертью отца, но никогда не смирятся с потерей 

имущества», – говорил еще Н.Макиавелли. Правда, что 

касается власти, то здесь Макиавелли, пожалуй, не прав. 

По крайней мере, это не имеет отношения к 

постсоветским государствам, поскольку здесь власть и 

собственность неразрывны. А поскольку человеческий 

фактор, сознательное начало, нельзя исключить из 

гуманитарного исследования, то политическая наука 

является таковой по методу исследования, 

рациональным основаниям, как и другие общественные 

науки. Поэтому политология должна занимать видное 

место среди общественных наук. Она уже сейчас играет 

важную роль в политической деятельности и призвана 

оказывать еще большое влияние на политическую жизнь 

общества в его движении к установлению подлинной 

демократии. 
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IS POLITICAL SCIENCE A SCIENCE? 

In article its difference from natural knowledge is about features political and in general humanitarian knowledge. It is 

shown that it is inseparably linked with recognition of objectivity and absoluteness of truth. The political science, according to 

the author, can't define the policy purposes, methods of its achievement and to expect the future. The politological knowledge 

is that only on a research method that doesn't speak about not scientific political science. The political science has the main 

impact on political culture of society. 
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Постановка проблеми. Компроміс – один із 

найбільш популярних політичних брендів ХХІ століття 

не тільки в країнах Західної Європи, але й на 

пострадянському просторі. Мова іде про пошук 

політичного компромісу між різними політичними 

силами щодо основних цінностей, які є базовими для 

розвитку демократії. Це сьогодні дуже актуально, бо без 

такої згоди та забезпечення на її основі політичної 

стабільності не може бути сподівань про успішне 

здійснення радикальних структурних реформ.  

Одна з головних вимог політичного компромісу 

забезпечення неможливості ухилятися від його умов, а 

це означає, що в основі компромісу повинні лежати 

певні політичні принципи, без чого вимога дотримання 

компромісних угод неможлива. Розгляд цього питання 

становить мету даної статті. 

Виклад основного матеріалу. Політичний 

компроміс (від лат. comprotnissum – угода) є формою 

політичних відносин, за якої розв’язання конфлікту і 

досягнення на цій основі угоди відбуваються взаємними 

поступками сторін. 

Досягнення політичного компромісу як практичного 

втілення політичних відносин відбувається, якщо 

суб’єкти політики чітко усвідомлюють поступки, 

розуміють, як досягти їхньої межі, з’ясовують умови, за 

яких може бути здійснений політичний компроміс. 

Політичні компроміси досягаються в основному 

мирним шляхом. Проте можливі ситуації, які 

торкаються глибинних основ існування сторін або однієї 

з них. У таких випадках політичні відносини можуть 

мати безкомпромісний характер і вирішуватися іншими 

засобами, іноді шляхом насильства [1, с. 210]. 

Політичне співробітництво набуває не лише вигляду 

компромісу, а й конкуренції в політиці. 

Конкуренція в політиці (від лат. concurrentia – 

змагання, суперництво) – форма політичних відносин, 

що виражені у змаганні в процесі здійснення політичної 

діяльності між соціальними групами, окремими особами 

– політичними лідерами або індивідами, політичними 

партіями та іншими організаціями для досягнення 

поставленої мети. 

 Політичний компроміс і політична конкуренція 

пов’язані узгодженням, з’ясуванням, утвердженням, 

близькістю політичних завдань і цілей. Цьому підкорена 

така форма політичних відносин, як політична 

консолідація. 

Політична консолідація (від лат. consolidatio – 

зміцнення, згуртування) – форма політичних відносин, 

що виражає об’єднання суб’єктів політики з метою 

досягнення загальних цілей на основі спільних 

принципів взаємовідносин. 

Прикладом політичної консолідації може бути 

об’єднання прогресивних сил у боротьбі проти 

екстремізму, його правої форми – фашизму, проти всіх 

сил реакції. Проте політично консолідуватись можуть і 

реакційні, деструктивні сили, наприклад, для 

інтервенції, здійснення терору та ін. 

Політична консолідація, як форма політичних 

відносин між суб’єктами політики, виникає на основі 

розвинених політичних потреб подолання вузькості 

існуючих і розвитку нових зв’язків, виникнення нових 

політичних організацій, що потребують входження у 

політичну систему і розгортання політичної діяльності, 

формування нових політичних завдань, захисту від 

реакційних, деструктивних сил, при втраті контролю за 

політичною ситуацією і необхідності налагодження 

політичного функціонування з метою встановлення 

стабільності в суспільстві та ін., а звідси політичний 

конфлікт – це форма політичних відносин, для якої є 

характерним відкрите зіставлення політичних інтересів і 

зіткнення соціально-політичних сил, що 

протиборствують і дії яких спрямовані на досягнення 

несумісних цілей, насамперед, у сфері влади і власності. 

Конфлікти – явище універсальне. Частота і гострота 

їх, масштабність, розширення діапазону впливу 

особливо зростають у суспільствах перехідного періоду, 

що пояснюється багатьма причинами, головні серед яких 

– відсутність традицій і навичок цивілізованого 

вирішення проблем, обмеженість відпрацьованих 

механізмів оволодіння процесами виникнення і 

протікання конфліктів, частоти їх змін, незрілість 

владних структур, несвоєчасне осмислення або взагалі 

відсутність будь-якої інформації про назрівання 

конфлікту.  

У разі невміння уникнути конфлікту він порушує 

нормальний стан функціонування суспільства. 

Причиною виникнення конфліктів може бути не 

просто розбіжність інтересів різних груп, а, насамперед, 

нерозуміння політичними суб’єктами власних 

В статті визначено: проблема компромісу завжди конкретна, вона віддзеркалює характер і ступінь 

зрілості політичних сил, допомагає вирішенню питань, які торкаються інтересів всього українського 

суспільства незалежно від розбіжностей у відносинах політичних сил. 

Ключові слова: демократія, компроміс,консенсус, консолідація, конкуренція, конфлікт, політична 

система, співробітництво. 
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довгострокових інтересів, амбіції політичних лідерів або 

керівників цих груп, груповий егоїзм. Конфліктну 

ситуацію у відносинах між сторонами конфлікту, що 

складається, спричинює політичне напруження. 

Політичне напруження – це особливий стан 

політичного життя, що характеризується втратою довіри 

до влади, зростанням незадоволеності реальним станом 

життя, накопиченням агресивності серед окремих груп і 

верств населення, нагромадженням стресових ситуацій, 

втрачанням керованості поведінкою людей. Політичне 

напруження можуть посилювати економічні, соціальні 

процеси, катастрофи.  

Розвиток конфлікту дає безліч традиційних форм 

поведінки його учасників. Серед них найбільш поширені 

компроміс, відступ, капітуляція, а поряд з ними існує 

оптимальна форма розв’язання політичного конфлікту. 

Для цього необхідно, щоб усі учасники визнавали права 

й інтереси супротивника, а не зосереджували увагу лише 

на власних вигодах. Тільки так можна досягти 

становища, за якого всі сторони залишаться у виграші. 

Політичний конфлікт слід відрізняти від проблемної 

ситуації, для нього завжди характерною є несумісність 

інтересів або цілей, тим часом як проблемна ситуація 

пов’язана з технологією розв’язання політичних 

компромісів, складностей у політичному житті, а 

здатність до виважених і необхідних компромісів є 

однією з передумов життєздатності політичних сил, 

партій. Критеріями політичної ефективності компромісів 

є збереження на високому рівні здатності до політичної 

діяльності, надання завдяки компромісу нових 

можливостей для політичних сил. Проблема компромісу 

повинна вирішуватися з урахуванням припинення 

непотрібної виснажливої боротьби зі своїми опонентами 

і виникнення можливості зосередити політичний 

потенціал на вирішенні фундаментальних проблем.  

Однією з форм політичних відносин суб’єктів 

політики є політична боротьба. 

Політична боротьба – форма політичних відносин 

між суб’єктами політики, спрямованих на досягнення 

міцних позицій у системі владарювання, впливу на 

владу шляхом реалізації своєї політичної волі та 

досягнення компромісу.  

В основі політичної боротьби лежать інтереси різних 

суб’єктів політики, прагнення втілити їх у життя. 

Об’єктом політичної боротьби є влада, процес 

владарювання, вся політична система суспільства. 

Політичні відносини у формі політичної боротьби 

мають і гостроту різної сили. Спокійніше здійснюються 

такі форми діяльності, як парламентська боротьба 

суперників, партійні взаємовідносини, а також 

відносини між партіями і громадськими організаціями, 

ідейна компромісна боротьба. До гострих форм 

політичної боротьби належать насильницькі методи 

вирішення політичної ситуації, збройна боротьба, 

громадянська війна та ін. [2, с. 321]. 

Народи, нації, соціальні групи, окремі індивіди у 

процесі політичних відносин об’єднуються в певні 

організаційні структури. Це дає їм змогу сформулювати 

свій інтерес і реалізувати його у своїй діяльності. 

Вступаючи у певні політичні відносини, організаційні 

структури забезпечують цілісність політичної системи 

суспільства, в межах якої досягається компроміс. У цій 

системі політичні відносини виконують роль зв’язку, що 

розкривається у соціальних функціях політичних 

відносин як порівняно самостійного структурного 

елемента даної політичної системи. Визначальними 

серед них є такі. 

Об’єднувальна функція. Політичні функції 

забезпечують спрямованість волевиявлення суб’єктів 

політики. Спільна воля реалізується у політичній 

боротьбі, сутність якої розкривається у взаємодії різних 

політичних сил в ім’я досягнення певних політичних 

цілей. Спільні політичні цілі об’єднують політичні сили 

і відповідно формують, викликають до життя політичні 

відносини певної якості й необхідного рівня 

розвиненості. Отже, політичні відносини пов’язують 

владу, її носіїв і політичні компроміси в єдину цілісну 

систему, а саме – політичну систему. 

Координаційна функція. Політичні відносини 

виступають формою координації політичної діяльності 

організацій, їхніх зусиль. Відносини по вертикалі 

забезпечують координацію дій державних, партійних, 

громадських органів, по горизонталі – зв’язки 

державних, партійних, громадських організацій. Без 

такої координації структура політичної системи 

розпадається. Саме координація діяльності різних 

органів і організацій з’єднує їх у цілісну систему, тобто 

політичну систему. 

Функція соціально-політичного творення. Розвинені 

активні політичні відносини можуть виникати і 

функціонувати лише за певного рівня розвитку 

політичної системи суспільства, яка розширює, 

поглиблює, наповнює прогресивним змістом усі 

політичні відносини, а отже, вона є активною. 

Таким чином, всі ці функції сприяють розвиткові та 

вирішенню компромісних питань, виникаючих у процесі 

розвитку політичної системи. 

Погляд на компроміс відбиває характер і ступінь 

зрілості політичних сил, а на зміну безкомпромісності, 

характерній протилежним політичним силам поступово 

приходить розуміння того, що компроміс є формою 

згоди і домовленості у вирішенні питань, які торкаються 

долі й інтересів всього суспільства. Особливо плідними 

є компроміси пов’язані зі збереження миру і 

співробітництва, що характерно для країн Західної 

Європи. Однак, в українській політиці ще немає 

практичного досвіду щодо дотримання норм 

політичного консенсусу і компромісу. Достатньо 

звернутися до багатої практики країн Західної Європи, 

які можуть бути корисними для української політики. 

Зокрема, цікавою є теорія консенсусно-компромісної 

демократії, що має свої постулати. Ця теорія своє 

теоретичне обґрунтування отримала в працях А. 

Лейпхарта американського політолога нідерландського 

походження. 

А. Лейпхарт поставив мету довести можливість 

функціонування демократичних режимів у 

плюралістичних суспільствах і зазначив, що західні 

політологи припустилися низки помилок, а головна – 

перебільшення ступеня гомогенності демократичних 

західних суспільств [3, с. 220]. 

Поділяючи суспільства на гомогенні, гетерогенні, 

змішані, А. Лейпхарт використовує релігійні і мовні 

відмінності. На його думку, яскравим прикладом 
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консенсусно-компромісної демократії є такі країни, як 

Швейцарія і Бельгія [4, с. 88].  

Досліджуючи демократичну практику цих країн, 

американський політолог виділяє вісім принципів 

консенсусно-компромісної демократії, які подані 

автором в описово-емпіричній формі. 

Теоретично-практична ситуація досягнення 

консенсусу і компромісу в західних суспільствах багата 

як прикладами, так і новими досягненнями. 

Українське суспільство проходить новий 

трансформаційний етап розвитку і використання нових 

принципів консенсусу та компромісу, що дуже важливо 

в житті нашої держави, тому що консенсус і компроміс 

стали необхідними принципами в українському 

суспільстві для реалізації політичних рішень. Отже, 

політичний компроміс є необхідним атрибутом для 

демократизації суспільства, дає можливість подолання 

внутрішньополітичних криз та уникнення розколу в 

суспільстві, він є засобом поступового досягнення того, 

що не досягається одразу.  

Здатність різних політичних сил – партій, рухів, 

організацій, їх лідерів до пошуку компромісів є 

свідченням їх політичної зрілості, відповідальності, 

умовою їх життєздатності. І хоча компроміс буває 

переважно вимушеним, він часто виявляється єдиною і 

останньою можливістю запобігти ескалації конфлікту. 

Тому перед українським суспільством стоїть багато 

цілей, які потребують негайного практичного втілення 

та посилення дії критеріїв ефективності політичних 

компромісів. 

Таким чином, сьогодні, особливо після революції 

гідності, консенсус і компроміс – необхідні для 

залагодження соціально-політичних конфліктів. 
Література 

1. Політологія: Підручник І.С. Дзюбко, К.М. Левківський, 
В.П. Андрущенко та ін.;За заг. ред. І.С. Дзюбка, 
К.М. Левківського. – 2-ге вид., випр. і допов. – К.: Вища шк., 
2011. – 415 с. 

2. Політологія. Підручник За загальною редакцією проф. 
Кременя В.Г., проф. Горлача М.І. – Харків: Друкарський центр 
«Єдіно-por», 2001. – 640 с. 

3. Лейпхарт А. Многосоставные общества и 
демократические режимы – М.: Полис, 1992– №1-2 – с. 220. 

4. Лейпхарт А. Сообщественная демократия // М.: Полис, 
1992– №3 – с. 88.  

References 
1. Politolohiia: Pidruchnyk I.S. Dziubko, K.M. Levkivskyi, 

V.P. Andrushchenko ta in.;Za zah. red. I.S. Dziubka, K.M. 

Levkivskoho. – 2-he vyd., vypr. i dopov. – K.: Vyshcha shk., 2011. – 

415 s. 

2. Politolohiia. Pidruchnyk Za zahalnoiu redaktsiieiu prof. 

Kremenia V.H., prof. Horlacha M.I. – Kharkiv: Drukarskyi tsentr 

«Iedino-por», 2001. – 640 s. 

3. Leipkhart A. Mnohosostavnыe obshchestva y 

demokratycheskye rezhymы // M.: Polys, 1992– №1-2 – s. 220. 

4. Leipkhart A. Soobshchestvennaia demokratyia / Leipkhart A. 

– M.: Polys, 1992– №3 – s. 88. 

 

 

 

Moskalenko О. 

senior lecturer in social and political sciences, globalization and social communication 

University "Ukraine" 

Ukraine, Kyiv 

COMPROMISE AS A CONDITION OF LIVING OF POLITICAL FORCES  

The article identified: the problem of compromise is always concrete, it reflects the nature and degree of maturity of 

the political forces helping to address issues affecting the interests of the Ukrainian society, regardless of differences in 

relations of political forces. 

Key words: democracy, compromise, consensus, consolidation, competition, conflict, political system, cooperation. 

 

 

 
 

  



  
188 
 

 

 

 

 

Scientific Journal, Virtus, May # 2, 2015 

УДК 323(477):[32,01(450)+323:340, 125](091) «199/201» 

Чижова О.М., 

професор кафедри методики викладання соціально-гуманітарних дисциплін НПУ ім. М.П. Драгоманова 

Україна, м. Київ 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ МАКІАВЕЛЛІЗМУ ТА ПРАГМАТИЗМУ В 

ПОЛІТИЧНІЙ СИТУАЦІЇ УКРАЇНИ ПЕРІОДУ СТАНОВЛЕННЯ 

ДЕМОКРАТІЇ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

 

 

 

 

 

Постановка проблеми. Сьогодні прагматичними в 

політичній науці є поняття: політичний макіавеллізм та 

політичний прагматизм. Тому метою даної статті слід 

вважати аналіз головних політичних подій, що 

відбуваються з часів здобуття Україною незалежності, а 

основні завдання, поставлені в статті, – розглянути 

головні особливості ключових понять – політичного 

макіавеллізму та політичного прагматизму.  

Актуальність статті полягає в тому, що в умовах 

процесів політичної трансформації в Україні, молода 

незалежна держава перебуває на шляху становлення 

демократії та громадянського суспільства, її політичне 

життя надзвичайно динамічне, зокрема, щодо проявів 

процесів політичного макіавеллізму та політичного 

прагматизму. Варто відзначити, що дана проблема дуже 

складна і потребує глибокого розгляду, що виходить за 

рамки статті. 

Політичний макіавеллізм походить від вчення 

італійського мислителя Н. Макіавеллі.  

Ідеалом політичного діяча Макіавеллі був 

італійський володар Ч. Борджа, який своєю хитрістю та 

підступністю зумів переграти своїх ворогів і багато 

досягти (зупинила його лише швидка смерть). Як 

стверджував Н. Макіавеллі, Ч. Борджа є тим правителем, 

який мав всі необхідні здібності, щоб об’єднати Італію. 

Крім того, на думку Макіавеллі, будь-яка людина, а 

особливо цивілізована – безпринципний егоїст. 

Згідно з філософією мислителя, можна зробити 

висновок: будь-яка політична влада є егоїстичною і у 

політичній боротьбі сповідує власні цілі. 

Варто відмітити дві суттєві деталі: 

– методом політичної боротьби, на думку Макіавеллі, 

не може бути сила, яка неминуче зустрічає протисилу, 

але її варто поєднувати з хитрістю та розрахунком. Тому 

справжній правитель повинен вміти бути «лисом» та 

«левом» при необхідності; 

– культ цинізму та насильства у філософії Макіавеллі 

не є великим як вважають. Він жорстко обмежений 

рамками, які створює досягнута ціль – побудова єдиної 

сильної та захищеної держави. Зокрема, діяльність 

Ч.Борджа була жорстокою та підступною, але 

обмежувалась досягненням єдності та міцності Італії. 

Будь-який прояв насильства, що виходить за межі 

досягнутої цілі, засуджується Н.Макіавеллі. Мислитель 

постійно наголошує на важливості загравання правителя 

з масами, важливості контролю влади з боку 

суспільства. На думку філософа «...політики доможуться 

більшого успіху, коли вони будуть залежати від 

доброчесного населення, ніж коли вони залежать від 

населення, байдужого до моральних міркувань» [1,с. 39]. 

За гарантію того, що після досягнення цілі державу 

не охопить свавілля та тиранія влади, Н.Макіавеллі 

пропонує впровадити конституцію, яка зрівноважить 

права сторін. 

Очевидно, що теорія Н.Макіавеллі місцями досить 

поверхова, однак, з великою впевненістю можна сказати, 

що мислитель не є тим монстром, який бачить політику 

як безперервну жорстоку боротьбу. Навпаки, його 

теорія-теорія обмеженого, прагматичного насильства та 

політичної боротьби. 

Мало хто з політичних мислителів світу 

охарактеризував політику як цілком прагматичне явище. 

Н. Макіавеллі прийнято критикувати та засуджувати і 

сьогодні. Однак, принципи політичних відносин, на які 

він вказав у своїй теорії, залишаються актуальними. 

Крім того, стандарт політичних відносин у ряді країн 

світу якісно нижчий за принципи макіавеллізму. 

Отже, макіавеллізм варто розглядати як еталон 

прагматичності політичних відносин, в яких лише 

справжні політики здатні обирати найкращі методи та 

засоби для досягнення справжніх політичних цілей. 

Тому варто розрізняти макіавеллізм у справжньому 

вигляді – як принцип прагматичної політичної 

діяльності; та викривленому – як принцип перманентної 

безпринципної та жорстокої політичної боротьби за 

«владу заради влади». 

Політичний прагматизм є досить суперечливим, 

оскільки має кілька підходів для трактування. Один з 

них розглядає прагматизм як властивість політичної 

діяльності, за якої головним критерієм та чинником стає 

досягнення поставленої мети. Тобто у цьому варіанті 

розуміння поняття прагматизму є майже точним 

відтворенням теорії Н.Макіавеллі у її «викривленому» 

вигляді. 

Інший погляд на прагматизм – це необхідність діяти, 

не покладаючись на авторитет та апріорні ідеї; шукати 

кращі способи та варіанти дій, випробовувати та 

перевіряти їх, відбирати найефективніші, приймати 

обґрунтовані рішення, тобто керуватись розумом та 

логікою. Цей варіант пояснення прагматизму 

В умовах процесів політичної трансформації в Україні відбувається процес оновлення суспільства. Молода 

держава перебуває на шляху становлення демократії та громадянського суспільства. Політичне життя 

української держави динамічне, зокрема, щодо проявів процесів політичного макіавеллізму та політичного 

прагматизму. 

Ключові слова: політична ситуація, політичний макіавеллізм, політичний прагматизм, еліта, маса. 
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наближається до головних елементів філософії 

«справжнього» макіавеллізму. Воно так само розглядає 

прагматизм як вміння та можливість обирати у 

політичній діяльності розумні політичні рішення для 

досягнення адекватних політичних цілей [2, с. 123]. 

Таким чином, прослідковується суперечність у самій 

темі статті, що потребує додаткового уточнення. Однак, 

тема статті вимагає протиставлення двох ключових 

понять – політичного макіавеллізму та політичного 

прагматизму, які, відповідно, мають містити різне 

смислове навантаження. Попередньо була зроблена 

спроба довести, що теорія Н.Макіавеллі насправді є 

досить прагматичною, її слід розглядати як «справжній 

прагматичний макіавеллізм». Однак, загальноприйнято 

слід використовувати поняття макіавеллізму у його 

«викривленому» значенні. Таким чином, прийнявши 

його, штучно відновлюється протиріччя у темі статті, де 

«викривлене» поняття макіавеллізму протиставляється 

«розумному» прагматизмові, тобто другому варіанту 

його пояснення. 

Цей варіант пояснення прагматизму було обрано, 

тому що він відповідає сучасним умовам політичного 

життя, яке є складовим динамічним і для якого 

характерне стійка, високого рівня спрямованість. Тому 

розуміння прагматизму як можливості обирати розумні 

варіанти рішень та дій для досягнення поставлених 

задач, є вдалим за сучасних умов. 

Можна навіть стверджувати, що новий термін 

«прагматизм» у ХІХ ст. продовжив та поступово замінив 

поняття макіавеллізму у політиці, отримавши його 

смислове навантаження. 

Поняття політичного макіавеллізму та прагматизму 

прийнято застосовувати щодо характеристики процесу 

та принципів прийняття політичних рішень та 

політичних дій, які є прагматичними. 

Прагматичними можуть бути названі лише 

виправдані цілі політичних суб’єктів, що виправдані з 

їхнього боку наявністю усіх необхідних ресурсів, 

зокрема, інтелектуальних та довіри населення в межах 

певної територіальної одиниці, інтереси якої прагне 

представляти даний політичний суб’єкт. 

Політична історія знає багато політичних сил, які 

досягли макіавеллістських цілей. Два яскравих 

приклади-шлях до влади А. Гітлера 1925-1933 рр. та 

державний переворот, здійснений більшовиками 1917 

року. Перший приклад показує вміння нацистами 

застосовувати у політичній боротьбі всі засоби, зокрема, 

силу та підступність. Другий приклад являє 

демонстрацію радикалізму окремої політичної сили-

партії більшовиків РСДРП(б) [3, с. 36]. 

Політичний прагматизм та макіавеллізм 

характеризують політичну діяльність та цілі політичних 

суб’єктів під час політичних відносин. Так, вибори 

сьогодні є своєрідним регулярним ритуальним масовим 

дійством. Вибори є тим інструментом, який перетворив 

традиційний макіавеллізм мас на політичний 

прагматизм. 

Розглядаючи політичний прагматизм та макіавеллізм 

дій та цілей членів соціуму, доречно розглянути їх щодо 

еліти та маси. 

Підкреслимо: між характером прояву політичного 

макіавеллізму та прагматизму еліт та мас існує досить 

суттєва різниця. Так, політична діяльність еліти 

направлена на завоювання прихильності мас, а маси в 

свою чергу, підключаючись до політики, ведуть 

боротьбу за зміну та оновлення еліт. Якщо 

проаналізувати процес світового політичного 

розвитку(зокрема, розвинутих країн), можна простежити 

підвищення рівня політичного прагматизму у діях мас та 

еліт водночас. Основною причиною цього стало 

зародження інституту демократії та демократичних 

режимів, а як наслідок, поява таких явищ, як політична 

та правова культура, громадянське суспільство. 

Отже, незалежна Україна переживає період 

становлення політичного суспільства, а також 

національно-свідомої еліти. Лише сьогодні Україна по-

справжньому стає самостійною державою. 
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Постановка проблеми. Для конструювання повної 

наукової картини опозиційного руху в Україні, 

важливим є розкриття особливостей розвитку 

нонконформістських проявів етнічних меншин, як 

невід’ємної складової загальноукраїнської громадської 

опозиції радянському режимові та питання впливу таких 

проявів на формування національного українського руху 

опору. Сьогодні відомо, що ставлення до етнічних 

меншин України почало формуватися в часи Української 

національно-демократичної революції та періоду 

становлення Радянського Союзу, й одним з ключових 

питань за більшовицької влади, з відомих причин, стало 

єврейське питання. Після відкриття доступу до 

спецсховищ і архівів колишніх радянських спецслужб, 

значний розвиток отримали регіональні історичні 

дослідження. Вчені змогли на основі нових документів 

переглянути встановлені раніше підходи та висновки, 

об’єктивно відтворити повну картину історії України, в 

тому числі і таку неоднозначну її сторінку, як 

опозиційний рух другої половини 1950-х – середини 

1980-х рр. ХХ ст. Безсумнівно, такі процеси позитивно 

позначилися на розвитку історичної думки та надали 

сприяння науковій переосмислення історичних знань з 

даної проблеми. 

В опозиційному русі етнічних меншин Української 

РСР, єврейський національний рух є найбільш складним 

за своїм змістом. Спираючись н архівні матеріали й 

роботи попередників, сьогодні впевнено можемо 

стверджувати, що, починаючи від розгортання 

антирелігійної кампанії у СРСР з кінця 50-х рр. ХХ ст. і 

до отримання Україною незалежності, за своєю сутністю 

він був правозахисним і мав власну схему розвитку. 

Питанню історії єврейських громад, розвитку культури 

та релігійного життя іудеїв в Україні радянського часу 

присвятили окремі роботи М. Шитюк, Б. Непомнящий, 

Л. Фінберг, М. Мицель та цілий ряд інших видатних 

вітчизняних науковців. Різним аспектам історії 

опозиційного руху в Українській РСР присвятили 

ґрунтовні наукові праці Ю. Данилюк, О. Бажан, 

А. Русначенко, Г. Касьянов, Ю. Курносов, Б. Кравченко, 

Б. Захаров, Г. Гончарук, О. Нагайцев, І. Курас.  

Мета статті: спираючись на архівні матеріали та 

праці попередників, виявити тенденції, розкрити основні 

напрями та проаналізувати особливості розвитку 

єврейського національно-релігійного руху в Українській 

РСР другої половини XX століття в цілому та на Півдні 

України зокрема, в контексті правозахисного руху 

етнічних меншин. 

