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Philosophy
УДК 114+141.11
Ильин И.В.,
аспирант кафедры теоретической и практической философии Харьковского национального
университета им. В.Н. Каразина, i.v.illin1988@gmail.com
Украина, г. Харьков

ПОНЯТИЕ (СОЦИАЛЬНОГО) ПРОСТРАНСТВА
В ТЕОРИИ КАРЛА МАРКСА
В статье представлена попытка извлечения из теории Карла Маркса понятия пространства как
социального продукта. На основании критического анализа его текстов было выяснено, что социальное
пространство Маркс понимает в первом томе «Капитала» как место производства-воспроизводства
общественных производственных отношений. Более того, на основании ретроспективного обращения к
ранним работам автор показывает, что Маркс продумал и гносеологический принцип изучения
пространства – размыкание богатства человеческих и вещественных характеристик последнего из
тесных рамок теоретических абстракций.
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Постановка проблемы: В социально-философской
литературе утверждается, что у Маркса не было
собственного понимания и даже понятия пространства.
В статье «Пространство. Общественный продукт и
потребительная стоимость» Анри Лефевр писал
следующее: «<…> хотя пространство не подвергается
анализу в «Капитале», определенные понятия, такие как
меновая стоимость и потребительная стоимость, сегодня
могут быть применены к пространству» [1, p.192]. А в
работе «Мысль, ставшая миром. Нужно ли нам
отказаться от Маркса?» (1980) Лефевр указывал, что
«<…> читатель Маркса не найдет систематического
изложения вопроса о социальном пространстве. Хотя эта
тема возникает повсеместно, однако нигде она не
раскрыта детально. <…> Пространство появляется у
Маркса в качестве совокупности мест производства, как
территория разнообразных рынков» [1, p.211]. Лефевр
отмечает необходимость пространственного осмысления
понятий Маркса, поскольку у самого Маркса теории
пространства не было.
Эдвард Сойя утверждал, что для Маркса
пространство мыслилось как «<…> совокупность мест
производства, территорию различных рынков [здесь
Сойя буквально заимствует слова Лефевра – И.И.], как
расстояние, необходимое для «уничтожения» временем
и роста неограниченных операций капитала. Можно
утверждать, что Маркс осознавал непрозрачность
пространственности, то есть ее (пространственности)
свойство скрывать за своими объективными явлениями
фундаментальные социальные отношения производства
<…>» [2, p.126]. Причинами же отсутствия внимания к
этому понятию у Маркса он считает: 1) позднее издание
рукописей 1857–1858 годов и незавершенность работы
Маркса над «Капиталом»; 2) антипространственную
тенденцию мысли самого Маркса: критикуя Гегеля,

считавшего историю абсолютного духа завершенной,
опредмеченной в форме государства, Маркс уделял
внимание
темпоральному
измерению
(стремясь
отгородить себя от пространственного фетишизма
Гегеля), из этого следует не только трудовая теория
стоимости, но и теория пролетарской революции, и
избавление (ведь и в «Немецкой идеологии» и в других
произведениях Маркс говорит о городе и деревне и пр.)
от понятия пространства в «Капитале», в котором
господствует «<…> упрощенное допущение о замкнутой
национальной
экономике,
существенно
беспространственном капитализме, структурированном так,
чтобы существовать на острие иголки» [3, p.62];
в) изменение условий капиталистической эксплуатации;
если во времена написания «Капитала» эксплуатация
ограничивалась абсолютным производством прибавочной стоимости, то в результате классовой активности
пролетариата и борьбы за уменьшение рабочего
времени, фокус эксплуатации был перенаправлен на
относительное производство прибавочной стоимости,
развитие технологий, создание новых пространств,
создание потребностей и пр.
Поль Клаваль не только утверждал об отсутствии у
Маркса теории пространства. У Маркса, по его мнению,
есть лишь представления о разделении труда и прочих
вполне пространственных понятий [4, p.76]. В процессе
своего творчества, как пишет Клаваль, Маркс все более
избавлялся от понятия пространства [4, p.78], вплоть до
анализа стоимости в «Капитале», где он, игнорируя все
пространственные
и
временные
характеристики
товарно-денежного обмена, предав, по мнению Клаваля,
собственный метод восхождения от абстрактного к
конкретному, то есть теоретического движения от
конкретного в действительности к конкретному в
мышлении, пришел к абстрактному определению
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стоимости [4, p.81]. «Марксистская мысль всегда
начинается с уничтожения пространства», пишет
Клаваль, указывая, что главным орудием познания, по
Марксу, является абстракция, «<…> которая разрушает
выдающееся значение экспериментального подхода,
подменяя его абстрактным развитием идей, целью
которого является определение глубинной сущности
действительности», грозящей, по мысли Клаваля,
тоталитаризмом и ложной универсальностью его
теории [4, p. 82].
Таким образом, и Сойя и Клаваль видели причину
забвения проблематики пространства у Маркса в его
методологии. Получается, что Маркс, с одной стороны,
отошел от гегелевского примата времени, а с другой,
желал установить посредством абстрактных понятий
тоталитарную и универсальную истину об эксплуатации,
стоимости. Поэтому, по сути, исходя из таких
утверждений, необходимо спасти Маркса от самого
Маркса (что и пытаются сделать, по–видимому, все
сторонники
пространственного
переосмысления
наследия Маркса).
Цель работы – выявить понятие пространства в
мысли Карла Маркса, скрытое тремя слоями:
философским, переводческим и текстуальным. Чтобы
добраться до марксового понимания социального
пространства нужно прежде преодолеть эти три слоя
скрытия. Исследования понятия пространства у Маркса
прольет новый свет на историю философии социального
пространства, а также на своеобразие подхода
немецкого мыслителя к этому предмету. Поэтому цель
статьи заключается в соответствующей интерпретации
текстов Маркса.
Изложение основного материала. Хотя у Маркса
нет понятия пространства в первом томе «Капитала», но
настойчивые упоминания, высказывания о пространстве,
заставляют думать о существовании некоторых
наработок, сделанных им в этом направлении. Итак,
разделение необходимого и прибавочного труда
незаметно при капитализме, и тут нужно добавить за
Маркса: поскольку оба вида труда осуществляются в
пространстве, принадлежащем капиталисту; при
барщинном труде, замечает Маркс, это разделение
пространственно
(räumlich)
зафиксировано
(необходимый
труд
осуществляется
на
поле
крестьянина, прибавочный – на поле помещика)
[5, c.248; 6, s.251].
Итак,
в
данном
контексте
пространство необходимо определять как место
производства (здесь нужно согласиться с Лефевром), как
место
воспроизводства
общественных
производственных
отношений
(отношения
собственности на средства производства, экспроприация
прибавочной стоимости, классовые отношения и
воспроизводство жизни крестьянина и помещика,
рабочего и капиталиста).
Дальше по тексту Маркс пишет, что это различие
между пространствами производственных отношений
феодализма и капитализма является различием в форме
проявления, ничего не меняющим с точки зрения
количественного соотношения между прибавочным и
необходимым трудом. Но это различие определяет
специфику экспроприации прибавочного труда от
крестьянина (увеличением барщины) и рабочего
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(увеличением рабочего времени). Употребление термина
«форма проявления» (Erscheinungsform) в контексте
пространства существенно проясняет подход Маркса к
пониманию этого понятия [5, c.248; 6, s.251]. Что такое
форма проявления? С одной стороны, это внешнее,
видимостное, случайное, эмпирическое выражение
существенных, необходимых, всеобщих отношений; в
этом смысле, в форме проявления спрятаны
существенные отношения (в меновой стоимости
спрятана потребительная стоимость; в деньгах спрятаны
стоимостные отношения между товарами, стоимостная
мера товаров, рабочее время и пр.); то есть, по
определению, форма проявления имеют функцию
скрытия [6, s.105, 109, 335, 425]; поэтому Маркс
указывает на путь познания, который должен быть
двунаправленным: от формы проявления к сущности и
от сущности к форме проявления [6, s.62]. С другой
стороны, форма проявления обозначает превращение
общественного бытия предмета в другую бытийную
определенность, функцию. Так, железо является формой
проявления тяжести в условиях измерения другой вещи
на весах, или потребительная стоимость отдельного
товара начинает исполнять функцию меновой
стоимости, а золото превращается во всеобщий
стоимостный эквивалент при капитализме [6, s.70,
71, 104] и пр. Пространство при капитализме не только
проявляет, скрывает общественные (производственные)
отношения, но также служит формой проявления своей
противоположности – времени. Маркс показывает
сведение пространства ко времени в главе об
относительном производстве прибавочной стоимости, в
которой все формы разделения труда при капитализме
(от кооперации до машинной техники) служат
уменьшению
затрат
на
пространство-как-место,
уничтожая жизненные условия труда рабочего
(помещение (Raum), освещение, проветривание и пр.) в
месте производства, позволяя достичь максимального
выжимания прибавочного труда на минимальном
пространстве. Если принять точку зрения Владимира
Ленина относительно того, что: «Учение о прибавочной
стоимости есть краеугольный камень экономической
теории Маркса» [7, c.45], то нужно утверждать
решающую роль понятия социального пространства в
формировании учения о прибавочной стоимости
благодаря открытию Марксом пространственной
определенности капиталистических производственных
отношений
Дальше по тексту Маркс снова обращается к
различию необходимого и прибавочного труда, которое
стирается (скрывается) теперь благодаря зарплате. При
этом Маркс опять обращается к феодальным
отношениям, в которых необходимый и прибавочный
труд различаются между собой «<…> самым
осязательным образом, в пространстве и времени». В
итоге Маркс указывает, что именно зарплата как форма
проявления в ответе за скрытие (verbirgt) дарового труда
наемного рабочего и скрытие истинного отношения и
создания
видимости
отношений
прямо
противоположных, на чем покоятся «<…> все правовые
представления как рабочего, так и капиталиста» и пр.
Любопытно, что в оригинале во фрагменте со словами,
которые в русском переводе поданы как «скрывающей
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истинное отношение», находятся слова «das wirkliche
Verhältnis unsichtbar macht», то есть, буквально «делать
невидимым истинное отношение». Слово «unsichtbar»
можно встретить и в первом фрагменте (впрочем, как и
словосочетание
«форма
проявления»,
«Erscheinungsform»), который был проанализирован выше, в
контексте того, что в пространстве капиталистического
производства распадение рабочего времени незаметно;
так вот в оригинале слово, которое было переведено на
русский язык как «незаметно», стоит «nicht sichtbar»
[5, c.248, 550; 6, s.251, 562]. Таким образом, нужно
говорить, если не о первичности пространственного
скрытия и делания незаметным, невидимым разделения
рабочего времени, то, во всяком случае, о том, что, как и
пространство капиталистического производства, так и
экономическая форма проявления оплаты рабочей силы,
имеют сходную основу в общественном бытии, на них
покоятся «<…> все мистификации капиталистического
способа производства, все порождаемые им иллюзии
свободы, все апологетические увертки вульгарной
политической экономии». Но Маркс не делает таких
выводов относительно значимости пространства,
поскольку главной задачей его исследования является
открытие закона движения капиталистического способа
производства, а значит, его фокусом остается зарплата.
Таким образом, пространство находится между
общественным бытием, хотя при этом общественное
бытие, по Марксу, всегда пространственно, – и
общественным сознанием, идеологией. Вместо диады,
развитой Марксом во «Введении к критике
политической экономии» (1859 г.), получается триада в
«Капитале» (1867 г.): бытие-пространство-сознание, в
которой место пространства определяется тем, что
бытие пространственно, а сознание в форме идеологии
выражает не столько бытие, сколько особую
пространственную организацию бытия, производящую
видимость. Следовательно, видимость, выражаемая в
идеологии,
является
отражением
практически
функционирующей,
пространственной
видимости,
скрывающей
общественно-бытийные
отношения.
Пространство
приобретает
свойство
скрывать
отношения,
поскольку
при
капитализме
оно
приватизируется, что по видимости уничтожает
различие между необходимым и прибавочным трудом.
В контексте понятия формы проявления Маркс в
одном фрагменте утверждает, что переменный капитал
это историческая, особенная форма проявления фонда
жизненных средств или фонда рабочего времени,
которые присущи любому способу общественного
производства [6, s.593]. Вполне возможно предположить, что пространство в качестве формы проявления
времени также является особенной, исторической
формой проявления пространственной организации,
пространственной
определенности
общественного
бытия. То же Маркс пишет, что устранение
капиталистической формы производства создаст
условия для сведения рабочего дня к необходимому
времени и уничтожению прибавочного труда, а также
увеличению необходимого времени, поскольку «<…>
условия жизни работника должны стать богаче, а
жизненные потребности должны возрасти» [5, с.539].
Это обстоятельство высвободит время для умственной и

общественной деятельности индивидуума. Таким
образом, пространство перестанет существовать в
качестве
видимости,
скрывающей
свою
противоположность – абстрактный труд, но станет,
можно предположить, обобществленной формой
существования общественных отношений социализированного человечества.
Итак, обобщая представленные выше экспликации
определения пространства, можно предварительно
наметить следующие определения, характеризующие
подход Маркса:
а) пространство-это
место
общественного
производства, а также воспроизводства общественных
производственных отношений;
б) при капитализме пространство – это форма
проявления,
скрывающая
антагонистические
общественные отношения, а также представляющая
свою противоположность - время, количество;
в) пространство при капитализме дает основу для
формирования идеологических мистификаций, правовых
представлений и пр.
Одним словом, пространство – это место
производства-воспроизводства общественных отношений, функционирующее как форма проявления, скрытия
последних, создающая видимость в качестве основы для
идеологических представлений. Следовательно, здесь
уже есть локальная, медиальная и скрывающая
определенности пространства, по Марксу. Но
капиталистическое пространство транс-локально, оно
глобально, поскольку товарам необходимо найти
потребителя для реализации, заложенной в них
прибавочной стоимости. Поэтому при капитализме
пространство уничтожается временем (die Vernichtung
des Raums durch die Zeit-[8, s.430]). Революционизирован
ие транспортных средств также необходимо для
капитализма, как и производство средств производства,
то есть, постоянного капитала; например, как пишет
Маркс, условием развития машинной, крупной
промышленности является развитие железнодорожного
транспорта. Уничтожение пространства означает
сведение его физической плотности, социальной
определенности
до
количественной
определенности - времени прохождения, пересечения. Таким
образом, пространство как место производствавоспроизводства
общественных
отношений
уничтожается временем без(раз)личного, вещного
обращения капитала.
Ранее было оговорено, что пространство это, кроме
всего прочего, место воспроизводства рабочей силы
(необходимый труд), это место воспроизводства жизни
рабочего. В контексте потребления и жизни
определенность пространства наполняется новым
содержанием. Маркс пишет, что жизнь рабочего «<…>
сводится к самой безнадежной деградации, к лишению
здоровья, домашнего уюта, досуга и здорового
удовольствия на свежем воздухе. Чрезмерное истощение
сил рабочих из-за долгого осуществления ими
монотонной деятельности создало привычку не думать и
не
размышлять.
У
них
нет
физических,
интеллектуальных или моральных развлечений, за
исключением худшего их вида, все действительные
радости жизни находятся далеко от них. Существование