Виклад основного матеріалу. Виходячи з 

проблематики пропонованої статті, вважаємо доцільним 

розкрити наше розуміння співвідношення таких термінів 

як: по-перше «дисидентський рух», «опозиційний рух», 

«правозахисний рух», «рух опору»; а по-друге – 

«етнічна меншина» та «національна меншина». 

Опозиційний рух, за своєю суттю, є завжди 

політичним, дисидентській – може бути аполітичним, 

тому ці поняття не можна повністю ототожнювати і ми 

розглядаємо їх у співвідношенні загального до 

часткового [1]. Ми поділяємо точку зору О. Бажана [2], 

С. Макарчука, Ю. Котляра, Л. Ведмідь [3] та інших 

науковців, які вважають, що поняття «опозиційний рух» 

можна використовувати у будь-якому випадку до 

проявів громадської незгоди, прагнень оновити чи 

реформувати «радянську дійсність» демократичним 

шляхом, адже питання наскільки аполітичним може 

бути протистояння у суспільстві, в якому держава і 

партія претендують на повний контроль, залишається 

відкритим. До проявів національно-релігійного 

нонконформізму, прагнень емігрувати до Ізраїлю 

радянських євреїв, вважаємо доцільним 

використовувати поняття «правозахисний рух», під яким 

розуміємо, в даному випадку, складову опозиційного 

руху, зосереджену насамперед на відстоюванні 

громадянських прав і свобод громадян, гарантованих 

Конституцією СРСР.  

Сучасні дослідники не ототожнюють поняття 

«етнос» і «нація», розуміючи під поняттям «нація» 

сукупність громадян однієї держави. В Україні, як і в 

інших пострадянських державах, поняття 

«національність» пов’язується не з громадянством, а з 

етнічним походженням, яке усвідомлюється як 

національна приналежність. Ми приєднуємося до тих 

авторів, які визначають націю як ступінь розвитку 

У статті, спираючись на праці попередників та фактичні дані архівних матеріалів, проаналізовано 

загальні особливості розвитку, виявлено тенденції та виокремлено основні напрями єврейського національно-

релігійного руху в Українській РСР в цілому та на Півдні України зокрема, в контексті правозахисного руху 

другої половини XX століття. 

Ключові слова: етнічна меншина, єврейський нонконформізм, іудаїзм, правозахисний рух, національно-

релігійний рух, еміграція, антисіоністська пропаганда, синагога, міньян. 
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етносу та суспільства та етнічний колектив, що 

усвідомлює свою природно-історичну спільність і 

організований у формі національної держави. Цікавою в 

цьому відношенні є стаття Ю. Котляра «Методологічні 

основи термінології, пов’язаної з національними 

меншинами» [4]. В пропонованій роботі будемо 

використовувати терміни «етнічна меншина» і 

«національна меншина» як синоніми. 

Єврейський національно-релігійний рух на Півдні 

України слід розглядати в контексті процесів, що 

відбувалися в рамках УРСР. Враховуючи всю 

багатоаспектність руху, можна виділити в його логіці 

розвитку три етапи. При цьому, одразу слід зазначити, 

що підпільні організації не боялися конфронтації з 

владними структурами, і політичний аспект у діяльності 

деяких гуртків, задуманих як національно-релігійні, був 

досить вагомий. Намагання багатьох радянських євреїв 

емігрувати до Ізраїлю – також значний фактор для 

виділення етапів, який і заклав основу для періодизації: 

1. Перший етап: з кінця 1950-х рр. – до середини 

1960-х рр. – перша хвиля еміграції; 

2. Другий етап: з середини 1960-х рр. – до кінця 

1970-х рр. – друга хвиля еміграції, активізація 

підпільних релігійних організацій, налагодження 

зв’язків із кордонними єврейськими організаціями та 

скорочення виїздів до Ізраїлю у період ускладнення 

зовнішньополітичної ситуації; 

3. Третій етап: з початку 1980-х рр. – до початку 

1990-х рр. – від прийняття постанови Політбюро ЦК 

КПУ «Про заходи щодо посилення протидії підривній 

антирадянській діяльності закордонних сіоністських 

центрів і антигромадських елементів із числа 

просіоністськи налаштованих осіб» (8 лютого 1983 р.) – 

до зростання «темпів» еміграції, легалізації релігійних 

громад, відкриттям перших державних єврейських шкіл, 

бібліотек, організацій соціального захисту. 

Важливу роль у розгортанні єврейського 

національного руху відіграло утворення в 1948 р. 

держави Ізраїль, яка стала своєрідним символом 

відродження єврейської нації. Ось як висловив почуття 

євреїв, відірваних від своєї історичної батьківщини 

завідувач архівом Інституту «Укрлісбудпроект» 

Б. Сандлер: «...відродження єврейського народу, 

утворення держави Ізраїль і важка боротьба, що 

відбувалася у зв’язку з цим, викликали велике 

піднесення в середовищі єврейського населення і 

пробуджували в багатьох серцях гарячі почуття любові і 

повної готовності йти на допомогу своїм братам у 

Палестині... Треба було чекати біля 2000 років, щоб 

збулося таке велике чудо, коли древній народ знову 

воскрес до нового життя і героїчної боротьби за своє 

існування» [5, арк. 89]. 

Своєрідною прелюдією єврейського національного 

руху останніх чотирьох десятиріч стала петиційна 

кампанія на рубежі 40-50-х рр. ХХ ст. Так, весною 1953 

р. предметом спеціального розгляду партійних та 

радянських органів став лист з України, підписаний 

вигаданим прізвищем «Михайло Правдін», який певною 

мірою відображав ті настрої, які панували серед 

єврейського населення, засвідчив його небажання 

миритися з існуючим становищем [6, арк. 106]. Якщо в 

1950-х рр. під впливом недавніх політичних репресій 

протести євреїв носили обережний характер, 

обмежувались петиційною кампанією, то вже в першій 

половині 60-х рр. ХХ ст. вони набули рішучих форм. 

Найхарактернішою формою протесту початку 50-х рр. 

ХХ ст. були антипартійні розмови. Саме за такий 

«злочин» 3 вересня 1953 р. було виключено з членів 

КПРС мешканця Миколаєва М. Анбіндера. Його спроба 

апеляції результату не дала [7, арк. 6]. 

З кінця 50-х рр. ХХ ст. у СРСР розгорнулася широка 

антирелігійна кампанія, яка базувалася на утопічних 

планах побудови комуністичного суспільства і на 

ненауковому сприйнятті релігії як пережитку в 

соціальній тканині радянського суспільства, що 

функціонує завдяки фінансуванню з-за кордону та 

підступності церковних діячів. В УРСР ця кампанія 

набула жорстоких форм і завдала нищівного удару по 

всіх конфесіях. Щодо іудаїзму, то в республіканській 

пресі було організовано публікацію ряду статей і листів, 

що «викривали синагогальний актив у користі і 

зловживаннях» і «порочних зв’язках із закордоном». Під 

приводом «систематичних порушень законодавства про 

релігійні культи» закрили синагоги у Львові, Миколаєві, 

Херсоні та в багатьох інших містах України [8, с. 133]. 

Пафос антиконфесійного завзяття в ряді випадків 

підігрівався відчутними юдофобськими елементами 

офіційної пропаганди. Всесвітній резонанс і обурення 

викликав виступ М. Хрущова перед діячами культури й 

мистецтв (березень 1963 р.), в якому він розповів про 

перекладача-єврея, що нібито працював у штабі 

гітлерівського генерала Ф. Паулюса. Зрозуміло, що, це 

повідомлення виявилося наклепом, а в загальному 

контексті промову М. Хрущова світовою громадськістю 

розцінено як намагання звинуватити єврейське 

населення у співробітництві з нацистами. При 

М. Хрущові іудаїзм було визнано шкідливою релігією 

[9, с. 282]. 

Значний скандал викликав вихід у Києві брошури 

Т. Кичка «Іудаїзм без прикрас», що «теоретично 

обґрунтовувала» антиєврейську пропаганду [10]. Поряд 

з цілою колекцією антисемітських випадів вона містила 

карикатури, підготовлені художником М. Савченком у 

стилі журналу «Stürmer», який виходив у Німеччині за 

А. Гітлера. Вважалося, що це перша в СРСР серйозна 

праця, в якій з наукових позицій показується справжнє 

обличчя сiонiзму й іудаїзму. Її поява викликала велике 

занепокоєння в сіоністських колах і акції протесту 

міжнародного масштабу. У газеті «Правда» з’явилася 

замітка, у якій ідеологічна комісія ЦК КПРС вибачалась 

про «ошибочные положения» книги, що нібито «могут 

оскорбить чувства верующих и быть истолкованы в духе 

антисемитизма» [11]. Своєю заявою ЦК партії не тільки 

відмежувався від автора i його книжки, а й від тих 

принципів, захистові яких вона присвячена. Звичайно, в 

масштабах країни це факт майже мікроскопічний. Але 

він показовий. Він свідчить про те, що сіоністські 

центри в обороні своїх інтересі, в куди більш 

наполегливі i послідовні, ніж керiвництво КПРС у 

дотриманні власних принципів. Насправді ж, обурення 

виявилося настільки сильним (про негативну реакцію 

Комісії з прав людини ООН, МЗС УРСР інформувало у 

квітні 1964 р. першого секретаря ЦК КПУ П. Шелеста), 
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що ідеологічна комісія ЦК КПРС змушена була засудити 

книгу Т. Кичка. 

У 1964 р., після перегляду урядом СРСР деяких 

проблем, пов’язаних з діяльністю релігійних організацій, 

чисельність синагог в Україні (після штучно 

ініційованого процесу їх скорочення) залишалася 

незмінною до кінця 80-х рр. ХХ ст. – 14, а прихильників 

іудаїзму оцінювалася апаратом уповноваженого Ради у 

справах релігійних культів при Раді Міністрів УРСР 

приблизно в 30 тис. осіб [12]. У республіці паралельно 

діяли також десятки міньянів («міньян» буквально 

означає кворум, група повнолітніх, старших 13 років, 

чоловіків-євреїв кількістю не менш як 10 осіб, тобто в 

кількості, достатній для колективного моління). 

Офіційний статус міньянів не оформлювався владою. 

Тому цілий ряд міньянів його й не добивався. Для 

багатьох таких спільнот, утворених віруючими похилого 

віку, процедури, пов’язані з реєстрацією, були надто 

клопіткими, а іноді просто непосильними. 

У 1962-1963 рр. у Одесі, Миколаєві та інших містах 

Півдня України пройшли показові процеси над групами 

євреїв, звинувачених у «економічних злочинах» [13, 

с. 221], як відповідь на демонстрацію в Києві під час 

візиту ізраїльського посла Р. Гекоа та на подані заяви до 

ізраїльської делегації про еміграцію. Проте були 

засудження і за інші «злочини». Так, наприклад, в Одесі 

у 1967 р. було засуджено студента-заочника Д. Найдіса, 

у 1971 р. засудили бібліотекаря Р. Палатник, у 1975 р. – 

Л. Ройтбурта (за спротив представникам влади) [14, 

с. 123-125]. 

У другій половині 60-х рр. ХХ ст. зросла кількість 

євреїв, які прагнули виїхати до Ізраїлю. За даними 

М. Міцеля у 1956-1964 рр. в УРСР було подано 3363 

звернень, з яких влада задовольнила лише 877, у 1965-

1968 рр. – 4598 звернень, із яких було задоволено – 2162 

[15, с. 126]. У 1972 р. органи МЗС УРСР зафіксували 

вже 10031 клопотання євреїв щодо виїзду до Ізраїлю, з 

яких було задоволено – 7633. Найбільшою була 

кількість заяв від мешканців Чернівецької, Одеської, 

Закарпатської, Львівської областей та м. Київ. За даними 

доповідної записки від 13 квітня 1979 р. МЗС УРСР до 

ЦК КПУ у Одесі та Києві протягом 1972-1978 рр. до 

Відділів віз і реєстрації із клопотаннями в окремі роки 

зверталося по 7-8 тисяч осіб. Виїхало до Ізраїлю 

протягом зазначених років – 46093 осіб. В кінці 70-х рр. 

ХХ ст. кількість відхилених заяв вже становила за 

областями від 30 до 60 % від загального числа 

порушених клопотань. Так, в Херсонській області було 

відхилено 59 % заяв, Запорізькій – 48 %, Одеській – 

34,5 % [16, арк. 1]. 

Прагнучи за будь-яку ціну зупинити потік еміграції, 

ЦК КПРС і ЦК КПУ, союзний та республіканський 

уряди прийняли ряд постанов, що ускладнювали процес 

виїзду з країни, ставили на шляху потенційних 

емігрантів ряд суттєвих, а інколи й нездоланних 

перешкод. Серед них: постанова ЦК КПРС і Ради 

Міністрів СРСР від 22 вересня 1970 р., якою 

затверджувалося положення про виїзд за кордон та в’їзд 

до СРСР; постанови ЦК КПУ від 21 січня 1968 р. «Про 

практику розгляду в органах внутрішніх справ УРСР 

клопотань про виїзд за кордон в приватних справах», від 

4 лютого 1970 р. «Про стан та заходи щодо поліпшення 

організації в республіці туристських поїздок за кордон». 

10 червня 1971 р. Політбюро ЦК КПРС затвердило за 

пропозицією першого секретаря ЦК Компартії України 

П. Шелеста розпорядження Ради Міністрів СРСР, в 

якому відмінявся достроковий викуп облігацій 

державних займів у громадян, що від’їжджали на 

постійне місце проживання за кордон, зумовлений 

інструкцією Міністерства фінансів СРСР від 30 травня 

1958 р. [17, арк. 2]. Керівник республіканської партійної 

організації у своєму листі до ЦК КПРС від 26 березня 

1971 р. пропонував навіть відмінити постанову Ради 

Міністрів СРСР № 1040 від 13 вересня 1958р., яка 

передбачала виплату наперед емігрантам шестимісячної 

пенсії. Однак вказані заходи не дали необхідного 

результату. 

Ізраїльсько-арабська війна 1967 р. різко погіршила 

становище радянських євреїв. У країні розгорнулася 

активна антисіоністська пропаганда, зміст якої набував 

часом образливого характеру щодо всіх без винятку 

євреїв. Еміграція євреїв на Захід і до Ізраїлю ще більше 

загострила ситуацію. Все це призвело до більш 

жорстокого контролю за синагогою з боку офіційних 

структур як за «об’єктом сіоністського впливу». 

До керівництва синагогами стали допускатися 

здебільшого особи похилого віку, лояльні до існуючого 

режиму, які контролювалися місцевими органами влади 

та органами безпеки. Найпоширенішим типом парафіян 

синагоги стає чоловік похилого віку, котрий гостро 

відчуває потребу в розширенні соціальних зв’язків, що 

різко звузилися після виходу на пенсію, а також у 

віковому й етнічному спілкуванні. Атмосфера, що 

панувала в синагогах того часу, задовольняла далеко не 

всіх євреїв, більшість з яких були змушені відправляти 

культи таємно – 14 грудня 1968 р. у Миколаєві органами 

КДБ при Раді Міністрів УРСР було відкрито підпільну 

синагогу [18, с. 451]. Це стосується й суто релігійних 

проблем: наприкінці 70-х і до кінця 80-х рр. ХХ ст. 

проповіді в синагогах Півдня України не читалися. 

Богослужіння обмежувалося читанням Тори, причому 

далеко не в усіх синагогах навіть по суботах збирався 

кворум. У найбільшій в Україні київській синагозі, 

наприклад, тривалий час не було рабина, відвідувачі не 

одержували Повчань з питань віровчення, синагогальної 

й побутової обрядовості. Приблизно таким же було 

становище в Одесі, у Дніпропетровську, Сімферополі, 

Вінниці. В багатьох невеликих містах Півдня України 

іудейські культові заклади відвідувалися, по суті, 

виключно людьми похилого віку. В усіх синагогах 

майже не відправлялися шлюбні обряди, дуже рідко – 

обрізання і бармицтво (обряд для 13-річного підлітка, і 

для того, хто досяг повноліття). Послідовніше 

виконувалися обряди, пов’язані з поминально-

поховальним циклом. 

Водночас, синагога стала об’єднуючим центром, 

універсальним інститутом для національної 

ідентифікації євреїв, адже ні єврейських театрів, ні 

клубів, ні шкіл, ні засобів масової інформації єврейське 

населення Півдня УРСР не мало. Тому в дні особливо 

шанованих свят синагоги Одеси, де відносно високою є 

частка єврейського населення, виявлялися заповненими 

публікою, яка не мала загалом елементарних релігійних 

уявлень, але була пройнята духом національної 
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свідомості. Синагога через свою унікальність як єдиний 

єврейський інститут виконувала найрізноманітніші 

функції: тут обговорювалися специфічно етнічні 

проблеми, домовлялися про шлюби, зав’язувалися 

знайомства, відбувався обмін літературою. 

У зв’язку із незадоволеністю змістом і динамікою 

релігійного життя в цілому М. Міцель доходить 

висновку, що саме синагоги значною мірою стали 

каталізатором розвитку в іудаїзмі паралельних структур. 

У 70-80-х рр. ХХ ст. в УРСР йшло досить активне 

утворення гуртків з вивчення івриту, єврейського 

виховання та ін. Вони формувалися представниками 

єврейської інтелігенції, переважно наукової та технічної. 

«Спектр культурних переваг, рівнів національної 

свідомості й релігійності надзвичайно широкий: від 

людей, які хворобливо усвідомлюють свою відірваність 

від національних коренів і прагнуть лише до подолання 

цього становища, до глибоко, майже фанатично 

віруючих; від бажаючих просто спілкуватися мовою 

предків до активних учасників правозахисного руху; від 

послідовних прихильників культурно-національної 

автономії до непримиренних сіоністів» [19]. 

Керівні структури УРСР активно протидіяли 

єврейському національному руху. У квітні 1969 р. 

відділом агітації і пропаганди ЦК КПУ було 

підготовлено аналітичну брошуру «О так называемом 

еврейском вопросе в УССР», в якій будь-який прояв 

інакомислення єврейського населення трактувався як 

антирадянський. 3 березня 1972 р. ЦК КПУ прийняв 

постанову «Про підсилення боротьби проти 

антирадянської, антикомуністичної діяльності 

міжнародного сіонізму», в якій рекомендувалося брати 

за основу «індивідуальний підхід» до людей. 

Інформуючи ЦК про виконання постанови, бюро 

Миколаївського обкому зазначало, що проведено цикл 

лекцій відповідної тематики, за окремими євреями та 

сектантами закріплено місцевих учителі-пропагандистів, 

офіцерів правоохоронних органів. Одним із результатів 

їхньої роботи є надруковані в періодиці індивідуальні та 

групові листи-розкаяння осіб, які помилково «заблукали 

в нетрях ідейно-політичних коридорів» [20, арк. 25]. 

Не вдалося повернути в бажане для політичного 

керівництва русло пропагандистську кампанію, 

пов’язану з воєнними діями на Близькому Сході в 

жовтні 1973р. В Одесі, наприклад, досить поширеними 

серед єврейського населення були такі твердження: 

«...ми нічого не можемо стверджувати. Оскільки довгі 

роки не маємо правдивої інформації. Народу правди 

ніколи не говорять і подають лише те, що вигідно уряду, 

партії» [21, арк. 34-37]. 

Аналізуючи роботи сучасних дослідників з проблем 

юдаїки в Україні за часів СРСР, можна дійти до 

висновку, що єврейський правозахисний рух зазнав 

досить різкого повороту: від повного релігійного 

індиферентизму активістів 70-х до глибокої релігійності 

активістів 80-х рр. ХХ ст. У Києві й Одесі з’являлися 

невеликі групи молодих євреїв, які намагалися ретельно 

дотримуватися релігійних приписів і табу. Саме їхній 

спосіб життя розглядався радянською владою як виклик 

і призводив до утисків з боку останніх. Проте 

переслідування ще більшою мірою згуртовували 

єврейських активістів і спонукали їх до захисту власних 

прав і переконань. Часто навіть ті, хто й не думав про 

критику режиму, прилучалися до правозахисного руху. 

Учасники гуртків-міньянів в Одесі контактували з 

іноземними кореспондентами, туристами (у 1978 р. у 

Києві було понад 40 груп туристів із США – всього 

близько 1300 осіб – що складалися в основному з євреїв 

[22, с. 224]), представниками різноманітних зарубіжних 

єврейських центрів і організацій, що, як правило, вело до 

«реакційних» акцій влади. А. Кержнер наводить цікаві 

факти про організацію підпільних міньян та про 

нелегальні хедери – у Одесі на квартирах неодноразово 

були проведені такі збори, що свідчить про достатньо 

високу релігійну підпільну активність єврейського 

населення (16,7 % від загальної чисельності населення 

на початку 60-х рр. ХХ ст.), незважаючи на погрози з 

боку правоохоронних органів та цькування з боку 

радянської преси. У Миколаєві у грудні 1969р. 

співробітники УКДБ затримали на квартирі групу 

людей, учасників нелегального міньяну, у релігійному 

вбранні (талеси, ярмулки). Було складено акт, віруючі 

сфотографовані, в частини з них взяли письмові 

пояснення. 

Протягом 1970-х – 1980-х рр. налагоджувалися 

зв’язки між представниками українського та єврейського 

національних та правозахисних рухів. Крім І. Дзюби та 

Б. Антоненка-Давидовича, неодноразово підносили свої 

голоси на захист євреїв українські демократи 

С. Караванський та М. Сагайдак. За участь у 

загальноукраїнському правозахисному русі був 

засуджений єврей Й. Зісельс. У місцях відбування 

покарання між діячами українського та єврейського 

рухів встановилися дружні, приязні взаємини та діалог 

(Я. Сусленський, Й. Зісельс, С. Глузман, В. Чорновіл, 

Є. Сверстюк, М. Горбаль). Завдяки феноменальній 

пам’яті Юрія (Ар’є) Вудка, який запам’ятав десятки 

віршів своїх українських друзів по Мордовських таборах 

світ побачив видану в 1978р. у Мюнхені збірку «Поезія 

з-за колючих дротів. Слово репресованих Москвою 

українських поетів». 

8 лютого 1983 р. було прийнято постанову 

Політбюро ЦК КПУ «Про заходи щодо посилення 

протидії підривній антирадянській діяльності 

закордонних сіоністських центрів і антигромадських 

елементів із числа просіоністськи налаштованих 

осіб» [23]. Восени 1983 р., за зразком всесоюзного, був 

створений Антисіоністський комітет радянської 

громадськості України, який, проте, активної роботи не 

проводив. Закордонні єврейські організації влаштували 

серію гучних кампаній солідарності з євреями СРСР. До 

партійних і радянських органів республіки почали 

надходити листи та заяви активістів єврейського руху з 

вимогою відкриття єврейських шкіл, культурних 

центрів, художніх колективів. Частіше, ніж у 1970-х рр., 

організовувалися нелегальні семінари та гуртки з 

вивчення івриту, юдаїзму, єврейської історії та культури 

єврейського народу. У спеціальній записці Відділ 

пропаганди й агітації ЦК КПУ у вересні 1984р. 

роз’яснював, як слід відповідати заявникам у випадку 

їхніх клопотань про відкриття єврейських культурних 

центрів і шкіл. 

Формально 1985-1987рр. належать вже до нової 

історичної епохи, пов’язаної з ім’ям М. Горбачова, але 
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започаткована ним «перебудова» спочатку мало чим 

відрізнялася від звичайної радянської практики: у 1986 

р. було розглянуто 783 заяви на виїзд до Ізраїлю, 510-ти 

заявникам було відмовлено. Лише в 1987 р. ситуація 

почала змінюватися на краще: було подано 3104 заяви, і 

лише 76-ти заявникам було відмовлено. 

Напередодні розпаду СРСР і здобуття Україною 

незалежності еміграція євреїв набула особливого 

розмаху. Так, 1989 р. до Ізраїлю з України виїхало 3672 

особи, у країни Заходу (головним чином до США) – 

17486; 1990 р. до Ізраїлю – 59874, до США – близько 

12200; 1991 р., – відповідно 39814 та 12583; до інших 

країн 1990-1991 рр. емігрувало сумарно 5-10 тис. 

євреїв [24]. У період розпаду Радянського Союзу активі-

зувалися антисемітські елементи, проти яких активно 

виступали українські громадські об’єднання – 

Український культурологічний клуб, виконком 

Української Гельсінської спілки. 

Висновки. Таким чином, єврейський національно-

релігійний рух на Півдні УРСР являв собою досить 

складне явище в опозиційному русі. Його головними 

тенденціями були: 

1. занепад єврейської традиції у найширшому 

розумінні цього поняття; 

2. державний антисемітизм, який базувався на 

парадоксальному поєднанні скерованості на 

денаціоналізацію євреїв і запобіганню їхній офіційній 

асиміляції (сумнозвісна п’ята графа); 

3. репатріація до Ізраїлю й еміграція на Захід; 

4. занепад офіційної синагоги і відродження 

єврейського культурного та національно-релігійного 

життя, яке набирало форми опозиції панівному режиму. 

В цілому можна стверджувати, що для єврейського 

національного руху був характерний різкий поворот від 

повного релігійного індиферентизму активістів 70-х рр. 

минулого століття до глибокої релігійності активістів 

80-х рр. Але помітним є той факт, що при цьому 

зберігалась єдність мети – збереження та виховання 

національної ідентифікації євреїв у радянському 

суспільстві. Окрім того, приходимо до висновку, що 

єврейський національний рух передбачав наявність у 

самому русі двох послідовних напрямів, зберігаючи при 

цьому правозахисний зміст: національного та 

національно-релігійного та виявив помітний вплив на 

розвиток українського опозиційного руху, з чим не 

можна не погодитись. Одразу слід зазначити, що більша 

частина єврейського населення Півдня Української РСР 

підтримувала національно-релігійний напрям.  

Єврейський рух на Півдні України не можна 

розглядати поза межами тих процесів, що відбувалися в 

рамках УРСР. У зв’язку з цим, та враховуючи всю 

багатоаспектність руху, пропонуємо поділити його на 

три етапи, про що велася мова на початку статті. 

Підпільні організації не боялися конфронтації з 

владними структурами, і політичний аспект у діяльності 

деяких гуртків, задуманих як національно-релігійні, був 

досить вагомий. Отже, практичне значення дослідження 

даної проблеми полягає в тому, що вона дає можливість 

ширше висвітлити історію опозиційного руху етнічних 

меншин в УРСР на регіональному рівні. 
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КУЛЬТ АМОНА ТА ЙОГО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ В ПЕРІОД 

СЕРЕДНЬОГО ЦАРСТВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Постановка проблеми. Культ Амона, як головного 

божества Фіванської області, почав складатися ще в 

часи Середнього царства. Амон був богом повітря, 

невидимим і потаємним, згодом розвинулося 

сприйняття Амона як «цілющого повітря», «дихання 

життя», який дарує життя і оживляє мертвих [1, с. 12]. 

Походження Амона та причини його стрімкого злету як 

володаря Фів залишаються дискусійними.  

Виклад основного матеріалу. Німецький єгиптолог 

Курт Зете вважав, що Амон входив до Гермопольської 

огдоади богів, і був Гермопольским божеством [2, 

с. 20]. Дослідниця історії культу Амона до XVIII 

династії, россійський єгиптолог Ольга Ігорівна Павлова 

навпаки доходить висновку, що Амон міг бути старим 

Фіванським богом, включеним до Гермопольської 

огдоади богів штучно, адже перший відомий храм 

Амону в Гермополі з’явився лише в період XVIII 

династії [1, c. 13].  