Scientific Journal, Virtus, October # 3, 2015
большей части рабочих в рамках нынешней системы,
одним словом, совершенно невыносимо» [8, s.609]. Так,
анализ пространства, можно предположить, углубляется
бытовыми, эстетическими, моральными, физиологическими и пр. сторонами жизни рабочего. Пространство
выступает
здесь
в
качестве
положительной,
формирующей, цивилизующей силы, недоступной для
рабочих. Другими словами, пространство как место
жизни, досуга, удовольствия рабочего эквивалентно
необходимому труду, то есть, тому количеству
стоимости, которое необходимо для воспроизведения
его в качестве рабочего.
Кроме социальной онтологии пространства Маркс
упоминает о гносеологии пространства. В «Нищете
философии» (1847 год) Маркс, отмечая характерную
особенность метода Пьера–Жозефа Прудона, указал, что
последний, следуя за гегелевским методом мышления,
всякую вещь превращает в логическую категорию.
Приводя в пример дом, Маркс писал, что если
абстрагироваться от всех его индивидуальных
особенностей (Individualitat eines Hauses ausmacht) –
материалов, из которых он сделан, от измерений его
пространства (von den Dimensionen dieses Raumes
abstrahiert), человеческих и вещественных «акциденций»
(Akzidenzien, Menschen oder Dingen), то получатся лишь
категории количества, субстанции [9, s. 127] и пр. Важно
отметить, что Маркс противопоставлял абстракцию и
анализ (denn es handelt sichum Abstraktion, nicht um
Analyse):
анализ
предполагает
выведение
индивидуальности
явления
во
всей
его
содержательности, во всех его человеческих и
вещественных свойствах; абстракция же сводит все
многообразие индивидуальных качеств явлений к
логическим категориям. Отличие позиции Маркса от
гегелевского идеализма заключается в том, что мысль
должна охватить всю совокупность социальнопространственных характеристик явления, а не вывести
из рассмотрения лишь его абстракцию.
Данный фрагмент отсылает к более ранним
высказываниям
Маркса,
обращенным
к
младогегельянцам. Так, в «Святом семействе» Маркс
указал, что они прекрасно усвоили гегелевскую манеру
превращения всех реальных, объективных отношений в
отношения идеальные, отношения между понятиями
(reale, objektive, außer mir existierende Ketten in bloß
ideelle, bloß subjektive, bloß in mir existierende Ketten und
daher alle äußerlichen, sinnlichen Kämpfe in reine
Gedankenkämpfe zu verwandeln-[10, s.87]. Для идеалиста,
как писал Маркс в
«Немецкой идеологии»,
теоретические абстракции и идеальные знаки являются
действительным миром, точнее, последний является
результатом идеального (die reelle Welt das Produkt der
ideellen Welt sei, daß die Welt der Ideen-[11, s. 14]).
Необходимо утверждать, что пример с домом является
не только образчиком критики идеализма, но также и
методологическим фрагментом, маркирующим разницу
между подходами Маркса и Гегеля и его
последователей. Для Маркса, как он об этом скажет в
предисловии к «Капиталу», идеальное является
преобразованным и перенесенным в человеческую
голову материальным (das Ideelle nichts andres als das im
Menschenkopf
umgesetzte
und
übersetzte
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Materielle-[6, s.27]). Примечательно, что в «Капитале»
Маркс снова обратился к теме дома. Он пишет о
различии между пчелой и человеком, указывая, что
самый плохой архитектор идеально выстраивает
будущее произведение в своей голове (Am Ende des
Arbeitsprozesses kommt ein Resultat heraus, das beim
Beginn desselben schon in der Vorstellung des Arbeiters,
also schon ideell vorhanden war – [6, s.193]). Таким
образом, Марксов фрагмент о доме является зародышем
теории социального пространства, представленной в
виде набросков в первом томе «Капитала», и связан с
понятием идеального, а также – с критикой гегелевского
идеализма.
Поэтому возникает необходимость обратиться к
тому, как Гегель понимал отношение идеального и
пространства, чтобы более детально прояснить контекст
полемики Маркса с ним и его последователями. В
«Философии природы» Гегель, описывая переход к
философии духа, пишет, что идея приобретает в лице
субъекта орган понятия, для которого «<…> все
идеально и текуче; то есть он [субъект – И.И.] мыслит,
превращает все пространственное и временное в свое,
обладая в нем, таким образом, всеобщностью, то есть
самим собой» [12, c.548]. Субъект превращает
пространство в предмет мысли, во всеобщее, тем самым
способствуя
самосознанию
абсолютного
духа,
приобщаясь к вечности. Все внешнее должно
приобрести понятийную форму, точнее обрести себя в
понятии, спрятанном за грубой, без–мысленной
материальностью. Гегель говорит о звуке, возникающем
из материального свойства тяжести, как о «<…> жалобе
идеального находящегося во власти другого, но вместе с
тем и его [то есть идеального – И.И.] торжество над этой
властью, ибо оно сохраняет в ней себя» [12, c.184]. В
духе в–себе–бытие превращается в для–себя–бытие:
«<…> пространство принадлежит не душе, а внешней
природе; и поскольку это внешнее постигается душой,
оно перестает быть пространственным, ибо, испытав
превращение при посредстве идеальности души, оно не
остается внешним ни для себя самого, ни для нас» [9,
c. 151].
Дух
возвышается
над
чувственно–
материальным, над пространственным, но это
возвышение происходит в чистом виде только в акте
познания. В теоретическом познании нет места
пространству, здесь любое пространство – это лишь
понятие пространства: «<…> дух, развивающийся в
своей идеальности, есть дух познающий» [13, c.52].
Понятие идеального связано у Гегеля с понятием снятия
[14, c. 165-166]. Идеальное снимает материальное,
снимает пространство, то есть уничтожает его грубую
физическую природу, сохраняет его в–себе–бытие,
развивая его до для–себя–бытия. Идеальное снимает
конечность любой материальности, в том числе и духа,
тем, что связывает его с вечным становлением понятия
[13, c. 50]. Идеальное снимает простую совокупность
частей в нечто целое – таков не только принцип
организации животного (в существовании которого
снята пространственность и временность в ощущении и
соотношении с внешней средой) [12, c. 439-440], но
также и государства: «Государством мирного времени
является такое государство, в котором пребывают все
отрасли гражданской жизни, но так, что это пребывание
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рядом друг с другом и вне друг друга порождается идеей
целого» [13, c. 358].
Если для Маркса идеальное - это слепок (с)
пространства, то для Гегеля идеальное - это истина
пространства. Возвращаясь к фрагменту о доме
необходимо сказать, что Маркс предлагал анализировать
совокупность вещественных и человеческих сторон
этого явления, перенести конкретное (как сумму
объективно существующих сторон и взаимодействий) в
действительности в конкретное в мышлении (как сумму
понятий). Для Гегеля вопрос заключается в нахождении
духовного, понятийного содержания, помогающего
абсолютному духу опознать себя в этом внешнем для
него предмете; а что касается субъективного духа, то он
должен «<…> постичь себя в себе самом, раскрыть себя
как идеальность своей непосредственной
реальности» [13, c.48].
Маркс показал, что капитализм не только производит
пространство (производства), но и уничтожает его
(временем), поскольку «<…> с одной стороны, [капитал
– И.И.] должен стремиться к тому, чтобы сломать все
локальные границы общения, т. е. обмена, завоевать всю
Землю в качестве своего рынка, с другой стороны,
стремится к тому, чтобы уничтожить пространство
[Raum] при помощи времени, т. е. свести к минимуму то
время, которое необходимо для продвижения товаров от
одного места к другому» [15, c.32]. Итак, специфика
капиталистического отношения к пространству, по
Марксу, такова: с одной стороны, производить
пространство (производства и обращения), а с другой –
редуцировать его ко времени. Эта редукция является
объективным, исторически конкретным свойством
капиталистического пространства. Такую же диалектику
на более абстрактном уровне показал анализ товара, но в
данном контексте Маркс непосредственно говорит о
пространстве (Raum).
Выводы. На материале исследования первого тома
«Капитала» было указано, что Маркс понимает
пространство как место производства-воспроизводства
общественных отношений, функционирующее как
форма проявления, скрытия последних, создающая
видимость в качестве основы для идеологических
представлений. Основываясь на анализе более ранних
фрагментов, можно утверждать, что мысль Маркса
проникнута спором с гегелевским идеализмом, а значит,
материалистическое понимание идеального идет в
связке с пространством. Пространство является
непреложным спутником, условием, фактором и
результатом предметной деятельности человечества, а
при капиталистических производственных отношениях
оно приобретает свойство скрывать антагонистические,
эксплуататорские
отношения
и
саму
пространственность. Фрагмент о доме в «Нищете
философии»
является
ключом
к
пониманию
необходимости проблематизации пространства в
творчестве Маркса. Без этого фрагмента, логически и
исторически
связанного
с
предшествующей
полномасштабной
критикой
(младо)гегельянства,
невозможно войти в область специфической связи
идеального и пространства у Маркса. Поэтому нельзя
согласиться с теми мыслителями (Сойя, Клаваль,
Лефевр), в том, что Маркс будто бы отказался от

проблематики пространства, или же понял последнее
грубо эмпирически, территориально, физикалистски. В
этом смысле открывается возможность дальнейших
разысканий понятия социального пространства в мысли
марксизма.
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THE CONCEPT OF (SOCIAL) SPACE IN THE THEORY OF KARL MARX
The article is an attempt to extract from the theory of Karl Marx's concept of space as a social product. Based on a critical
analysis of his texts, it was found that Marx understands the social space in the first volume of «Capital» as a place of
production-reproduction of social relations of production. Moreover, on the basis of the retrospective reference to the early
works of Marx author shows that Marx thought out and explore the epistemological principle of space - unlocking the wealth
of human and physical characteristics of the last of the narrow confines of theoretical abstractions.
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ГУМАНІЗМ ЯК ВИСТРАЖДАНА МУДРІСТЬ ПОКОЛІНЬ
Статтю присвячено пошукові ефективних методів поєднання індивідуальних та загальнолюдських
цінностей в українській філософії. Йдеться про гуманітарну націленість будь-якої науки та нагальну
необхідність розповсюдження її світоглядного змісту в умовах становлення громадянського суспільства в
Україні. Автор прагне довести здатність внутрішньої гуманістичної настанови одухотворювати
зовнішній байдужий світ. Окреслюються можливості мудрого підходу до історичних подій з подальшою їх
переоцінкою на кшталт гуманізації вітчизняного культурно-антропологічного простору.
Ключові слова: віра, надія, поміркованість, гуманізм, духовні цінності, мудрість.

Постановка проблеми. З огляду на екзистенціальну
потребу людини у духовній величі виникає проблема
асиміляції вільної і, водночас, залежної від суспільства
людини у, зазвичай, мультикультурний соціум.
Потенційна різновекторність, як не дивно, єдиний
надійний вимір самосвідомості та убезпечення як
особистості, так і спільноти від непоправних помилок у
процесі
пошуку
«золотої
середини»
між
загальнолюдськими та індивідуальними інтересами.
Нагальним завданням сучасного світу, просякнутого
нестабільністю, непевністю, розгубленістю є поступове
витіснення попереднього «негативного» досвіду, відтак,
налаштованість на мужнє (ймовірно, болісне і
довготривале) позбавлення світоглядної омани, що
стійко закарбувалися у масовій свідомості у
висловлюванні: історія людства нас навчає тому, що
нічому не навчає.
Аналіз досліджень і публікацій. В історії філософії
спостерігаємо неабияке розмаїття способів вирішення
проблеми спадкоємності поколінь, тим самим,
гуманізації культурно-антропологічного простору, які
уможливлюють осягнення людиною власної сутності.
Гуманітарна
традиція
намагається
подолати
міжгенеративні суперечності, тим самим створити умови
для тягнучості поколінь задля принципового тріумфу
людяності [1, с.478-487]. Цей підхід у вітчизняній
філософській думці, починаючи із шестидесятих років
ХХ
сторіччя,
цілеспрямовано
обстоювався
В. Шинкаруком, О. Яценком, Г. Горак, В. Табачковським, С. Кримським. Серед сучасних мислителів зустрічаємо розповсюдження світоглядно-теоретичних постулатів гуманізму Є. Андросом, І. Бондарчук, Т. Гардашук,
І. Захарою, Г. Золотухіним, А. Єрмоленком, В. Загороднюком, В. Кізімою, Г. Ковадло, С. Криловою, Т. Лютим,
В. Ляхом, А. Осиповим, М. Поповичем, В. Рижком,
Л. Ситніченко, Л. Солоньком, Т. Суходуб, Н. Хамітовим,
Г. Шалашенком, Т. Ящук.
Метою статті є осмислення гуманізму як виміру
мудрості у людському житті, що будучи внутрішнім
станом кожного члена співтовариства, гарантовано
слугує довготривалості і комфортності перебування
людини у світі. В такому контексті є вкрай актуальним
пошук розумної межі між ідеологемами, досвідними
знаннями, психологічними настановами, науковими

положеннями, абстрактно-логічними міркуваннями
щодо життя. Вона має встановитися через віднайдений
об’єднавчий мотив співіснування задля втілення у
спільному
культурно-антропологічному
просторі
прийнятних і бажаних особистісних постулатів з одного
боку та суспільних очікувань з іншого.
Мудрість чи абсурд, просвітленість чи профанність,
освіченість чи невігластво, істинність чи хибність
світоглядних сентенцій прямолінійно й однозначно не
виявляється ні громадською думкою, ані власним
здоровим глуздом, позаяк, про поміркованість чи її
відсутність свідчить лише волевиявлення. Нагальність
«формування смаку» до наслідування загальнолюдських
цінностей є позачасовою на будь-якому рівні
становлення суспільства та особи без огляду на їх
технологічні, економічні, політичні, вікові, статеві,
освітні тощо характеристики, оскільки вони є
взаємовизначальними.
Виклад основного матеріалу. Усталення гуманізму
у невпинному рухові української спільноти до
громадянського суспільства вимагає корекції завдань,
що постають перед людинознавством в історичній
перспективі. Відповідаючи на глобальні виклики,
особливо інтенсивно доводиться наполягати на
визначальній ролі толерантності та миролюбності у
людському бутті, позаяк понад два останніх десятиріччя
спостерігаємо незвичний для вітчизняної світоглядноантропологічної царини постмодерний хаос. У сучасній
Україні, з її геополітичним положенням, вкрай
актуальними
виявилися
проблеми
гуманізації
культурно-антропологічного простору: пошук тих
життєвих істин, що здатні нас об’єднати і заміщення тих
сентенцій, що нас роз’єднують, так би мовити,
демаркація відцентрових та доцентрових тенденцій не
фізично-географічно, а логічно-історично.
Відтак, в умовах інтеграції українства у європейське
співтовариство de-facto і de-jure проблема застосування
творчих інтенцій людини помітно актуалізується. Ця
обставина пояснюється тим, що за очевидного
гуманістичного потенціалу гуманітарних наук, вони не
стали для кожного, хто прагне долучитися до
загальнолюдських
цінностей,
обґрунтованими
надійними світоглядно-теоретичними засобами. На
жаль,
дуже
часто
науково-освітні
інституції
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демонстративно
опікуються
пошуками
доказів
унікальності людини та акцентуванням непересічного
впливу вищезазначених наук на формування свідомості
гуманіста. Посилаючись на звичні для пострадянської
ментальності аргументи, «виробники та популяризатори
духовності» (в міру власних моральних імперативів,
посадових
обов’язків,
розвиненості
інтелекту,
професійних навичок тощо) не завжди враховують
гуманітарну націленість будь-якої науки. Це не тільки не
приносить очікуваного спільнотою ефекту від
зосередженості на вузькоспеціалізованих знаннях, але й
шкодить через невивчені загальнонаукові методи
пізнання дійсності і незасвоєні загальнолюдські
принципи людського спілкування.
Розповсюджувані людинознавчі концепції або
відгукуються на запити часу ситуативно, або запізно,
або виправдовують існуючий стан речей споконвічними
пошуками людиною себе у світі, властивих «усім часам і
всім народам», або ж містять опис бажаних, ілюзорних,
утопічних форм існування людини у відповідності із
владною ідеологемою. Сенсожиттєва роль у такому
контексті відводиться саме людинознавству, його
можливості технологічно, професійно, зацікавлено
впливати на суспільство з метою його одухотворення і,
головне, пробуджувати і цілеспрямовано виховувати у
максимальної кількості його членів внутрішньої
(психологічної) потреби в гуманізмі.
Недооцінювання
нагальності
вирішення
цієї
проблеми спричинює «недисциплінованість мислення»
та недостатню дослідницьку культуру науковця та
просвітника, що негативно виявиться у віддаленій
соціальній перспективі (особливо, коли йдеться про
тотожність науки і навчальної дисципліни). Не
достатньо узагальнено нетрадиційні, ще крихкі, не
апробовані (із огляду на вік незалежної України)
концептуальні підходи до втілення проектів виховання
людяності, які, порівняно із загальновизнаними
програмами, за фундаментально-прикладним потенціалом є ефективнішими щодо становлення висококваліфікованого знавця своєї професії як основної
справи свого життя. Адже вузькоспеціалізовані
настанови створюють підстави для підготовки,
насамперед, фахівця, здатного лише на виконання
певних економіко-господарських функцій, а не
виховання духовної, мислячої, цілісної істоти, здатної
гідно «тримати удар» від життя.
Справа навіть не в «одвічному» протиставленні
фундаментальних наук прикладним, природничих
гуманітарним, технічних соціальним... Радше у
недостатньо усвідомленій нагальності вирішення
проблем, що постали перед науковим співтовариством і
громадою (з огляду як на загальносвітові кризи та
глобалізаційні виклики, так і гострі проблеми
державотворення та становлення громадянського
суспільства у сучасній Україні), виключно в особистій
царині самовизначення, так би мовити, через
домінування антропогенної складової людського буття
над техногенною.
Світоглядний досвід повсякчас складався і
функціонував у вигляді особливої царини гуманітарної
діяльності, спрямованої на усвідомлення граничних
підстав людського буття. Не стільки науково-теоретична
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інтерпретація подій репрезентує своєрідність духовного
простору, як життєво-практична, на кшталт буденної
свідомості, що «мільярди разів повторюючись», формує
культурно-антропологічний
простір,
певний
гуманітарний вимір спільноти. Віра та розпач,
упевненість та розгубленість, переконаність та нігілізм,
любов та ненависть, надія та жах ось персональноекзистенціальні орієнтири, що визначають зміст
духовного життя як особистості, так і народу.
Така особливість пояснюється домінуванням у
людини
комунікативно-різновекторної
здатності
адаптуватися до середовища існування через специфічну
модель
поведінки,
не
стільки
рефлексивної
(інстинктивно-чуттєвої),
скільки
рефлективної
(інтелектуально-вольової). Віра у загальнолюдські
цінності розглядається як мотив, що покладає на себе
гуртуючу роль в одухотворенні соціуму. Істотні
результати здобуваються взаємодією філософської,
наукової та релігійної думок. Тож, істинна природа
духовності
не
стільки
метафізична,
скільки
соціокультурна.
Духовні підвалини часто вкриті пилом подій, які, на
перший погляд, не мають жодного стосунку до творення
людиною власної сутності, позаяк дух ґрунтується на
безумовній цінності філософського доробку всіх і
кожного
у
контексті
викликів
сучасності.
Недооцінювання колективною свідомістю здатності
опредмечувати людську сутність призводить до
непевності у майбутті, зневірі у здатність розбудовувати
власне життя Тут і Тепер; на особистісному ж рівні
трансформується у розпач чи відчай. Виступаючи
засадою життєздатності людини, потенціалом її
предметної активності, віра в істинність очікуваного має
бути ствердженою як продуктивна ідея, що оптимізує
життя, формує уявлення про його сенс. Адже віра одна із
найглибинніших підвалин духовності, що поєднавшись з
любов’ю та надією забезпечує сприйняття майбутнього
як здійснення чекань, сподівань і жадань, отже, ідеалів
справді людського життя [2]. Це свідчить про
олюднений світ, соціум, який особистість відвоювала у
власної інстинктивної природи через віру в ідеали. Чи-то
віра у справедливість божих заповідей, чи-то вірність
моральному кодексу будівника комунізму значення не
має, лише б це, як мінімум, не привносило зло у людське
буття, як максимум, культивувало добро.
У контексті розмислу неабиякий інтерес викликає
дослідження киянами-шестидесятниками світоглядної
настанови,
а
також
залучення
до
аналізу
«нелегітимного» у радянські часи несвідомого та
підсвідомого прошарків духу, без якого не відбувається
жоден духовний акт [3]. Життєствердний потенціал
феномену напруженої внутрішньої роботи безумовний
(як відомо, душа зобов’язана трудитися і день, і ніч);
його колорит свідчить, що майбуття у серці, голові,
руках людини.
Спілкування
на
гуманітарній
основі
стає
незаперечною
загальнолюдською,
груповою
та
індивідуальною цінністю водночас, а також предметом
віри у здатність Усіма разом і Кожним зокрема Тут і
Зараз вирішити нагальні життєві проблеми. Спільність
позицій, інтересів, майнового, духовного стану тощо
формує впевненість не стільки у самоцінність «себе,