Британський єгиптолог Герольд Вайєнрайд вважав, 

що Амон не був Гермопольським божеством і у своїх 

дослідженнях доводив, що цей бог є лише однією з 

форм бога Міна, бога родючості, володаря Коптоса [3, 

p. 21]. На схожість імен двох богів звернув увагу і Курт 

Зете, висловивши думку, що ім’я Міна могло бути 

формою імені Амона. Вайєнрайд вказує на строку з 

текстів пірамід (PT §1712b), що датується часом 

правління фараона VI династії Пепі ІІ, де ім’я бога Міна 

Зете переклав як «Амон». Вайєнрайд вважає, що у 

цьому випадку Амон представляє бога Міна.  

Відокремлення Амона від Міна починається ще в 

кінці V династії, коли фараон Унас звертається до нього 

і його дружини богині Амунет у текстах пірамід (PT 

§446), однак завершується лише в період правління VIII 

династії, коли правителі Коптоса стають дуже 

могутніми, що посилює вплив їхнього головного бога 

Міна на увесь південний Єгипет. Фіви опиняються на 

деякий час під юрисдикцією Коптського номарха Іді і 

саме в цей час, на думку Вайєнрайда, культ Міна 

встановлюється у Фівах в іпостасі Амона. До 

Гермопольської огдоади Амон потрапляє значно 

пізніше, коли у бажанні з’єднатися з могутніми Фівами 

жерці Гермополя запозичили культ Амона [3, p. 23].  

Пізніше в період Середнього царства у Фівах Амон 

зустрічається в образі Міна, що підкріплює теорію 

Вайєнрайда. Зокрема, на стінах Білого храму у Карнаці 

фараона XII династії Сенусрета I Амон зображується в 

ітифалічній позі бога Міна і має його атрибути: лактук 

(lactuca sativa) і корону з двох високих пір’їв. Однак, 

цікавим є факт, що Амон в образі Міна звеличується 

іменем Амон-Ра, а ім’я Міна або Амона-Міна в текстах 

не фігурує [4, с.43]. Також Амон і Мін поділяли титул 

Камутеф («Бик його матері»). Жрець Амона-Камутефа 

носив рідкісний титул, який був притаманний 

верховному жерцю Міна в Коптосі та в Ахмімі [5, 

с. 139].  

Закріпитися на місці головного бога Фів Амону 

вдалося не одразу. На початку Першого перехідного 

періоду головним містом Фіванської області був 

Гермонт, де панував культ бога Монту. В боротьбі за 

гегемонію в регіоні згодом перемогли Фіви, правителі 

яких на півдні Єгипту створили нове політичне 

об’єднання і перейняли культ Монту Гермонтського у 

місцевий пантеон, де відвели йому панівну роль [1, 

c. 36]. Монту спочатку належав до низки сонячних 

богів і часто зображувався у людській подобі з головою 

кібчика, що була увінчана сонячним диском. Фараони 

XI династії носили теофорне ім’я бога Монту, а в часи 

правління Монтухотепа II Єгипет нарешті знову 

об’єднався після низки воєн і культ Монту, як 

головного верховного божества Фів, посилився. Існував 

зв’язок Монту з сонячною релігією Геліополя. 

Єгипетська назва одного з центру культу Монту в 

Арманті на півдні від Фів була у перекладі з 

давньоєгипетської «Геліополь (Он) Монту» [4, с. 37].  

 Однак, в часи Першого переходного періоду Монту 

починає отримувати риси бога війна, під патронатом 

якого фіванські царі встановлювали свою владу в 

усьому Єгипті. Цей факт є дуже важливим, адже саме 

Стаття присвячена розгляду основних теорій щодо витоків культу давньоєгипетського бога Амона та 

інтерпретацій його образу, а також дослідженню причин становлення Амона в ролі панівного божества 

Фіванської області на противагу Монту Гермонтському. В період Середнього царства при правліннях XI-

XIII династій єгипетських фараонів культ Амона укріплюється в Фівах та починає розповсюджуватися за 

його межі. Протягом цього періоду Амон отримує риси інших могутніх богів єгипетського пантеону – Ра, 

Міна та Хонсу, а особливість його образу як «невидимого божества» і «творця усього живого» дозволила 

фараонам в майбутньому вивести Амона на рівень вседержавного бога у період Нового царства.  

Ключові слова: Єгипет, Амон, культ, Монту, Ра, Мін, Фіванське жрецтво, Карнацький храм. 
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військові риси Монту, скоріше за все, вплинули на його 

відходження на другий план в Фівах в період XVIII 

династії, що стали центром об’єднаного Єгипту після 

перемоги над гіксосами. Цю думку також розділяє 

О.І. Павлова, яка вважає, що специфічність характеру 

Монту, як бога війни, не відповідала ролі головного 

бога централізованої держави. Образ Монту міг часом 

нагадувати про те, що інші області Єгипту були 

підкорені Фіванському ному силою зброї [1, c. 57]. В 

період XVIII династії Монту вже фактично стає богом 

війни. Його часто зображують у військовому контексті, 

коли він супроводжує Тутмоса IV, який керує 

колісницею [6, Pl.X]. Тепер на роль головного бога 

об’єднаного Єгипту ідеально підходив Амон. 

Посилення його культу розпочалося ще з 

XII династії, засновник якої Аменемхет I («Амон 

попереду») вже носить теофорне ім’я бога Амона, і 

хоча головним богом Фів залишається Монту, чітко 

прослідковується курс царського дому на посилення 

нового культу. Походження самого Аменемхета I 

залишається дискусійним, вважається, що він був 

візирем при Монтухотепі IV і послідовником культу 

Амона. Німецький єгиптолог Дітер Арнольд вважав, що 

розповсюдження культу Амона при Аменемхеті I 

носило примусовий характер і могло викликати 

протидію прихильників культу Монту [1, c. 49]. 

Ніколас-Крістоф Грімал теж вважає, що Аменемхет I, 

вступивши на престол під теофорним ім’ям, визначив, 

таким чином, релігійно-політичну програму свого 

правління [7, с. 159]. Хоча своє ім’я Аменемхет, 

вірогідно, отримав при народженні, що вказує на 

посилення культу Амона в Фівах у той період [4, с .42].  

Його наступник Сенусерт I (1943-1898 рр. до Р. Х.) 

на стінах свого Білого храму в Карнаці, присвяченому 

святкуванню хеб-сед, представляє у різних іпостасях 

бога Амона, який називається в текстах храму батьком 

Сенусерта частіше за інших богів. У промові Хора 

виражено дещо підлегле відношення до Амона, сам Хор 

виступає виконавцем його волі [1, c. 59]. Амон 

зображується у людській подобі у царському кілті та з 

хвостом бика за поясом на спині. Часто він предстає у 

сценах храму в ітифалічній позі бога Міна, 

символізуючи родючість. Хоча згодом можна помітити 

як змінюється образ Амона і вже у наступній каплиці 

Сенурсета I в Карнаці, присвяченій Амону-Ра, 

потаємний бог зображується у свої традиційній формі 

без ітифалічних поз [4, с. 45]. Тобто, саме в цей період 

починає складатися і затверджуватися образ бога 

Амона, який згодом відокремиться від образів інших 

єгипетських богів. 

Також на ранніх етапах Амон починає 

ототожнюватися з сонячним богом Ра, центром культу 

якого був Геліополь. Причиною цьому було намагання 

фіванської династії закріпити свої права на 

володарювання об’єднаним Єгиптом, де Геліополь 

відігравав значну політичну та релігійну роль. Вже в 

період XI династії Амон отримує титул «володар 

престолів обох земель», а Ментухотеп I у своєму храмі 

в Дейр-ель-Бахрі називає себе «улюбленцем Амона-

Ра».  

В період правління XII-XIII династій формується 

складна і розвинена ієрархія жрецтва Амона. Релігійні 

титули могли поєднуватися зі світськими. Почав 

зароджуватися тісний зв’язок жрецтва Амона з 

царським домом, адже тепер жерці могли поєднувати 

релігійну роль з придворними інтересами фараонів і 

втручатися у політичне життя Єгипту [1, c. 56]. В часи 

XII династії Амон отримує титул «Цар богів». Його 

храм в Карнаці стає головним храмом в країні. Навіть 

коли столицею держави при Аменемхеті I стає місто Іт-

тауї у Нижньому Єгипті, Фіви залишаються релігійним 

центром, куди з’їзжаються фараони та знать на 

релігійні свята. Нова столиця знаходилася біля 

старовинного Мемфісу та сонячного міста Геліополя, 

що сприяло злиттю образів Амона з Ра і посиленню, 

таким чином, його жрецтва. 

У сценах святкування хеб-седу Амон предстає в 

образі Амона-Камутефа, який надає енергії фараону та 

оновлює фізичні сили царя. Таким чином, культ Амона 

підкреслював зв’язок з фараоном завдяки злиттю з 

образом Міна, адже Амон, як бог родючості, брав 

участь у сценах хеб-седу. Поєднання Амона з богом Ра 

надає йому ролі творця усього живого, а згодом ім’я 

Амона починає ототожнюватися з захистом світу 

мертвих. Його ім’я починає використовуватися на 

пам’ятниках поряд з Осірісом [1, c. 83].  

Документи періоду правління фараона XIII династії 

Ханоферра Собекхотепа IV вказують, що храм Амона 

отримував за рахунок державної скарбниці 

жертвоприношення та робочу силу. Храм Амона був 

тісно пов’язаний з держаними установами, міг виділяти 

кошти на проведення святкувань. Таким чином, храм 

Амона при необхіодності міг пертворитися на 

постачальника необхідного забезпечення для царя і 

його оточення [1, c. 89]. Так і сталося, коли фаванські 

царі потребували коштів на війну з загарбниками 

гіксосами у XV столітті до Р.Х.  

В період Другого перехідного періоду близько 1675 

р. до Р.Х. в кінці правління XIII династії Єгипет знову 

розпався, а на північ країни хлинули полчища 

азіатських племен гіксосів («царі - пастухи») [8, c. 17], 

які мали, на думку дослідників, семітські коріння. 

Назва цих племен походить з книг єврейського історика 

Йосифа Флавія (бл. 37-100 рр.), який цитував у своїй 

праці єгипетського історика Манефона, що жив в часи 

Птолемея Філадельфа. Зокрема, Йосиф вказує, що 

захопивши Мемфіс, завойовники згодом осіли у місті 

Аваріс у Дельті [8, c. 16]. Це місто гіксоси обрали 

невипадково, адже під їхньою владою знаходилися 

також землі у Палестині та Сирії, тому вигідне 

розташування столиці їхньої держави дозволяло 

керувати усіма захопленими землями [9, c. 214]. 

Гіксоси не змогли завоювати усю територію Єгипту, 

але Південний Єгипет з центром у Фівах був 

обкладений даниною.  

Царі-гіксоси почали використовувати повні 

титулатури фараонів Єгипту, частиною яких завжди 

було ім’я бога Ра. Імена правителів гіксосів 

записувалися ієрогліфами без картушів. Наприклад, 

тронне ім’я царя Хіана було «Прекрасний бог, кого 

посилює Ра», Апопі I включив до своєї титулатури ім’я 

«Величний є у хоробрості Ра», Апопі ІІ звеличувався 

«Володар сильної руки Ра», а цар Шеші – «Правда- 

серце Ра». Також, царі-гіксоси додавали епітет «Син 
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Ра», що було викликано необхідністю завойовникам 

отримати підтримку Геліопольського бога – сонця, 

культ якого був дуже могутнім в Єгипті. Що цікаво, 

ім’я Амона в царських титулатурах гіксосів не 

виявлено. Правителі Фів протягом Другого перехідного 

періоду продовжували носити фараонівські титули бога 

Ра, використовуючи ім’я бога сонця у своїх іменах в 

період XVII династії, тоді як ім’я Амона в титулах 

знову не зустрічається в цей період [4, p.49]. 

Однак, Фіви залишалися сильним центром і в часи 

визвольної війни під керівництвом правителя XVII 

фиванської династії Камоса його перемоги та успіхи 

були увіковічені на двох стелах в храмі Амона в 

Карнаці. З божественною підтримкою Амона боротьбу 

продовжив спадкоємець Камоса, засновник Нового 

царства, фараон XVIII династії Яхмос I [10, p.31]. 

Новий цар просунувся на північ країни і на 15-ому році 

правління захопив Аваріс. Після шести років облоги 

була взята і фортеця Шарухен у південній Палестині, 

що слугувала останнім пунктом перебування гіксосів.  

З цього часу культ Амона починає посилюватися, як 

ніколи раніше. В період визвольної війни на чолі з 

Яхмосом I Амон отримав роль бога-покровителя, що 

супроводжує незримо фараона. Жерці Амона 

підтримували кампанію матеріально, а переможна війна 

принесли їм збагачення та політичну силу. У текстах 

Амон фігурує як Амон-Ра, поєднання двох божеств 

було політично вигідно, адже Геліополь мав значну 

силу та вплив у регіоні. Стела Яхмоса I з Карнацького 

храму звеличує фараона  як «Улюбленого кровного 

сина Амона-Ра» [11, с. 52].  

І надалі фараони XVIII династії продовжують 

шанувати Амона та звеличувати його культ як 

головного бога усього Єгипту. Однак фіванське 

жрецтво, яке роками отримувало кошти та привілеї, 

почне виступати як окрема могутня сила в державі, яка 

бути протиставлятися владі самого фараона. За часів 

правління фараонів Тутмоса IV та Аменхотепа ІІІ 

будуть зроблені спроби послабити владу жерців Амона. 

Врешті решт, протистояння призведе до релігійної 

революції фараона Ехнатона, який протиставить Амону 

культ іншого бога. 

Висновки. Таким чином, культ Амона починає 

виділятися з культів інших богів на початку Першого 

перехідного періоду і стає одним з головних богів 

Фіванського пантеону після посилення Фів в регіоні. В 

період Середнього царства головним богом Фів 

залишається Монту Гермонтський, однак вже в часи 

правління фараонів XI династії прослідковується курс 

на звеличення ролі Амона. Універсальність образу 

Амону на противагу Монту, який поступово отримує 

риси бога війни у Перший перехідний період, дозволяє 

йому зайняти панівне становище в регіоні. Тоді він 

отримує риси бога сонця Ра Геліопольського та Міна, в 

образі якого він виступає у сценах хеб-седу. Посилення 

культу Амона було політичною програмою фіванських 

царів, які намагалися утримати об’єднаний Єгипет під 

своєю владою і зробити Амона Фіванського головним 

державним богом. У цей час формується складна і 

розвинена ієрархія жрецтва Амона. Релігійні титули 

могли поєднуватися зі світськими і починає 

зароджуватися тісний зв’язок жрецтва Амона з 

царським домом. Після перемоги над гіксосами в часи 

XVIII династії починається безперечне панування 

Амона як головного бога в усьому Єгипті. 
Література 

1. Павлова О.И. Амон Фиванский. Ранняя история 
культа. – Москва: издательство «Наука», 1984. – 175 с. 

2. Sethe K. Amun und die Acht Urgötter von Hermopolis. 
Eine Untersuchung über Ursprung und Wesen des ägyptischen 
Götterkönigs. – Berlin: Verlag der Akademie der Wissenschaften, 
1929. – 130 p. 

3. Wainwright G.A. The origin of Amun // The Journal of 
Egyptian Archaeology, Vol. 49, 1963. – P. 21-23. 

4. Hoffmeier J. K. Akhenaten and the origins of Monotheism. 
– London: Oxford University press, 2015. – 293 p. 

5. Wainwright G.A. Some aspects of Amun // The Journal of 
Egyptian Archaeology, Vol. 20, 1934. – P. 139-153. 

6. Carter H., Newberry P. The tomb of Thoutmosis IV. – 
London: Archibald Constable, 1904. – 230 p. 

7. Grimal N. C. A History of Ancient Egypt. – Oxford: 
Blackwell, 1992. – 347 p. 

8. Иосиф Флавий. О древности еврейского народа. Против 
Апиона. (пер. Я. Израэльсона и Г. Генкеля). – Санкт-
Петербург, 1898. – 98 с. 

9. Брестед Д., Тураев Б. История Древнего Египта. – 
Минск: Харвест, 2003. – 832 с. 

10. Reeves N. Akhenaten. Egypt’s False Prophet. - London, 
2005. – 208 p. 

11. Miosi, Frank T. A Reading Book of the Second 
Intermediate Period Texts. – Toronto: Benben Publication, 1981. – 
106 p. 

References 
1. Pavlova O.I. Amon Fivanskiy. Rannaya istoria kulta. – 

Moskva: izdatelstvo «Nauka», 1984. – 175 s. 
2. Sethe K. Amun und die Acht Urgötter von Hermopolis. 

Eine Untersuchung über Ursprung und Wesen des ägyptischen 
Götterkönigs. – Berlin: Verlag der Akademie der Wissenschaften, 
1929. – 130 p. 

3. Wainwright G.A. The origin of Amun // The Journal of 
Egyptian Archaeology, Vol. 49, 1963. – P. 21-23. 

4. Hoffmeier J. K. Akhenaten and the origins of Monotheism. 
– London: Oxford University press, 2015. – 293 p. 

5. Wainwright G.A. Some aspects of Amun // The Journal of 
Egyptian Archaeology, Vol. 20, 1934. – P. 139-153. 

6. Carter H., Newberry P. The tomb of Thoutmosis IV. – 
London: Archibald Constable, 1904. – 230 p. 

7. Grimal N. C. A History of Ancient Egypt. – Oxford: 
Blackwell, 1992. – 347 p. 

8. Iosif Flaviy O drevnosti evreyskogo naroda. Protiv Apiona. 
(per. Y. Izraelsona, G. Genkelya). – Sanct – Peterburg, 1898. – 98 s. 

9. Brested D., Turaev B. Istoriya Drevnego Egipta. – Minsk: 
Harvest, 2003. – 832 s. 

10. Reeves N. Akhenaten. Egypt’s False Prophet. – 
London, 2005. – 208 p. 

11. Miosi, Frank T. A Reading Book of the Second 
Intermediate Period Texts. – Toronto: Benben Publication, 1981. 
– 106 p. 

 

 

 



   
199  

 

 

 

 

 

Scientific Journal, Virtus, May # 2, 2015 

Zapletniuk O.A., 

Post-graduate student of Kyiv National Taras Shevchenko University, dgadefra@mail.ru 

Ukraine, Kyiv 

THE CULT OF AMUN AND ITS SPREDING DURING THE MIDDLE KINGDOM 

The article is devoted to the basic theories of the origins of the cult of the Egyptian god Amun and interpretations of his 

image, and to research the causes of the formation of Amun as the main deity in the Theban region. In the Middle Kingdom 

during the reign of XI-XIII dynasties of Egyptian pharaohs cult of Amun in Thebes begins to spread beyond it. During this 

period, Amun receives other powerful features of the Egyptian gods, such as Ra, Min and Khonsu. The basic features of his 

image such as «the invisible deity» and «creator of all living» allowed of Amun to raise in the future as main Egyptian god 

during the New Kingdom. 
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«

Постановка проблемы. Пізнай свій край..., себе, 

свій рід, свій набрід, свою землю – і ти побачиш свій 

шлях у життя...» Григорий Сковорода. Именно эти 

слова украинского Сократа из глубины 18 века 

актуальны и сегодня. Промежуток времени 

существования нашего города исторически небольшой, 

но за этот период происходили различные события, 

менялся облик населенного пункта, его статус. 

Происходили процессы в экономическом, социальном, 

культурном планах, характерные для молодых 

индустриальных городов. Но, вместе с тем, в Рубежном 

имелись ярко выраженные тенденции индивидуаль-

ности, самобытности и значимости для химической 

отрасли. Наш край испытал продолжительный, 

трудный период становления, процесс развития 

государственности т.к. длительное время Украина 

находилась в составе разных государств, что, 

безусловно, нашло отражение в культуре, 

мировосприятии населения страны. В целом, 

всестороннее изучение любого региона всегда было и 

будет актуальным для непрерывного, успешного и 

гармоничного его развития. Этнические, политические 

и социальные проблемы Донбасса до недавнего 

времени оставались на втором плане. В 

многочисленных исследованиях отражена история 

экономических сдвигов в крае, история образования и 

т.д. Однако практически отсутствуют комплексные 

труды, посвященные истории возникновения центров 

развития отдельных отраслей, градообразующих 

предприятий, культуре, искусству Донбасса, 

деятельности социально-коммуникационных 

институтов. Исходя из вышесказанного, данная работа 

является актуальной т.к. продемонстрирует 

концептуальный взгляд на создание индустриального 

города Рубежное похожего на тысячи других, но, в то 

же время, имеющего свои особенности и определенные 

перспективы на будущее.  

Цель работы – раскрытие процесса создания 

химической отрасли в Российской империи(а наш 

регион с конца 17 века входил в Российскую Империю, 

и именно она определяла приоритеты в развитии края), 

как происходил упадок аграрно-ремесленной 

цивилизации и замена ее индустриальной, что 

способствовала пролетаризации населения и, 

собственно, созданию Рубежного.  

Изложение основного материала. Источников по 

изучению города немного. Это фотокопии устава 

акционерного общества «Русско-Краска», переписка 

между строительными конторами и заводскими 

служащими, фотографии, а также воспоминания 

первых пристанционных жителей и первых строителей, 

которые и стали первыми рабочими завода. Но 

информация первых и вторых довольно 

противоречивая. Первые – информировали о текущих 

хозяйственных делах, вторые – акцентировали 

внимание на трудностях физических, материальных и 

социальных. И это понятно, ведь основная масса 

чернорабочих были из местных, которые занимались 

привычными земледельческими делами, а работа на 

стройке для них была тяжелой и малооплачиваемой. 

Кроме этого, воспоминания собирались в начале 60-х 

годов прошлого столетия для музея Рубежанского 

химкомбината по вопросам, в которых подчеркивалось, 

что жизнь жителей улучшилась с приходом Советской 

власти. Конечно, воспоминания первых жителей 

бесценны, но недостатком является акцентирование 

при описании событий и лиц в пользу приоритетности 

создания коммунистического государства. Поэтому 

объективная картина может быть представлена только 

на основе использования различных источников т.е. 

концептуального подхода. 

Среди работ по истории края, можно взять во 

внимание научно-популярное издание "История 

Луганского края", которое претендует на "наиболее 

полный портрет" его, охватывая период с древнейших 

времен до наших дней. Современными 

исследователями являются: Анатолий Климов кандидат 

исторических наук, профессор Луганского 

педуниверситета, Илья Кононов, доктор 

социологических наук, профессор Владимир Подов, 

директор Луганского научно-исследовательского 

центра по проблемам научно-исследовательского 

центра по проблемам истории края, который написал 

более 30 книг. В книге "Открытие Донбасса" Подов 

показал, что действительным первооткрывателем 

каменного угля в Донбассе стали бахмутские солевары 

Никита Вепрейский и Семен Чирков. А Г.Капустин 11 

апреля 1723 г привез в Москву партию руды и три пуда 

каменного угля спустя 3 года как уголь нашли 

Вепрейский и Чирков. Более того, как оказалось уголь, 

привезенный Капустиным, не горел, это была порода. 

Упоминание об открытии угля не случайно т.к. это 

одна из причин индустриализации края. Проблемой 

ученых является издание их трудов т.к. в государстве 

отсутствуют фонды, позволяющие заниматься 

издательской деятельностью, но трудности закаляют. 

Благодаря местным краеведам Рыбалко Н.А., Типикину 

С.В., Ковтуну А.А., Ширшову С.А., Павленко А.А. и 

Представленная статья демонстрирует концептуальный взгляд на создание индустриального города 

Рубежное, похожего на тысячи других, но, в то же время, имеющего свои особенности и определенные 

перспективы на будущее. 

Ключевые слова: Рубежное, Донбасс, химическая отрасль, акционерное общество «Русско-Краска». 

 



   
201  

 

 

 

 

 

Scientific Journal, Virtus, May # 2, 2015 

другим собран материал по истории края и города, 

помогающий воссоздать картину прошлого, 

хронологически и территориально расширить 

информацию для объективного представления. 

 Среди печатных источников по истории города 

имеются брошюры, которые представлены авторами 

различных поколений. Преимущественно рассказывают 

об истории Рубежанского химкомбината, его 

составляющих. Но сегодня важно открыть страницы, о 

жизни первых жителей поселка, подчеркнуть 

значимость каждого периода в истории края. 

 В Истории городов и сел СССР 

(Ворошиловградская область), 

ообщается:«Возникновение населенного пункта 

связано с началом развития в этом регионе 

анилинокрасочной промышленности». Автор статьи о 

Рубежном Н.А.Рыбалко. Он также издал брошюры, в 

которых помещены очерки об истории завода, поселка, 

города: Рубежное(проспект),Донецк, Донбасс,1977; из 

серии Трудовая слава Донбасса (очерк) Рубежное, 

Донецк, Донбасс, 1980. Акцент делается на то, что 

завод строился только потому, что уже была 

железнодорожная станция Рубежное. Микуленко В.В., 

Севастьянов Л.А., Гриценко В.А. в очерке Ордена 

Ленина Рубежанский химический комбинат, Донецк, 

Донбасс, 1973 г., также подчеркивается возникновение 

завода у станции Рубежное с 1914 года. В брошюре 

Трощия А.А. Городу Рубежное 100 лет (Время, 

события, люди), Рубежное, 1995 г., расширены 

хронологические рамки по истории города, идет 

рассказ об окрестностях Рубежного, упоминаются 

первобытные стоянки, расселение казачества, 

появление славяносербских гусарских полков. Ковтун 

А.А. написал работу по истории города, дополнив ее 

рассказом о выдающихся людях Рубежного, включил 

описание улиц. Павленко А.А. является автором 

юбилейного издания книги об истории завода «Заря»( к 

90-летию создания завода, 2005 г). В ней содержится 

информация, которая ранее нигде не публиковалась. 

Очень ценными являются научно-исследовательские 

работы Подова В.И., по истории Донбасса. Автор, 

ученый последовательно изучил регион, исследовал 

архивные документы, приводит в своих книгах 

фактические и статистические данные, которые дают 

возможность объективно представить формирование 

индустриального региона. Одна из последних работ 

В.И. Подова, История города Лисичанска, в которой 

детально рассматриваются события города и его 

окрестностей, помещается ссылки на различные 

документы. 

 Как отмечалось выше, наш край входил в 

Российскую империю. Захватив огромные территории, 

государство всегда склонялась к экстенсивному 

развитию экономики, а значит, в поле ее зрения мог 

оказать любой регион. И, как правило, экономическая 

политика носила колониальный характер.  

Первая Мировая война, отрезавшая Российскую 

империю от Германии, да и сильнейшим образом 

осложнившая сношения с остальной Европой, 

поставила сразу и резко массу проблем перед русской 

промышленностью. Одной из главнейших была химия. 

Многие химические вещества, в частности, красители 

для текстильной промышленности и так называемые 

полупродукты, текстильщики получали из-за границы, 

в основном из Германии. Исходным продуктом для 

дальнейшего синтеза более сложных препаратов 

ароматического ряда, использующихся при крашении 

тканей, является анилин. Еще в 1842 г. Н.Н. Зинин 

получил его реакцией восстановления нитробензола. С 

1860-х годов, искусственные красители в небольшом 

количестве изготовлялись на ряде заводов Российской 

империи. И даже экспонировались на промышленной 

выставке в Москве (1865г). В 70-х- 90-х годах были 

попытки промышленного получения анилина. 

Некоторое время анилин изготовляли на Кинешемском 

заводе, сначала на собственном бензоле, а затем на 

привозном. Производство искусственного красителя 

ализарина для крашения тканей впервые в России 

началось в конце 80-х годов на заводе Сольве во 

Владимирской губернии. Однако из-за конкуренции 

заграничных фирм производство его вскоре 

прекратилось. Вновь оно было организовано в Щелкове 

под Москвой (Богородский уезд) известным химиком 

М.А. Ильинским, выработка ализарина достигла 500 т в 

год, но ненадолго. В 1913 году в Россию было ввезено 

анилина почти вдвое меньше, чем в предыдущие годы. 