16

Scientific Journal Virtus, October # 3, 2015

улюбленого», як силу сумісництва, колективної дії,
значущість іншої людини. Підвалини душі утворюються
взаємодією того, що усвідомлюється як соборна
індивідуальність. Можна виокремити своєрідні етапи
розвою унікальної української ментальності із гуманним
підґрунтям. Вбачаємо у такій ідеалізуючій потребі
непересічну схильність співвітчизників вірити у силу
духу, де щось та колись дивовижним чином відбувається
у суспільно-політичному та інтимно-особистісному
житті. Неабияка роль належить креативності власних
настанов, вольових зусиль на шляху, де існують «всім
миром», а реалізація мети кожного пролягає через
можливості всіх. Саме така сукупність й утворює кодекс
чеснот поколінь.
Духовне життя людини здійснюється через знання,
почуття та волю. Відтак, цілісна, гармонічна людина
починається з тієї миті, коли всі царини духу
перебувають у такій взаємодії, де почуття формується на
підставі розуму, а розум освітлений горінням гуманної
налаштованості, де воля виступає єдністю співчуття та
розрахунку, спрямованих на самореалізацію та здатність
внутрішнім зусиллям зробити життєвий простір
толерантнішим,
миролюбнішим,
милосерднішим,
добрішим тощо.
Подібно до того, як релігійність супроводжується
актами пізнання божественного порядку, так і
філософське – відданості засадам гармонії, світоприналежності Духові. Віра в останнє ототожнюється з вірою
людини у свої власні сили, особистісні надбання через
самопізнання і самовдосконалення, а не через зміну
Іншого, опозиційну налаштованість, експансію, агресію
чи-то руйнацію. «Цементуючою» першопричиною
об’єднавчої активності є традиційно цінний у будь-які
часи і для будь-якої спільноти феномен сумління.
Інакше зневіра у самозбереженості.
Релігійне сподівання, поєднане вірою та надією, не
здатне самотужки вправлятися із вимогами абсолюту як
найвищої субстанції та істини в останній інстанції, що
не обмежує свободу людини та її гідність. Звідси
протиставлення власної моральної позиції фідеїстичній
чи будь-якій іншій зовнішньо-примусовій. Численні
факти сліпої покори провідникам та проповідникам, де
під виглядом ірраціонального варіанту поміркованості
мудра смиренність виявляється марновірством і
позбавляє людину внутрішнього аксіологічного голосу
совісті і є найбільшою загрозою для людського
існування та майбуття. Віра фанатиків, блазнів, нігілістів
демонструє «надрозумність» обраних представників
людства, відтак, можливість утечі від морального
рішення. Тож, віра набуває статусу ймовірного знання,
яке не випадковий, а, радше, закономірний результат
логіко-гносеологічного та етико-психологічного аналізу
змісту переживань. Вона виявляється ствердженням
світоглядного підґрунтя знання і є очевиднішою за будьяке експериментальне підтвердження істинної мудрості,
позаяк «оприлюднює» цивілізаційну значущість цього
феномену, визначає фундаментальну людську потребу в
уявно-наявних вимірах людського буття.
Життя унікальне і безцінне, тому ми й прагнемо
зробити його ідеальним. Віра у моральність, надія на
софійну освяченість дій, заснованих на єдності розуму
та волі, наповнюють людське пізнання та існування

оптимізмом. Духовність стає основним критерієм
існування
мислячої
та
відповідальної
особи,
екзистенціальним мотивом мудрого ставлення до світу.
Спроби людини засвідчити вірність гуманному
світовідношенню і можливість це довести власним
прикладом в історії цивілізації виявляються бажанням
сформулювати такий надійний світоглядний постулат,
що створить передумови невичерпності життєвих сил,
стане дієвою підставою наснаги. Адже особистісна
реальність втаємниченого, божественного, сакрального,
одухотвореного, містичного, ірраціонального дійства під
назвою “життя” повсякчас “вислизає” від будь-якої
технологічності, фіксованості, прогнозованості й
об’єктивації, тобто від будь-яких спроб безособового
реєстру. Формальне пізнання ігнорує найсуттєвіше воно
залишає
носія
знань
поза
аксіологічною
(сенсожиттєвою) межею. Тому тільки мудрість у
вимірах внутрішньо здобутих принципів поміркованості,
стриманості, толерантності, впевненості, надійності,
вірності здатна уникнути схематичного, позбавленого
засилля зовнішніх приписів у вимірах канонів,
заповідей, гномів, догм тощо.
Висновки. Очевидно, владні приписи можуть
визрівати лише через запитально-екзистенціальні
ситуації особистісного вибору, не обмежуючись
рефлексією найвищого штибу: імперативи це не
особливі життєві аксіоми, а вистраждані реалії, що
ідентифікують задуми та наміри на предмет їх
морально-етичної та пізнавально-логічної досконалості.
Виходить, що насправді людина потребує не тих
хитромудрих істин, що прислуговуються їй, а тих
мудрих настанов, яким би вона могла завдячувати як
істинній опорі у цьому поруху душі до себе і,
насамкінець, до світу.
Дійсно, якщо граничні засади нашого світу
ототожнюються із межею втілення прожектів чи
авантюр, заснованих на фізичному ствердженні власного
існування у світі, то лише онтологічна самота і безвихідь
чекають на людину. Позаяк сенс буття не стільки
конструюється, як спирається на переконаність в
уможливлення ідеалів Істини і Добра, має нагоду бути
матеріалізованим, так би мовити втіленим через Віру та
Надію під егідою Мудрості. Тож, остання у людському
бутті може виявитися одним із найперспективніших
способів
інтеграції
особистості
в
спільноту,
фундаментальною потребою і метою якої, очевидно, є
гармонізація стосунків між ними.
Таким
чином,
кожному
відповідальному
представникові покоління необхідно виховувати у себе
та співтовариства віру у домінанту, насамперед,
духовного, а не природного у людині і дбати про його
незнищенність і можливість передачі цього світлого
почуття людської гідності у кожного небайдужого до
істини. Тоді й народжується соціальний оптимізм у
вигляді переконаності, що гуманізм є не тільки
джерелом креативності особистості, але метою
соціалізації, які здатні одухотворювати життєвий
простір, забезпечуючи спадкоємність поколінь і
убезпечуючи від зникнення з поверхні Землі єдиного
відомого нам здатного мислити і співпереживати homo
sapiens.
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Сподіваємось, що висловлені у статті сентенції
відкривають перспективи ствердження людяного світу,
перемоги буття над існуванням, оптимізують стосунки
між поколіннями, виступають гарантом душевної та
соціальної
гармонії,
ефективним
доробком
гуманістичної філософії у розбудову громадянського
суспільства і відповідальної перед світом людини.
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HUMANISM AS A HARD-WON WISDOM OF GENERATION
The article is devoted to finding effective methods of philosophical connection individual and universal values in Ukrainian
philosophy. We are talking about the humanitarian focus of any science and the urgent need to spread its ideological content
in terms of development civil society in Ukraine. The author seeks to prove the ability of the internal humanistic guidelines
spiritualize external indifferent world. Outlines opportunities wise approach to historical events with their further revaluation
for the humanization of the national cultural-anthropological space.
Key words: belief, hope, prudence, humanism, spiritual values, wisdom.
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СВОБОДА ТА РІВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВІ ЛЮДИНОВИМІРНОСТІ ТА
АТРИБУТ ДУХОВНОСТІ Й ЛЮДСЬКОГО НАДБАННЯ
Розглянуто свободу та рівність у людиновимірному ракурсі сучасного розвитку українського соціуму.
Аналізується свобода як один із головних атрибутів людської сутності та існування, яка іманентна людській
діяльності. Наголошується, що свобода є універсальною діяльнісною характекристикою суб’єкта, сутнісним
вираженням його активності у всіх сферах діяльності. Протиріччя між природою і духовністю є сутнісним
протиріччям людини, атрибут якої – свобода. Це найбільш прогресивний шлях розвитку людства.
Ключові слова: свобода, духовність, рівність, людиновимірність, діяльність.
Постановка проблеми. Помітною особливістю
сучасного розвитку культури стосовно проблематики
свободи є зміна пріоритетів у підходах до її осмислення.
Для класичного філософського дискурсу, що акцентує
вічне, інваріантне та незмінне, концепт «свобода»
корелює насамперед з поняттям необхідності.
Раціональність, детермінізм, незмінність, універсальність, ключові поняття статичного типу мислення, в
жорсткі рамки якого було прийнято вписувати цю
категорію. В змістовному плані концепт свободи
набуває сьогодні більш вагомої значимості, ніж в
попередні культурні епохи, перетворюючись в ключове
поняття нової радіальності. Поняття спонтанності,
мінливості, непередбачуваності, випадковості найтісніше корелюють з концептом свобода, виступаючи
характеристиками нового динамічного типу мислення.
Подібний погляд на світ породжує трансформації у
свідомості, зміну концептуальних пріоритетів. Якщо
прийняти мінливість як реальність і як тип мислення,
відразу у свою чергу постає завдання зміни багатьох
оціночних
категорій.
Нестабільне
виявляється
пріоритетнішим за стабільне, випадкове за необхідне,
відносне за абсолютне. Відбувається щось на зразок
зміщення основоположних категорій, що задає основні
структури мислення. Така трансформація стосується
насамперед свободи. Саме ця категорія вказує на зміну
пріоритетів в мисленні, своєрідне перенесення акцентів,
вихід на передній план спонтанності і минущості,
відмову від погляду на світ з точки зору стабільності та
вічності.
Питання про свободу особистості є предметом
теоретичного дослідження протягом всієї історії
філософської думки. Ця проблема розглядалася в працях
Сократа і стоїків, Платона і Августина. Велике місце її
вивченню приділяли у своїх роботах Спіноза і Фіхте,
Гегель і Шопенгауер, Кант і Шеллінг, Гоббс і Декарт,
Маркс і Енгельс, Сартр і Камю, Ясперс і Бердяєв та ін.
Вона не втрачає своєї актуальності і в XXI столітті. Існує
свобода особистості або особистість невільна? Якщо
існує свобода особистості, то, що вона представляє? При