Основная причина столь медленного развития 

собственного анилино – красочного производства 

объясняется низкими ввозными пошлинами на 

импортные красители, позволяющие иностранным 

фирмам сбывать продукты по низким ценам. Другая 

причина – это дефицит полупродуктов, которые 

должны были поставляться коксохимическими 

заводами.  

В сентябре 1914 года в Москве Общество 

фабрикантов хлопчато – бумажной промышленности 

организовало специальную комиссию по производству 

красителей, а 29 ноября 100 представителей 76 

текстильных фирм постановили учредить Российское 

акционерное общество химической промышленности 

1914 года "Русско-Краска". Цель – объединить ряд 

существующих предприятий, построить главный завод, 

наладить производство красителей для мануфактурного 

производства. Был выработан устав, распределен 

ассортимент, определена мощность головного 

предприятия, выпущены акции. Основной капитал 

общества составил 5 млн. руб. В совет вошли такие 

значимые фигуры как Н.А. Второв, Г.А. Крестовников, 

Н.И. Гучков и др. Они, и наиболее активный 

Н.А. Второв, стали прилагать все усилия к расширению 

производства красителей и к объединению русских 

химических заводов. 4(17) июня 1915 года Николай 

Второй в Царском Селе утвердил Устав "Российского 

Акционерного общества химической промышленности 

1914 года". Всего акционеров было 102. Это были не 

только физические лица, в основном мануфактурщики-

фабриканты, но и юридические лица, т.е. предприятия, 

которым требовались красители для тканей.  

Ими было куплено 1000 акций на сумму 5 000 000 

рублей. Стоимость одной акции = 5000 рублей. 

Наибольшую сумму на приобретение акций потратили 

(300 000) Бардыгин Н.М., Второв Н.А. [8, c. 3] Кто же 

они, эти акционеры? 
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Второв Николай Александрович (1866-1918 гг) его 

отец в 1862 году начал в Иркутске оптовую торговлю 

мануфактурным товаром, пушниной, золотом, 

занимался ростовщичеством. В 1900 году Второвы А.Ф. 

и Н.А. учредили товарищество на паях «А.Ф.Второв». 

К 1914 году имели капитал 10 млн. рублей. Торговали 

текстилем, чаем, поставкой в казну текстильных 

отходов, которые шли на изготовление пороха. Владел 

недвижимостью, занимался общественной работой. В 

1914 году стал членом Российского общества 

химической промышленности «Русско-Краска» с 

уставным капиталом 10 млн. рублей, с 1916 г. коксовой 

промышленности и бензоловой с уставным капиталом 4 

млн. рублей. Годовая прибыль Второва к 1917 г. 

составляла 100-150 млн. рублей. В 1918 году был убит 

внебрачным сыном. 

Бурылин Николай Геннадиевич (1851-1928гг). 

Получив домашнее образование начал работать в 

конторе фабрики Куваева. К концу 19 века Бурылин 

стал директором-распорядителем учрежденного 

Товарищества Куваевской Мануфактуры, которое с 

каждым годом расширялось. Ткани выработанные на 

фабрике имели высокое качество и получали награды в 

Филадельфии, Чикаго, Париже и т.д. Огромные доходы 

фабрики позволяли развивать социальную сферу, вести 

благотворительную деятельность. Около 90 тыс. руб. в 

год выделялось на социальные нужды. Были построены 

дома, кухня, столовая, амбулаторный покой, баня, всем 

пользовались бесплатно. Товарищество платило 

страховые взносы всех работающих. При фабрике было 

открыто бесплатное училище для малолетних, где 

обучалось около 150 учеников. Бурылин стоял у 

истоков создания в Иваново-Вознесенске высшего 

учебного заведения. Отстаивал интересы фабрикантов 

и заводчиков текстильной промышленности, с 1913 

года был избран в Совет общества фабрикантов вместе 

с известными в России предпринимателями 

Рябушинским, Второвым, Коноваловым. Занимался 

собиранием и приобретением древностей. В 1910 году 

открыл больницу, финансирование которой обошлось в 

300 тысяч рублей. Супруги Бурылины за 

благотворительность получили звание почетных 

жителей Иваново-Вознесенска. После революции и 

установления Советской власти стал нищим и 

одиноким. 

Морозов Иван Абрамович(1871-1921гг). 

Московский предприниматель, купец, директор – 

распорядитель Тверской мануфактуры (1892-1900гг.), 

председатель купеческого собрания, 1898-99гг член 

Российского общества химической промышленности 

«Русско Краска», один из учредителей Российского 

акционерного общества коксовой промышленности 

бензольного производства (с 1915 г. «Коксобензол»). 

Меценат, коллекционер французского модернизма. 

Покупал картины Ван Гога, Клод Моне, Поль Гогена, 

Матисса, Пикассо. Ежегодно на картины тратил 200-

300 тысяч франков. Вся западная коллекция 

оценивается в 1 410 665 франков Попечитель бедных. 

Гучков Николай Иванович(1860-1935гг).Выходец из 

московской купеческой семьи. В 1987 году окончил 

Московский университет, служил мировым судьей. 

Получил большой опыт городской работы в области 

народного образования. Городской голова Москвы 

1905-12 гг. Это был период расцвета хозяйственной 

деятельности Думы. Город оправился от разрухи 

революции 1905 года, упорядочил финансы, Москва 

приобрела европейский вид. После отставки продолжал 

общественную работу, входил в состав Совета 

Министерства торговли и промышленности, акционер 

«Русско -Краски».В 1918 выехал на Юг Росси, был при 

правительствах Деникина и Врангеля, в 1920 г. 

эмигрировал во Францию. Умер в Париже в 1935 году. 

Это только часть акционеров, входящих в правление 

АО «Русско- Краска».  

Во что же вкладывали свои средства капиталисты? 

И как выглядела наша местность в начале ХХ века? Это 

были песчаные дюны, ветер гулял по степи. Перекати-

поле основной движущийся объект. По воспоминаниям 

Быкова Федора Никоноровича, одного из первых 

жителей, местность, где сейчас Рубежное, разъезд 

станции, были необжитой территорией. В сторону 

Кудряшовки (Белявки), Варваровки, территория 

заросшая бурьянами, в сторону Северского Донца леса, 

озера, а также болотистые места. Собственниками 

земли и угодий были помещики Котляревский, 

Файнберг, Савоини, Иванов, и другие. Ближе к 

Северскому Донцу здесь леса, озера, луга. Поля были 

пригодны для выращивания арбузов, чем и занимались 

жители Варваровки [3, с. 1]. Так вспоминал 

Суржанский Федот Савельевич. 

Возвращаясь к производственным делам: с сырьем 

было ясно – это угли Донецкого бассейна. Туда и 

направили экспедицию инженера М.М. Успенского. 

Изыскатели выбрали участок для постройки завода. 

Выбрали вблизи упомянутой, Богом уж было 

полузабытой, станции Рубежное. Местный помещик 

Мартыненко дешево продал Акционерному обществу 

1840 десятин неплодородной песчаной земли. Песку 

для строительства кругом было навалом: дюны или 

барханы его наплывали даже на железную дорогу. 

Кирпич тоже можно было производить на месте. Один 

из первых рабочих завода Селиванов Петр 

Константинович вспоминал: « Строительство завода 

началось в сентябре 1915 года... Это был завод 

военного назначения, эвакуированный из Лодзи. 

Первым директором был Иван Матвеевич Грибков. 

Главным инженером – прапорщик Сергей Николаевич 

Литков. Главным чертежником М.Берилов» [5, с. 1]. 

Селиванов пишет, что завод принадлежал АО «Русско 

Краска». Персонал строителей и других специалистов 

были из России (Курск, Орел, Рязань, Кострома). Жили 

во временных бараках, в районе старого рынка. 

Полиции не было. Военнообязанных освободили от 

службы». Строили предприятие конторы «А.Гобье, 

братья Д. и А. Гусинские и А.М. Заславский». Первым 

директором завода, для непосредственного наблюдения 

за строительством и оборудованием, был назначен 

Грибков. А в марте 1916 года завод «Русско-Краска» 

уже выдал первую продукцию – серную кислоту. 

Наладил производство, одно из лучших в стране, 

техник И.Е. Елихин, окончивший в свое время 

Костромское химико-техническое училище. Был 

устроен торжественный молебен. В октябре 1916 г., как 

написано в официальной истории Рубежанского 
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комбината, «над песчаными барханами поплыл острый 

запах карболки»: рубежанские химики получили 

фенол [11, с. 22]. Его производство организовал 

профессор М.В. Троицкий на основе переработки 

бензола. Главная операция - сульфирование, 

проводилась в автоклавах, а плавка твердого каустика – 

в котлах с нижним спуском, что для того времени было 

новшеством и существенно ускоряло время плавки. На 

очереди было производство жидкого хлора. Его 

получали электролизом концентрированного раствора 

поваренной соли. На производство тонны хлора 

тратилось 3 тысячи киловатт-часов электроэнергии, 

электростанция была своя, но электроэнергии на все не 

хватало. Красители главный завод общества «Русско-

Краска» пока еще не вырабатывал. На других же 

заводах Общества уже изготовлялись анилин, 

сернистые красители, азокрасители (правда, всего 234 

тонны в 1916 г.). Андрющенко Иван Тимофееевич 

вспоминал, что в 1916 году на заводе АО «Русско 

Краска» он работал табельщиком у подрядчика 

Дюшена (немец), который брал заказы по наклейке 

металлических деталей. В то время начиналось 

строительство фенолового корпуса, электроподстанции 

и др. Рабочие Дюшена, в основном, были из Краснянки. 

Работали по 11-12 часов, каждую субботу получали 

получку, а в понедельник или опаздывали, или совсем 

не выходили на похмелье. Иван как табельщик должен 

был докладывать хозяину о прогульщиках, кто не 

выходил на работу, Дюшен увольнял [1, с. 9]. 

В 1917 году после революции в России работники 

мехмастерской во главе с Лазуренко и Суржанским 

А.С. организовали митинг. Участники двинулись 

сначала на завод «Коксобензол», а затем на станцию 

Рубежная и обратно. Митинг был стихийным. 

Партийной организации не было, но активистами себя 

называли Суржанский А.С.(левый эсер,максималист), 

Медведский называл себя большевиком, юрист завода 

Слуцкий называл себя меньшевиком; начальник 

силикатного завода Герасимов кадетом. Другие 

служащие завода инженеры Лаленко, Беретти, 

начальник фенолового цеха Торопов всячески 

препятствовали рабочему движению, увольняли 

неблагонадежных 

На Рубежанском заводе 1917-й начался с 

забастовки. Рабочие требовали увеличения заработной 

платы на 10% и довольно быстро добились этой 

прибавки. После февраля в поселке Русско – Краска 

был создан Совет депутатов. В мае он ввел 8-часовой 

рабочий день. Когда в сентябре 17-го года 

промышленники Донбасса объявили локаут, что 

грозило увольнению почти 700 рабочих, химики 

«вывезли» из поселка директора Грибкова на тачке, а 3 

ноября на собрании объявили об установлении 

Советской власти. «Признавая, что пришел момент для 

перехода власти в руки власти Советов, требуем от 

нашего Совета энергичных шагов в этом направлении, 

требуем назначить свой рабочий контроль над 

производством и постройкой наших заводов» – 

выступал Медведский [3, с. 4].  

После гражданской войны острыми стали вопросы 

восстановления производства. Политика «военного 

коммунизма», которую проводила Советская власть, 

превратила все мирное население в трудовую армию. 

Т.е. кто работал, тот и ел или получал паек. Нужно 

было восстанавливать завод, который простаивал из-за 

того, что в 1918 г. поселок и вся Украина подверглись 

оккупации австрийско-немецких войск, затем пришли 

«гайдамаки», так называли армию УНР С.Петлюры, 

затем в 1919 г деникинская Добровольческая армия(в 

народе «Грабьармия»), махновцы. И только в 1920 году 

предприятие было национализировано [6, с. 533]. 

24 декабря 1920 года директор-распорядитель 

Рубежанских химических заводов Э.Э. Бонвеч 

докладывал в Москве о состоянии предприятий 

Северной, Южной группы и считал, что соединение 

положило начало организации сложного предприятия, 

единого по своим основным задачам. С этого момента 

эти заводы, имеющие обширные производственные 

корпуса, богатую и разнообразную аппаратуру и 

занимающую выгодное положение в снабжении 

топливом, органическим и неорганическим сырьем 

представляют интерес как центр органической 

промышленности на Украине. Производственные 

задачи этих предприятий заключались в производстве 

красочных полуфабрикатов и некоторых 

фармацевтических синтетических полуфабрикатов. 

О тяжелой жизни строителей и рабочих завода 

первопроходцы вспоминают: «Это были строения 

врытые в грунт, крытые настилом и песком. Под 

потолком были маленькие окошки и одна входная 

дверь.. Помещение было разделено на перегородки для 

семейных и общий отсек для холостяков. Спали на 

полу, там же питались. Стены были из песка и опилок. 

В помещении была масса тараканов, клопов и крыс. 

Рядом с нашим бараком находились военнопленные 

австрийцы, мадьяры, немцы и другие. Из этих бараков 

почти ежедневно выносили тифозных больных, 

которые были носителями инфекций. Вокруг царила 

нищета и голод». Такие жилищные условия были у 

первых строителей завода по воспоминаниям Попова 

Василия Григорьевича [1, с. 7]. Отец Василия работал 

плотником, но его зарплаты не хватало, чтобы 

прокормить семью, мальчишка ходил на поденную 

работу: выгружал огнеупорный кирпич, известняк. На 

такой работе руки растирал до костей. Работали все 

дети, мать и даже 8-летний брат. Получали за работу 4 

рубля, т.е. по 0.80 руб. В 1916 году Попов В. с большим 

трудом устроился в гласную контору рассыльным 

мальчиком, получая зарплату 15 рублей в месяц. «Я 

работал на ж. д станции костыльщиком, получал 50 

коп. Вообще заработок строителей ж.д. составлял 2.50 – 

4 руб в день. Иногда задаёшь вопрос: «Как можно было 

прожить на такой заработок?» – писал Ковтун Антон 

Архипович, один из первых рубежан [1, с. 3]. Для 

сравнения: средняя зарплата рабочего была 37,5 руб. 

Цены на продукты до 1917 г. были такими: говядина 1 

кг = 0.19 руб; хлеб 1 кг самый дорогой = 0.18 коп; сахар 

1 фунт = 0,08 руб; картофель, мешок = 1.30 руб; молоко 

1 литр = 0.08 коп. Одновременно с заводом 

возводились и первые жилые дома по ул. Набережной, 

Рубежанской, Харьковской, Киевской, 

Сернокислотной. Н. Клочко в статье «Вестнику 

Красителя» от 2 сентября 1995 г. писал: «Создавая 

производственные мощности, Акционерное общество 

http://museum.iht.lg.ua/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C._%D0%92.&action=edit&redlink=1
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строило и заводской поселок - 3 жилых двухэтажных 

здания (бывшие здания заводоуправления), квартиры 

для инженерно-технических работников, жилые дома, 

первая школа Рубежного. Одноэтажные кирпичные 

дома составили два жилых массива. Их назвали – 

Старая и Новая колонии. Тогда их разделяли высокие 

песчаные дюны. В стороне, в сосновом бору, был 

построен больничный городок. Все здания, жилые и 

административные, были покрыты красной черепицей. 

Черепица не была привезена из-за моря, а 

изготавливалась в селе Варваровка из тамошних 

пластичных жароупорных глин. Построили здание 

почтового отделения "Русско-Краски". Невольно 

бросается в глаза то, что акционеры в свое время очень 

рационально подошли к созданию самого предприятия 

и условий труда и быта рабочих и ИТР»[5, с. 4]. Судя 

по документам(протокол собрания от 1917 г.) 

обсуждались вопросы водоснабжения и экологического 

состояния выгребных ям. Добавим, что не забыли и про 

духовную жизнь – строили церковь (потом на этом 

месте кинотеатр Воровского, сегодня ничего!) [2, с. 4]. 

К концу 16-го – началу 17-го года в поселке проживало 

3 тыс. человек. Считался поселок в Старобельском 

уезде Харьковской губернии. Здешние рабочие и 

первые жители были недовольны своей жизнью. Хозяев 

своих называли «московские тузы». На слуху было имя 

«Николай Второй», путали с вышеупомянутым 

Н.Второвым. Никто из акционеров в поселке не бывал 

и решением из социальных проблем не занимался. На 

местном уровне рабочих кроме низкой зарплаты 

донимали штрафы: за неявку на работу, за сон на 

рабочем месте, за неисполнение законных 

распоряжений заведующего или мастера, за 

неосторожное обращение с огнем и другое. 

 В заключении напрашивается вывод о том, что 

деятельность «старых», «новых» однозначно оценивать 

нельзя – необъективно. Важно другое: как 

восстановить, возродить утраченное? Речь не о том, 

чтобы наладить производство анилина или бензола и 

других препаратов, жить в землянках, а о возрождении 

значимости предприятия химической промышленности, 

которое являлось градообразующим. А также о 

восстановлении имен тех, кто своими руками строил, 

производил, внедрял новое на благо страны и своей 

любимой профессии. 
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Постановка проблеми. Протягом 4-11 лютого 1945 

року, в будинку Лівадійського палацу відбувались гострі 

дискусії з приводу післявоєнного облаштування світу. 

Головним чином, лідери країн антигітлерівської коаліції 

обговорювали питання, пов’язані з покаранням 

Німеччини, розподілом репарацій і майбутнім 

політичним положенням самого Третього Рейху. 

Особливо бурхливі дискусії точилися навколо 

польського питання і проблеми «зменшення» кордонів 

розселення німецьких етнічних груп на території 

сучасної Центрально-Східної Європи.  

Відповідно до рішень попередньої «зустрічі трьох» – 

Тегеранської конференції (28 листопада – 1 грудня 1943 

року), було остаточно розроблено концепт нового 

європейського простору. Цей простір було 

задекларовано як «простір без німців і без Німеччини». 

Формалізовано цей підхід до формування нової 

європейської геополітичної реальності було через 

узгодження і прийняття на Ялтинській конференції 

спеціальної «Декларації про звільнену Європу», де, 

зокрема, вперше в міжнародно-правовій традиції 

акцентувалось на необхідності національного 

«перевлаштування» життя на цілому континенті. 

Фактично, йшлося не лише про зміну державних 

кордонів, а й про повну реорганізацію етнографічної, а, 

отже, і етнополітичної карти Європи [1].  

Варто зазначити, що в жодному міжнародно-

правовому нормативному акті або декларативному 

документі Тегеранської, Ялтинської чи Потсдамської 

конференцій держав-переможців, німці не фігурують в 

якості «звільненого народу». Тлумачення окупації та 

розподілу Німеччини союзними військами 

перетворилось вищим керівництвом Німецької 

Демократичної Республіки у певну «ідеологему 

звільнення німецького народу від нацистського режиму» 

(пануючу нині і в нашій вітчизняній історіографії) лише 

в 60-70-х роках, коли потроху почали загоюватись рани 

великої поразки.  

На наш погляд, важливо зрозуміти, що ні на 

декларативному, ні на міжнародно-правовому 

формалізованому рівнях, німці не визнавалися, 

відповідно до рішень Тегеранської та Ялтинської 

конференцій, суб’єктом жодних суспільно-політичних і 

економічних відносин. Навпаки, остаточними 

деклараціями Потсдамської конференції німці взагалі 

позбавлялися будь-якої міжнародно-правової 

суб’єктності не лише в якості держави і власної традиції 

державотворення, але і як цілісний етнічний організм. 

По суті, союзники здійснили акт прямого нівелювання 

самого факту існування німецької нації.  

У капітальній східнонімецькій колективній праці В. 

Блейера, К. Дрехслера, Г. Ферстера і Г. Хасса 

(«Німеччина у другій світовій війні (1939-1945)», Берлін, 

1969 р.) у підрозділі «Результати війни» проблематиці 

депортації німців виділено всього лише один абзац: 

«Потсдамська угода встановлювала, що колишні 

німецькі області (курсив мій – В. М. Мельник) на схід 

від річок Одер і Західна Нейсе, а також колишнє вільне 

місто Данциг переходять до складу Польщі. Кенігсберг з 

прилеглим до нього районом відходив до Радянського 

Союзу. Одночасно в Потсдамі було прийняте рішення 

переселити німецьке населення з Польщі, 

Чехословаччини і Угорщини в Німеччину» [2, c. 425]. 

Реорганізація німецьких кордонів у період «нульових 

років» (саме так у німецькій історіографії іменується 

період з 1945 по 1949 рр.) виявилась:  

а) засобом задоволення інтересів нових країн 

«соціалістичного табору» – Польщі, Чехословаччини і, 

частково, Югославії; таким чином, шляхом підтримки 

національно-патріотичних настроїв, Радянський Союз 

отримував нагоду повністю підпорядкувати собі нові 

східноєвропейські режими народної демократії на 

міжнародній політичній і правовій арені, тоді як в 

національно-культурному та внутрішньо-політичному 

контексті ці республіки отримували достатню свободу 

дій;  

Мета дослідження: здійснити історичний та етнополітичний аналіз депортації німецького населення з 

території Чехословаччини протягом 1945-1950 років. Методи: дескриптивний (описовий), 

етноісторичний аналіз. Висновки: специфіка чесько-німецьких відносин в історичному процесі завжди 
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тисяч чоловік. Депортація німців і досі викликає гострі дискусії всередині німецького суспільства та слугує 
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б) засобом «перспективного залякування» (тобто, з 

поглядом у майбутнє) населення окупованої Німеччини. 

 Однією з найбільш масованих антинімецьких 

терористичних акцій із ознаками етноциду та фактами 

геноциду стала примусова депортація німців 

чехословацьким урядом протягом 1945-1950 років. 

Мета статті – проаналізувати процес депортації 

німецького населення з території Чехословаччини, 

виокремити основні етапи етнічних чисток німців у 

1945-1950 роках, коротко висвітлити маловідомий 

аспект післявоєнної історії Центрально-Східної Європи. 

Викладення основного матеріалу. Слід зазначити, 

що специфіка чесько-німецьких відносин завжди 

формувалась у відповідності з етнографічною картою 

Чехії та Словаччини. Так, на території Богемії 

проживало близько 2,5 мільйонів німців, що складало на 

початку ХХ століття близько 45% населення регіону. 

Згідно з переписом населення у Чехословацькій 

республіці, проведеного в 1921 році, німці складали 

майже 33% населення Богемії! Переважна частина 

богемських німців була на цих територіях автохтонною 

етнічною групою, маючи за плечима понад тисячолітню 

історію проживання в регіоні. Найбільшим німецьким 

центром у Чехії була Прага, де відсоток німців протягом 

першої половини ХХ століття у залежності від 

політичної ситуації коливався від 60% до 30%. 

Зрозуміло, що офіційні чехословацькі переписи 

населення суттєво занижували кількість чеських німців, 

не відзначаючи наявності величезного числа мішаних 

шлюбів між німцями та чехами. Крім того, зважаючи на 

серйозну історико-культурну спадщину Габсбургської 

Австро-Угорщини, німецька мова займала далеко не 

останні позиції і серед самих чехів. Так, в 1939 році на 

території Богемії німецькою мовою розмовляла 

половина населення. У місті Карлсбад (сьогодні – 

Карлові Вари) німецька мова була розмовною для понад 

90% жителів [3, c. 129-133]. 

800 тисяч німців історично проживали також на 

теренах Моравії, складаючи на початку ХХ століття 

приблизно 25% населення провінції. Також близько 200 

тисяч німців жило в Моравській Сілезії, досягаючи в 

окремих районах (на кордоні з німецькою провінцією 

Сілезія – нині Нижньосілезьке та Опольське воєводства 

у Польщі) 98% жителів. Не варто, на наш погляд, 

забувати і про долю тих 150-200 тисяч карпатських 

німців, які проживали в Словаччині та на Закарпатті. 

Так чи інакше, але в Судетському регіоні німці 

складали 93% населення (майже 3 мільйони чоловік). 

Також, за різними оцінками, кількісний потенціал 

німецької общини Братислави (прикордонної з 

Австрією) досягав чверті від загального числа 

мешканців. 

Головним завданням демократичного чехо-

словацького уряду «Національного фронту» 

(створенного 5 квітня 1945 року) стала ідеологічна 

переорієнтація населення Богемії та Моравії. Зокрема, 

одразу була організована кампанія з тиражування 

німецьких злочинів. Урядові агітатори вели 

відчайдушну антинімецьку пропаганду. Зокрема, 

чехословацькій владі було передано матеріали плану 

«Ост», у відповідності з яким, все населення 

протекторату Богемії і Моравії підлягало германізації. 

«Остаточне вирішення чеського питання в Рейху» було 

доручене Генріху Гіммлеру ще 7 жовтня 1939 року. 

Також план повної германізації населення Чехії був 

написаний генералом Е. Фрідеріком ще в 1939 році. 

Остаточним документом, який свідчив проти німців, був 

меморандум Карла Франка, який ще 28 серпня 1940 року 

затвердили Гейдріх і Гіммлер.  

 Однак, варто зазначити, що більшість рішень 

відносно асиміляції чехів у Німеччині приймалися на 

рівні функціонерів СС і формулювались у 

декларативному порядку. Урядової програми відносно 

депортацій чехів та їхньої асиміляції так і не було 

затверджено. В 1940-1941 роках підрозділи СС провели 

відносно мирну операцію з переселення 18 тисяч чехів 

Босковицького, Вишковського і Бланенського районів 

вглиб Богемії та Моравії. При цьому, це переселення 

відбувалось достатньо організовано, із створенням 

відносно нормальних умов для переселенців. Справа 

змінилася лише в 1942 році. Тоді, після вбивства 

Гейдріха було виселено 65 територіальних громад із 

Бенешівського, Невеклівського та Седлчанського 

районів. Загалом, протягом 1939-1944 років німці 

депортували вглиб Богемії і Моравії близько 50 тисяч 

чехів з прикордонних адміністративних районів.  

 На початку 1944 року, практика організованих 

депортацій сільського населення булла припинена 

адміністрацією протекторату. Також, керівництво СС 

було змушене забути про реалізацію плану «Ост» та 

меморандуму Франка. Наближалася війна, а, отже, Чехія 

з її робітничим і мобілізаційним потенціалом 

залишалася стратегічним південно-східним центром 

рейху.  

 Втім, переселення чехів з прикордонних районів 

стало хорошим пропагандистським матеріалом для 

уряду «Національного фронту» в Кошице. Відповідна 

ідеологічна робота була проведена і серед бійців 60-

тисячного армійського корпусу генерала Свободи. Так, у 

своєму виступі в Пльзені, президент Бенеш зазначив: 

«Наш уряд, усвідомлюючи, що для нас означала зрада 

німців і угорців в 1938 році, вирішив очистити 

республіку від зрадницьких елементів. Це велике 

завдання. Ми не можемо вирішувати його виключно 

самостійно, ми повинні домовитися про це з Радянським 

Союзом, Великобританією і Сполученими Штатами. 