визначенні свободи особистості виникають питання:
свобода від чого і від кого, свобода для чого і для кого?
Свобода в чому? Свобода один з головних атрибутів
людської сутності та існування, вона іманентна
людській діяльності. Свобода є універсальна діяльнісна
характеристика суб'єкта, вона є сутнісне вираження його
активності у всіх сферах діяльності. Свобода особистості
це можливість діяти у відповідності зі своїми
бажаннями, намірами, цілями; можливість людини
здійснювати (реалізовувати) свої інтереси, своє «я».
Мета
статті.
Розглянути
натхненність
як
наповнення світу людським змістом, який підноситься
над причинно-наслідковими зв'язками, і цей процес
відбувається вільно, у творчій діяльності і шляхом
спільних зусиль людини, а протиріччя між природою і
духовністю є сутнісним протиріччям людини,
атрибутом якої є свобода. Це найбільш прогресивний
шлях розвитку людства. Передумовою поступового
переходу до духовності є розкладання жорстоких
інстинктивних начал людини.
Виклад основного матеріалу. Поняття свободи стає
сьогодні
важливим
пунктом
осмислення
та
переосмислення сучасної культурної проблематики,
актуалізуючись по особливому в тих схемах діяльності,
які інтегровані в повсякденний людський досвід. Адже
сьогодні саме в повсякденному досвіді традиції та
стандарти діяльності перестають відігравати колишню
роль, оскільки дії та поступки людей втрачають риси
природності стереотипних актів. Автоматизми людської
поведінки уступають місце сукупності оригінальних
орієнтирів, створюваних людьми в процесі вирішення
конкретних життєвих завдань.
Подібне зміщення концептуальних пріоритетів можна, на наш погляд, пояснити зміною в сприйнятті часу.
Згідно з Г. Люббе, в сучасну епоху згущення інновацій
призводить до зміни сприйняття часу. Цей новий досвід
часу він визначає як «скорочення теперішнього», маючи
на увазі «процес скорочення протяжності часових інтервалів, в яких ми можемо розраховувати на певну постійність наших життєвих відносин» [1, с.95].
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Не будемо забувати, що у філософії підходи до осмислення свободи формувались паралельно з осмисленням категорії часу. В епоху середньовіччя, коли
християнство утверджує «закон свободи», виникло
питання: як пов’язані Боже провидіння та свобода
людини. Власне, це стало першою постановкою
проблеми детермінізму в онтологічному ключі.
Абсолютне провидіння, що притаманне Богу, здається
логічно допускає одну можливість: безперервність
творіння (що робить Бога відповідальним за зло в світі).
Цю проблему вирішує Боецій, розділяючи час і вічність
[2, с.286-287]. Але такий підхід допускає дві
можливості:
або
надання
часу
просторових
характеристик, тобто, перетворення його в четверту
просторову координату у вічності (цей підхід розкрито в
більшості філософських концепцій), або згортання часу
в статистичну матрицю можливого (що яскраво
продемонстровано у підході М. Казанського).
Тенденція надавати категорії часу властивостей
простору протрималась у філософії аж до XX століття.
Проти цієї позиції одним з перших виступив А. Бергсон
(школа «часової онтології» в некласичній онтології).
Адже у категорії часу є дві суттєві характеристики:
порядок та становлення, які онтологічно нерівнозначні, і
спроби поєднати їх в одному «образі» недоцільні. Якщо
сприймати час як деяку послідовність, як порядок
проходження минулого, теперішнього і майбутнього (як
його описували з точки зору детермінізму), то, виходить,
що майбутнє задане і його можна передбачити. Якщо ж
сприймати час не просто у вигляді порядку послідовного
зв’язку явищ, а як становлення, як деякий універсальний
горизонт, в якому розкриваються явища, то
актуалізується проблема «теперішнього» (як наповненості моментів життя), оскільки майбутнє не задане.
Вище окреслене коло проблем, що безпосередньо
вплинуло на створення різноманітних концепцій
присвячених аналізу свободи. Які ж підходи до
осмислення свободи можуть стати превалюючими саме
сьогодні? Ф. Гайек вказував, що наукові, політичні і т. п.
відмінності нашого часу базуються на певних базових
відмінностях між підходами двох філософських шкіл,
які відносять себе до раціоналізму, але в яких
спостерігається кардинальна відмінність у поглядах на
модель людської діяльності [3, с.8]. Ці два типи
раціональності Гайек визначав як конструктивістський
раціоналізм та еволюційний раціоналізм. Конструктивістський раціоналізм, який превалював протягом
тривалого періоду в оцінці різних явищ культури, Гайек
вважав помилковим, оскільки він базується на вигадці,
що всі людські інституції були створені з якоюсь
наперед визначеною метою, для виконання певної місії.
Наслідком того, що ми дозволяли собі обманюватися за
допомогою конструктивістського погляду на світ був
той факт, що людина обмежувала діапазон того, чого
могла б досягти, оскільки саме знання меж можливого
робило людину здатною цілком використовувати свої
сили.
Еволюційний раціоналізм, якого дотримувався
Гайек, припускає, що, упорядкованість суспільства не
виникла внаслідок спланованих дій, а стала наслідком
«процесу, в якому практики, котрі спершу
сприймалися з іншою метою або навіть чисто
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випадково, зберігалися, оскільки забезпечували
превалювання групи, в якій вони з’являлися, над
іншими» [3, с.10]. Таким чином, саме подібний підхід
видається, на наш погляд, оптимальним при розгляді
свободи як ключового поняття нової раціональності.
Свобода та рівність ці два слова у поєднанні зі
словом братерство, дуже часто лунали на вулицях і
площах європейських міст в період соціальних
потрясінь. Суспільна думка усвідомлювала, що
свобода без рівності просто неможлива. Нерівність це
несвобода, бо людина, яка займає вищу сходинку в
соціальній ієрархії має більше прав і соціальних
привілеїв, має більше свобод і можливостей. Якщо
якась людина має можливість вільно пересуватися по
країні чи за її межами, а інша не має внаслідок заборон
чи простої нестачі коштів, то говорити про їхню
рівність не приходиться, також як і про те, що вони
мають однакові свободи.
У суспільствах радянського зразку проголошувалася
та самим рішучими засобами впроваджувалася тотальна
рівність. Всі отримували майже однакову заробітну
плату, до всіх було однакове звернення «товариш». Та
насправді виявлялося, що одні «рівні», а інші «більш
рівні». «Більш рівною» була, як відомо партійногосподарська номенклатура. Вона відповідно мала і
більше свобод. Але, маючи можливість побувати у
західних, демократичних країнах представники цієї
привілейованої касти з подивом помічали, що їхні
свободи нічого не варті порівняно зі свободами
громадян цих країн. За часів перебудови один із таких
представників із заздрістю писав, що в США першийліпший громадянин може отримати права на управління
літаком. Для нього як і для будь-якого радянського
громадянина це звучало фантастично. У той же час
говорить про рівність громадян США неможливо, бо
надто велика різниця існує між найбагатшими й
найбіднішими. Отже є нерівність, а отже і несправедливість, але при цьому є і свобода. Указану дилему
намагався
вирішити
російський
філософ
К. Леонтьєв [4, с.294-358.].
Свобода та рівність у нього трансформуються в красу
і справедливість. Чому слід надати перевагу красі і
справедливості? Справедливість це безумовно рівність.
Але як бути з красою? Справедливість передбачає однакову ціну красивого та потворного. Але тоді зникає сенс
і стимули до краси, бо ціна однакова і всі рівні. Можна
поставити питання і так, що і до чого прагне, тобто до
чого в кінцевому рахунку прагнуть краса і
справедливість? Краса як відомо поняття естетичне, а
отже відноситься до чистого споглядання. Про це з
пафосом писали ще І. Фіхте та А. Шопенгауер. Красою
просто захоплюються, вона викликає подив своєю
нестандартністю, унікальністю. Краса це завжди
вирішення завдань, але вирішення творче, ефективне. За
Платоном, прекрасне все, що відповідає ідеї, ейдосу.
Краса емплікує і вимагає свободи. Отже несе в собі
подив, піднесення, захоплення. А цього дуже важко
знайти
у тих
почуттях,
які
супроводжують
справедливість, особливо в абстрактному варіанті.
Головне почуття тут задоволення, полегшення – нарешті справедливість «восторжествувала». А що ж є результатом того, що і «на нашій вулиці свято», тобто
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справедливість здійснилася? Тільки одне надбання. Я
маю тепер те, що мали інші, а я не мав. А це було
несправедливо, бо всі люди рівні. А потім на місце
почуття задоволення приходить страх. Страх знову
втратити набуте, оскільки набуте не є результатом
принципу справедливості. Страх є одним із ключових
понять у «Занепаді Європи» О. Шпенглера. Головні
персонажі «Фауст» та «диявол». Девізом Фауста була
тріада «влада, власність, перевага». Фауст продав душу
дияволу, щоб все це мати, бо він вважав це благом, яке
повинне було йому належати по справедливості, тому
що він всі свої сили віддав досягненню мети [5]. Кінець
благої вісті диявола знаменує і кінець культури, а вибух
«фаустової» агресії є початком імперіалізму. Закінчився
страх та почалася загибель... Ф. Ніцше цю кризу та
неминучу загибель, яка породжується прагненням до
справедливості та рівності, а не до свободи і краси,
задовго до О. Шпенглера виразив у понятті «останніх
людей», які ні на що не здатні, «а лише підморгують
один одному» [6, с.40].
Духовність людини проявляється, насамперед, не в
боротьбі з зовнішніми природними силами, а з
природою всередині самого себе зі своїми тваринами
началами. Природне життя це життя за законами
природної необхідності, а духовне це прояв її волі.
Тварина не вибирає середовище проживання, а лише
пристосовується
до
неї,
а
людина
здатна
дистанціюватися від середовища і створити свій світ. У
дусі людина знаходить незалежність від навколишнього
природного світу і стає вільною від його тиску. У
людини є свій світ («буття-світу-в-собі»). Тому
основний атрибут духовності свобода. Всі сутнісні сили
людини, всі його здібності розвивалися лише в силу
того, що людина почала скидати з себе пута інстинктів і
вийшла в іншу реальність – духовну. І якщо атрибут
природи – необхідність, то атрибут духовності –
свобода, а сутність людини визначається двома
протилежними началами – природою і духовністю, які
представляють собою суперечливу єдність, і це
протиріччя є джерелом розвитку системи «людина».
Коли ми розглядаємо людський аспект свободи,
насамперед, виникають питання: що таке свобода в сенсі
людського переживання? Чи вірно, що прагнення до
свободи органічно притаманна природі людини? Чи
визначається свобода одною лише відсутністю
зовнішнього примусу, або вона включає в себе і якусь
присутність чогось іншого, а якщо так, чого саме? Чи
може свобода стати тягарем, непосильним для людини?
Чому для окремих свобода – це заповітна мета, а для
інших – загроза? Чи не існує – крім вродженого
прагнення до свободи – інстинктивної тяги до
підпорядкування? І т.д.
Соціальна історія людини почалася з якогось
визначального етапу розвитку, коли людина почала
створювати тріщину в єдності природи і себе самої, коли
почала усвідомлювати себе як окрема істота, тобто
відділила себе від навколишнього світу та інших людей.
Інакше, людина ще продовжувала відчувати себе
частиною оточуючого світу, але в той же час вже
проводила межу між собою і цим навколишнім світом. У
онтогенезі людина (кожна окремо взята) проходить
приблизно той же шлях свого розвитку, що і

суспільство. До тих пір, доки дитина перебуває в тілі
матері, а потім з'являється на світ (в той момент, коли
пуповина, що з'єднує її тіло з тілом матері, ще ціла), він
є єдиним цілим з тілом матері. Після видалення
сполучної ланки дитина вже не є фізично єдиним з
організмом матері, а є біологічною істотою, окремим від
неї. Однак ця біологічна істота до певного періоду свого
життя залишається функціонально єдиною з нею, бо
тільки ця єдність гарантує їй безпечність існування. У
процесі подальшого зростання дитині потрібно
зорієнтуватися і зміцнитися в світі, знайти якісь нові
гарантії своєї життєдіяльності. Ось тут свобода стає для
нього цим гарантом незалежності. Поступово маленький
індивід починає усвідомлювати, що мати його та інші
об'єкти – це щось окреме від нього, при цьому іноді
виникають ситуації, коли цілі матері не збігаються з
бажаннями дитини, в результаті чого загострюється
усвідомлення відмінності між «Я» і «Ти» .
У міру того, як дитина відокремлюється від
оточуючого світу, він починає усвідомлювати свою
окремішність від світу інших, починає відчувати свою
самотність. Ця віддаленість від світу породжує іноді
почуття беззахисності і тривоги. І дитина хоче
сховатися, розтворитись в навколишньому світі. Спроби
такого
повернення
приймають
характер
підпорядкування. Зрештою підкорення призводить до
зворотнього результату: невпевненість зростає і
розвивається ворожість і бунтівливість, які небезпечні
тим, що спрямовані на людей, від яких дитина залежить.
Однак підпорядкування – це не єдиний спосіб позбутися
від тривоги і самотності. Єдино продуктивний шлях
відходу від цих почуттів – це шлях спонтанних зв'язків з
людьми і природою, тобто таких зв'язків, які з'єднують
людину зі світом, не знищуючи його індивідуальності.
Найвищим проявом таких зв'язків є творча праця і
любов.
Почуття
самотності
приводить
людину
до
усвідомлення принципово нової близькості духовної,
основою якої є почуття солідарності з іншими людьми.
Тому історію людства можна розглядати як процес
зростаючого звільнення навіть у філогенетичному плані.
Саме перші кроки, спрямовані до звільнення від
примушуючих інстинктів, вивели людину з долюдського
стану.
При
своєму
народженні
людина
є
найбезпораднішою зі всього тваринного світу її
пристосування до природи обґрунтоване головним
чином на процесі навчання, а не на інстинктивній
зумовленості [7, с.77].
Людське існування починається тоді, коли
пристосування до природи втрачає принциповий
характер і способи дій вже не визначаються спадковістю
і інстинктами. Іншими словами, людське існування і
свобода з самого початку нероздільні, але така свобода
являє собою досить сумнівну перевагу. Індивід підданий
всім небезпекам і страхам, виникаюча з цієї
недостатності його вроджених інстинктів. Однак саме ця
безпорадність є тим ґрунтом, на якій розвинулася
людина. Таким чином, біологічна недосконалість
людини зумовило появу цивілізації.
І. Павлов відкрив «рефлекс свободи», який у деяких
тварин настільки сильний, що, будучи полишеними
свободи, вони відмовляються від їжі, хиріють і
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вмирають. Тому не можна вважати, що феномен свободи
виключно людське надбання. Аналізуючи проблему
свободи, стосовно до іншим живих організмів, можна
зробити висновок, що свобода живої істоти полягає в її
існуванні відповідно до її видових (або навіть
культурних) призначень. Вовк вільний, коли ситий і
женеться за зайцем, і не вільний, коли його заганяє зграя
собак; собака вільна, коли сита і обласкана господарем, і
невільна, коли кинута і чекає людського участі.
Людина сама задає собі свободу. Вона вільна, коли
діє у відповідності зі своєю власною необхідністю.
Свобода – це гармонія з собою і світом. Через гармонію
в історії філософії виражається співрозмірність і
впорядкованість частин цілого, єдності багатоманіття,
узгодженість форми і змісту, злагоди сторін
протилежностей. Гармонія завжди протиставлялась
хаосу. Тому сутність свободи відображена в гармонії.
Звідси, свобода – це відсутність усіляких перепон до дії
що не є в природі, ні у внутрішньому світі людини.
Але свобода одночасно рівнозначна конфлікту, тобто
гармонії в своїй межі. Неспокій – це теж гармонія.
Головне, свобода – це гармонійне відношення між
суб'єктом і об'єктом. Свобода існує лише тоді, коли
суб'єкт вільно щось вибирає з неосяжного світу
«зовнішніх» і «внутрішніх» об’єктів. Реальним базисом
свободи є впевненість: суб'єкт свободи повинен сам себе
сконструювати для своєї свободи і переконати себе в
тому, що це і є його свобода, тобто бути впевненим у
своїй свободі.
У сучасному суспільстві існує твердження, що
людина стала центром і метою всякої діяльності, що все,
що вона робить, вона робить для себе. На перший погляд
здається, що, нарешті, людина стала вільною, але це
тільки ілюзія. Так, дійсно, сьогоднішня людина вільна
від традиційних уз природи і тоталітарного державного
устрою, але це не зробило її незалежною. Так одним з
основних факторів вільної ринкової економіки є
принцип приватної ініціативи. Цей принцип, звичайно
ж, сприяв процесу індивідуалізації людини. Але,
сприяючи розвитку «свободи від ...», цей принцип
допомагає знищувати і всі зв'язки між окремими
індивідами, ізолюючи людину від її побратимів.
Синергетична бачення світу вводить поняття
«нестабільності» Всесвіту, який оточує людину, тому
феномен впевненості, як якийсь безпроблемний базис,
неможливий. Впевненість виникає з міцності людини, а
невизначеність небезпечна. Свобода в життєдіяльності
людини завжди постає як її мета, до якої людина
невідступно йде. Однак, досягнувши її, він знову
потрапляє в нову залежність. Тому свобода, зрозуміла як
незалежність від навколишнього світу і інших людей,
взагалі недосяжна. Можна вважати, що свобода – це
абсолютна мета людини і людства, яка ніколи не зможе
бути досягнута, бо за нею слідує нова залежність. За
аналогії з абсолютною істиною, свободу теж можна
назвати абсолютною метою.
Абсолютна свобода недосяжна, але установка на
прагнення до неї закладена в людині, бо людина завжди
і в усьому хоче скинути будь узи, якими вона скута. Але
істина полягає в тому, що без абсолютної мети людина
втрачає в певному сенсі життєву орієнтацію.
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Рівень свободи залежить від міри усвідомленості
людиною явища, від знань про це явище. Свобода
завжди
пов'язана
з
невизначеністю
реального
майбутнього. Але ідеально людина здатна його
представити і прагне до нього, обравши засоби та шляхи
його досягнення. Хоча людина потенційно вільна, але
свобода для людини розгортається поступово, з
усвідомленням її. Свобода пов'язана з відповідальністю
або почуттям провини за неможливі наслідки своїх дій.
Відповідальність передбачає усвідомлення індивідом
результатів свого вчинку та інших людей. Людина
свідомо визначає свої цілі, а тому зобов'язана нести
відповідальність за них. В. Франк пише: «Бути людиною
означає завжди бути спрямованим на щось або на
когось, віддаючись справі, якій людина себе присвятила,
людині, яку він любить, і богу, якому він
служить» [7, с.79].
Виникає питання: чи може бути «антисуспільна» або
«аморальна» свобода, тобто свобода, яка досягається за
рахунок придушення інших людей? Так, безперечно. Так
само, як можливе антисоціальне щастя, досягнення
якого шкодить суспільному розвитку. У цілому
прагнення до свободи – це різновид прагнення до щастя.
Чи може бути свобода ілюзорною? Безумовно. Адже
повна свобода незбагненна, а значить така свобода – це
незбагненна ілюзія. Тому ілюзорна свобода – це повна,
абсолютна свобода, яка, як ми говорили, незбагненна у
принципі.
Висновки. Ми приходимо до висновку, що
прагнення до свободи іманентно закладено в людині, в
його природі. Свобода завжди відносна, бо людина
завжди від чогось залежна. Вона не може втратити цю
залежність. Вона залежна своєю плоттю від природи.
Вона залежна своїм духом у вигляді життєвої енергії від
космосу, Всесвіту. Вона залежна від інших людей, без
яких вона не була б людиною. Цю залежність можна
продовжувати нескінченно. Незважаючи на те, що
людина усвідомлює свою залежність від величезної
кількості явищ, він все одно прагне вирватися із
залежності. Це почуття волелюбності, мабуть, теж
являється дуже специфічним різновидом любові, яка
спрямовує її діяльність. Тому свобода одночасно
виступає для людини як абсолютна мета і як почуття
волелюбності, тобто почуття бути самим собою
незалежно від усього.
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FREEDOM AND EQUALITY AS THE COMPONENTS OF HUMAN DIMENSION AND ATTRIBUTE
OF HUMAN SPIRITUALITY AND HUMAN HERITAGE
The article deals with such concepts as freedom and equality from the point of view of the current development of the
Ukrainian society. Freedom is analyzed as one of the main attributes of human nature and existence which is immanent to
human activity. It is noted that freedom is a universal activity characteristic of the subject in all the spheres. The contradiction
between nature and spirituality is the essential contradiction of a man whose attribute is freedom. This is the most progressive
way of human development.
Key words: freedom, spirituality, equality, human dimension, activity.

Scientific Journal Virtus, October # 3, 2015

23

УДК 02.41
Назаретян П.В.,
старший преподаватель Краснодарского филиала
ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», аспирант КГИК, krrmagnit@mail.ru
Россия, г. Краснодар

КИНОИСКУССТВО КАК ПРЕДМЕТ СОЦИАЛЬНОФИЛОСОФСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В статье излагаются основные аспекты фундаментального перехода в философском понимании
кинематографа и представляется современный взгляд на взаимосвязи между направлениями,
произведениями экранного искусства и современными им социумами. С позиций социальной философии
освещена трактовка эстетики фильма с выделением общих особенностей кинематографических
концепций красоты. На примере периодизированной истории российско-советского кино показано наличие
и смысл тесного специфического воздействия кинематографа и общества друг на друга в различных
условиях общественно-политических формаций.
Ключевые слова: философия кино, социокультурный смысл киноискусства, эстетика кино, история
российско-советского кинематографа.
Постановка проблемы. В XXI веке теоретические
аспекты философии киноискусства всё чаще являются
актуальным
объектом
внимательного
научноисследовательского интереса специалистов самых
разных областей знания: философов, искусствоведов,
культурологов, историков, социологов. Сегодняшняя
массовость и огромнейшая популярность кинематографа
во всем мире ставит экранное искусство на место одного
из
главных
объектов
передового
социальнофилософского рассмотрения.
При
всей
многочисленности
подходов
к
рассмотрению
отношений
«кино-зритель(и)»,
включающей такие трактовки этих отношений, как,
например, импрессионистскую (Р. Канудо), диалектическую (Л.В. Кулешов, С.М. Эйзенштейн), феноменологическую
(Г. Мюнстерберг),
психоаналитическую (Ж. Митри, С. Жижек), медиа-теоретическую
(М. Маклюэн) и культурологическую (М. Ямпольский),
в трудах современных мыслителей недостаточно
раскрывается история развития эстетических концепций
и социокультурного смысла кино в контексте
актуальной истории отечественного кинематографа.
Цель работы представить современные аспекты
социально-философского исследования кино и показать
на основе истории российско-советского кинематографа
глубокую взаимосвязь эстетических характеристик
экранного искусства с современным ему общественнополитическим укладом.
Изложение основного материала. Возможность
философского восприятия кино (ныне вполне очевидная
и широко распространенная) утверждается значительно
позднее выхода в свет революционного изобретения
братьев Люмьер. Позиция, в рамках которой
кинематограф воспринимается эстетически слаборазвитым и незаслуживающим философского рассмотрения
искусством, несомненно, занимает огромный по
продолжительности отрезок в истории кино [1]. Только с
появлением целых плеяд выдающихся мастеров
кинорежиссуры, драматургии, операторской работы,
актерской игры в различных странах мира (США, СССР,
Франция, Германия, Италия), путем полноценного

формирования и осмысления собственного языка и по
мере освоения стабильного и коммерчески успешного
производства
экранное
искусство
добивается
общемирового признания на всех уровнях [2]. Начиная с
1960-х гг. теория кино входит в число академических
дисциплин [3]. Пожалуй, неслучайно, что как раз в это
время философия искусства переносит свое внимание со
зрелища на зрителя, тем самым впервые делая фильм
предметом исследования в рамках социальной
философии (подобные трансформации переживают и
другие виды искусства благодаря, во многом, развитию
идей «рецептивной эстетики») [4].
В наши дни кино, со всей своей художественнотехнической
комплексностью,
жанрово-стилевой
многоликостью и высочайшей доступностью и
популярностью, становится специфическим социокультурным феноменом. С одной стороны, благодаря
неоспоримой силе воздействия на сознание и
подсознание человека кинематограф в той или иной
степени задает модели поведения, взаимоотношений
людей, формирует мнения и взгляды на социальную
действительность. Таким
мощным, масштабным
ресурсом в XXI веке и близко не обладает ни один
другой вид искусства. Многочисленные социологические исследования и факты жизни при
последовательном,
грамотном
их
рассмотрении
подтверждают, что кинематографическое изображение
архетипов действительности, закономерностей материального и духовного рода, культивирование образов,
характеров и паттернов в современном мире оказывает
огромное влияние на социум, в первую очередь – на
детей и молодежь [4]. Споры о том, стоит ли показывать
на экране сцены насилия, убийств и различного рода
иных девиаций, пожалуй, всегда будут оставаться
неразрешимыми.
С другой стороны, как бы ни был величественен
аппарат экранного искусства, кино не является
исключительно первопричиной, источником отношений
с обществом. «Фильм – зритель» – всё-таки не
последовательная причинно-следственная конструкция,
а единое социокультурное пространство, имманентно
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трансформирующееся под воздействием взглядов,
ожиданий, вкусов, увлечений, в конечном счете спроса
публики на кинопродукцию того или иного характера,
спроса на определенных героев, тематические и
смысловые концепты. Сам факт того, что производством
лент заняты люди, а значит члены общества, которые
формируются как личности и творцы и вдохновляются в
определенных актуальных условиях, уже достаточен,
чтобы утверждать: «общество также воздействует на
кинематограф, прямым образом определяя его сюжеты,
характеры, идеи и идеалы». Так, например, итальянский
неореализм как течение в европейском кинематографе
становится
возможным
и
реализованным
в
послевоенные 40-е гг., когда в экономическом бедствии,
народном голоде и нищете постфашистских времен
чрезвычайную популярность в обществе набирают
коммунистические настроения. Прославившееся своими
фильмами на весь мир это кинематографическое
направление
перестает
быть
современным
и
популярным в середине 50-х гг. вместе с ослаблением
позиций левых партий и экономическим ростом Италии
и других европейских государств, приносящим мировой
культуре новое, актуальное модернистское кино.
Итак,
кинематограф
является
не
только
производственно-технической, художественной, но и
мощной коммуникативной системой (или вкупе со
зрительским обществом частью таковой). Философское
учение о сущности и формах прекрасного, об искусстве
как особой форме общественного сознания, именуемое
эстетикой, в XX веке благодаря динамичному развитию
кинематографа раскрывается особым образом. Именно в
этом столетии акцент в понимании эстетики
переключается с истории и теории искусства на
социально-философские законы и категории [5]. В
частности, в трудах А.Ф. Лосева отмечается, что именно
общественная жизнь во всех ее формах и проявлениях
является источником эстетики, «которая впитывает и
концентрирует
специфику
любой
социальноисторической конкретики» [6]. Поэтому-то современные
мыслители всё чаще отмечают, что эстетика кино
призвана изучать сущность, принципы и средства
передачи идей, характеров, смыслов зрителю.
Можно без преувеличения утверждать, что развитие
теории и практики эстетики кино так же неразрывно
связано с общественно-политической формацией
государства,
социальными,
экономическими
и
культурными
процессами,
как
и
эволюция
кинематографа как искусства. Нечто сходное,
несомненно, в той или иной мере можно говорить и
относительно других видов искусства, однако для
эстетики экрана характерны следующие особенности:
– кино,
являясь
синтетическим
искусством
(соединяет в себе элементы театра, музыки, литературы,
фотографии, живописи), наследует и эстетические
категории своих предтеч, формируя, таким образом
уникальную комбинированную эстетику;
– прямая зависимость от хода научно-технического и
технологического
прогресса
(отсюда,
например,
различия в режиссерских притязаниях к своим
творениям и эстетических стандартах немого и
звукового кино);

– высокая капиталоемкость и вытекающая отсюда
коммерциализованность и «индустрийность» кинематографа,
зачастую
порождающие
особые
внехудожественные, экономические отношения создателей фильма и зрителей (следствие этого – заметное
авторское стремление к научению или даже пропаганде
публике эстетических стандартов, повторяемости,
шаблонности и схематизму, обеспечивающим будущий
спрос на студийные продукты).
Рассмотрим развитие эстетических концепций на
одном из наиболее ярких и показательных в контексте
данной статьи примеров – периодизированной истории
отечественного кино:
1. Дореволюционное кино (1908-1917 гг.). Первый,
самый
непродолжительный
период
ознаменован
западноориентированным становлением и развитием
отечественного кино как в промышленном и
техническом смыслах, так и в художественноэстетическом. Традиционные игровые ленты того
времени ярко изображают жизнь интеллигенции:
несчастную любовь, коварных героев-обольстителей,
развлечения светского общества и авантюрные
комические
происшествия.
Реже
встречаются
экранизации русской классической литературы и
фильмы на историческую тематику. Эти ленты часто
изобилуют настроениями патриотизма, преемственности
и русской духовности. Однако, самый популярный
отечественный экранный персонаж начала века всё же
Нина Гофман в роли легендарной преступницы Софьи
Блювштейн в фильме «Сонька Золотая ручка». Можно
сказать, дореволюционный период провозглашает в
эстетике отечественного кино культ аттракциона,
празднества,
вдохновляющих
исторических
и
современных событий, больших и великих личностей.
Ленинско-сталинский период советского кино (19171950-е гг.). Коммунистический режим устанавливает
принципиально новые стандарты в отечественном
кинематографе. Производство фильмов становится
государственным и осуществляется строго в русле
общей пропаганды социализма в стране. Целые жанры
кино вообще запрещаются, остальные ленты пристально
цензурируются, неугодные деятели кино подвергаются
репрессиям. Такие условия порождают совершенно
новый эстетический продукт для мирового кино. Ленты
того времени в большинстве своем соответствуют духу
соцреализма: предельно идеологизированы, конкретны,
понятны, зачастую наивны и утопичны. Доминируют
герои из пролетариата, в фильмах легендарного Сергея
Эйзенштейна появляется и позже канонизируется так
называемый образ народа, коллектива. Кроме того,
экранизируется
литературная
классика,
соответствующая
коммунистическому
духу,
ставится
множество военно-патриотических лент. Художественно
возвышенным признается отрицание предшествующих
кинематографических традиций, историчность сюжетов
и персонажей, героизация народа, партии, режима,
достижений
народного
хозяйства.
«Ошибочен»
формализм, эстетизм и подражание творчеству
капиталистических кинематографистов.
2. Период «оттепели» в советском кино (1950-е
начало 1990-х гг.). Начинающееся с приходом к власти
Н.С. Хрущева ослабление политического режима
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приводит к постепенным изменениям и в национальном
искусстве.
Становится
возможным
критическое
освещение
действительности,
художественноэстетические рамки, охраняемые цензурой, заметно
расширяются.
В
1960-е
гг.
параллельному
традиционному соцреализму появляется и нонконформистское
искусство,
становящееся
чрезвычайно
популярным в крупных городах среди еще только
зарождающихся неформальных молодежных движений.
Андеграундное кино дает советскому обществу и новые
примеры
красоты
и
изящества:
скептиковинтеллектуалов, независимых женщин, лирическое
повествование. Многие ранее табуированные темы
выносятся
на
экран,
некоторые
режиссеры
(А. Тарковский, К. Муратова, С. Параджанов) начинают
экспериментировать с иносказательным, притчевофилософским материалом. Колоссальный успех имеют
советские комедии (особенно Л. Гайдая, Г. Данелии,
Э. Рязанова, Я. Фрида), вмиг становящиеся культовыми
в советском обществе. В целом кино этого периода
массово распространяет в стране чувство народного
единства, понимание простых повседневных радостей и
переживаний,
остроумный
юмор,
увлеченность
полюбившимися артистами и персонажами.
3. Новое российское кино (начало 1990-х наст.
время). Социально-экономический хаос, связанный с
распадом коммунистического государства и переходом к
рыночному
хозяйству,
практически
единолично
обуславливает эстетику постсоветского кино. Реализм
(порой даже натурализм), пессимистичность, фатализм,
импульсивность пронизывают ленты, снятые в первые
10-15 лет этого периода. В 2000-е наблюдается
разделение кинопроизводства в стране на два идейных
направления: создание популярного кино и авторское,
фестивальное творчество. Если в первом случае
значительную долю конечного продукта занимают
молодежные комедии, криминальные ленты, бытовые
мелодрамы
и
драмы
невысокого
уровня
художественного исполнения, подражающие зарубежным стандартам и по сути открыто преследующие
исключительно коммерческие цели, то во втором это
чаще всего нежанровые ленты, созданные за
относительно малые средства, развивающие новые
традиции российского киноискусства. Ориентированное
на широкий прокат отечественное кино доступно для
понимания
большой
зрительской
аудитории,
культивирует господство содержания над формой,
легкое, примитивное, в основном прагматичное и
индифферентное мировосприятие, успешных обеспеченных героев, живущих в мегаполисах, патриотизирует и
пропагандирует самые разные национальные идеи,
традиции и особенности. Фестивальное кино же,
напротив, представляет богатый набор сюжетов,
образов, режиссерский решений, предлагает эстетически
революционные
модели:
минималистические
и
эксцентрические, пессимисти-ческие и вдохновеннофилософские, реалистично-бытовые и фантасмагоричносюрреалистические. К сожалению, художественные
достоинства нашего кино сейчас зачастую не выглядят
заметными, уникальными и прогрессивными в мировых
масштабах. Пожалуй, будет справедливым определить,
что новое российское кино находится еще только в
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стадии развития своей потенциально неповторимой
красоты и выразительности.
Выводы. Приведенный анализ истории эстетики
отечественного кино подтверждает тесную и глубокую
взаимосвязь кинематографа и современного ему
общества, доказывает специфическую социокультурную
мощь экранного искусства в различных конкретных
исторических условиях. Эстетические категории
понимаются, осваиваются и развиваются в каждом
отдельном случае по-особенному, вместе с изменениями
в общественно-политическом укладе страны или
региона. В XXI веке этот процесс опосредован
преимущественно через кинематографический опыт
художника и зрителя.
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MOTION PICTURE ART AS A SUBJECT OF
SOCIO-PHILOSOPHICAL RESEARCH
The article describes main aspects of the fundamental transition in philosophical understanding of cinema and modern
view on the interrelation between the directions, works of motion picture art and contemporary societies. The interpretation of
cinema esthetics with allocation of the general features of the cinema concepts of beauty is covered from positions of social
philosophy. Existence and sense of considerable specific influence of cinema and society at each other in various conditions of
political formations is shown on the example of the periodized history of the Russian-Soviet cinema.
Key words: philosophy of cinema, sociocultural sense of motion picture art, esthetics of cinema, history of the RussianSoviet cinema.
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КАТЕГОРІЯ ОБРАЗУ-ПАРАДИГМИ В КОНТЕКСТІ
РЕЛІГІЙНОЇ ТЕМАТИКИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ
МИСТЕЦТВІ
В статті розглядається коло питань, пов’язаних із реактуалізацією релігійних мотивів, образів та
сюжетів (зокрема, біблійних) в сучасному вітчизняному мистецтві. Метафізичність та базові теологічні
концепти, які є іманентними релігійній тематиці, накладають свій відбиток на творчість художників,
спонукаючи розглядати їх твори комплексно. Враховуючи дану специфіку проблеми, стверджується
необхідність нових підходів до аналізу візуального матеріалу, одним з яких є використання категорії «образупарадигми». Теза підтверджується характеристикою поняття та співставленням його із поняттям
«художнього образу».
Ключові слова: сучасне українське мистецтво, образ-парадигма, релігійний образ, архетип, ейдос.
Постановка проблеми. Історія, й історія мистецтва
зокрема, розвивається за маятниковим принципом, коли
один культурний вектор змінюється іншим, полярним за
своїми характеристиками. Тож недивно, що після
десятирічь існування на маргіналіях мистецького світу,
релігійна
тематика
поступово
набуває
нової
актуальності в сучасних мистецьких колах. Зауважимо,
що в даному контексті йдеться саме про світське, а не
культове мистецтво.
Від поодиноких прикладів художнього втілення,
звернення до християнських образів, сюжетів та мотивів
за останні два десятиріччя перейшло на більш
комплексний рівень, посідаючи значуще місце в
творчості як окремих митців, так і творчих колективів.
Зокрема, у вітчизняному художньому житті про це
свідчать такі знакові події, як утворення в Україні
Фундації сакрального мистецтва «Symbolum Sacrum»
(2009), галереї сучасного сакрального мистецтва
«IconArt» (Львів, 2010), проведення масштабних
виставкових проектів («Велике і Величне» в
Мистецькому Арсеналі, Київ, 2013).
Сам характер візуального матеріалу, дотичного до
даної проблематики, визначається неоднорідністю та
різноплановістю в стилістичному аспекті, сягаючи
своїми витоками як традиційних джерел (ікона, народне
мистецтво), так і досягнень європейського мистецтва ХХ
століття
(від
авангарду
до
Абстрактного
Експресіонізму). Звертає на себе увагу і широта
тематично-сюжетної палітри, в якій присутній як
біблійний пласт (Старий та Новий Завіти), так і коло
образів та мотивів, що пов’язані із Святим Писанням
лише опосередковано (зображення святих, янголів
тощо). В світлі тенденційності явища постає питання
підходів до його аналізу, як певної цілісності, що має
свої корені, характеристики та взаємозв’язок і сучасним
арт-процесом.
З огляду на це, доцільним видається звернення до
терміну, що був введений до наукового обігу російським
вченим Олексієм Лідовим «образ-парадигма» [7].
Першопочатково він був поширений в дослідженнях,
присвячених проблемам ієротопії (створення та