Однак, я не сумніваюсь, що відповідна домовленість між 

нами буде досягнута» [4]. Наслідки дали про себе знати 

вже в травні 1945 року. Про це, зокрема, свідчить 

політичне донесення начальнику Політичного 

управління 1-го Українського фронту, генерал-майору 

Яшечкіну, «Про відношення чехословацького населення 

до німців». В ньому, зокрема, відзначається наступне: 

«Зустрічаючи наші передові танки на центральній 

вулиці м. Прага чехи вистроїли велику группу німців, 

попередньо намалювавши на їхніх лобах фашистську 

свастику. При підході танків змусили німців стати на 

коліна, а після цього лягти обличчям донизу»; «На 

східній стороні міста, чехами, в одному з дворів, було 

розстріляно до ста німців. Рострілювали німців 

поодинці, з малокаліберної рушниці»; «В селі Лушка з 

приходом наших частин, чехи вигнали всіх 

проживаючих тут німців (290 чоловік), а залишене ними 

майно конфіскували»; «В місті Рижичани, всі раніше 
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проживаючі тут німці були зігнані в одне місце… після 

цього їх під конвоєм відправили в Німеччину» [5].  

17 травня 1945 року, чехословацькі військові зайняли 

містечко Ляндскрон (в сучасній Чехії – Ланшкроун), де 

протягом трьох днів працював «народний трибунал», 

вироками якого 121 людину розстріляли. Загалом, на 

території Богемії і Моравії, протягом травня 1945 року 

через самосуди і військові трибунали було закатовано, 

повішено і розстріляно близько 20-и тисяч німців.  

Вже 19 травня 1945 року у Празі розпочалась 

публікація так званих «декретів Бенеша», які створили 

законодавчу базу щодо переселеня німецького 

населення з Чехословаччини до американської і 

радянської зон окупації. Ось хроніка цих декретів: 19 

травня – декрет про недійсність переданої власності 

німцям, угорцям, чеським і словацьким 

колабораціоністам під час окупації; 21 травня – декрет 

про конфіскацію сільськогосподарської власності у 

вказаних категорій населення та їхній розподіл між 

чехословаками; 19 червня – декрет про здійснення 

народного правосуддя проти нацистських злочинців і 

чехословацьких колабораціоністів надзвичайними 

народними судами; 20 липня – декрет про заселення 

конфіскованої у німецького населення землі 

слов’янськими фермерами; 2 серпня – декрет про 

позбавлення усіх осіб німецької і угорської 

національності чехословацького громадянства; 25 

жовтня – декрет про конфіскацію всього майна осіб 

німецької та угорської національності, як майна 

ворожого.  

Узаконення практики виселення і пограбування 

німців відбувалося уже по слідам масових акцій, 

здійснених чехами проти німецького населення. Так, у 

ніч з 30 на 31 травня 1945 року все німецьке населення 

міста Брно (німецька назва – Брюн), а також десяти 

розташованих поруч поселень, було вигнане із своїх 

домівок і під конвоєм відправлене у напрямку 

австрійського кордону. В «Брюнському марші смерті» 

брало участь від 27 до 30 тисяч німців. Чехи провели 

депортацію половини довоєнного німецького населення 

міста Брно. Характерно, що спочатку радянська 

адміністрація моравсько-австрійського кордону 

відмовилась пропускати величезні колони німецького 

цивільного населення. Внаслідок цього, колишніх 

мешканців Брно розмістили в концентраційному таборі 

коло Порліце (нині – Погоржеліце). Протягом трьох 

тижнів чехословацькі війська та парамілітарні 

формування знущалися над брюнськими німцями, доки 

радянська адміністрація не врятувала їх і не переправила 

в Австрію. Всього, в ході цієї акції чехами було 

замучено 5200 осіб [6].  

Вже починаючи від 10 травня 1945 року, відносно 

німців було введено ряд дискримінаційних заходів, на 

кшталт тих, які організовувалися німцями щодо євреїв. 

Так, німці було зобов’язані носити на руці пов’язку із 

зображенням свастики або пришивати букву «N» – 

«німець»; всі велосипеди, автомобілі, мотоцикли та 

будь-які засоби транспорту, котрі належали особам 

німецької національності, підлягали конфіскації; німцям 

заборонялось відвідувати публічні місця і ресторани; 

німці підлягали обов’язковій регулярній реєстрації у 

районних органах внутрішніх справ і позбавлялись 

права на свободу пересування країною; за користування 

радіо і телефоном німці підлягали розстрілу; для 

відвідування магазинів німцям відводились окремі 

години; розмови німецькою мовою на вулицях каралися 

смертним вироком; німці позбавлялися права ходити на 

вулицях по тротуарам [7]. 

Від 3 до 7 червня 1945 року чехи проводили 

засідання «народних трибуналів» у містечку 

Постельберг (Постолопрти). За 4 дні, там було 

розстріляно і замучено близько 1 тис. німців. Червень-

серпень 1945 року, на територіях колишнього 

протекторату і Судетської області стали кривавими 

літніми місяцями. Чехословацькі органи внутрішніх 

справ у своїх донесеннях називали антинімецький терор 

«спонтанними акціями відплати». Так, згідно з чеськими 

підрахунками, в Доупові було замучено 24 людини, у 

Тоцові – 32, в Подборжанах – 68. В ході депортації 

німців із Хомутова, було вбито також не менше 150 

чоловік. Протягом 31 травня – 15 червня 1945 року у 

місті Сааз (Жатець) було замучено майже 2 тисячі 

німців. До гибелі цих німців, як і до трибуналу в 

Постельберзі, були причетні бійці 1-ї чехословацької 

дивізії генерала Спанієля. Крім того, серед вбивць була 

велика кількість місцевих чехів, зокрема, нещодавніх 

членів фашистських організацій [8, c. 67]. Не менше 

тисячі німців загинуло під час вигнання всього 

німецького населення з Йодерндорфа (тепер – Крнов) на 

територію Саксонії. 30 червня 1945 року, у 

Векельсдорфі було розстріляно 23 цивільні особи, тоді 

як в Таусі (сучасне Домажліце) чехословацькими 

військовими, при участі місцевих чехів, було замучено 

від 200 до 500 німців. Спеціально для німецького 

населення Острави, було організовано концентраційний 

табір (так званий, «Ханке-табір»), в якому його чеська 

адміністрація знищила до 500 чоловік. Офіційні чеські 

дані про вбивства в Остраві, говорять про 231 

замученого німця [9, c. 88-124]. 

 Протягом червня-липня 1945 року відбулось 

переселення карпатоукраїнських і словацьких німців. 

Однак, у ніч з 18 на 19 червня у моравському містечку 

Прерау (тепер – Пшерів) бійці 17-го піхотного полку 

армійського корпусу генерала Свободи, зупинили потяг 

із депортованими словацькими німцями і розстріляли 

265 чоловік (з них: 120 жінок, 74 дитини). Варто 

зазначити, що командуючий розстрілом, лейтенант 

контррозвідки К. Пазур був арештований радянською 

комендатурою. 

31 липня, після вибуху складу з боєприпасами коло 

міста Усті над Лабою (німецький Ауссіг), відбулись 

масові вбивства і знущання над німцями, яких було 

звинувачено в диверсійній акції. Всього, за даними 

німецьких істориків, було замучено більше 8000 

чоловік [10].  

Наприкінці серпня 1945 року, чехам вдалося 

примусово відселити до Австрії і Баварії більше 900 

тисяч німців. Це викликало негативну реакцію, як з боку 

американської, так і радянської окупаційної 

адміністрацій. Процес депортації величезної кількості 

людей, без забезпечення харчуванням, із наростаючими 

епідеміями, призвів до виникнення гуманітарної 

катастрофи на кордоні Австрії і Чехії. Радянське і 

американське командування висловило чеській стороні 
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жорсткий протест, з вимогою проводити депортацію 

«людяно». Офіційна Прага, в свою чергу, підготувала 

ноту протесту союзникам. Чеська сторона підкреслила, 

що «праведний гнів» чеського населення не закінчиться 

доти, доки останній німець не покине територію ЧСР. 

Пропонувалося надалі переселити ще 2,6 мільйона 

німців [11, c. 217].  

2 серпня 1945 року, в статті ХІІІ рішення, 

узгодженого на Потсдамській конференції, було 

визначено вимогу до нових східноєвропейських держав, 

проводити необхідну депортацію німецького населення 

«гуманними, організованими, впорядкованими 

методами». Контрольна рада союзників узгодила 

необхідність гуманізації процесу депортації. 

Восени 1945 року чехословацьке керівництво було 

змушене реагувати на тиск радянської адміністрації, а 

також на достатньо жорстку позицію американської 

сторони. Проявом такої реакції було урядове 

впорядкування процесу переселення. Вже до січня 1946 

року з території Чехословаччини було депортовано 

майже 1 мільйон 500 тисяч чоловік. З них, за даними 

німецького історика І. Пуста загинуло від 150 до 200 

тисяч чоловік. Кульмінацією геноциду німців у 

Чехословаччині історик також вважає травень-серпень 

1945 року. Однак, починаючи з серпня 1945 року, 

вбивства німців прийняли більш організований характер, 

і стали прерогативою не парамілітарних чи навіть 

військових організацій різного ідеологічного 

спрямування, а саме урядових інститутів внутрішніх 

справ [12].  

Перший товарний потяг з німцями, яким вдалося 

пройти всі фільтраційні процедури, прибув 25 січня 1946 

року на територію, окуповану американськими 

військами. Так, у Фурт з території Богемії була 

доставлена партія у 5 тис. осіб. Отож, з 25 січня 1946 

року на баварські залізничні станції товарними поїздами 

доставлялося не менше 4500-5000 німців за день. Таким 

чином, в місяць до Баварії перевозилось не менше 140 

тисяч чоловік.  

Депортація німців в окуповану Німеччину породила і 

такий малодосліджений феномен, як німецько-чеські 

прикордонні конфлікти. При цьому, вони носили як 

етнічний, так і відверто кримінальний характер. 

Депортовані німці, головним чином із Судетської 

області, враховуючи низький рівень заселення чехами 

покинутих ними містечок, сіл, здійснювали «вилазки» 

через кордон на свої колишні землі з метою забрати 

залишене майно. Враховуючи, що воно рідко 

залишалось на своєму попередньому місці, такі вилазки 

перетворювались у грабіжницькі напади на прикордонні 

родинм чеських переселенців. Невеликі групи німців 

убивали чехословацьких прикордонників, грабували 

чехів. Аналізуючи донесення чехословацьких 

прикордонників за грудень 1945 – грудень 1946 років, 

ми можемо цілком впевнено зазначити, що цей феномен 

був достатньо поширений. Отже, ми можемо говорити 

про переростання, на певному етапі та в деяких місцях, 

геноциду і депортації німців у справжній чесько-

німецький етнічний прикордонний конфлікт. Розвиток 

цього конфлікту визначався постійною напругою і 

відсутністю достатньої кількості чеських переселенців 

для організованої відсічі німцям. У 1946 році сутички 

найбільшого апогею досягли на кордоні Австрії і 

Моравії. Так, 6-7 вересня відбувся справжній бій між 

озброєною групою судетських німців (до 200 осіб) і 

чехословацькою прикордонною заставою. Практично всі 

учасники цієї групи були колишніми жителями міста 

Шосенбург. Саме воно і стало метою їхнього нападу. 

Нові чеські оселі були розграбовані. Прикордонники 

близько доби намагались безрезультатно вибити 

судетських німців із Шосенбурга. В результаті, німці 

самостійно відступили на австрійську територію 7 

вересня.  

Зупинити прикордонне насильство повністю вдалось 

лише в 1948-1950-му роках спільними зусиллями 

радянських, американських і чехословацьких військ. 

Німців переміщали вглиб Баварії, Саксонії, Австрії та 

організовували рівномірне розміщення переселенців. 

Станом, на 1950 рік, коли вже були утворені ФРН і НДР, 

на території кожної німецької провінції відсоток 

депортованих зі східних земель німців не опускався 

нижче 20%. 

У грудні 1946 – січні 1947 років, головна операція з 

депортації німців чехословацькою владою, була 

завершена [13, c. 96-114]. В свою чергу, з 1947 по 1950 

роки було депортовано ще 50-100 тисяч осіб – останні 

чехословацькі німці. На території Австрії, Баварії і 

Саксонії опинилося від 3 100 000 до 3 300 000 

німців [14]. На думку німецького дослідника, Пітера 

Хедрука, вимушеними переселенцями стали не менше 3 

мільйонів осіб [15]. Ця цифра повністю співвідноситься 

з матеріалами спеціалізованої західнонімецької Наукової 

комісії. Макс Гастінгс (англійський військовий історик) і 

німецький вчений Клаус Нордбрух, пишуть про 3 

мільйони 250 тисяч чоловік, що, однак, перевищує всю 

офіційну довоєнну кількість німців у ЧСР. Читаючи їхні 

праці, цілком можна припустити, що мова йде також і 

про змішані німецько-чеські родини. Кількість 

знищених та виселених фольксдойче і досі не 

порахована. Їхнє число цілком могло досягнути і 200 

тисяч чоловік [16].  

Що ж стосується офіційних чеських даних, то 

вважається, що протягом 1945-1947 років було 

депортовано близько 3 мільйонів 100 тисяч німців. 

Кількість жертв геноциду німців, масових етнічних 

чисток 1945-1946 років склала 18 816 осіб, з яких вбито 

– 5 596, вчинили самогубство – 3 411, загинули в 

концентраційних і фільтраційних таборах – 6 615, під 

час транспортування і одразу після цієї процедури 

померло відповідно 1481 і 705 чоловік, під час спроби 

втекти було вбито 629 німців. Також «по невідомим 

причинам» загинуло ще 379 осіб [17]. Чеські дані 

наштовхуються на радикально відмінні підрахунки 

західнонімецької Наукової комісії, матеріали сучасних 

судетсько-німецьких організацій Баварії і Австрії, а 

також на самостійні дослідження окремих істориків [18]. 

Так, зазначається, що лише в травні 1945 року було 

знищено близько 20 тисяч цивільних німців. Якщо 

помножити цю цифру на три літні місяці кривавої 

кульмінації «відплатних акцій» по всій території Богемії, 

Моравії і Судетенланду, найбільш відомі приклади яких 

також були нами описані вище, то отримаємо ще 60 

тисяч чоловік. Цей результат корелюється з найбільш 

скромними австро-німецькими дослідженнями, згідно з 
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якими, протягом травня-серпня 1945 року було замучено 

і страчено близько 50 тисяч представників німецького 

цивільного населення Чехословаччини.  

Крім цього, в процесі активної фази депортації 

німців, «загубилося» до 200 тисяч чоловік. Згідно з 

висновками Наукової комісії ФРН, ці люди вважаються 

загиблими. Їхня точна кількість так і не підрахована. Так 

само, немає точного етнодемографічного аналізу з 

приводу точної статистики довоєнного німецького 

населення в Чехословаччині.  

Висновки. Загальну кількість жертв депортації, на 

наш погляд, можна тлумачити вузько і широко. При 

застосуванні «вузького» підходу, сукупна кількість 

загиблих німців досягає 150 тисяч чоловік (вбиті і 

замучені цивільні, мирні німці). Цифра в 200-250 тисяч 

жертв депортації виникає внаслідок широкого підходу 

до проблематики. Вона об’єднує як цивільних німців, 

так і колишніх солдат вермахту, політичних активістів і 

діячів, представників адміністрації Судетенланду і 

протекторату, службовців поліції, величезну кількість 

ніким не зафіксованих жертв у середовищі мішаних 

сімей і богемсько-моравських фольксдойче.  

Отож, розглядаючи процес депортації німецького 

населення з території Чехословаччини, ми можемо 

напевно стверджувати про виселення не менше 3-х 

мільйонів автохтонних німців і вбивство під час цієї 

акції не менше 150 тисяч чоловік. Ось і підтвердження 

нашої тези, висловленої на початку дослідження, про 

трактування цієї сторінки німецько-чеської історії як 

повномасштабного геноциду, організованого з подачі 

нової чехословацької влади, передусім проти корінного 

німецького населення. Цей геноцид мав також чіткі 

ознаки етноциду і характеризувався використанням як 

всього особового складу чехословацьких збройних сил, 

так і колишніх чеських фашистських організацій доби 

протекторату. 
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Постановка проблеми. Забезпечення конкуренто-

спроможності сільськогосподарського землекористу-

вання є цільовою функцією, справляючись на яку 

приймаються заходи щодо зростання рівня ефективного 

використання земельних ресурсів, підвищення 

продуктивності аграрного сектора економіки, досягаючи 

на цій основі повного задоволення інтересів громадян 

України. 

На жаль, стратегія економічних трансформацій у 

землекористуванні не спроможна була виробити 

більшістю сільськогосподарських підприємств власних 

конкурентних стратегій на внутрішньому і зовнішньому 

ринках, через що багато з них залишились аутсайдерами 

в системі економічного розвитку. За несприятливих 

умов розвитку національної економіки реакція 

вітчизняних суб’єктів господарювання на землі 

спрацювала не на розбудову конкурентних переваг, не 

на розвиток якісно нового стану сільськогосподарського 

землекористування та економічної системи в цілому, а 

на згортання виробництва, що призвело до дестабілізації 

аграрного сектора економіки, деградації навколишнього 

природного середовища, зумовленої антропогенно-

трансформованими екосистемами та ін. 

Як показує досвід, ланкою нестійкості 

сільськогосподарського землекористування є 

неефективність всього поля інституціональної 

організації людської діяльності на землі, яка враховує 

соціальні, політичні, демографічні, психологічні, 

культурні, релігійні та інші, пануючі у суспільстві 

цінності. Тобто мова йде про те, що економічний 

розвиток не може відбуватися сам по собі, а повинен 

розглядались як системне явище з урахуванням 

інституційного механізму – норм, правил, традицій, 

етичних, естетичних, духовних цінностей, рівня 

свідомості, патріотизму та ін. 

Більше того, нині в Україні створено велику кількість 

суб’єктів господарювання на землі, які вступають в 

економічні зв’язки між собою, для реалізації яких 

необхідні відповідні інститути, норми і правила, 

завданням яких є регулювання процесу їх 

функціонування і взаємодії. Тому переосмислення ролі і 

значення інституційного підходу в системі економічного 

розвитку аграрного сектора, в тому числі 

сільськогосподарського землекористування і являє 

собою актуальність даного дослідження. 

Теорія і практика розвитку сільськогосподарського 

землекористування довгий час розвивалася як 

відгалуження загальної економічної теорії, яка 

неспроможна розв’язати вузлові питання раціонального 

використання і охорони земель. Моделі розвитку 

землекористування не могли пояснити низьку його 

ефективність, відсутність очікуваних позитивних 

структурно-інноваційних зрушень в аграрному секторі 

економіки, девальвацію чинників еколого-економічного 

зростання, непрогнозованість розвитку ситуації на ринку 

та в економіці, в цілому. 

Методологія раціонального використання і охорони 

земель, яка ґрунтувалась на положеннях вітчизняних і 

зарубіжних вчених – економістів, землевпорядників та 

ін. вже не задовольняє вимогам часу і є неадекватною 

щодо побудови конкурентної стратегії 

сільськогосподарського землекористування. Тому 

необхідно позбутись спрощеної уяви про ефективність і 

темпи зростання конкурентних переваг 

землекористування, створеної лідерами земельної 

реформи. Причому, необхідно відійти від запозичення і 

тиражування абстрактних положень, що містяться у 

зарубіжній науці. Вітчизняна наука повинна знайти свої 

джерела формування конкурентоспроможного 

землекористування, використовуючи міцний історичний 

досвід, міцний методологічний фундамент, 

використовуючи все найкраще світової економічної 

думки. 

Пошук шляхів розв’язання згадуваної проблеми 

привів авторів до логічного висновку щодо необхідної 

розбудови нової моделі, теорії та концепції, які б 

ґрунтувались на процесах інституціоналізації 

економічних і земельних відносин як чинника 

прогресивних змін у сільськогосподарському 

землекористуванні.  

У статті проведено дослідження інституціонального механізму розвитку конкурентоспроможного 

сільськогосподарського землекористування. Обгрунтовано, що використання досягнень інституціональної 

теорії і практики є головною передумовою формування привабливого інвестиційно –  інноваційного клімату в 

аграрному секторі економіки, посилення конкурентних позицій сільськогосподарського землекористування на 

європейському і світових ринках, реалізації потужного інтелектуального потенціалу, який визначає 

ефективність землекористування, засновану на унікальних можливостях людини, її потреб і мотивації. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, інститути, інституціоналізація, інституційне середовище, 

сільськогосподарське землекористування, законодавство, управління земельними ресурсами, функції. 
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Відповідно до уявлення про формування 

конкурентостроможного сільськогосподарського 

землекористування автори вказують на необхідність 

поглибленого дослідження нових змістовних трактовок, 

свіжих ідей і підходів щодо його інституціоналізації як 

системного явища, здатного розв’язати суперечності, що 

проявляються у землекористуванні. Без цього не 

вдасться розв’язати насущні завдання стійкого 

економічного зростання економіки аграрного сектора, 

продемонструвати помітне поліпшення показників 

макроекономічного середовища, створити розвинуту 

теорію формування конкурентоспроможного 

сільськогосподарського землекористування. 

Мета роботи – розробити методологічні підходи 

щодо розвитку процесу інституціоналізації 

сільськогосподарського землекористування. 

Виклад основного матеріалу. Вирішальна роль у 

стратегії економічної трансформації 

сільськогосподарського землекористування, що 

забезпечує ринковий успіх у конкурентній боротьбі на 

міжнародній арені належить інституціональному 

чиннику, «якісні рушії якого формуються в процесі 

інституціоналізації економічних відносин – органічної 

складової суспільного розвитку» [1, с. 3]. 

Досвід країн, що домінують на ринку 

сільськогосподарської продукції доводить, що найбільш 

ефективне використання сільськогосподарських угідь, 

охорона їх від негативних антропо-техногенних виливів 

формується не лише завдяки таких факторів 

виробництва як земля, праця і капітал, але і завдяки 

середовища з високим рівнем розвитку інституційної 

структури ринкової економіки з урахуванням норм і 

правил суспільного життя, традиційних цінностей, 

ставлення людини до природи, її менталітету, рівня 

екологічної освіти і виховання, духовних та естетичних 

цінностей та ін.  

Тобто мова йде про те, що відповідний рівень 

розвитку ефективного сільськогосподарського 

землекористування може бути досягнений лише у межах 

адекватного інституційного середовища. Відповідно до 

цього автори вважають, що без інституційної реформи, 

без врахування її синергетичного впливу, орієнтованого 

на досягнення поставленої мети будь – якої реформи, в 

тому числі у вітчизняному сільськогосподарському 

землекористування отримають поразку. Це дає підстави 

вважати, що сучасній економіці землекористування все 

важче обійтись без поля інституційних сил, які являють 

собою широкий спектр взаємодій із зовнішнім 

середовищем. 

Як зазначає О.В. Іншаков [2, с. 87-87] «взамін 

традиційних для основного плину економічної теорії 

уяви про ринкову економіку як «пустим» проектом – 

вмістилищем автономних мікроагентів (своєрідних 

«амеб», які реагують на зміну коньюнктури попиту і 

пропозицій таким чином, щоб максимізувати власний 

прибуток) прийшли інші концепції, в яких головну роль 

відіграють соціальні та економічні інститути, різного 

роду інтеграційні зв’язки, системи довіри і 

кооперацій…». 

У світлі нових теоретичних концепцій розвитку 

економічної теорії «останнім часом все більше уваги 

приділяється інституціональним чинникам економічного 

розвитку, в результаті чого теорія інституціоналізму не 

тільки внесла багато чого нового в загальну економічну 

теорію, але й одночасно багато що в ній піддала сумніву 

і навіть зруйнувала…» [1, с. 14]. Адже важко заперечити 

той факт, що багато вчинків людини базуються на 

підсвідомих рефлексах, що не вписуються в рамки 

законів раціонального вибору, в результаті чого 

заперечується думка про раціональну поведінку людини, 

яка знаходилась в основі економічної науки минулих 

століть. 

Виходячи з того, що нині ідеї інституціоналізму 

пронизують усі сфери життя людини і суспільства, 

необхідно подолати вузько дисциплінарний підхід до 

вивчення процесів використання земельних ресурсів. На 

шляху до формування конкурентоспроможного 

сільськогосподарського землекористування необхідно 

активізувати наукові дослідження в рамках всього блоку 

суспільних наук – економіка, соціологія, психологія, 

політологія, юриспруденція, історія, культурологія та ін. 

Іншаков О. В. [2, с. 29], посилаючись на Г. Беккера 

відзначає, що «економічний підхід унікальний по своїй 

потужності, оскільки він здатний інтегрувати багатство 

різноманітних форм людської поведінки», а тому його 

важко відрізнити від соціологічного, психологічного, 

антропологічного, політичного і навіть генетичного 

підходів, що дозволяє ефективно використовувати 

методи економічного для вивчення широкого кола 

проблем, які традиційно є об’єктами дослідження 

соціології, політології та інших наукових дисциплін. 

Зазначене висловлювання свідчить, що «економічної 

людини» у чистому вигляді не буває. Тут повністю 

правий О. Іншаков, що економічна людина – це «не 

більш, ніж абстракція, оскільки людей, що повністю 

відповідають критеріям такої моделі… практично не 

існує» [2, с. 32]. 

Із вищевикладеного ми переконуємося, що ідея 

сталого розвитку сільськогосподарського земле-

користування в Україні не відбулася через відсутність 

інституційних передумов, які являють собою певним 

чином структуровані формальні і неформальні правила 

та механізми, що забезпечують їх дотримання. 

В першу чергу мова йде про те, що повною мірою не 

задіяний потенціал економічних, демографічних, 

соціальних, політико-правових, освітніх, культурних 

інститутів, інститутів природного середовища, 

інноваційного потенціалу, ринку землі та ринковаї 

інфраструктури, управління і регулювання процесом 

використання землі, ставлення людини до природи, 

звичок, етичних традицій, професіоналізму, системи 

стандартів, які приймають саму безпосередню участь у 

формуванні земельних відносин, процесах використання 

землі, «створюють можливості для упорядкування 

думок, очікувань і дій [3, с. 12], забезпечують умови 

життєдіяльності соціуму, який ставить перед собою 

певні цілі, заснованих на принципах взаємного балансу 

інтересів у системі відносин соціального оточення у 

рамках тих чи інших суспільних відносин чи інститутів. 

Тобто мова йде про те, що рівень ефективності 

використання і охорони землі у сільському господарстві 

формується оточуючим інституціональним 

середовищем. 
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Важливо відзначити, що інститути і ринкові 

відносини у сфері використання і охорони земель 

доповнюються одне одним і розрізнено між собою не 

можуть функціонувати, перебуваючи в системі прямих і 

зворотних зв’язків. 

Фактом, що засвідчує підвищенний інтерес до 

інституційної теорії є та обставина, що «все частіше 

об’єктом прикладення інститутів стають ті чи інші 

аспекти економічної діяльності – підприємства, держава, 

домогосподарства, окремі суб’єкти чи суспільство в 

цілому» [4, с. 60].  

Проте треба зазначити, що проблеми 

інституціоналізації в економічній та спеціальній 

літературі не отримали належної уваги, хоча можна 

навести праці, де вони у загальному вигляді 

розглядаються. 

Так, Івашина О.Ф. [1, с. 38], посилаючись на Дж. 

Ходжсона відзначає, що інститути – це «не просто 

організаційні структури, це нормативні моделі, які 

визначають, що в даному суспільстві вважається 

обов’язковим, заданим або очікуваним способом дії та 

соціальних взаємовідносин. 

Олійник А.І. [5, с. 27-28] підкреслює, що «інститути 

пояснюються через ті функції, які вони виконують у 

відтворенні економічних відносин на макрорівні. Інші 

економісти [2, с. 41] відзначають, що інститути являють 

собою певним чином структуровані організаційні 

системи, створені для виконання чітко сформульованих 

цілей, що функціонують на основі деяких принципів і 

правил. 

Ерзнкян Б. А. [4, с. 37] розглядає інститути як 

«правила гри», що включають як закони і конструкції, 

так і договори, кодекси поведінки, а також фактори 

примусу, що структурують їх взаємодію. 

При цьому, суб’єктами взаємодії інститутів виступає 

людина, державні і громадські організації, підприємці, 

забезпечені відповідними матеріальними засобами. 

Далі, кожному з інститутів відповідає характерний 

йому склад інституцій у формі загальновизнаних норм 

поведінки, законів, правил, звичаїв, традицій, що 

«дозволяють структурувати взаємовідносини між 

суспільством, особами, господарюючим індивідом, що 

створює сталий комплекс значущих і контекстійно 

зв’язаних ролей в організації, як стійкій системі членів 

суспільства [2, с. 326]. 

Іншими словами, сукупність однорідних змістовних 

інституцій утворює інститут, а інституція, що набула 

структуру стає органом. Тобто інститут це узагальнений 

образ реального різноманіття інституцій, який логічно 

можна представити формалізованим виразом: 

І = f (А, В, С, Д, Е…n) 

Фактично, коли йдеться про Держземагенство 

України як інститут, то останнє організовує і реалізує 

комплекс таких інституцій: 

– приймає участь у формуванні та реалізації 

державної політики у галузі земельних відносин, 

координує роботу з проведення земельної реформи; 

– розробляє та приймає участь у реалізації 

загальнодержавних і регіональних програм 

використання і охорони земель; 

– здійснює державний контроль за дотримання 

земельного законодавства; 

– приймає участь у формуванні інвестиційної 

політики, розробляє заходи щодо розвитку ринку землі 

тощо. 

Крім того, воно організовує співробітництво з 

науковими установами та організаціями, іноземними 

державами, притягує до дисциплінарної 

відповідальності керівників місцевих державних органів 

земельних ресурсів тощо. 

Інститут землеустрою реалізує інституції шляхом: 

– встановлення на місцевості меж адміністративно 

територіальних утворень, землеволодінь і 

землекористувань; 

– розробку загальнодержавної і регіональних 

програм використання і охорони земель; 

– складання схем землеустрою, розроблення техніко-

економічного обґрунтування використання та охорони 

земель; 

– обґрунтування встановлення меж територій з 

особливими природоохоронними, рекреаційними і 

заповідними режимами; 

– складання проектів впорядкування існуючих 

землеволодінь і землекористувань та створення нових; 

– складання проектів відведення земельних ділянок; 

– складання проектів землеустрою, що забезпечують 

еколого-економічне обґрунтування сівозмін, 

упорядкування угідь та ін. 

Інститут права власності на землю громадян 

реалізовує наступні інституції: 

– прибання за договором купівлі продажу, дарування, 

міни, іншими цивільно-правовими угодами; 

– безоплатної передачі із земель державної і 

комунальної власності; 

– приватизація земельних ділянок, що були раніше 

надані їм у користування; 

– прийняття спадщини; 

– виділення в натурі (на місцевості / належної їм 

земельної частки(паю). 

Інститут державного земельного кадастру реалізовує 

такі інституції, як кадастрове зонування, кадастрові 

зйомки, бонітування грунтів, економічну оцінку земель, 

грошову оцінку земельних ділянок, державну 

реєстрацію земельних ділянок та облік кількості і якості 

земель. 

Інститути судових органів влади реалізовують такі 

інституції: 

– забезпечують захист конституційних основ, 

порушених внаслідок недотримання земельного 

законодавства; 

– здійснюють правосуддя у справах про 

правопорушення і охорони земель; 

– забезпечують судовий захист громадян і 

юридичних осіб, земельні права яких були порушені і ін. 

В цілому треба відзначити, що соціально-

економічний простір сільськогосподарського 

землекористування наповнений безліччю інститутів, які 

видозмінюються на певному відрізку часу або навіть 

відмирають. Власне, за словами О. В. Іншакова [2, с.73] 

інститути створюються для розв’язання конкретних 

проблем буття, завдяки генеруванню необхідних правил. 

Проте інститути як засіб досягнення оптимальних 

параметрів розвитку сільськогосподарського 

землекористування, через недостатньо розроблену 
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теоретико-методологічну базу, не задовольняє суб’єктів 

економічних відносин. Тому, як справедливо, на нашу 

думку, відзначає О. В. Іншаков [2, с.92] інститути 

потрібно вирощувати у контексті оптимальної 

ієрархічної структури, шоб забезпечити належну 

ефективність управління землекористуванням. 

Важливо відзначити, що специфічною рисою 

інститутів є поділ їх на формальні і неформальні норми. 

Так, формальні інститути відображають структуризацію 

діяльності індивідів, організацій, взаємовідносин між 

ними, виконують приписуючи, дозвільну, заборонну і 

обмежувальну функції, «виступаючи умовою 

раціональної поведінки індивіда» [2, с. 167]. 

Неформальні інститути являють собою звички, традиції, 

нормально-етичні цінності, рівень свідомості тощо, 

асоціюючись як правило з ірраціональною моделлю. 

Доречно у зв’язку з цим навести слова С. Г. Кірдіна [6, 

с. 11-18] щодо того, що «інститути проявляються, 

реалізуються як на формальному рівні – у вигляді 

конституції, законодавства, правового регулювання та 

ін., так і в нефоррмальній сфері – як норми поведінки, 

звичаї, традиції, історично усталені системи цінностей 

тощо». Розглянуту структуру інституціоналізації 

сільськогосподарського землекористування наочно 

можна навести за допомогою рис. 1. 

 
Рис.1. – Модель інституційних взаємовпливів на 

процес землекористування 
 

При цьому важливо зрозуміти, що неформальні 

інституції можуть еволюціонувати у формальні, 

закріпившись у форму законів, наказів, Указів, правил, 

інструкцій тощо. 

Наприклад, рівень свідомості суспільства, як один з 

атрибутів неформальних інститутів, про збереження і 

відтворення родючості грунтів стали підставою 

ухвалення закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення 

родючості грунтів» від 4 червня 2009 року та «Порядку 

розробки проектів землеустрою, що забезпечують 

еколого-економічне обґрунтування сівозмін та 

впорядкування угідь». Крім того, 11.02.2010 року було 

ухвалено постанову Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження нормативів оптимального співвідношення 

культур у сівозмінах в різних природно-

сільськогосподарських регіонах», сформульованих у 

вигляді формальних норм поведінки. 

Історичні традиції приватної власності на землю, 

права оренди землі закріпили їх у формі писаних правил 

– Земельному кодексі України, законі України «Про 

оренду землі» та інших нормативно-правових 

документах. 

Дальше, на півдні України однією з умов підвищення 

продуктивності орних земель є меліорація і беззмінний 

мінімальний обробіток грунту. Уряд, щоб закріпити, ці 

поведінкові тенденції всебічно може намагатися надати 

даній інституції формальний статус, а саме – закріпити 

офіційні норми і правила використання орних земель 

півдня України. Але можуть бути випадки коли 

неформальна інституція досить поширена за аналогією з 

нормою поведінки, то процедура закріплення 

альтернативної формальної функції може і не призвести 

до її масового використання. 

Треба зазначити, що інституціональні норми можуть 

носити і революційний характер, суть якого полягає в 

тому, що формальні інституції, що не довели свою 

ефективність можуть бути замінені імпортними 

інституціями. Наприклад, в умовах вираженого рельефу 

проект землеустрою розроблений без врахування 

рельефу, грунтовою покриву може виявитись екологічно 

непридатним для подальшої його реалізації у 

виробництво. Щоб вийти із тупікової ситуації 

інституціонального розвитку може бути запропонований 

проект розроблений на засадах контурно-меліоративної 

організації території, методологія розробки якого ще 

раніше зарекомендувала себе у досягненні позитивних 

результатів. 

З цього випливає, що інститути являють собою 

фактор розвитку ефективного землекористування, є  

інструментами механізму його 

конкурентоспроможності. Але мотиви суб’єктів 

господарювання на землі, їх інтереси і прагнення часто 

можуть суперечити інститутам і навіть можуть бути 

протилежними. 

Наприклад, порушення формальних правил через 

недотриманя окремих статей Земельного кодексу, 

законів «Про охорону земель», «Про землеустрій» та ін. 

як інститутів права призводить до погіршення 

властивостей грунтового покриву, загострення відносин 

між владою та фізичними чи юридичними особами, що 

користуються благами землі. 

При всій важливості формальних правил суб’єкти 

господарювання на землі часто їх ігнорують, 

принижуючи їх роль і значення. Це пояснюється, 

насамперед широкою інституціоналізацією 

неформальних правил, в результаті чого суб’єкти 

господарювання на землі задовольняють свої інтереси в 

обхід формальним правилам. Наприклад, щоб відійти від 

сплати податкових та інших платежів орендарі часто 
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вдаються до факту отримання земельних ділянок в 

оренду без заключення з орендодавцем договору про 

оренду землі, який є законною підставою для 

справляння податку за землю. Крім того, неформальні 

правила підсилюються недовірою людей до влади, 

нестабільністю соціально-економічних процесів в країні 

та її регіонах. Наприклад, непрозорість законодавства, 

невизначеність політичного курсу держави, висока 

корумпованість владних структур обмежили 

інвестиційні потоки у розвиток сільськогосподарського 

землекористування, збереження і відтворення родючості 

грунту та ін. 

Очевидно, що така практика, яка зумовлена 

нестабільними умовами в країні, ще більш посилює 

дестабілізацію в аграрному секторі економіки, і 

землекористуванні, зокрема, обмежує можливості 

орендаря отримати державні гарантії, фінансово-

матеріальну підтримку з боку держави та ін. і неминуче 

призведе до соціально-історичних конфліктів. 

Але у процесі свого пристосування до 

навколишнього середовища суб’єкти господарювання на 

землі починають осмислювати гармонізацію 

формальних інститутів, які дозволяють урівноважити 

процеси практичної діяльності людей на землі. 

У зв’язку з цим, посилаючись на думку Дж. 

Ходжсона, Н. Флігстіна, зазначимо, що «інститути 

одночасно і накладають обмеження на поведінку, і 

розширяють його можливості». Однак при таких 

обмеженнях можуть бути створені умови для відкриття 

нових можливості, які б при відсутності цих обмежень 

вони б не могли існувати. 

Наприклад, фізична особа, яка немає права на 

отримання у приватну власність земельну частину (пай), 

– може отримати необхідну для себе площу землі в 

оренду. Тобто, з одного боку накладено обмеження на 

отримання у приватну власність, наприклад, 5 га землі, а 

з іншого боку відкрито можливостей для отримання 100 

га землі на правах оренди, що розширить можливості 

суб’єкта господарювання отримання величини його 

доходу завдяки масштабності виробництва. 

Висновки. Отже, необхідною передумовою 

формування конкурентоспроможного сільсько-

господарського землекористування є створення сучасної 

теоретичної та методологічної основи інституційного 

середовища, тобто відповідного інституційного 

механізму, який би закріплював необхідні норми, 

правила, традиції та інші цінності, що існують у 

суспільстві, орієнтовані на створення та існування умов 

для системного розвитку соціально-економічних, 

екологічних процесів у землекористуванні, проведення 

професійної діяльності з його фінансування, управління, 

регулювання та ін. 

Традиційна орієнтація землекористування, яка 

ґрунтується лише на формальних інститутах вимагає 

свого переосмислення, оскільки у значній мірі суб’єкти 

господарювання на землі свої дії чинять на підсвідомих 

рефлексах, які ніяк не можуть описатися нормами чи 

правилами. 

Інституціональні структури слід розглядати не 

відокремлено, а триєдино: інститути – як організація 

(вищі та центральні органи виконавчої влади з питань 

земельних ресурсів, інститути землеустрою, земельні 

банки, сільськогосподарські підприємства, приватні 

фірми тощо); інститути – як норми і правила та 

неформальні інститути, що забезпечує синергетичний 

ефект інституціональної трансформації у процесі 

економічного розвитку. 

Без таких трансформацій неможливі якісні зміни в 

організації та управлінні сільськогосподарським 

землекористуванням, тобто нині потрібно назавжди 

відмовитись від радянської схеми господарювання, за 

якої економічної агенти «зрослися» з тими нормами і 

правилами, до яких вони пристосовувалися за багато 

років господарської діяльності. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 

ІНТЕГРАЛЬНИМ ПІДХОДОМ 
 
 
 
 
 
 
 

Постановка проблеми: Дослідження та оцінка 

ефективності підприємства є актуальною та поширеною 

проблемою сучасної економічної науки. Тому, існуюча 

різноманітність методів оцінки ефективності постійно 

поповнюється новими, адаптованими як до змін умов 

функціонування, так і сфер діяльності підприємств. 

Одним із методів оцінки є інтегральний, який 

передбачає побудову єдиного інтегрального показника, 

що дає змогу об’єднати багато різних за назвами, 

одиницями виміру, значущістю та іншими 

характеристиками чинників, з метою ухвалення 

остаточного управлінського рішення щодо подальшої 

діяльності підприємства. Існує багато алгоритмів 

побудови таких показників для оцінки ефективності 

діяльності підприємства, але ще й досі пошуки з даного 

напряму залишаються актуальними. 

Вивчення теоретичних та прикладних аспектів 

ефективності свідчить про існування великої кількості 

підходів до її оцінки. Деякі автори, такі як: І.М. Бойчик, 

І.Я. Кац, П.С. Харів, М.І. Хопчан, А.В. Шегда 

приділяють увагу методиці визначення ефективності 

окремих напрямів діяльності підприємства. 

М.І. Баканов, З.Б. Барнгольц, М.Г. Грещак, Д.Г. Заруба, 

А.Н. Катаєв, В.М. Колот, В.Д. Новодворський, 

С.Ф. Покропивний, А.П. Наливайко, Н.А. Русак, 

Р.С. Сайфулін, В.К. Черник, А.Н. Хорін, А.Д. Шеремет 

пропонують системи показників ефективності діяльності 

за певними групами, кожна з яких включає низку 

конкретних абсолютних чи відносних показників, що 

характеризують ефективність використання окремих 

видів ресурсів або загальну ефективність 

господарювання на базі узагальнюючих показників.  

Безпосередньо розробкою інтегральних показників 

оцінки ефективності підприємств займалися 

Н.О. Власова, Т.П. Анисимовець, Л.І. Кравченко, 

Н.М. Рущишін та багато інших. 

Мета роботи – визначення основних засад щодо 

оцінки ефективності діяльності підприємства за 

інтегральним підходом. 

Виклад основного матеріалу. Як показує аналіз 

літературних джерел одним з напрямів вирішення 

проблеми оцінки ефективності господарсько-фінансової 

діяльності є визначення та використання комплексних 

інтегральних показників ефективності, які агрегують у 

своєму складі в якості елементів відповідні часткові 

показники. 

Термін «інтегральний» передбачає об’єднання, 

унаслідок чого з’являються нові якості та ознаки. 

Інтегральна оцінка в багатьох випадках визначається як 

єдина можлива, оскільки внаслідок проведення різних 

видів аналізу отримуються великі масиви різнопланової 

інформації, оцінка якої в сукупності досить 

проблематична, а побудова єдиного інтегрального 

показника дає можливість ураховувати вплив 

різноманітних чинників на економічні процеси. 

Переваги інтегрального методу оцінки ефективності 

діяльності підприємства полягають у тому, що він дає 

змогу усунути неоднозначність оцінки впливу чинників і 

отримати найбільш точний результат. До того ж, 

моделювання інтегрального показника припускає 

дослідження системи показників, що лежать в основі 

оцінки, а висновки, отримані на базі інтегрального 

показника, хоча і мають орієнтований характер, 

виконують допоміжну роль визначення характеру змін у 

результатах господарської та фінансової діяльності 

підприємства. 

Певною перевагою інтегрального методу оцінки 

ефективності господарської діяльності підприємства є 

простота розрахунків, доступність інформації, 

можливість однозначної інтерпретації отриманих 

результатів.  

Серед недоліків, які істотно обмежують сферу його 

застосування, виділяють такі:  

– складність установлення рівня значущості 

показників, які включені до інтегрального показника 

ефективності;  

– статичність оцінки та вірогідність результату 

протягом певного періоду часу. 

Виходячи з указаних обмежень та враховуючи 

необхідність взаємозв’язку результатів господарської 

діяльності підприємства, необхідним є під час розробки 

інтегрального показника ефективності врахування 

одночасно декількох комплексних показників, які 

характеризують окремі сторони діяльності підприємства. 

Ефективність господарської діяльності 

відображається через зв’язки між ефективністю 

використання ресурсів та ефективністю отриманих від 

неї результатів. Таким чином, для її оцінки за 

інтегральним методом необхідно розрахувати наступні 

інтегральні показники ефективності використання: 

основних засобів, фонду оплати праці, матеріальних 

ресурсів, поточних витрат. 

У статті визначені основні засади оцінки ефективності діяльності підприємства за інтегральним 

підходом, досліджено систему показників оцінки та методичні положення даного оцінювання  

Ключові слова: ефективність, оцінка, інтегральний метод, інтегральний показник 
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На прикладі даних діяльності колективного 

підприємства «Лисичанський завод залізобетонних 

виробів» проведемо оцінку ефективності його діяльності 

за інтегральним підходом.  

Показники віддачі та рентабельності основних 

засобів характеризують ефективність використання 

основних засобів з різних боків, а так як напрямки їх 

динамічного розвитку за один і той же період можуть 

бути різними, тому для загальної оцінки економічної 

ефективності використання основних засобів необхідно 

розрахувати інтегральний показник (JОЗ). 

Інтегральний показник розраховується за наступною 

формулою: 

JОЗ = РФ  ,   (1) 

де Ф – віддача основних засобів; 

 Р – рентабельність основних засобів. 

 

JОЗ 2012 = ;28,1)55,0(2,96   

 

JОЗ 2013 = ;83,0)44,0(1,55   

 

JОЗ 2014 = .62,0)33,0(1,15   

 

Загальні показники ефективності та розрахунок 

інтегрального показника використання основних засобів 

представлені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Загальні показники ефективності та розрахунок інтегрального показника використання основних 

засобів 

 

Показник 2012 рік 2013 рік 2014 рік 

Відхилення  

2014 року, абс.,(±), від: 

Темп зростання  

2014 року, %,  

від: 

2012 року 2013 року 2012 року 2013 року 

1 Віддача основних засобів, 

грн. 
2,96 1,55 1,15 -1,81 -0,40 38,85 74,19 

2 Фондомісткість основних 

засобів, грн. 
0,34 0,65 0,87 0,53 0,22 256,88 133,85 

3 Фондоозброє-ність праці 

одного працівника,  

тис.грн./осіб 

46,32 49,20 54,03 7,71 4,83 116,65 109,82 

4 Технічна озброєність праці 

одного працівника,  

тис.грн./осіб 

16,02 15,45 15,65 -0,37 0,2 103,93 101,29 

5 Рентабельність (збитковість) 

основних засобів, грн. 
-0,55 -0,44 -0,33 0,22 0,10 60,0 75,0 

6 Інтегральний показник 

використання основних засобів 
-1,28 -0,83 -0,62 0,66 0,21 48,44 74,7 

 

Як видно з даних таблиці 1, простежується стійка 

тенденція до зниження ефективності використання 

основних засобів за аналізований період. Розрахований 

інтегральний показник використання основних засобів 

змінюється з (-1,28) пункту у 2012 році до (-0,62) пункту 

у 2014 році. 

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів 

виконується з розрахунком наступних показників: 

коефіцієнта стимулювання виручки 

(зарплатовіддача) (Ксв), який характеризує обсяг чистого 

доходу (виручки) від реалізації продукції на 1 грн. 

фонду оплати праці; 

коефіцієнта стимулювання прибутку (Ксп), який 

відображає його розмір на 1 грн. витрат на оплату праці. 

Зростання значень вказаних показників свідчить про 

підвищення економічної віддачі коштів на оплату праці, 

але так як їх зміна може бути різною за направленістю та 

мати різну інтенсивність, то треба розраховувати 

інтегральний показник ефективності використання 

фонду заробітної плати (ЕФОП): 

 

ЕФОП = 
спсв

КК  .   (2) 

 

Таким чином, інтегральний показник ефективності 

використання трудової діяльності (фонду оплати праці) 

за 2012 – 2014 роки складе: 

 

ЕФОП 2012 = 19,2)95,0(07,5  ; 

 

ЕФОП 2013 = 52,1)81,0(84,2  ; 

 

ЕФОП 2014 = 41,1)76,0(61,2  . 

В таблиці 2 представлені загальні показники 

ефективності та розрахунок інтегрального показника 

використання трудових ресурсів. 

 

Таблиця 2 – Загальні показники ефективності та розрахунок інтегрального показника використання трудових 

ресурсів 
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Показник 2012 рік 2013 рік 2014 рік 

Відхилення  

2014 року, абс.,(±), від: 

Темп зростання  

2014 року, %,  

від: 

2012 року 2013 року 2012 року 2013 року 

1 Середньорічний виробіток 

одного працівника, тис.грн. 
136,89 76,11 62,18 -74,71 -13,93 45,42 81,70 

2 Прибуток (збиток) на одного 

працівника, грн./осіб 
-25,64 -21,77 -18,22 7,42 3,55 71,06 83,69 

3 Коефіцієнт стимулювання 

виручки (зарплато- віддача), 

грн. 

5,07 2,84 2,61 -2,46 -0,23 51,48 91,90 

4 Коефіцієнт стимулювання 

прибутку (прибуток (збиток) на 

1грн. витрат на оплату праці), 

грн. 

-0,95 -0,81 -0,76 0,19 0,05 80,0 93,83 

5 Інтегральний показник 

ефективності використання 

трудової діяльності (фонду 

оплати праці) 

-2,19 -1,52 -1,41 0,78 0,11 64,38 92,76 

 

Значення інтегрального показника ефективності 

використання фонду заробітної плати, який 

представлено в таблиці 2.15, свідчить про низьку 

економічну віддачу коштів, які було витрачено на 

оплату праці працівників підприємства за період 2012 – 

2014 років.  

Показники матеріаловіддачі та прибутку (збитку) на 

1 грн. матеріальних витрат характеризують ефективність 

використання матеріальних ресурсів з різних боків, а так 

як напрямки їх динамічного розвитку за один і той же 

період можуть бути різними. 

 

 

Тому для загальної оцінки економічної ефективності 

використання матеріальних ресурсів необхідно 

розрахувати інтегральний показник (JМ) за наступною 

формулою: 

JМ = 
мРМ в

,  (3) 

де Мв – матеріаловіддача; 

 Рм – прибуток (збиток) на 1 грн. матеріальних 

витрат. 

В таблиці 3 представлені загальні показники 

ефективності та розрахунок інтегрального показника 

використання матеріальних ресурсів. 

 

Таблиця 3 – Загальні показники ефективності та розрахунок інтегрального показника використання матеріальних 

ресурсів 

 

Показник 2012 рік 2013 рік 2014 рік 

Відхилення  

2014 року, абс.,(±), від: 

Темп зростання  

2014 року, %,  

від: 

2012 року 2013 року 2012 року 2013 року 

1 Матеріало-місткість, грн. 0,75 0,45 0,32 -0,43 -0,13 42,67 71,11 

2 Матеріало-віддача, грн. 1,34 2,25 3,10 1,76 0,85 231,34 137,78 

3 Прибуток (збиток) на 1 

грн. матеріальних витрат, 

грн. 

-0,25 -0,64 -0,91 -0,66 -0,27 364,0 142,19 

4 Інтегральний показник 

ефективності використання 

матеріальних ресурсів 

-0,58 -1,2 -1,68 -1,1 -0,48 289,66 140,0 

 

Таким чином, інтегральний показник ефективності 

використання матеріальних витрат за 2012 – 2014 роки 

складе: 

JМ 2012 = ;58,0)25,0(34,1   

JМ 2013 = ;2,1)64,0(2,25   

JМ 2014 = .68,1)91,0(1,3   

Інтегральний показник використання матеріальних 

ресурсів, який представлено в таблиці 3, свідчить про 

зниження ефективності їх використання за 

аналізований період. Розрахований інтегральний 

показник використання матеріальних ресурсів 

змінюється з (-0,58) пункту у 2012 році до (-1,68) 

пункту у 2014 році. Темп зростання інтегрального 

показника ефективності використання матеріальних 

ресурсів у 2014 році порівняно з 2012 та 2013 роками 

складає 289,66% та 140,0% відповідно. 

Для загальної характеристики використання 

поточних витрат доцільно використовувати 

інтегральний показник ефективності поточних витрат 

(JВ), який розраховується за формулою: 
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JВ = 
продвід РВ  ,   (4) 

де Ввід – витратовіддача; 

 Рпрод – рентабельність продукції. 

Таким чином, інтегральний показник ефективності 

використання поточних витрат за 2012 – 2014 роки 

складе: 

JВ 2012 = ;36,0)15,0(84,0   

JВ 2013 = ;41,0)22,0(0,78   

JВ 2014 = .84,0)23,0(1,3   

В таблиці 4 представлені загальні показники 

ефективності та розрахунок інтегрального показника 

ефективності використання поточних витрат. 

 

Таблиця 4 – Загальні показники ефективності та розрахунок інтегрального показника ефективності 

використання поточних витрат 
 

Показник 2012 рік 2013 рік 2014 рік 

Відхилення  

2014 року, абс.,(±), від: 

Темп зростання  

2014 року, %,  

від: 

2012 року 2013 року 2012 року 2013 року 

1 Витрати на 1 грн. 

реалізованої продукції, грн. 
1,19 1,29 1,29 0,1 – 108,4 100,0 

2 Витратовіддача, грн. 0,84 0,78 0,77 -0,07 -0,01 91,67 98,72 

3 Рентабельність 

(збитковість) продукції, 

грн. 

-0,15 -0,22 -0,23 -0,08 -0,01 153,33 104,55 

4 Інтегральний показник 

ефективності використання 

поточних витрат 

-0,36 -0,41 -0,84 -0,48 -0,43 233,33 204,88 

 

З даних таблиці 4 видно, що на кожну 1 грн. 

поточних витрат припадає у 2014 році 0,77 грн. чистого 

доходу (виручки) від реалізації продукції та 0,23 грн. 

збитку. За період 2012 – 2014 років ця тенденція 

погіршувалась рік від року, що підтверджують значення 

інтегрального показника ефективності використання 

поточних витрат, темп зниження якого у 2014 році 

складає: 

порівняно з 2012 роком – 233,33%; 

порівняно з 2013 роком – 204,88%. 

На основі розрахованих інтегральних показників 

використання ресурсів далі необхідно розрахувати 

інтегральний показник ефективності господарської 

діяльності підприємства (Jгд) за наступною формулою: 

 

 

 

Jгд = 4
ПВ.МВТДОЗ ІІІІ  .  (5) 

Таким чином, інтегральний показник ефективності 

господарської діяльності за 2012 – 2014 роки складе: 

 

Jгд 2012 = ;87,0)36,0()58,0()19,2()28,1(4  . 

 

Jгд 2013 = ;89,0)41,0()2,1()52,1()83,0(4   

 

Jгд 2014 = .05,1)84,0()68,1()41,1()62,0(4   

 

В таблиці 5 представлено аналіз інтегрального 

показника ефективності господарської діяльності 

підприємства. 

 

Таблиця 5 – Аналіз інтегрального показника ефективності господарської діяльності підприємства 

 

З даних таблиці 5 видно, що ефективність 

використання господарчої діяльності підприємства 

знижується за досліджений період 2012 – 2014 років, 

про що свідчать розраховані значення інтегрального 

показника господарчої діяльності, темп зниження 

Показник 
2012  

рік 

2013 

рік 

2014  

рік 

Темп зростання  

2014 року, %, від: 

2012  

року 
2013 року 

1 Інтегральний показник ефектив-ності використання:      

 основних засобів -1,28 -0,83 -0,62 48,44 74,7 

 трудової діяльності (фонду оплати праці) -2,19 -1,52 -1,41 64,38 92,76 

 матеріальних ресурсів -0,58 -1,2 -1,68 289,66 140,0 

 поточних витрат -0,36 -0,41 -0,84 233,33 204,88 

2 Інтегральний показник ефектив-ності господарчої 

діяльності  
-0,87 -0,89 -1,05 120,69 117,98 
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якого у 2014 році порівняно з 2012 та 2013 роками 

складає 120,69% та 117,98% відповідно. 