перцепції сакрального простору), але може бути
застосований й до значно ширшого кола понять. Цей
термін дозволяє говорити не просто про мотиви як певні
усталені кліше, а про злиття образу та ейдосу, яке є
необхідним для глибинного осягнення та розуміння як
канонічного церковного мистецтва, так і його
інтерпретацій в межах мистецтва сьогодення. Тож
нагальним видається детальний аналіз означеного
поняття, його особливостей в порівнянні з іншими
подібними термінами.
Метою даної статті є визначення специфіки категорії
«образу-парадигми» як одного із інструментів аналізу
художнього рішення релігійної тематики у творах
українських митців 1990-х 2000-х рр.
Виклад основного матеріалу. Хоча ми не можемо
спростувати той факт, що живемо в абсолютно
секуляризовану епоху, яка встигла витіснити з нашого
життя ідею сакрального, цілком очевидно, що
тисячолітній пласт релігійної культури не може бути
перекреслений в одну мить. Ще Мірча Еліаде
декларував, що «до якого б ступеню людина не
десакралізувала світ, вона не зможе повністю уникнути
релігійної
поведінки.
[…]
навіть
у
найдесакралізованішому існуванні приховані сліди
релігійної оцінки світу» [6, с. 23]. Вона ж (релігійна
оцінка світу) в більшості своїй полягає у пізнанні
об’єкту, що знаходиться поза межами раціонального
пізнання. Через це релігійний тип світосприйняття
спонукає творити образи, які б репрезентували іншу,
абсолютну реальність. Як зазначив з цього питання
М. Бердяєв, «Світ «емпіричний» не може претендувати
на будь-яку особливу дійсність. […] В основі феномену
віри лежить поворот, звернення первинної волі,
закладеної в першожитті духа, в інший бік, до іншого
світу,
тобто
надзвичайне
розширення
об’єму
досвіду» [1, с.79]. Це визначення нагадує концепцію
Мартіна Гайдеггера, яку він назвав Gegnet (від старої
форми di Gegend край). Gegnet дає образ буття як обрію,
відкритого простору, на виклик якого людина має
відповісти, осягнувши його зміст. Але до його змісту, як
і до обрію, не можливо наблизитись, адже «Gegnet
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скоріше віддаляється, ніж виходить нам на зустріч»,
через що «й речі, які з’являються в Gegnet більше не
мають властивість речей» [5, с. 118]. Так само і
мистецтво на релігійну тематику, об’єктом якого є те,
що апріорі неможливо вербалізувати / візуалізувати, й не
прагне здійснити це, воліючи радше дати глядачеві
натяк.
Відтак, навіть втілена у матеріальному образі,
трансцендентність
релігійної
моделі
світу
дистанціюється від чуттєвої оцінки, апелюючи лише до
духовного. Отже, центральним елементом її структури є
не образ, а символ, в якому семантика зображення
превалює над міметичним аспектом. Це неминуче
позначилось на характері художньої інтерпретації
сакральних тем, яка стає одним із посередників між
людиною та Богом, візуальним втіленням їх
«молельного» зв’язку.
Безумовно, що в цьому випадку, через відсутність
повної відповідності між інструментарієм дослідження
та його предметом, мистецтвознавчий аналіз сакральної
тематики в українському мистецтві межі ХХ-ХХ
століття буде неповним при застосуванні лише поняття
«художній образу». Їх не-релевантність відчутна вже в
самому визначенні, що дають художньому образу
фахівці: «це засіб конкретно-чуттєвого відтворення
дійсності у відповідності до обраного естетичного
ідеалу» [3, с. 124].
Коли митець має справу із релігійним матеріалом
(зокрема християнським), то, попри усю можливу
суб’єктивність його подачі, пропущеної через
персональний досвід, він не може оминути діалогу із
фундаментальними теологічними концепціями, на яких
ґрунтується віровчення. З цієї позиції більш вдалим та
точним є поняття «образ-парадигма», що, як вже
зазначалось
вище,
було
запропоновано
Олексієм Лідовим. Він сформулював визначення
поняття наступним чином: «візуальний, тобто видимий
та впізнаваний, але при цьому не формалізований в
будь-якому закріпленому вигляді, як то зображальна
схема чи логічна конструкція» [4, с.128]. Образпарадигма тісно пов’язані із знаннями як творця, так і
глядача, та культурною спадщиною середовища, що їх
породжує та наділяє широким спектром символічних
змістів та асоціацій.
О. Лідов робить акцент на тому, що для класичного
мистецтвознавства
типовим
є
протиставлення
зображення та глядача, в той час як сакральне мистецтво
керується іншою стратегією, залучаючи глядача до своєї
«ієротопії» [7, с.148]. Так само і сучасні митці,
торкаючись
християнської
тематики
прагнуть
відтворити цю атмосферу художньо-ідейної цілісності у
власних творах.
За влучним спостереженням Тітуса Буркхардта, що
було сформульоване в його праці «Сакральне мистецтво
Сходу та Заходу», «Мистецтво, яке керується духовною
свідомістю, прагне спрощувати риси сакрального образу
та зводити їх до сутнісних характеристик, але це зовсім
не означає, як іноді вважають, жорсткості художнього
вираження. Внутрішнє бачення, орієноване на небесний
архетип, завжди може надати твору невловиму рису,
сповнену безтурботністю та повнотою» [2, с.83].
«Небесний архетип», про який йдеться у цитаті, є,

фактично, Платонівським ейдосом як сукупність
абсолютних і досконалих зразків можливих речей. Саме
ці архетипи, пропущені крізь релігійний досвід,
індивідуальну стають джерелом виникнення образівпарадигм.
Отже, весь творчий процес в роботі над картиною,
скульптурою чи графікою релігійного спрямування
вкладається в наступну послідовність: архетип образпарадигма (образ ейдосу) художній образ. Цілком
справедливими можуть видатись сумніви, щодо
адекватності застосування даної схеми до сучасного
мистецтва, яке демонстративно стверджує свою
незалежність та опозиційність традиції й є абсолютно
світським за своєю суттю й не обмежене рамками
канону. Працюючи із конкретним сучасним мистецьким
твором на означену тематику, ми, безумовно, не можемо
ігнорувати його художню мову, але, в той самий час,
його сприйняття було б неповноцінним без
усвідомлення його теологічної бази, яка за тисячоліття
свого існування вкарбувалась в масову свідомість. До
того ж, співставлення трактування одного й того ж
образу-парадигми (а радше їх «відлуння») в роботах
різних
художників
дозволяє
прослідкувати
трансформацію, що відбулась з християнськими
концептами за останнє сторіччя, зробити висновки,
щодо їх місця в соціумі ХХІ століття.
Висновки. В «образі-парадигмі» поєднуються
чуттєве та уявне, іманентність релігійного досвіду та
множинність джерел його (досвіду) формування. На
відміну від художнього образу, образ-парадигма є не
ілюстрацією до певного концепту, а своєрідним
видінням, яке знаходить резонанс в свідомості глядача
та запускає «ефект впізнавання».
Категорія «образу-парадигми» розкриває новий
ракурс у погляді на християнську тематику в
українському мистецтві останніх десятирічь. Вона
дозволяє більш системно проаналізувати конкретні
комплекси образів-ідей (райського саду, материнства
через образ Діви Марії і т.д.), що й становить подальшу
перспективу дослідження.
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CATEGORY OF ‘IMAGE-PARADIGM’ IN THE CONTEXT OF RELIGIOUS SUBJECT IN
CONTEMPORARY UKRAINIAN ART
The article considers several issues connected with the reactualization of the religious motifs, images and stories
(particularly, the biblical ones) in contemporary Ukrainian art. Metaphysical character of the religious subject and its relation
to the fundamental theological concepts directly influence the works of the artists, prompting to take them up complexly. Based
on this peculiarity of the problem, the necessity of new approaches towards the analysis of the visual material is stated. One of
them is usage the category of “image-paradigm.” The idea is conformed by the characteristics of the notion and its
comparison to the notion of “artistic image.”
Key words: contemporary Ukrainian art, image-paradigm, religious image, archetype, eidos.
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СНОВИДЕНИЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Статья посвящена философскому осмыслению сновидения в его
онтологической взаимосвязи с
действительностью. Автором рассматривается взаимообусловленность определенной картины мира и
понимания природы сновидения на примере Античности и Средневековья, когда мифологическая и религиозная
картины мира были доминирующими.
Ключевые слова: Сон, сновидение, сновидец, действительность, картина мира, дивинация, «культурный
стереотип».
Постановка проблемы. Феномен сновидения
издавна интересовал человечество. Его осмысление
варьировалось в зависимости от картины мира,
утвержденной в ту или иную историческую эпоху.
Помимо главенствующего типа мировоззрения было и
множество других, которые определенным образом на
него влияли. Эта многогранность восприятия мира была
присуща обществу на протяжении многих лет, что
характерно и для современной ситуации. Но почему так
происходит? Если бы мир был понятен и прост, у
человека не возникало бы затруднений в его понимании.
Затруднения возникают, когда такой ясности нет, когда
реальное не всегда является реальным, а действительное
может оказаться мнимым.
Восприятие мира человеком порождает необходимость разграничения реального и так называемого
мнимого пространств. Но существуют ли априорные
критерии такого различения? Человеку, живущему в
социуме, с детства внушаются основы того
мировоззрения, которое является преобладающим в то
или иное время в рамках того или иного сообщества.
Так, к примеру, ребенку, проснувшемуся от кошмарного
сновидения, говорят, что это был всего лишь сон.
Реальность субъективного опыта, полученного в
сновидении, нивелируется принятыми и утвердившимися стереотипами восприятия.
Та действительность, которую мы считаем реальной,
характеризуется стабильностью и воспроизводимостью
обретенного опыта, но в то же время значимость
инореальности не должна преуменьшаться, тем более
что опыт инореальности не утрачивается окончательно.
Переставая быть осознаваемой, она проявляет себя как
интуитивное, внезапное прозрение, творческое озарение,
вдохновение и т.д. То есть природа человека
предполагает необходимость существования в двух
разных реальностях. Воспринимая как подлинную
только одну из них, человек сталкивается с множеством
необъяснимых явлений, которые не вписываются в такое
представление
о
действительности.
Познание
замыкается на одной действительности и становится
ограниченным. Возникает необходимость в преодолении
этого ограничения. И начинается оно с пересмотра всего
того, что именуется подлинным, мнимым, настоящим,
иллюзорным, субъективным и т.д. Прояснить эту
необходимость можно в ходе осмысления проблемы
взаимодействия сновидения и действительности.

Цель
исследования - прояснение
взаимосвязи
сновидения и действительности на примере Античности
и Средневековья.
Для этого необходимо:
1. Выявить
взаимосвязь
существующей
в
определенный исторический период картины мира и
понимания природы сновидения;
2. Рассмотреть особенности взаимообусловленности
сновидения и действительности.
Рассматривая
соотношение
сновидения
и
действительности в период античности, можно отметить
особую значимость сновидений в жизни человека. К ним
относились с уважением и почитанием. К сновидению
обращались за советом при решении важных вопросов, в
них искали источник исцеления от многих болезней, по
сновидениям можно было узнать о будущем:
«Император Марк Аврелий благодарил богов за
полезный совет, которым они удостоили его во сне;
Плутарх воздерживался от употребления в пищу яиц в
силу указаний, полученных им в нескольких
сновидениях, Диона Кассия во сне вдохновили написать
историю; даже такой просвещенный хирург, как Гален, и
тот готовился к операциям только после того, ка к
получал благоприятный знак во сне» [3, с.181].
В Египте, а потом в Греции возникла особая
практика сновидений инкубация (вынашивание снов). В
древней Греции практика инкубации сновидений
первоначально была связана с культом Земли и миром
умерших. Поэтому священными местами инкубации
служили пещеры, расщелины и ущелья, могилы предков
и героев. Позже пещеры заменяются специальными
социальными институтами храмами сновидений,
посвященными богу Асклепию. Самый знаменитый
храм находился в Эпидавре. Как и все храмы
сновидений, он был построен возле целебного
источника, а снаружи окружен кипарисовой рощей.
Прежде чем войти в священное место посетители
должны были провести ночь под его стенами, и от того,
какое сновидение их посетит, зависел предстоящий им
удел. Не всем позволялось войти в храм. Те же, кому это
было позволено, проходили ритуал очищения, а именно:
воздержание от употребления спиртных напитков и
мяса, а также и от половых сношений. И только в
результате этого ритуала можно было увидеть
исцеляющий сон. Одно из дошедших до наших дней
описание ритуала гласит:
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«Возьми полоску холста, и запиши на ней чернилами
из мирры свою просьбу, и заверни ткань в оливковую
ветвь, и положи сверток у изголовья, и, вымывшись,
отправляйся спать, и ложись на тростниковую циновку
на полу, и семь раз повтори, обратившись к
светильнику: "Гермес, Владыка мира, который в
сердце... который днем и ночью высылает оракулов...
яви мне знак и одари подлинным даром прорицания".
При сложных проблемах авторы папирусов советовали
добавить
в
светильник
кровь
голубя
или
вороны» [2, с.20].
Вера в значимость сновидений в древности была
настолько сильна, что воле сновидений нужно было
следовать неукоснительно, поскольку это есть указание
свыше и ничто иное. Ярким примером такого поведения
служит следующая история: «...у китайского императора
династии Шан-Инь У-Цина умер его любимый советник.
Император обратился к божеству с просьбой показать
преемника умершего друга и отправился спать. Во сне
император явственно увидел лицо нового советника.
Образ был настолько ярким и отчетливым, что после
пробуждения по рассказу императора был составлен
портрет, который пронесли по всем областям
Поднебесной. В результате удалось отыскать человека, в
точности соответствовавшего изображению. И хотя он
был простым рабочим, император все равно назначил
его первым министром. Такова была вера в значимость
сновидений» [2, с.19]. Но это лишь одно из множества
дошедших до нас свидетельств, по которому можно
судить о роли сновидений и их влиянии на жизнь
человека.
В период античности особую значимость для
человека представляли пророческие сны. Цицерон в
труде «О дивинации» пишет о человеке по имени
Симонид. Однажды Симонид увидел мертвого человека
на дороге и решил его похоронить. Прошло время, он
собрался совершить морское путешествие. Накануне ему
снится сон, в котором к нему является умерший. Он
предостерегает его от этого плавания, предвещая гибель.
Симонид отказывается от поездки и вскоре узнает, что
все, кто был на этом корабле, погибли [8].
Случаи, когда мертвые предвещают будущее, были
довольно распространены. Но кроме этого, считалось,
что тяжелобольные или умирающие также могут
предсказывать грядущее посредством сновидений:
«Чтобы доказать, что умирающие способны провидеть
будущее, Посидоний приводит такой пример. Некий
родосец, умирая, назвал шесть своих ровесников и точно
предсказал, кто из них умрет первым, кто вторым, кто
затем следующим и так до последнего, шестого» [8].
Природу таких сновидений Цицерон объяснял
следующим образом: душа человека перед смертью
проявляет намного больше божественного, ее связь с
миром живых истончается, слабнут узы плоти. Природа
сновидений уподобляется состоянию предсмертных
видений по причине близости к инореальности: «Тело
спящего лежит точно мертвое, душа же полна жизни и
энергии, и это в еще большей степени произойдет с ней
после смерти, когда она вовсе покинет тело. Оттого-то
перед самой смертью душа проявляет намного больше
божественного» [8].
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Те же, кто наиболее отдалился от своего тела,
замечает Цицерон, «воспламеняются» вдохновением и
видят то, о чем пророчествуют. Для такого вдохновения
служат пещеры, леса, берега рек и озер. И также как для
создания определенного блага необходимо искусство,
так для сновидений и прорицаний нужны толкования.
Поэтому практику инкубации дополняла онейрокритика,
которая способствовала не только формированию
общества снотолкователей, но и появлению особых
текстов, или сонников.
Толкование снов были неотъемлемой частью жизни
как простого человека, так и представителя
руководящей элиты. Некоторые сны признавались
важными для всей республики.
Одним из самых известных античных текстов
снотолкования является произведение Артемидора
Далдианского,
относящееся
ко
ІІ
веку
н.э.
Систематизируя
накопленный
опыт,
Артемидор
разрабатывает собственную типологию сновидений. Он
различает простое сновидение и вещий сон,
прямосозерцательное и аллегорическое, общественные и
космические сны и т.д. [см.: 1].
Следует отметить, что интерпретация сновидений
зависит не только от личности толкователя, сколько от
личности и статуса самого сновидца. Жак
Ле
Гофф
в
книге
«Средневековый
мир
воображаемого» замечает, что «во II в. общественные,
политические и ментальные структуры города - во
всяком случае, греческого - активно влияют на
толкование снов. Смысл сновидения изменяется не
только в зависимости от индивидуальности сновидца, но
и, в большей степени, от его профессиональной
принадлежности, правового и общественного статуса…»
[6, c.334].
Именно поэтому в сонниках существовали типологии
по профессиональной занятости, социальному статусу, а
также по полу и возрасту. В зависимости от
вышеуказанных особенностей смысл сна мог обретать
противоположное значение для разных сновидцев.
Особую значимость имели сны правителей и жрецов
они влияли на ход истории. Из сновидений пророков и
шаманов рождались новые религиозные представления,
а сновидения правителей могли стать причиной смены
правления [7, с.5]. Именно так в данном контексте
может быть истолковано возникновение ислама. После
определенных аскетических практик (размышления в
пещере на горе Хира) Мухаммеду начал являться в
сновидениях ангел Джибрил. Он вручил ему
сверкающий свиток:
«В хадисе, переданном Аишей, говорится, что на
этот раз к нему явился ангел Джибрил, которого
отправил к Мухаммаду Аллах. Он сказал ему: «"Читай!".
Мухаммад ответил: "Я не умею читать". Тогда ангел
сжал его, а затем отпустив снова сказал: "Читай!". Но он
снова ответил: "Я не умею читать". Тогда ангел сжал его
во второй раз. Отпустив, он опять сказал: "Читай!".
Пророк опять ответил, что не умеет читать. Тогда
Джибрил сжал его в третий раз и сказал: "Читай во имя
Господа твоего, который сотворил, сотворил человека из
сгустка! Читай, а Господь твой – Щедрейший...!» [4]. На
протяжении последующих двадцати лет в сновидениях и
видениях ангел давал наставления и инструкции
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пророку. Эти откровения становились священными
текстами,
способствующими
возникновению
и
утверждению ислама.
Таким образом, для религиозного человека
сновидение было топосом соприкосновения с духовным
миром. Однако кроме ангела во сне можно было
повстречается и с демоном. Вера в то, что сновидения
могут быть ниспосланы как божественным, так и
демоническим началом, больше всего распространилась
в христианстве. Если во времена раннего христианства
сновидения
интерпретировались
под
влиянием
онейрического наследия античности, то с наступлением
эпохи Средневековья правом видеть «божественные»
сны стали обладать лишь представители духовенства и
правители.
Для раннего христианства, замечает Жак Ле Гофф,
интерес к сновидениям проявлялся благодаря тому, что
многие из язычников после «общения» с Богом во сне
становились последователями новой религии. Известны
сновидения святого Мартина, который разделивши свою
хламиду с нищим, видит во сне Христа: «Вот, это
Мартин, еще не крещенный, он прикрыл Меня этим
плащом». Таким образом, подтверждается истина
евангельских слов: «То, что ты сделал одному из малых
сих, ты это сделал Мне» [6, с.168-169]. После этого сна
Мартин принимает крещение. Второй сон призывает его
посетить родных и близких, которых нужно обратить в
христианство. В итоге данный сон послужил началом
его миссионерской деятельности.
Кроме того, подобные сновидения способствовали
познанию Бога для самих христиан. Сновидение было
подобно молитве, когда осуществлялся непосредственный контакт с божеством. Но постепенно молитва стала
вытеснять сновидение, которое, в свою очередь, все
больше соотносилось с наваждением темных сил. Дар
сновидца приписывался поначалу еретикам, позже
колдунам и ведьмам. Главным образом это касалось
лишь простых людей. Для представителей духовенства и
правящей элиты сохранялась привилегия видеть
«истинные сны». Эта древняя традиция возродилась, так
как в народе стало появляться множество лжепророков,
проповеди которых подрывали авторитет христианства.
Знамения укрепили их веру в победу и придали им
решимости. После принятия христианства некоторые
правители использовали эту привилегию для укрепления
собственного
статуса.
Известны
сновидения
Константина и Теодориха Великого, в которых они
узнали о своей победе над врагами. Сначала
Константину было видение: «при свете дня увидел крест
в небе со словами: In hoc signo vinces (Сим победишь).
Затем ночью во сне к нему явился сам Христос и
повелел ему изобразить на знамени крест» [6, с.358].
Возникнув в древние времена, эта традиция
сохранилась и в Средневековье. Но по отношению к
обычному человеку концепция сновидения изменилась.
И это, на мой взгляд, связано в первую очередь с тем,
что в религиозных воззрениях появились представления
о темных силах. До христианства не было веры в
однозначно плохих богов или духов. Даже Аид, бог
подземного царства, был также богом плодородия и
гостеприимства. И только с приходом христианства
возникает дихотомия «добра» и «зла». Мир разделяется

на господство темных сил ночью и светлых днем. Ночь
становится пристанищем ужаса самые жуткие
сновидения и видения приходят именно в это время, а
самые светлые и божественные при наступлении
рассвета. Возможно, происхождение страхов перед
грядущим сновидением следует искать именно в этом
направлении.
Так,
рассматривая
монографию
М.Э. Витмер-Бутш «Сон и сновидения в Средние века»
(M.E. Wittmer-Butsch, Zur Bedeutung von Schlaf und
Traum im Mittelalter), современная исследовательница
отмечает, что ночь средневековым человеком
воспринималась как наиболее опасное время суток.
Кроме религиозных опасностей, существовали вполне
естественные. Люди боялись набегов грабителей,
пожаров и т.д. Поэтому, засыпая, человек пребывал в
состоянии тревожности: «…чувство неуверенности,
страха, беспокойства воплощалось и в ночных
кошмарах, которые официальная теология приписывала
воздействию демонов» [5, с.132].
Согласно исследованиям Эрика Доддса, существуют
структуры снов, которые зависят от социально
передаваемого образца верований. Чем более сильна
вера, тем сильнее проявляется этот «культурный
стереотип». Эта зависимость определяется не только
определенными символами, но и самой природой таких
сновидений. К таким снам относятся «священные сны»,
в которых происходит встреча со сверхъестественным
существом. Это может быть бог, умерший друг, предок
и т.п. Смысл такого сновидения, обычно, сводится к
выполнению наяву определенного религиозного акта.
Такого рода толкования снов характерны и для наших
дней, хотя связаны они зачастую с видениями и
встречами с умершими родственниками, которые просят
что-то для них сделать, совершить ритуал или
подношение.
Выводы. Рассмотрев представления о сновидении в
период Античности и Средневековья, можно отметить,
что природа сновидений не только обуславливалась
определенной картиной мира, но и непосредственно на
нее воздействовала, укрепляя веру в сверхъестественный
образ бытия.
Вера людей в реальность происходящих во сне
событий была очень велика. Информация, полученная в
сновидении, становилась непременной инструкцией к
действию, будь то рекомендации по исцелению недуга
или наставления в делах правителей. Все это говорит об
особом онтологическом статусе сновидения, который
выражался в соприкосновении с пространством
божественных сил. Это было характерно как
Античности, так и для Средневековья. Но в период
Средневековья, в связи с появлением представлений о
«темных силах», ситуация изменяется. Исследователи
данного периода приводят случай, вследствие которого
события, происходящие в сновидении (сношения с
дьяволом), послужили причиной казни молодых
девушек. Такие случаи встречались нередко. На
аудиенцию с инквизицией попадали многие сновидцы,
так как право на сны божественного происхождения
имели только привилегированные особы. Ими были
либо правители и духовенство, либо святые мученики.
Все остальные сновидения объявлялись посланными
дьяволом или ничего не значащими иллюзиями. Со
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сменой религиозных убеждений создавались новые
«культурные стереотипы», которые, проникая в
пространство
сновидений,
воздействовали
на
действительность.
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DREAM AND REALITY
The article is devoted to the philosophical understanding of the dream in its ontological relationship with reality. The
author considers the interconnection of the definite worldview and comprehension of the nature of dreams. As an example the
author uses Аntiquity and the Middle Ages, when the mythological and religious worldviews were dominant.
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РОЛЬ ІДЕАЛУ У ФОРМУВАННІ ЕСТЕТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ
Розглядаються проблема онтології естетичного ідеалу у метакатегоріальному просторі естетики, а
також шляхи впливу ідеалу на формування естетичної свідомості особистості.
Доводиться, що формування естетичної свідомості можливе і повинне базуватися у першу чергу на
засадах класичного мистецтва, як сфери первинної феноменології ідеалу краси. Але шлях до цього лежить
через зацікавленість особистості у творах класичного мистецтва. Саме це повинна враховувати естетика
майбутнього, якщо хоче зберегти своє позитивно-метафізичне підґрунтя.
Ключові слова: Естетичне, естетична свідомість, ідеал, краса, метакатегорія, реальність.
Постановка проблеми. Важливим завданням
сучасної естетичної науки є осягнення змісту основних
естетичних категорій для розуміння закономірності
існування естетичних явищ, а також для вирішення
проблем пов'язаних з формуванням естетичної
свідомості людини. Але складність полягає в тому, що
вчені не мають одностайності щодо розуміння і
тлумачення принципів обґрунтування категоріального
статусу понять. Дана стаття присвячена розглядові
естетико-онтологічного статусу чи не найголовнішої
категорії естетичної свідомості категорії естетичного
ідеалу. Естетичному ідеалу ідеалу прекрасного поміж
всіх інших належить особливе місце, особлива роль.
Відчуття прекрасного у тій чи іншій мірі притаманне
кожному. Воно виявляється у відношенні до
зовнішнього вигляду та поведінки, до предметного
середовища, до мистецтва. Але для винесення
оцінювальних суджень у цих сферах, для керування
усією естетичною діяльністю особистості потрібен
вищий критерій та еталон краси. Таким еталоном
виступає естетичний ідеал.
Мета роботи. Важливим для нас буде питання
співвідношення естетичного ідеалу з метакатегоріями
естетики,
завдяки
яким
можливе
формування
особистості, а конкретніше її естетичної свідомості,
найвищою формою якої і є ідеал.
Вирішення деяких аспектів визначеної проблеми
мали місце в сучасній естетичній науці (А. Акопова
«Естетичний ідеал і образ», Г. Іванова «До питання про
дослідження
категорії
піднесеного»,
Н. Кормін
«Онтологія естетичного», В. Крутоус «Шлях до
прекрасного», Г. Локарєва
«Про співвідношення
категорії піднесеного і його модифікацій та естетичного
ідеалу», В. Малигін «Про піднесене», В. Шестаков
«Гармонія як естетична категорія», та ін.). Проте ми не
зустрічаємо тут системної методології, пов'язаної з
визначенням онтологічного статусу естетичного ідеалу в
апараті метакатегорій естетики. Водночас, саме завдяки
працям вище вказаних авторів, ми маємо змогу більш
предметно обговорювати проблеми, пов'язані з
вихованням особистості на основі формування у неї
уявлень про естетичний ідеал.
Виклад основного матеріалу. Сучасна естетична
теорія структурує категорії естетики відносно своїх
певних напрямів. Ці категорії можуть стосуватися різних

аспектів та сфер художньої та естетичної практики.
Можна навести лише деякі з них: категорії естетичної
діяльності; категорії гносеології мистецтва; категорії
естетичної свідомості, центральною з яких є естетичний
ідеал; метакатегорії естетики, які належать до сфери
формування онтології естетичного ідеалу ( «гармонія» і
«міра», «прекрасне» і «потворне», «піднесене»,
«героїчне», «низьке», «трагічне» і «комічне», «естетичне» тощо ) та ін.
Ефективним
засобом
вирішення
проблеми
формування естетичної свідомості є використання
естетичного матеріалу творів мистецтва, в основі яких
лежать вже зазначені метакатегорії естетики. Тому
важливо визначити, як співвідносяться ці категорії з
естетичним ідеалом. Це надасть змогу розглянути ідеал з
позиції орієнтації особистості на морально-естетичну
досконалість у мистецтві та дійсності.
«Естетичний ідеал у самому першому наближенні
можна визначити як ідеал краси. Іншими словами, він
втілює у собі взірець найдосконалішої краси, яка тільки
існує у світі і яку тільки в силах породити людська
фантазія, зокрема художня» [1, с.36]. Відразу стає
зрозумілим, що визначення категорії ідеалу неможливе
без залучення категорії прекрасного. Проте навіть
визначення естетичного ідеалу як ідеалу краси, ідеалу
прекрасного залишиться ще достатньо загальним, якщо
ми слідом за цим не відповімо на питання: а що таке
прекрасне? Так, заглиблюючись у дефініції ми
ризикуємо втратити предметність розгляду самої
категорії естетичний ідеал. Тому методологічно
доцільним буде визначення феноменальності даної
категорії у зв'язку з метакатегоріями.
Говорячи про естетичний ідеал як ідеал краси, ми
маємо на увазі, що його підвалини складають такі якості
предметів, явищ, як чуттєва гармонія і у творіннях живої
природи і суспільної людини доцільність та
досконалість, що проступають «крізь» неї. «Краса є
строга гармонія усіх частин, об'єднаних тим, до чого
вони належать, така, що ні додати, ні відняти, ні змінити
нічого не можна, щоб не зашкодити» [2, с.96]. Як
бачимо, естетичний ідеал не тільки має спорідненість з
красою та гармонією, але й може визначатися, а отже і
онтологізувати себе у них. Тому і задача виховання
естетичної свідомості може базуватися на основі
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формування уявлення про ідеал як інтегруючого
феномену прекрасного, гармонійного та ін.
Зупиняючись на понятті гармонійного, треба
зазначити, що воно не зводиться до «правильності»,
тобто до елементарної однозначної упорядкованості
елементів єдності. «Правильність» виступає лише одним
з її найпростіших виявлень. Від Аристотеля до нас
дійшло стародавнє визначення гармонії як «змішання та
поєднання протилежностей». При всій скороченості
такого визначення воно доволі вдало охоплює дві
найсуттєвіші риси гармонії: вона є, по-перше, єдність у
багатоманітності (або єдність багатоманітності) та, подруге, єдність протилежностей. Характерною рисою
більш глибокого, діалектичного осягнення гармонії
складають її зв'язки, як деякої упорядкованості з
неупорядкованістю, а також зі своїм антиподом
дисгармонією. Але гармонія може мати у собі окремі
елементи дисгармонії (диспропорційність, асиметрію і
те ін.) лише у якості підрядних моментів, що
компенсуються
зберіганням
інших
гармонічних
принципів. Лише у такому вигляді категорія гармонії
здатна утримуватись в онтологічній сфері ідеалу та
позитивно впливати, як така, на формування естетичної
свідомості людини. Для формування уявлення про ідеал
не є припустимим існування дисгармонії як
самодостатньої,
субстанціональної
одиниці.
У
протилежному випадку ідеал як ідеал краси втрачає
головну свою функцію формування у особистості
уявлення про взірець досконалості.
Об'єктивну основу ідеалу краси являє чуттєво
виражений характер гармонії. Гармонія виступає базою
ідеалу краси не у якості формальних характеристик.
Ідеал краси коріниться у гармонії, але це кожний раз
особлива гармонія, що характерна саме для даного роду
об'єктів. Інакше говорячи, гармонія відтінків зеленого
кольору являє нам ідеал краси лише там, де вона дійсно
являє досконалість визначеного об'єкту, а не у всіх без
винятку випадках, де ми її споглядаємо. Сприймаючи
чуттєву гармонію як змістовну, особистість через
зовнішнє може осягнути естетичний ідеал як внутрішнє,
духовне, глибинне. Цей процес і може стати основою
формування естетичної свідомості людини.
Виховання гармонійної особистості у першу чергу є
вихованням відчуття людиною абсолютної реальності
(ідеалу). Інакше втрачає сенс будь-яка розмова про
гармонію та прекрасне будь-де, а отже і про естетичне
виховання як таке. Це стає зрозумілим на прикладі
мистецтва ХХ ХХІ ст., завдяки якому відбулося не
подолання того, що не має самостійної природи
(дисгармонійне, потворне), а навпаки його естетизація.
Беззаперечним є те, що потворне та дисгармонійне має в
естетичній практиці людини особливе значення. Воно
постає як усвідомлена загроза існуванню, як те, що
потребує духовного і практичного опанування. Тому
виховання естетичної свідомості сучасним мистецтвом
не припустиме без класичного, де потворне не ґрунтує
онтологію естетичного ідеалу і, де дисгармонія це
здебільшого, вже опанована загроза. Ідеал як
трансцендентна реальність потребує бодай невеликої
частки віри у непохитне прекрасне. Натомість, як писав
С. Далі: «Сучасні молоді художники не вірять ні у що. І
доволі природно, що це безвір’я призводить до того, що
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вони це ніщо і зображують. Це торкається усього
сучасного мистецтва, включаючи абстракціоністів,
естетів, прихильників академічної школи» [3, с.155].
Відомо, що найдієвішим засобом формування усіх
структурних компонентів ідеалу (потреб, поглядів,
оцінок, смаків, емоцій, переживання, настанови,
естетичних почуттів, естетичного сприйняття тощо) є
мистецтво. Мета мистецтва полягає у тому, щоб
удосконалювати художню потребу однієї з вищих
потреб особистості. Твори мистецтва спроможні
відображати навколишню дійсність у всіх її аспектах, а
також узагальнювати у собі естетичні уявлення
особистості. Вони надають можливість показати
прекрасне, естетично довершене безпосередньо (твори
класичного мистецтва) та опосередковано деякими
метакатегоріями, вказаними вище (мистецтво ХХ
століття). Починаючи від первозданної природи і
закінчуючи складними особистісними (суспільними)
відношеннями мистецтво дає змогу показати естетичний
ідеал в усій життєвій різноманітності. Зазначене вище
найбільш
багатомірно
відбиває
метакатегорія
піднесеного, яка є дуже близькою до категорії
естетичний ідеал.
Але, говорячи про естетичний ідеал, ми досі
характеризували його як ідеал краси, який можливо
усвідомлювати через метакатегорію гармонії. Таке
визначення співпадає з давньою історико естетичною
традицією, яка продовжує існувати і сьогодні. Проте
наврядчи хто буде заперечувати, що естетичний ідеал
розкривається не тільки через уявлення про прекрасне та
гармонію, але й через уявлення про піднесене.
Метакатегорія піднесене може розглядатися і як
самостійна естетична категорія, що має специфічний
естетичний зміст, і як модифікація категорії прекрасне.
Якщо ми розглядали ідеал у зв'язку з категорією
прекрасне, то звичайно, що є сенс розглянути перший у
системі модифікацій піднесеного.
Піднесене може бути гармонійним, як і прекрасне,
але у такому разі воно на відміну від останнього виявляє
найвищий щабель та завершеність реалізації, що
містяться у предметі, явищі можливостей. У свою чергу
категорія піднесене може видозмінюватися та, при
матеріалізації у навколишній дійсності, модифікуватися.
«Своєрідний вигляд піднесеного не є незмінним: у
процесі постійної взаємодії з прекрасним і трагічним,
комічним і низьким піднесене змінюється, набуваючи
нових суттєвих відтінків і нюансів» [4, с.230-231].
З огляду на це доцільним буде розглядати ідеал у
системі модифікацій піднесеного (елементи трагічного,
комічного, героїчного, ліричного, романтичного).
Зрозуміло, що кожний із зазначених елементів
модифікації піднесеного може і повинен співвідноситись
з розглянутою вже нами метакатегорією «гармонійне».
Наприклад, разом з піднесеним до сфери естетичного
ідеалу належить героїчне як одне з найважливіших його
виявлень у суспільстві. Але є і інша форма піднесеного,
що припускає досягнення «максимуму» при меншому
або більшому порушенні розглянутої нами гармонії, за
рахунок допущення дисгармонії. Звичайно, піднесене
пов'язано зі своєю особливою гаммою естетичних
переживань, але це не повинно елімінувати проблему
включення видозмінень даної метакатегорії у питання