Таким чином, за результатами аналізу ефективності 

господарчої діяльності КП «ЛЗБВ» за період 2012 – 

2014 років, проведеного за допомогою інтегрального 

методу, можна зробити загальний висновок про 

спостерігання тенденції її зниження в динаміці. 

Висновки. Вивчення науково-методичної 

літератури з питань оцінки ефективності діяльності 

підприємства за інтегральним підходом дали 

можливість обґрунтувати доцільність та необхідність 

використання інтегральних показників під час 

оцінювання.  
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день 

розвитку виробництва важко переоцінити значення 

трудових ресурсів на підприємстві, так як він виступає 

головним ресурсом підприємства і на даному етапі 

розвитку немає жодного підприємства, яке б 

функціонувало без залучення людини. Тому у час 

загострення конкуренції між підприємствами у боротьбі 

за ринки збуту своєї продукції, коли дуже швидко 

інформація, техніка та технологія застаріває, саме 

високо конкурентний персонал стає головною 

конкурентною перевагою підприємства. 

Як наслідок, змінюється розуміння значення людини 

на підприємстві і, відповідно, ставлення до неї, адже для 

того, щоб сьогодні успішно діяти на ринку, 

підприємствам недостатньо володіти матеріально-

фінансовими ресурсами, але й конкурентоспроможним 

персоналом. На перший план виходять внутрішні 

ресурси організації. Підприємства приділяють все 

більше часу та коштів не на вивчення конкурентів, 

постачальників, посередників, клієнтів або навколишнє 

середовище, а на свій персонал та свої внутрішні 

можливості, саме тому слід вивчати можливості більш 

ефективного використання трудових ресурсів.  

Проблемою трудових ресурсів на підприємстві 

займалися ряд вчених, таких як: Кібанов А. Я., 

Зінченко А. П., Шакіров Ф. К., Адамчук В. В., 

Шешин В. А., Азріліян А. Н., Огаркова A. A., Ремізов 

К.С.; Слезингер Г.Е. та ін. 

Актуальність даної роботи полягає в розгляді 

трудових ресурсів, оскільки для раціонального 

використання необхідно чітко розуміти їх сутність та 

визначити шляхи підвищення ефективності їх 

використання на підприємстві. 

Мета роботи – виявлення сутності та особливості 

підвищення ефективності використання трудових 

ресурсів на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу. Відомо, що категорія 

«трудові ресурси» вперше введена в науковий обіг в 

1922 році С. Г. Струміліним, який розглядав їх як 

«основний фонд, що живить всяке народне господарство 

– це жива робоча сила цієї країни чи народу». 

У найзагальнішому вигляді термін «ресурси» – це 

кошти, запаси; джерела коштів, доходів, що стосовно до 

трудових ресурсів означає кошти, запаси ресурсів праці, 

джерела коштів для їх отримання і доходів від їх 

використання. 

Введення категорії «трудові ресурси» в науковий обіг 

не було випадковим, так як було обумовлено 

особливостями соціально-економічного розвитку 

економіки на основі командно-адміністративних методів 

управління. Тому трудові ресурси розглядалися з 

кількісної точки зору як один з видів природних 

ресурсів, необхідних для суспільного відтворення. 

Якісні аспекти формування трудових ресурсів, їх 

структури були відірвані від самого носія робочої 

сили [1]. 

Серед вчених нема єдності щодо визначення поняття 

трудових ресурсів. 

Зінченко А. П., Шакіров Ф. К. вважають, що трудові 

ресурси – це частина населення обох статей, здатного 

займатися суспільно-корисною діяльністю. Вони 

складаються з двох груп населення: економічно активне 

населення (ЕАН) та економічно неактивне 

населення (ЕНН). 

Дещо ширше трактує значення поняття трудових 

ресурсів Адамчук В. В., він вважає що це працездатна 

частина населення, що має фізичні та інтелектуальні 

здібності до трудової діяльності, здатна виробляти 

матеріальні блага і надавати послуги. Вони складаються 

з ЕАН і ЕНН. У трудові ресурси включаються люди, 

зайняті в економіці і не зайняті з яких-небудь причин, 

але здатні трудитися громадяни країни певного віку, 

тобто реальні і потенційні працівники 

Ремізов К. С., Слезингер Г. Е. розглядають трудові 

ресурси як частину населення, що володіє необхідним 

фізичним і інтелектуальним розвитком, здібностями і 

знаннями для роботи в якій-небудь сфері прикладання 

праці. 

В. А. Шешин зазначає що трудові ресурси – це 

частина населення країни, що володіє відповідними 

професійними знаннями і навичками праці по 

необхідним спеціальностям, можуть бути використані в 

якості робочої сили в народному господарстві [2]. 

Таким чином, схематично формування трудових 

ресурсів можно зобразити наступним чином (рис. 1.) [3]: 

Для ефективного використання трудових ресурсів всі 

компоненти його системи мають бути організовані, 

інтегровані та взаємоузгоджені.  

У статті розглянута сутність поняття трудові ресурси, надано їх коротку характеристику, уточнено 

умови підвищення ефективності використання на підприємстві. 

Ключові слова: трудові ресурси, підприємство, ефективність, персонал, кадри, стимулювання праці 
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Взаємодія елементів, інтенсивність їх розвитку, 

взаємозалежність між ними забезпечують майбутній 

професійний розвиток працівника [4]. 

Для більш ефективного використання трудових 

ресурсів необхідно ряд дій. Напрямки підвищення 

ефективності використання трудових ресурсів 

зображено на рис. 2. 

Необхідно проводити регулярну оцінку 

закрепляемості персоналу на підприємствах, 

використовуваних кадрових технологій, рівня 

кваліфікації співробітників, ефективності вкладень в 

персонал. 

Резервом для поліпшення використання трудових 

ресурсів є скорочення плинності кадрів за рахунок 

нормалізації умов праці та побуту, поліпшення 

мікроклімату, надання житла та розвиток сфери 

обслуговування ресурсів 
 

 

 

Рис. 1. Формування та використання трудових ресурсів 

 

 
Рис. 2. Напрями підвищення ефективності використання трудових ресурсів 

Напрями підвищення ефективності використання 

трудових ресурсів обумовлені, як завданнями держави 

щодо відновлення потенціалу країни (згладжування 

структурних диспропорцій на ринку праці, підтримка 

молодих фахівців на державному рівні), так і 

безпосередньо підприємств, спрямованих на 

підвищення ефективності управління кадрами 

(посилення матеріального стимулювання, проведення 

кадрової роботи, скорочення плинності кадрів). 

Одним з головних резервів підвищення 

ефективності використання трудових ресурсів на рівні 

підприємства є посилення матеріальної мотивації 
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працівників. Одним із способів удосконалення діючої 

системи оплати праці є прихильність її до кінцевого 

результату роботи кожного співробітника. 

Мотивація і особиста зацікавленість у результатах 

своєї праці можуть стати важливими стимулами для 

підвищення ефективності виробництва, продуктивності 

праці та якості продукції. Правильна організація оплати 

праці працівників повинна зацікавити працівників у 

результатах праці [5]. 

Необхідно застосовувати як матеріальну так і 

нематеріальну мотивацію. Так в якості матеріальної 

мотивації окрім підвищення оплати праці, премій та 

надбавок можливо сплачувати проїзд працівників до 

роботи, організувати безкоштовні обіди, купувати 

абонемент до спортивного залу та інше. 

В якості нематеріальної мотивації можливо 

заохочувальні корпоративні заходи, впровадження 

тимбілдінгу на підприємстві, привітання зі знаменними 

датами, вибір кращого співробітника місяця, навчання 

перспективних співробітників та інше. 

На державному рівні з метою підвищення 

ефективності функціонування, розвитку трудових 

ресурсів, кадрового забезпечення підприємств можуть 

бути використані заходи зі згладжування структурних 

диспропорцій на ринку праці. Очевидно, що має сенс 

перерозподілити трудові ресурси на користь 

трудодефіцитніх районів за допомогою підвищення 

географічної мобільності населення, розширення 

масштабів трудової міграції та т.п. [5] 

Також необхідно підвищувати кваліфікацію 

працівників. Це може здійснюватися, як самостійно 

працівником, за допомогою прочитання спеціалізованої 

літератури, проходженням тренінгів або отримання 

додаткової освіти, так і централізовано підприємством, 

що може проявлятися у веденні на підприємстві 

системи наставництва, залучати фахівців за коштами 

аутсорсингу для розробки та проведення тренінгів на 

підприємстві, направити співробітників на здобуття 

вищої освіти, на курси поза підприємством і т.п. 

Використовувати найбільш новітні методи оцінки 

персоналу. Це дозволить визначити наявний рівень 

персоналу, його знань, навичків, здібностей та вмінь 

відповідно до сучасних вимог та розвитку науки та 

техніки, та точніше ніж це робили застарілі методики 

оцінки персоналу. 

Висновки. На конкурентоспроможність 

підприємства, а також його розвиток і прибутковість 

впливає дуже багато чинників, у тому числі і трудові 

ресурси. У статті було наведено визначення даного 

поняття, а також визначені шляхи розвитку та 

ефективного використання трудових ресурсів. 

Перспективи подальших наукових досліджень у 

даному напрямі є покращення методів розрахунку 

підвищення ефективності використання трудових 

ресурсів на підприємстві. 
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СОЦІАЛЬНА МІСІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ З 

ОБЛІКУ І АУДИТУ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
 
 
 
 
 
 

Постановка проблеми. Бухгалтерський облік, як 

інформаційна система, є надзвичайно важливою 

складовою знань про суспільство, його стан, загрози та 

потенційні можливості. Адже саме завдяки системі 

бухгалтерського обліку, як основній діагностичній 

системі, суспільство отримує дані для визначення 

показників економічного, а значить і соціального 

розвитку як на мікро-, мезо- та макрорівнях, так і в 

глобальних масштабах, що дозволяє його представникам 

вчасно приймати правильні економічні рішення. 

Розуміючи надзвичайну важливість інформації, що 

генерується системою бухгалтерського обліку, 

міжнародною спільнотою було напрацьовано ряд 

засобів, які запобігають ризикам її недостовірності як у 

процесі формування так і у процесі аудиту. Однак, 

досвід показує, що наявність позитивного аудиторського 

висновку для окремого підприємства не гарантує 

уникнення ризиків його банкрутства, загрози інтересам 

його інвесторів та суспільним інтересам. Така ситуація 

дозволяє стверджувати, що у процесі формування і 

контролю інформаційного забезпечення прийняття 

рішень, що генерується системою бухгалтерського 

обліку не враховуються важливі фактори, дія яких і 

спричиняє негативні наслідки для всього суспільства.  

До таких факторів відносять як невідповідність 

економічних теорій економічним явищам, які вона 

описує, так і невідповідність інструментарію 

діагностики (вимірювання та оцінки) цих явищ, 

уособлений в системах обліку і контролю. Водночас, 

слід зазначити, що як мікро- так і макро- показники, в 

основному, формуються на даних бухгалтерського 

обліку, що знову ж таки вимагає достовірності цих 

даних. 

Мета дослідження. Розкрити соціальну місію 

професійної діяльності фахівців з обліку і аудиту, 

визначити місце, роль і значення професійних 

організацій та вищих навчальних закладів в її виконанні. 

Викладення основного матеріалу. Недоліки та 

шляхи удосконалення системи бухгалтерського обліку 

як основної інформаційної системи, що формує знання 

про реальний стан як окремого господарюючого 

суб’єкта так і економіки в цілому, досліджуються 

багатьма відомими вченими такими як Бутинець Ф. Ф., 

Голов С.Ф., Нападовська Л.В., Петрук О.М., Пушкар 

М.С. та ін. [1-5]. 

Основна увага вчених зосереджена на окремих 

питаннях, пов’язаних, в основному, з регулюванням 

бухгалтерського обліку, застосуванням міжнародних 

стандартів фінансової звітності, новими об’єктами 

бухгалтерського обліку, новими напрямами звітності. 

Однак проблеми економічної дестабілізації залишаються 

не розкритими, а значить і не контрольованими. Не 

достатньо розкриваються і питання соціальної місії 

бухгалтерського обліку та пов´язані з цими питаннями 

проблеми освіти з обліку і аудиту. 

Як для суспільства окремої держави, так і для 

людства загалом, важливою є інформація про всі явища, 

що мають відношення до будь-якої сфери людського 

життя. Однак, особлива увага приділяється процесу 

господарської діяльності як джерелу створення 

матеріальних і нематеріальних благ, що забезпечують 

життєдіяльність людини. А значить величезна увага 

приділяється і системі бухгалтерського обліку, за 

допомогою якого створюється інформація про 

господарську діяльність. 

Як відомо, основним інструментарієм, що формує 

інформаційний простір для прийняття економічних 

рішень є бухгалтерський облік. Саме в системі 

бухгалтерського обліку здійснюється накопичення та 

систематизація інформації про всі господарські події, їх 

фінансові наслідки та остаточний фінансовий результат. 

Така увага до цієї системи спричинена тим, що в 

широкому сенсі бухгалтерський облік характеризується 

як система безперервного і взаємопов’язаного 

спостереження за створенням суспільного продукту, 

пов’язаними з ними процесами обміну, розподілу і 

перерозподілу; за наявністю і рухом майна, 

відображення цих процесів у грошовому вираженні з 

метою одержання інформації, потрібної для управління 

діяльністю суб´єкта господарювання будь-якого 

масштабу і рівня, включаючи управління світовою 

економікою [6, с. 8]. 

Зрозуміло, що з часом вимоги до інформації, яка 

генерується системою бухгалтерського обліку 

змінюються, а кількість ключових параметрів, які 

необхідні користувачам зростає. До об’єктів 

бухгалтерського обліку залучається все більше таких, які 

не були притаманні даній системі в попередніх періодах. 

На сьогодні від системи бухгалтерського обліку та 

звітності вимагається інформація не тільки про класичні 

об’єкти, але і про людський капітал та його розвиток, 

екологічні наслідки діяльності, показники 

збалансованості з зовнішнім середовищем. З однієї 

сторони, така ситуація свідчить про довіру до системи 

В статті розкривається соціальне значення професійної діяльності фахівців з обліку і аудиту як 
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бухгалтерського обліку, яка протягом багатьох століть є 

мірилом економічної інформації та першоджерелом 

економічних досліджень, що відображає дійсність через 

об´єктивну, узгоджену з усіма учасниками 

господарського життя, метрологію економічних 

процесів і явищ [7]. А з іншої сторони, така довіра 

покладає величезну відповідальність на фахівців цієї 

сфери діяльності як на неупереджених професіоналів, 

здатних відтворювати достовірну інформацію за будь-

яких обставин. 

Однак, досвід показує, що генерування необхідної 

інформації є, само по собі, складним технологічним 

процесом, що потребує дотримання чітких технічних та 

технологічних вимог, які до того ж, постійно 

ускладнюються. Невідповідність дотримання вимог до 

формування інформації призводить до її викривлення та 

спотворення, а отже до формування хибних знань, 

наслідком застосування яких є неправильні економічні 

рішення [8]. 

У процесі розкриття факторів впливу на формування 

інформації в бухгалтерському обліку та звітності, а 

також підтвердження цієї інформації шляхом здійснення 

контролю та аудиту найменша увага приділяється 

людському фактору - свідомого чи несвідомого впливу 

на інформацію, що генерується системою обліку та 

звітності. Мова йде про фахівців з бухгалтерського 

обліку та аудиту, зусиллями яких і формуються 

показники господарської діяльності і здійснюється їх 

аудит, що призводить до позитивного чи негативного 

висновку. 

Поступове ускладнення економічних явищ, 

інструментарію їх оцінки та виміру, розширення самої 

системи бухгалтерського обліку від замкнутої 

національної до міжнародної і світової призвело до 

переоцінки значення ролі фахівця у цьому процесі. Адже 

по відношенню до тих чи інших явищ стосовно 

господарської діяльності, що діагностується і 

відображається в системі бухгалтерського обліку та 

фінансовій звітності, оцінки і контролю показників 

звітності явищ застосовується професійне судження [9]. 

Розуміння світовою професійною спільнотою 

надзвичайної важливості інформації, що генерується 

бухгалтерським обліком та відображається у звітності, 

спричинило до створення цілого ряду міжнародних 

професійних організацій, призваних розробляти та 

впроваджувати найбільш досконалі стандарти 

бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиту 

та здійснювати контроль щодо їх дотримання.  

Однак не тільки стандарти обліку, звітності та аудиту 

розробляються міжнародними професійними 

організаціями. Величезна увага цими організаціями, які 

у переважній більшості є громадськими, приділяється 

вимогам до фахівців, які професійно займаються 

бухгалтерським обліком і аудитом. При цьому, рівень 

професіоналізму нерозривно пов´язується з 

професійною етикою та чітким усвідомленням 

соціальної ролі і відповідальності. 

Найбільш апробованими в історичному аспекті та 

визнаними у світі громадськими організаціями, що взяли 

на себе відповідальність за формування вимог щодо 

ведення бухгалтерського обліку, формування фінансової 

звітності, здійснення аудиту та вимог до освітньо-

кваліфікаційного і етичного рівнів відповідних фахівців, 

вважаються Американський інститут дипломованих 

публічних бухгалтерів та Асоціація присяжних 

сертифікованих бухгалтерів (Великобританія). 

 Американський інститут дипломованих публічних 

бухгалтерів (AICPA) – це американська громадська 

професійна організація, заснована ще у позаминулому 

столітті – у 1887 році. Дана організація розробляє 

загальноприйняті аудиторські стандарти, здійснює 

випуск коментарів з основних питань обліку, несе 

відповідальність за етичне керівництво професією. 

Сьогодні членами цієї організації є понад 350 тис. 

фахівців, зайнятих у бізнесі, державному регулюванні, 

включаючи студентські спілки і міжнародних партнерів. 

Інститут проводить сертифікацію бухгалтерів за 

програмою СРА (Certified Public Accountant), яка є 

однією з провідних професійних кваліфікацій і таких, 

що визнані в усьому світі. Програма діє безпосередньо 

на території США та передбачає складання іспитів за 4-

ма напрямами (фінансовий облік і звітність, 

регулювання, бізнес-середовища і концепції, аудит і 

атестація) [10]. 

Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів 

(ACCA) заснована в 1904 р., налічує на сьогодні біля 180 

тисяч членів і 320 тисяч студентів в 170 країнах світу. 

Асоціація має розгалужену мережу офісів і 

екзаменаційних центрів, які забезпечують підтримку 

кар’єрного розвитку своїх членів і дотримання ними 

встановлених професійних та етичних стандартів. 

Підтвердженням високого рівня знань і навичок в 

бухгалтерському обліку є кваліфікації АССА, такі як 

DipFM, DipІFR і АССА Professional Scheme. Повне 

членство в асоціації передбачає успішне складання 14 

екзаменів на англійській мові по фінансовому обліку, 

фінансовій звітності, аудиту, стратегічному плануванню, 

підприємницькому праву, податкам, етиці та ін. 

Присвоєння цієї кваліфікації засвідчує здатність 

дипломованого бухгалтера працювати у сфері обліку і 

фінансів будь-якого бізнесу, зазвичай на керівних 

посадах [11]. 

Достатньо поширена у світі і в Україні, в тому числі, 

сертифікаційна програма СІМА (Chartered Institute of 

Management Accountants) – Сертифікований інститут 

фахівців з управлінського обліку (Великобританія), 

створений у 1919 році. СІМА – це кваліфікація по 

управлінському обліку, яка повністю відповідає 

потребам бізнесу. За даними самої організації вона є 

світовим лідером серед професійних об’єднань в галузі 

стратегічного управлінського обліку та налічує 195 

тисяч членів і студентів в 176 країнах [12]. 

Роль об´єднуючої професійної організації взяла на 

себе Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ) – 

International Federation of Accountants (IFAC). МФБ – це 

всесвітня організація, заснована у 1977 році, головним 

завданням якої є служіння суспільним інтересам, 

шляхом сприяння розробці, прийняттю та 

впровадженню високоякісних міжнародних стандартів, 

підтримці розвитку сильних професійних організацій 

бухгалтерів, поширенню у всьому світі розуміння 

цінності професійних бухгалтерів та визначення 

суспільно значимих проблем, у яких досвід професії 

бухгалтера є найбільш доречним. До складу МФБ 
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входять 167 її дійсних і асоційованих членів зі 127 країн 

світу, які представляють близько 2.5 млн. практикуючих 

бухгалтерів [13; 14, с. 6.]  

Авторитет МФБ зумовлений не лише тим, що в ній 

представлені організації багатьох країн світу, а й 

високим професійно-етичним рівнем членів організацій, 

які особисто віддані ідеї утвердження якості, 

компетентності і доброчесності в бухгалтерській 

професії. МФБ працює та ініціює стандарти які повинні 

базуватися на концептуальній основі гармонізованій в 

глобальних масштабах для задоволення дедалі 

зростаючих міжнародних вимог, що висуваються до 

бухгалтерської професії чи то з боку бізнесу або освіти, 

чи то з боку організацій державного сектору. Основними 

складовими цієї концептуальної основи є Міжнародні 

стандарти аудиту (МСА), Кодекс етики професійних 

бухгалтерів МФБ, Міжнародні стандарти освіти та 

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для 

державного сектору (МСБОДС). Діяльність МФБ 

спрямована також на надання рекомендацій на рівні 

найкращих зразків світової практики дедалі більшій 

верстві бухгалтерів, які працюють на малих та середніх 

підприємствах (МСП). 

 Стандарти і положення, що розробляються МФБ 

служать зразком для розробки стандартів і положень в 

усьому світі. Кодекс етики професійних бухгалтерів 

МФБ, розроблений Комітетом з питань етики МФБ, є 

основою для всіх кодексів етики, що їх розробили і 

запровадили організації-члени. У ньому стверджується, 

що поняття об’єктивності, доброчесності та професійної 

компетентності мають бути неодмінними рисами всіх 

професійних бухгалтерів.  

З метою поширення в усьому світі програм 

підготовки бухгалтерів Комітет з освіти МФБ розробляє 

Міжнародні стандарти освіти, визначаючи критерії щодо 

підготовки фахівців з обліку і аудиту. Передбачається, 

що всі організації – члени МФБ мають дотримуватися 

цих стандартів, у яких розкривається процес фахової 

підготовки кваліфікованих професійних бухгалтерів, а 

також актуальні проблеми їхнього постійного 

професійного розвитку [13].  

Професійні організації світу прагнуть приєднатися до 

високої місії МФБ та, виконуючи вимоги високих 

стандартів професії, закладених у статуті організації, 

стають її асоційованими і повними членами. Так АССА, 

будучи до 2008 року асоційованим членом, виконала всі 

вимоги і стала дійсним членом МФБ.  

Серед вітчизняних професійних організацій, яких в 

Україні нараховується сім: Спілка податкових 

консультантів України (СПКУ), Федерація професійних 

бухгалтерів аудиторів України (ФПБАУ), Федерація 

аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України 

(ФАБФ АПКУ), Рада незалежних бухгалтерів та 

аудиторів (РНБА), Українська асоціація сертифікованих 

бухгалтерів та аудиторів (УАСБА), Спілка аудиторів 

України (САУ), єдиним дійсним членом МФБ є 

Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України 

(ФПБАУ) [15]. 

За участю ФПБАУ, спеціально для країн, які 

вступали на шлях ринкових перетворень в 

пострадянському просторі розроблена міжнародна 

російськомовна сертифікаційна програма СІРА, що 

включає два рівні сертицікації: САР (Certified 

Accounting Practitioner – сертифікований бухгалтер – 

практик) – для професійних бухгалтерів – практиків і 

СІРА (Certified International Professional Accountant – 

сертифікований міжнародний професійний бухгалтер) – 

для бухгалтерів що випрацьовують професійне 

судження.  

Для отримання сертифіката першого 

кваліфікаційного рівня (САР) професійний бухгалтер 

повинен бути дійсним членом професійної організації 

(Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України 

(ФПБАУ) та успішно скласти іспити за цією програмою. 

Сертифікат другого кваліфікаційного рівня (СІРА) 

можна отримати, якщо мати сертифікат першого рівня 

(САР) та скласти іспити за програмою СІРА. 

Оскільки країни пострадянського простору, у тому 

числі і Україна, реалізують стратегії входження до 

єдиного економічного простору з ЄС і критичним стає 

транспарентність інформації, яка генерується системою 

бухгалтерського обліку, що вимагає не тільки 

використання єдиних правил і методик формуванні 

інформації, але і єдиних правил і методик підготовки 

фахівців, слід більш уважно дослідити вимоги 

міжнародних стандартів освіти професійних 

бухгалтерів. Тому, що саме професійність бухгалтера є 

основоположним фактором довіри до інформації 

бухгалтерського обліку та звітності і, водночас, 

запорукою досягнення її соціальної місії. 

В документах, які розробляє МФБ встановлюється і 

універсальне тлумачення терміну професійного 

бухгалтера, як фахівця, діяльність якого є гарантією 

успішного використання усіх розроблених стандартів, не 

залежно від національних, законодавчих та галузевих 

особливостей.  

Професійний бухгалтер – це особа, яка, завдяки 

формальній освіті та практичному досвіду, є експертом у 

сфері бухгалтерського обліку, що демонструє і 

підтримує компетентність, відповідає кодексу етики, 

дотримується високих професійних стандартів і 

діяльність якої регулюється через професійну 

організацію бухгалтерів або інший механізм 

регулювання.  

Професійність бухгалтера формується шляхом 

проходження декількох етапів становлення фахівця, де 

на першому етапі формується особа, яка починає свій 

розвиток, на другому етапі – особа, яка розвивається у 

професійному плані, на третьому – розвинена особа, а 

четвертий етап – це етап безперервного розвитку, що 

досягається навчанням протягом всього життя для 

підтримки належного професійного рівня. На кожному з 

цих етапів встановлюються свої вимоги як до 

професійних знань та етики так і практичного 

досвіду [16]. 

Згідно вимог МСО, відповідальність за професійний 

розвиток, починаючи з вхідних умов до початкового 

розвитку і закінчуючи періодом безперервного розвитку, 

покладається на професійні організації, які є членами 

МФБ. Ними ж розробляються і вхідні критерії 

входження в процес початкового розвитку, одним з яких 

може бути, наприклад, наявність диплому про вищу 

освіту. Головним у процесі встановлення вимог до осіб, 

які хочуть стати визнаними фахівцями з бухгалтерського 
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обліку і потрапити на початковий етап формування 

професійного бухгалтера, є впевненість професійної 

організації в тому, що такі особи успішно пройдуть всі 

етапи становлення професійного бухгалтера [16].  

Стандартами, також, встановлено, якими саме 

компетенціями повинні оволодіти особи, що знаходяться 

в процесі професійного розвитку, та які навчальні 

дисципліни вони повинні засвоїти, щоб успішно 

досягнути встановлених компетенцій [17]. 

На сьогодні в Україні діють, принаймні, дві 

організації, що є членами МФБ – ФПБУ та АССА, які 

спільно зацікавлені і спільно спрямовують свої зусилля в 

напрямі розвитку професії шляхом підготовки 

висококваліфікованих фахівців та підтримки їх 

професійного рівня. Найбільший досвід підготовки 

фахівців від початку розвитку до рівня розвиненої особи 

має професійна організація АССА, про що говорить 

факт існування мережі з понад 80 офісів та центрів, та 

більш ніж 8 500 акредитованих роботодавців по всьому 

світі, а також 424 тисячі студентів в 170 країнах. Для 

отримання членства в АССА необхідно: скласти 14 

іспитів АССА, підтвердити 3 роки практичного досвіду 

та пройти спеціальний онлайн модуль з професійної 

етики [11]. 

Крім того, слід зазначити, що процес професійного 

розвитку від початку до повної завершеності, коли 

фахівця визнають як професіонала і повного члена 

професійної організації, займає значний період часу (до 

10 років) і вартість навчання та складання іспитів 

становить суттєві суми (до $ 10 000) [18].  

Отже, чим раніше особа, що обирає спеціальність, 

пов´язану з обліком і аудитом, розпочне етап 

професійного розвитку, тим швидше суспільство 

отримає фахівця, якому можна довіряти формувати 

інформаційне забезпечення прийняття економічних 

рішень. 

В пришвидшенні процесу проходження всіх етапів 

професійного розвитку полягають і особисті інтереси 

осіб- фахівців з обліку і аудиту, адже зменшення часової 

дистанції від початку розвитку до розвиненої особи, 

дозволить не тільки скоротити час, але і зменшити 

фінансові витрати, не зашкодивши при цьому 

кваліфікаційному рівню. 

Такий процес вбачається можливим за умови 

навчання у вищих навчальних закладах за програмою 

професійної організації, якій надається право 

встановлювати вимоги до входження в процес 

початкового розвитку та вимоги проходження всіх 

етапів професійного розвитку. 

З іншої сторони вищі навчальні заклади України 

готують бакалаврів напряму підготовки “Облік і аудит” і 

магістрів зі спеціальності “Облік і аудит”, програми 

підготовки для яких, розроблені вищими навчальними 

закладами з дотриманням вимог галузевих стандартів 

вищої освіти для даного напряму підготовки і для 

вказаної спеціальності.  

Постає питання: чи може професійна організація 

визнати результати вивчення аналогічних дисциплін, що 

забезпечують досягнення необхідних професійних 

компетенцій, визначених МСО, підтверджені наявністю 

диплома бакалавра чи магістра. Виявляється не все так 

просто і шлях до такого визнання є достатньо складним. 

На сьогодні з ініціативою наближення навчальних 

програм вищих навчальних закладів до вимог 

професійних організацій країн Східного партнерства, до 

складу яких відноситься і Україна, виступає Світовий 

банк. Так Світовим банком була започаткована програма 

«Сприяння розвитку обліку, аудиту та звітності в 

країнах Східного партнерства» (STAREP), метою якої є 

надання допомоги цим країнам у створенні ефективних 

систем фінансової звітності та аудиту, що відповідають 

міжнародним стандартам і вимогам європейського 

законодавства. 

Програма націлена на сприяння переходу 

формування фінансової звітності на міжнародні 

стандарти, що сумісні з вимогами ЄС, через зміни у 

сфері освіти та інституціональній сфері, шляхом обміну 

досвідом між викладачами, ключовими інститутами та 

професійними організаціями. До цієї програми Світовий 

банк залучає широке коло зацікавлених осіб, включаючи 

міністерства фінансів, професійні організації, викладачів 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності вищих 

навчальних закладів [19]. В межах роботи за програмою 

STAREP Світовим банком були проведені дослідження 

програм підготовки в ВНЗ країн Східного партнерства (у 

тому числі і України) бакалаврів напряму «Облік і 

аудит» стосовно їх відповідності програмі АССА (рис.1). 

Порівняльній аналіз здійснювався по відношенню до 

змісту кожного модуля програми АССА (табл. 1). 
 

Таблиця 1 – Дисципліни, знання кожної з яких 

необхідно продемонструвати шляхом здачі іспитів 

GROUPING GROUPING 

A Management and 

Accounting  

I Analysis and 

Interpretation 

B Management 

Accounting Techniques 

J Audit and Assurance 

Engagements 

C Management and Ethics K Audit Testing and 

Reporting Engagements  

D Performance 

Management and 

Decision Making 

L Principles of Financial 

Management  

E Management 

Techniques 

M Financial Management 

Techniques 

F Financial Accounting 

Concepts 

N Legal Principles 

G Recording Transactions 

and Events 

O Business Forms and 

Governance 

H Preparation of 

Financial Statements 

P Principles of Taxation 

 

Результати досліджень понад 60 анкет учасників 

програми, які проводили порівняльний аналіз в різних 

країнах і різних вищих навчальних закладах, де 

здійснюється підготовка з обліку і аудиту, показала 

значні розбіжності між програмами ВНЗ і значну 

невідповідність програмам дисциплін АССА. 

 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTCENFINREPREF/0,,contentMDK:23468684~menuPK:9341867~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:4152118,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTCENFINREPREF/0,,contentMDK:23468684~menuPK:9341867~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:4152118,00.html
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Рис. 1. Дослідження Світового банку навчальних планів бакалаврів з обліку і аудиту ВНЗ країн Східного 

партнерства (За даними доповіді Ian Ritchie, CFRR Vienna, STAREP EduCoP, Tbilisi, October 8th 2014) 

 

На сьогодні ставиться мет об´єднати зусилля для 

забезпечення змісту програм бакалаврів напряму 

підготовки «Облік і аудит» ВНЗ до як мінімум 80% 

рівня АССА. Дослідження ж показують, що на сьогодні 

в своїй переважній більшості рівень відповідності 

навчальних програм ВНЗ є значно нижчим від 

необхідного.  

Однак, в сьогоднішніх реаліях підготовки фахівців з 

обліку і аудиту, існують приклади і позитивного досвіду 

не просто наближення навчальних програм бакалаврів 

до рівню АССА, і повне визнання 9 з 14 дисциплін з 

зарахуванням їх як виконання програми АССА. 

Такий шлях успішно пройшла Економічна академія 

Молдови. Вища освіта Молдови включає три ступені: 

ліцензіат –3-4 роки, мастерат - 1,5-2 роки, докторат – 3-4 

роки. До вищих навчальних закладів вступають особи, 

які попередньо пройшли три ступені навчання: 

початкове – 4 роки, гімназичне – 5-8 років, коледж – 2-5 

років. При цьому, два роки навчаються ті особи, які 

після гімназії три роки навчалися або в загальноосвітній 

школі, або в ліцеї, або в професійній школі. 

З 2006 року в Національну систему вищої освіти 

Молдови було впроваджено Болонську систему, а з 1 

січня 2013 року вищі навчальні заклади отримали 

фінансову автономію. Сьогодні в Молдові завершується 

розробка основного освітнього документа – Кодекса 

освіти. Загальна кількість ВНЗ в республіці з 2000 по 

2013 рік зменшилася з 47 до 34, з них державними є 

майже половина – 19. Десять з 34 вищих навчальних 

закладів спеціалізуються на підготовці фахівців 

економічних спеціальностей і саме ці ВНЗ готують 

фахівців з обліку і аудиту.  

Молдовська економічна академія створена у 1991 

році і випустила до 2013 року понад 43 тисячі фахівців. 

На мастераті (відповідає кваліфікаційному рівню 

магістра) з обліку і аудиту, який продовжується 2 роки, 

сьогодні навчається більше двох тисяч осіб. 

Сьогодні Академія проходить шлях акредитації 

АССА, яка забезпечить випускникам зі спеціальності 

облік і аудит зарахування 9 з 14 етапів для отримання 

повного членства в АССА. Робота, яку проводить 

академія, попри свою складність, вже приносить свої 

позитивні результати. Це і міжнародне визнання, і 

підвищення привабливості для абітурієнтів, які хочуть 

отримати конкретну спеціальність, це зростання якості 

освіти. Для випускників же академії є свої переваги, що 

полягають у звільненні від навчання та екзаменів 9-и 

етапів за програмою АССА, зменшення затрат на 

проходження всіх етапів, адже для повного членства в 

АССА залишається тільки 5 з 14, та професійна 

мобільність в країнах, що є членами ЄС. 

Забезпечення 9 з 14 ступенів входження в повне 

членство АССА здійснюється на ліцензіаті шляхом 

введення в навчальну програму відповідних дисциплін, 

їх змістовного наповнення, контролю якості викладання 

і засвоєння та вимог до підсумкового контролю. Всі 

дисципліни програми ліцензіату закінчуються 

екзаменом, при чому екзамен проводиться з 

дотриманням всіх вимог, встановлених АССА. 

Відповідність навчальної програми ліцензіату кафедри 

обліку і аудиту Молдавської академії наведено в табл. 2. 
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Таблиця 2 – Співвідношення дисциплін програми ліцензіату Молдовської економічної академії з дисциплінами 

АССА 

 

Ступені програми АССА Дисципліни навчальної програми ліцензіату з обліку і аудиту 

F1 The accounting in business  Основи бухгалтерського обліку 

F2 Management accounting Управлінський облік 

F3 Financial accounting 

 

Фінансовий облік 1 (НСБО) 

Фінансовий облік 2 (НСБО) 

Практикум по фінансовому обліку/ Курсова робота 

F4 Corporate and business law Підприємницьке право 

F5 Performance Management Управлінський контроль і менеджмент 

F6 Taxation Податки 

Податковий облік 

F7 Financial Reporting Фінансовий облік за МСФЗ 

Консолідована звітність 

Аналіз фінансових звітів 

F8 Audit and Assurance Фінансовий аудит 

F9 Financial Management Фінансовий менеджмент 

 

У процесі проходження акредитації АССА кафедрі 

довелося зіштовхнутися з багатьма невизначеностями, 

окремі з яких наступні: чи потрібно відмовлятися від 

викладання бухгалтерського обліку за видами 

економічної діяльності, чи потрібно включати МСФЗ та 

консолідовану звітність, чи достатньо аудиторних годин, 

як проводити контроль самостійної роботи студентів і 

ін. [20]. 

Перші спроби порівнянь вимог АССА і діючої 

програми навчання виявили, що АССА вимагають 

повного суміщення програми визначених дисциплін з 

програмами АССА, тому зміст програм по всім 

дисциплінам було допрацьовано до вимог АССА. В 

навчальному закладі, також, не дотримувалася методика 

проведення екзаменів та оцінювання їх результатів так 

як це вимагає АССА. А тому було змінено зміст 

екзаменаційних білетів, методика проведення екзаменів 

та переглянута шкала оцінок.  

Впровадження змін дозволило Академії врешті-решт 

вийти на ту дорогу, яка веде до акредитації АССА. 

Успішна реалізація цього процесу забезпечується 

постійним зв’язком з АССА, регулярним оновленням 

навчальних програм та методичних матеріалів 

відповідно вимогам останніх змін в кваліфікаційних 

програмах АССА [21]. 

Однак не тільки зусиллями академії було досягнуто 

таких результатів у підготовці бакалаврів – обліковців. 

Важливу роль відіграє урядова позиція Молдови у 

питаннях бухгалтерського обліку. Так в законі «Про 

бухгалтерський облік» визначено не тільки рівень освіти 

особи, яка має право займати посаду головного 

бухгалтера, але визначено як регулюючий орган 

професійні організації, а також визначено їхні 

компетенції по захисту прав та підвищенню рівня 

кваліфікації своїх членів [22]. 

Висновки. Отже, соціальна місія професії бухгалтера 

вимагає від особи, яка займається такою діяльністю, 

бути експертом у сфері бухгалтерського обліку, що 

демонструє і підтримує компетентність, відповідає 

кодексу етики, дотримується високих професійних 

стандартів і діяльність якої регулюється через 

професійну організацію бухгалтерів або інший механізм 

регулювання. 

Першим кроком на цьому шляху повинна стати 

сумісна робота вищих навчальних закладів та 

професійних організацій над формуванням навчальних 

програм для бакалаврів з обліку і аудиту, які 

максимально наближатимуть ці програми до вимог 

професійних.  

На сучасному етапі, враховуючи більшу 

автономність та незалежність ВНЗ, що передбачається 

ЗУ «Про вищу освіту» у формуванні навчальних 

програм за спеціальностями, у т.ч. і обліковими, шлях до 

наближення навчальних програм обліковців до програм 

професійних організацій, видається більш реальним.  

Звичайно, при цьому необхідно визначити на 

законодавчому рівні, а саме в законі України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

роль професійних організацій і ступінь їх впливу як на 

формування процесу підготовки фахівців так і 

забезпечення контролю процесу входження в професію.  
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ У КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 
 
 
 
 
 
 
 

Постановка проблеми. Питання про інтелектуальну 

власність, а в ширшій постановці – про структуру 

інтелектуальної діяльності, інноваційний розвиток, 

національну інноваційну систему, інтелектуальне 

суспільство взагалі є достатньо дискусійним у сучасній 

економічній теорії, соціології, праві, менеджменті. Мова 

йде про методологію пізнання інтелектуальної власності 

в контексті загальної теорії власності, формування ринку 

об’єктів інтелектуальної власності, концептуалізації 

національної інноваційної системи та ін.  

У різних аспектах проблеми інтелектуальної 

власності та інноваційного розвитку розроблялися 

вітчизняними вченими та фахівцями інших країн. Серед 

найвідоміших авторів слід назвати Г. Андрощука, 

Ю. Бажала [1], В. Базилевича [2], А. Єлисеєва, Л. 

Федулову, А. Чухна та інших. Важливі дослідження 

проблеми інтелектуальної власності здійснені такими 

відомим західними вченими, як Д. Белл, П. Друкер [3], 

Р. Інглегарт, Т. Стюарт, О. Тоффлер, Ф. Фукуяма, 

К. Фримен. 

Відмічаючи підвищений ступінь інтенсивності 

публікацій, присвячених сучасним проблемам 

інституціоналізації відносин інтелектуальної власності, 

слід підкреслити, що з точки зору реалій ринкових 

перетворень в Україні ряд питань інтелектуально-

інноваційного розвитку ще залишаються недостатньо 

дослідженими, оскільки проблеми інституціоналізації 

інтелектуальної власності далеко не співпадають з 

гаслами переходу національної економічної системи до 

ринку. Під цим кутом зору проблеми трансформаційної 

економіки повинні сприйматися не тільки та й не стільки 

як проблеми становлення ринку інтелектуальної 

власності та інституційного забезпечення цього процесу, 

а більш широко – з позицій постіндустріальних 

перспектив становлення національної інноваційної 

системи. 

Мета статті – актуалізація теоретичних і 

методологічних положень щодо еволюції визначень 

соціально-економічної природи інтелектуальної 

власності, її місця та ролі у формуванні національної 

інноваційної системи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З 

історико-логічної точки зору методологічні підходи до 

визначення інтелектуальної власності еволюціонують 

від абсолютного її сприйняття як власності на інтелект 

(в теорії природних прав людини, XVIII ст.) до 

розуміння власності на інтелектуальні результати як 

власності особливого роду (пропрієтарна концепція 

інтелектуальної власності ХІХ ст.). 

Для концепції виключних прав (ХІХ ст.) заперечення 

терміну «інтелектуальна власність» взагалі досягає 

повноти (інтелектуальна власність – і не інтелектуальна, 

і не власність). Тут під сумнів ставиться як ступінь 

наближення інтелектуальної власності до загальної 

теорії власності, так і можливості специфікації 

результатів інтелектуальної діяльності. В новій 

інституціональній економічній теорії (сер. ХХ ст.) 

спостерігається трояка реконструкція поняття власності: 

по-перше, остання зводиться лише до прав власності; 

по-друге, (для англосаксонської традиції) знімається 

закритість тріади прав власності (володіння, 

розпорядження, користування); по-третє, в силу 

відкритості прав власності до них додаються права, що 

не є сприйнятими для загальної теорії власності 

(наприклад, право доступу). 

Вказані методологічні підходи з часів їх появи й 

сьогодні мають значення та аргументи 

«неподоланності». Особливо це стосується концепції 

виключних прав та пропрієтарної концепції 

інтелектуальної власності. Так, поширені у сучасній 

економічній теорії та праві погляди, згідно з якими зміст 

інтелектуальної власності зводиться лише до сукупності 

(режиму) виключних прав, не може мати достатньої 

аргументації, оскільки «виключні права» не є чимось 

«іншим» по відношенню до власності, а вихідною 

ознакою визначення останньої, адже відносини 

відчуження (результат виключності прав) є вихідним для 

відносин привласнення. Власне тому відносини 

відчуження – привласнення мають залишатися 

змістовною характеристикою відносин інтелектуальної 

власності. 

Ідеальна природа результатів інтелектуальної 

діяльності ірраціоналізує, але не виключає можливостей 

застосування та накладання принципів інституту прав 

власності на виключні права на інтелектуальні продукти. 

Економічна сутність прав на нематеріальні обєкти 

полягає в забезпечені залучення об’єктів інтелектуальної 

власності в економічний обіг. Історичні передумови 

формування пропрієтарної концепції базуються не на 

забобонах, яким протистоїть негативна практика (спроби 

пристосувати речові права до обслуговування 

правовідносин у сфері результатів інтелектуальної 

Розглянуто особливості методологічних підходів до визначення інтелектуальної власності, її місце та роль 

у інноваційному розвитку національної економіки. Розкрито особливості інституціонального забезпечення 

сфери інтелектуальної власності та її значення у концептуалізації національної інноваційної системи. 

Ключові слова. Інтелектуальна власність, інновації, інноваційний розвиток, інтелект, інтелектуально-

інноваційна діяльність, національна інноваційна система. 
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власності), а свідчать про природність і логічність 

підходу до результатів інтелектуальної діяльності, 

введених в ринковий обіг, з точки зору загальної 

природи відносин власності. Інститут інтелектуальної 

власності завжди відбиває зміну системи суспільних 

цінностей. Об’єкти інтелектуальної діяльності мають 

значну суспільну цінність, а їх доля небайдужа 

суспільству. Фактично на будь-яке інтелектуальне право 

накладається система обмежень, котра ясно показує 

сформовану систему відносин між творцем об’єкта, 

суспільством і правовласником [4, с. 27]. З цієї позиції 

під інтелектуальної власністю слід розуміти особливу 

інституціоналізовану сферу відносин власності з 

приводу відчуження-привласнення та економічної 

реалізації результатів інтелектуальної діяльності, що 

забезпечує інноваційний розвиток та мікро та 

макрорівнях. 

Інтелектуальна діяльність як творчий процес 

завершується створенням інтелектуального продукту, 

який приймає певну форму – матеріальну або 

нематеріальну, та, входячи в сферу суспільних відносин, 

«пропрієтаризується», тобто наділяється правами 

власності. Пропрієтаризація результатів інтелектуальної 

діяльності має подвійний економіки-правовий характер, 

який розкривається в єдності суб’єктивних правових 

відносин, та об’єктивних економічних відносин, які 

відображаються чи не відображаються в конкретних 

правових нормах. Опредмечування інтелектуальної 

діяльності «змикається» з її пропрієтаризацією за 

допомогою інституціональних механізмів патентування 

та ліцензування, що складають інституціональний базис 

«перетікання» інтелектуальної діяльності у інноваційну. 

У сучасному світі інтелектуально-інноваційна 

діяльність є одним з найважливіших факторів 

економічного розвитку. В традиціях як неокласики, так і 

НІЕТ вона може бути інтерпретована як система «потік 

– запас – потік», в якій інтелектуальна діяльність 

(«потік») є необхідною передумовою інтелектуальної 

власності (як запасу), а остання – інтелектуальним 

чинником ринкового забезпечення інноваційної 

діяльності (як потоку). З погляду на цілісність 

інтелектуально-інноваційної діяльності 

інституціоналізація сфери інтелектуальної власності 

повинна знаходити своє економічне втілення та зміст у 

формуванні національної моделі інноваційного 

розвитку. 

При всіх існуючих розбіжностях у назвах ключових 

державних програм національного інноваційного 

розвитку, що розробляються чи вже прийняті у багатьох 

країнах світу (концепції, стратегії, системи), головним в 

них є концепція та визначення стратегічних орієнтирів 

інноваційного розвитку. Концепція національних 

інноваційних систем (НІС) почала активно розроблятися 

в кінці 1980-х. її піонером був Крістофер Фрімен, який 

запропонував як сам термін «національна інноваційна 

система», так і ряд постулатів цієї концепції в роботі 

«Інновації в Японії» (1987). За Фріменом, НІС – це 

«мережа приватних і державних інститутів і організацій, 

діяльність і взаємодія яких призводять до виникнення, 

імпорту, модифікації та поширення нових 

технологій» [5, с. 21]. 

В якості альтернативного визначення НІС (яких до 

теперішнього часу налічується чимало) застосовується і 

такий варіант: національна інноваційна система – це 

історично сформована підсистема національної 

економіки, яка складається з різних інститутів і 

економічних структур, що здійснюють вплив на темпи і 

напрямки технологічних змін у суспільстві. У 

сукупності ці чинники визначають так звану соціальну 

спроможність (social capability) держав, тобто їх вихідні 

можливості з нарощування економіко-технологічного 

потенціалу, і серед ключових факторів мають бути 

відокремлені: національна технічна компетенція (рівень 

освіти); досвід в організації та управлінні 

великомасштабними виробництвами та проектами; 

наявність розвинених фінансових інститутів і ринків, 

здатних мобілізувати приплив капіталу для таких 

великомасштабних виробничих проектів; рівень 

«чесності» різних державних і приватних інститутів і 

суспільної довіри до них; стабільність державної влади 

та її ефективність у визначенні правил гри і контроль за 

їх дотриманням [6, с. 19]. 

Ідеологія НІС отримала широке поширення в 

більшості країн-членів ЄС, США, Японії. Але до 

теперішнього часу немає єдиного визначення поняття 

НІС. Єдина методологія формування НІС також не 

розроблена. До того ж, перед НІС різних країн можуть 

ставитися і різні цілі. Так, наприклад, у Франції метою 

НІС вважають створення додаткових робочих місць, а в 

Німеччині – розвиток прогресивних технологій. 

У кожному конкретному випадку стратегія розвитку 

НІС визначається проведеною державною 

макроекономічною політикою, нормативним правовим 

забезпеченням, формами прямого і непрямого 

державного регулювання, станом науково-

технологічного та промислового потенціалів, внутрішніх 

товарних ринків, ринків праці, і також історичними та 

культурними традиціями та особливостями. 

Базисними чинниками національної економіки, що 

формують фундамент НІС, є сфери, що продукують 

об’єкти  інтелектуальної власності: 

• генерації знань (наука і її сегменти в інших 

секторах); 

• розповсюдження і застосування знань 

(дослідження і розробки, виробництво товарів і послуг); 

• комерціалізації нововведень (ринок науково –

технічної продукції, ринкові інститути); 

• освіти та професійної підготовки кадрів; 

• інноваційної інфраструктури, включаючи 

фінансове забезпечення; 

• управління і регулювання (правова база, державна 

макроекономічна та інноваційна політика, корпоративне 

управління, ринкові механізми). 

Організації та підприємства цих сфер залежно від 

ступеня їх інноваційності та креативності повністю або 

частково входять до НІС, утворюючи її підсистеми, 

сегменти і їх взаємозв’язку, тобто структуру НІС. 

Найбільш проста модель, що описує взаємодію 

зазначених елементів, показує, що роль приватного 

(підприємницького) сектора полягає в створенні 

технологій на основі власних досліджень і розробок в 

наукових центрах великих корпорацій і малих 

наукомістких фірм і в ринковому освоєнні інновацій; 
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роль держави – у сприянні виробництву 

фундаментального знання (в університетах) і комплексу 

високих технологій, а також у створенні інфраструктури 

та сприятливого інституційного клімату для 

інноваційної діяльності. 

У рамках цієї загальної моделі формуються 

національні особливості НІС. Вони проявляються в 

більшій чи меншій ролі держави і приватного сектора у 

виконанні названих функцій, ролі великого і дрібного 

бізнесу, у співвідношенні фундаментальних, прикладних 

досліджень і розробок, в динаміці розвитку, галузевої та 

регіональної структурах інноваційної діяльності. 

При цьому основне завдання НІС можна визначити 

як забезпечення безперервного інтелектуального потоку 

знань, нових ідей, теорій, їх втілення у запас об’єктів 

інтелектуальної власності (дослідні зразки техніки, 

продуктів; технологічна або конструкторська 

документація та ін.) і комерційне перетворення їх у 

інноваційний потік (нові технології, продукти, 

устаткування тощо). 

Модель функціонування національної інноваційної 

системи (рис. 2.4), враховує національні особливості 

інноваційного розвитку та впливи світових тенденцій, 

пов’язаних з процесами глобалізації. Центром 

національної інноваційної системи є ядро, що 

формується з інтелектуального потенціалу нації 

(продуцієнту об’єктів інтелектуальної власності). За 

основу НІС покладається тріада: наукові організації 

різних типів, що здійснюють фундаментальні та 

прикладні дослідження, тобто генерують нові знання – 

освіта і професійна підготовка – інноваційне 

виробництво продукції та послуг. 

Названі елементи системи спроможні на створення 

синергетичного ефекту за умови сприятливих впливів 

чотирьох польових утворень. 7, с. 8 Перше поле впливу 

пов’язане з організацією збалансованої діяльності 

інноваційної інфраструктури, а саме: 

– створення системи фінансово-кредитної підтримки 

реалізації високотехнологічних програм програм і 

проектів; 

– забезпечення розвитку виробничо-технологічної 

інноваційної інфраструктури шляхом створення 

конкурентоспроможних наукових парків на базі вищих 

навчальних закладів, технополісів, орієнтованих на 

технології 5-го та 6-го технологічних укладів; 

– забезпечення розвитку ефективної інформаційно-

аналітичної та експертно-консалтингової 

інфраструктури інноваційної діяльності. 

Друге поле впливу на розвиток НІС пов’язане з 

національними особливостями країни, а також з 

підвищенням загального рівня свідомості населення та з 

формуванням інноваційної культури суспільства. 

Загострення уваги і прагнень державної політики на 

реальній необхідності створення сприятливих умов для 

функціонування елементів національної інноваційної 

системи формує третє поле впливу. 

Розглянуті вище перші три поля впливу фактично 

завершують загальну структуру  формування концепції 

національної інноваційної системи в залежності від 

внутрішніх (національних) чинників. Як зазначається у 

багатьох міжнародних документах щодо світового 

інноваційного розвитку, національні інноваційні 

системи не можуть бути обмеженими державними 

кордонами, а піддаються, як і всі інші процеси, руху до 

глобалізації. Тому четверте поле глобального впливу 

залежить від ролі та місця України в геополітичній 

системі та в оволодінні сучасними геофінансовими 

технологіями. 

Висновки. Поширені у сучасній економічній теорії 

та праві погляди, згідно з якими зміст інтелектуальної 

власності зводиться лише до сукупності (режиму) 

виключних прав, не може мати достатньої аргументації, 

оскільки «виключні права» не є чимось «іншим» по 

відношенню до власності, а вихідною ознакою 

визначення останньої таким же чином, яким відносини 

відчуження (результат виключенності прав) є вихідним 

для відносин привласнення. Власне тому відносини 

відчуження – привласнення залишаються змістовною 

характеристикою відносин інтелектуальної власності. 

Трактування процесу трансформації 

інтелектуальної діяльності в інноваційну знаходиться в 

рамках логічного ряду: інтелектуальна діяльність → 

інтелектуальний продукт → інновації → комерціалізація 

→ капіталізація → інноваційна діяльність. 

Центром національної інноваційної системи є ядро, 

що формується з інтелектуального потенціалу нації, 

здатного до розширеного відтворення об’єктів 

інтелектуальної власності. За основу НІС покладається 

тріада: наукові організації різних типів, що здійснюють 

фундаментальні та прикладні дослідження, тобто 

генерують нові знання – освіта і професійна підготовка – 

інноваційне виробництво продукції та послуг. 
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