36

Scientific Journal Virtus, October # 3, 2015

про формування у особистості естетичного ідеалу.
Наприклад, правомірність включення в естетичний ідеал
змісту, що підпадає під дві основні естетичні категорії
трагічне
та
комічне,
може
здаватися
дещо
проблематичним. Тому деякі автори естетичних
досліджень, співвідносячи естетичний ідеал з іншими
категоріями естетики, елімінують трагічне та комічне.
Справді, естетичний ідеал це сфера належного. Навіщо
ж людина, яка прагне до досконалості та гармонії, стане
включати у свої уявлення про естетично належне те, що
пов'язано зі скорботою та стражданням (трагічне), та те,
що варте насміхань (комічне)?
Щодо трагічного, то, оскільки особистість розуміє
його неминучість у житті, остільки вона так чи інакше
виокремлює ті ситуації і форми страждання, які більше
ніж інші сумісні з гідністю людини і у цьому сенсі більш
припустимі та навіть бажані, ніж інші, принизливі для
неї ситуації та форми.
Комічний зміст теж може бути представлений в
естетичному ідеалі, тому що гармонія ідеалу жива та
розвивається не без елементів дисгармонії. Все це
збагачує естетичний ідеал новими відтінками. Однак
включення піднесеного, трагічного та комічного змісту в
естетичний ідеал має важливу тенденцію. Якщо ідеал
прекрасного входить в естетичний ідеал практично
цілком, то піднесене, трагічне та комічне містяться у
ньому лише тією своєю частиною, яка сумісна з ідеалом
прекрасного. Тому не зайве буде зауважити, що саме
ідеал прекрасного складає онтологічне ядро, стрижень
естетичного ідеалу. Проте усі несумісні з ідеалом
прекрасного види та форми піднесеного (про які буде
йтися нище), трагічного та комічного залишаються поза
естетичним ідеалом. Саме тому поняття «естетичний
ідеал» об'ємніше ніж поняття «ідеал прекрасного».
Тобто піднесене може формувати естетичний ідеал через
ідеал прекрасного. Лише таким чином ми можемо казати
про спорідненість даних категорій. Не менш важливим
буде те, що і «відображення багатогранних сторін життя
в естетичному ідеалі споріднює його з категорією
піднесеного»[5, с.84].
Формування естетичного ідеалу через піднесене
зумовлене специфічністю цієї категорії, яка виражає
емоційний вплив на особистість, на її почуття та
психіку. Близькість двох категорій естетичного ідеалу і
піднесеного виявляється у багатьох характеристиках
змістовного складу. Обидві схожі спрямованістю на
майбутнє;
обом
категоріям
властива
така
характеристика, як міра; обидві категорії мають
об'єктивну та суб'єктивну сторони. Явища, які несуть на
собі об'єктивні властивості піднесеного, існують
незалежно від свідомості людини. Це можуть бути
явища природи, і суспільні явища. Суб'єктивний бік
категорії піднесеного, як і ідеалу, багатомірний. Поперше, він залежить від світосприймання особистості,
що містить в собі відношення її до навколишньої
дійсності, її ідеали, мрії, спрямованість, розуміння свого
місця у житті та його значення й інші аспекти. Від
цілісності світогляду особистості буде залежати
сприймання і переживання нею піднесених явищ. Подруге, суб'єктивний бік піднесеного як і ідеалу міститься
у характері сприймання особистістю піднесених явищ,
які залежать від індивідуальних особливостей людини.

Але на відміну від естетичного ідеалу, піднесене має
свою суто специфічну рису безмірність, завдяки якій
ідеал певною мірою може онтологізувати себе в
естетичній свідомості. У піднесеному дійсність завжди
тією чи іншою мірою «відстає» від ідеального і прагне
подолати цей розрив, нівелювати ці суперечності.
Звичайно, що ідеальне тут виявляється багатшим від
дійсного. Істотно, що гармонійна міра у піднесеному
порушена (вона ще не встановлена). Звідси і так звана
безмірність піднесеного. Отже, ця «гармонійність»
піднесеного ніяк не припускає наростання хаосу,
дезорганізації. Навпаки, «піднесене це сигнал процесу
становлення нової, найбільш гармонійної структури у
надрах старої, становлення якої програмується і
спрямовується ідеалом» [6, с.50].
Піднесене у мистецтві виявляється через героїчний
характер, воно неодмінна його ознака. «Коли об'єктом
піднесеного стають визначні суспільні явища та видатні
суспільні особи, ми говоримо про категорію героїчного,
розглядаючи героїчне як модифікацію піднесеного»
[7, с.28]. Піднесене та героїчне найчастіше виступають
як єдність естетичного та морального.
Треба зауважити, що героїчне відображує лише
спосіб людської діяльності, а тому пов'язане тільки зі
сферами суспільства й мистецтва. Піднесені явища, які
відбивають суспільне життя (самопожертва, мужність,
стійкість та ін.), мають героїчний характер. У такому
разі героїчне є моментом піднесеного. Тому у
формуванні естетичного ідеалу, а отже і естетичної
свідомості особистості можуть використовуватися твори
мистецтва піднесено-героїчного характеру.
Піднесене більш широке поняття, ніж героїчне, тому
що перше поширюється як на суспільство, так і на
природу, друге тільки на суспільство. Піднесене, яке має
героїчний характер, втілюється в образі героя, а через
різні види мистецтва в позитивний художній образ.
Злиття піднесеного та героїчного визначає прагнення
особистості до ідеалу як мети та як морально-естетичної
потреби, що спрямована на розвиток соціальних
цінностей.
Естетичний ідеал формується і завдяки таким
категоріям як ліричне та романтичне, які теж можуть
вважатися пов'язаними з категорією піднесене. Щодо
ліричного, то дана категорія, на наш погляд відіграє
важливу роль у формуванні естетичного ідеалу
особистості як така, що характеризує внутрішній стан
останньої. Ліричне утверджує цінності піднесеноемоційних
переживань
особистості,
пов'язаних
переважно із сферою індивідуальної самосвідомості й
особистого життя; може породжувати суперечності не
тільки на ґрунті опозиції «ідеал зовнішня реальність», а
на ґрунті протистояння «ідеал внутрішній світ
особистості».
У значній мірі за своїм змістом піднесеним володіє і
категорія романтичного, якій притаманний момент
ідеалізації. Романтичне виявляє прагнення до ідеалу,
емоційно підносить людину, поширюється на реальну
дійсність та на твори мистецтва.
Категорія піднесеного та її модифікації, відбиваючи
основні моменти дійсності: мистецтво, природу,
суспільство, у своїй сукупності презентують найбільш
повну картину естетично довершеного, ідеального. Тому
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естетичний ідеал остільки позитивно формує естетичну
свідомість особистості, оскільки остання причетна до
утворюючих цей ідеал елементів. Можна сказати, що і
твори мистецтва, які побудовані на художньоестетичному матеріалі категорії піднесене та її
модифікацій і їх використання у формуванні
естетичного ідеалу особистості, є однією з умов
формування естетичної свідомості.
Розглянуті вище метакатегорії (прекрасне, потворне,
піднесене тощо) вказують на конкретний зміст
цінностей, на конкретну естетичну якість, утворюючи
естетичний ідеал як ідеальну онтологію особистості.
Дещо окремо від інших слід розглядати чи не
найзагальнішу метакатегорію естетичне, яка визначає
причетність предмета, явища, артефакту до сфери
людських цінностей, пов'язаних із чуттєво сприйманою
формою. Ми розглядаємо дану категорію в нерозривній
єдності чуттєво-матеріальних та ідеально-змістовних
моментів, унаслідок чого естетичне пов'язане з
усвідомленням специфіки людського почуття не як
психофізіологічного процесу, а як духовної діяльності.
Звичайно, що така діяльність не може розглядатися поза
межами визначення самої себе через естетичний ідеал,
тому що сфера естетичного ідеалу як і духовна
діяльність не є утилітарною сферою. З огляду на це,
правомірним буде тлумачення естетичного і як тієї
царини, визначальним критерієм якої є онтологія
естетичного ідеалу. «Естетичне філософськи надто
складний, багато у чому загадковий феномен, який
охоплює світ людини, її зусилля реалізувати у
конкретних, кінцевих формах нескінченну досконалість;
разом з цим він виражає несумісність всієї людини у
самій людині, духовний сенс звернень індивідів один до
одного, одвічний діалог людини та світу» [8, с.3]. Хоча у
тлумаченні естетичного сучасною естетикою закладені
фундаментальні
ідеї
про
діалектичну
єдність
універсального розвитку людської діяльності і творчості
за законами краси, все ж таки головним критерієм
розмежування естетичного від неестетичного, на наш
погляд, є критерій приналежності цього явища до
естетичного ідеалу. Для розуміння даного положення
достатньо нагадати особливість естетичного ідеалу його
чуттєву конкретність. Ця риса естетичного ідеалу
обумовлена чуттєво-конкретним характером самої
краси.
Дане
положення
вкрай
важливе
для
розмежування естетичних явищ від неестетичних,
зокрема для диференціації краси та добра, естетичного
від етичного. Принцип гармонії, наприклад, лежить і у
підґрунті моралі (гармонійне поєднання особистісного
та суспільного інтересів, що досягається завдяки
механізмові саморозуміння і авторитету суспільної
думки, гармонія мотиву та результату вчинку тощо). Але
для того, щоб проявлення моральної гармонії отримало
статус естетичного, воно повинно особливо яскраво,
рельєфно, контрастно виражено із зовні, звернено не
тільки до розуму, але й до чуттєвого сприйняття, уяви.
Виходячи із цього, слід підкреслити зв'язок естетичного
ідеалу з відбиттям реальності у формі уявлень, що дає
змогу розглядати перший як невід'ємну частину
категорії естетичне. Особистість, фіксуючи в собі
елементи утворення естетичного ідеалу спроможна
диференціювати естетичні явища, у наслідок чого
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формуються методологічні засади для розрізнення
естетичної діяльності, як категорії естетичної свідомості
та мистецтва, як її специфічної форми. Мистецтво, у
свою чергу, підходячи до дійсності з позицій вищих
потреб розвитку людини, створює ідеал, тобто ідеальний
образ, ідеальну модель, які є загальною суспільною
потребою. Завдяки ідеалу людина виокремлює бажану
для себе реальність, і завдяки тому ж ідеалу утворює
саму можливість такого виокремлення. Естетичний
ідеал, що є змістом мистецтва, відображає сутнісні риси,
закономірності й вимоги реального життя, тобто так
звану можливу, або віртуальну, реальність. Ось чому
мистецтво, маючи змогу цілісно відтворювати життя,
поєднуючи у творах відображення дійсності, ідеалу,
потреб суспільства, стає основою формування у
особистості естетичної свідомості та духовної культури
загалом. Також і зв'язок людини з людиною, зв'язок
поколінь, народів і культур здійснюється мистецтвом
саме тому, що воно містить у собі ідеальний світ світ для
усіх. Категорія естетичне, на наш погляд, окреслює цей
шлях від утворюючих ідеал категорій, що несуть у собі
відбиток реальності до мистецтва та від мистецтва знов
до ідеалу, але вже в естетичній свідомості. Мистецтво
накладає на всі форми людського життя відбиток
вічності, ідеальної життєвості, що пронизують та
оживлюють усі суспільні структури.
Увесь потенціал ідеалу у мистецтві може бути
залучений до формування й розвитку людської
особистості. Проте для цього суспільство має бути
зацікавлене саме в такому використані мистецтва, а не
тільки для чуттєвих розваг або маніпулювання
суспільною свідомістю, що призводить до негативного
перетворення стану людської душі, про яке пророкував
Шеллінг: «Епоха, що деградує фізично й морально,
патологічно позбавлена здатності розуміти істинну
красу. Така епоха віддає перевагу хворобливому
збудженню притуплених нервів, використовуючи
гіпертрофію чуттєвого…Занепокоєні та непевні душі
орієнтуються на потворне тому, що воно є ідеалом їх
перетвореного стану» [9, с.71].
Висновки. Підсумовуючи вище сказане, треба
зазначити, що своє адекватне визначення естетичний
ідеал, як ідеал краси може виявляти у системі
метакатегорій естетики, де він підлягає більш
предметному розгляду з точки зору своєї участі у
формуванні естетичної свідомості особистості. Також у
просторі метакатегорій ми здатні говорити про
естетичний ідеал у максимальній його онтологічній
визначеності,
виокремлювати
його
суттєві
та
акцидентальні риси, його функціональну спроможність у
межах розуміння категорії естетичного.
Що до формування естетичної свідомості, то воно
можливе і повинне базуватися у першу чергу на засадах
класичного
мистецтва,
як
сфери
первинної
феноменології ідеалу краси. Але шлях до цього лежить
через зацікавленість особистості у творах класичного
мистецтва. Саме це повинна враховувати естетика
майбутнього, якщо хоче зберегти своє позитивнометафізичне підґрунтя.
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IDEAL ROLE IN THE FORMATION AESTHETIC CONSCIOUSNESS
We consider the problem of ontology aesthetic ideal in metakateho-cal space aesthetics and ways to influence the
formation of the ideal aesthetic consciousness of the individual.
It is shown that the formation of aesthetic consciousness is possible and should be based primarily on the principles of
classical art as areas per-wine phenomenology ideal beauty. But the path to this lies through interest-lenist identity in the
works of classical art. This must take into account the aesthetics of the future if it wants to maintain its positive-metaphysical
background.
Key words: aesthetic, aesthetic consciousness, ideal, beauty, metakatehoriya reality.
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СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ МІСЦЯ ВІЙСЬКОЇ ЕЛІТИ
В СТРУКТУРІ ПРАВЛЯЧОГО КЛАСУ У КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ
ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
Стаття присвячена соціально-філософському аналізу місця, функцій та ролі військової еліти в
структурі правлячого класу. Доводиться, що дійсна сила та вплив військової еліти на механізм влади
визначається її зв’язками з політичною та економічною елітами, а ті, зворотно, можуть
«мілітаризовуватись», на деяких етапах розбудови держави. Формування елітних якостей включає вміння
налагоджувати зв’язки з іншими елітами та здійснювати вплив на них з метою грати більш впливову роль
у контексті державотворення.
Ключові слова: еліта, правлячий клас, державотворення, взаємодія еліт у структурі правлячого класу,
військова еліта
Постановка проблеми. Зі стародавніх часів
філософи, мислителі, державні мужі замислювались над
«людським» компонентом структури управління
суспільством, адже поряд з шерегою Богів-правителів,
достойні мужі вели державні справи. У Конфуція це
«благородні мужі» – «жень», у Сун-Цзи (твір якого
вперше виданий українською мовою 2015 р.) –
воєначальники імператора, у Платона кращі з верстви
стражів-воїнів.
Більш глибокий історично-науковий екскурс у
проблему, винесену у заголовок, показує періодичне
звернення мислителів до, так би мовити, «цивільних»
інтенцій військових. У Конфуція стверджувалось, що
існує особлива група людей – "дзюнь-цзи", які тільки
правлять, а кожен із суспільних станів має займатись
своєю справою. Аристотель зауважував, що „ душею
держави являються військові та ті, кому належить
відправлення правосуддя, а крім того люди, які радяться
про державні справи, у цьому і знаходить свій вираз
політична мудрість" [1, с.494].
Ніколло Макіавеллі покладав у творі «Державець» на
керівника держави вміння вести військові справи для
зміцнення держави.
Науковий аналіз ролі сучасної військової еліти
обумовлений вагомими чинниками: воєнно-політичні
перевороти у країнах «третього світу» нерідко
здійснюються
її
представниками;
побоювання
«цивільного» уряду розвинених країн стосовно узурпації
їх влади також спрямовані на військову еліту, або ж
остання претендує на помітне місце у структурі
правлячого класу. За версією впливового часопису
“Newsweek” в сучасному світі з’явились такі особи, що
поєднують силу та владу, вплив яких виходить за межі
держави це «глобальна еліта» [2].
Трагічна
загибель
президента
невеликої
африканської країни Гвінея-Бісау стала показовою у
кризових відносинах владної верхівки та вищого
військового командування, яке у відповідь на вбивство
армійського генерала у свою чергу «організувало»
загибель президента країни. Той вже був відсторонений
армійською верхівкою, повернувся до влади та завершив
життя на вершині конфліктних відносин цивільної та
військової еліт. Цей приклад є характерним, бо і в

Гондурасі влітку 2009 року військова еліта у відповідь
на суперечливі вказівки президента забезпечити вибори
військовою силою усунула його самого від влади.
Мета роботи. У звязку з тим, що військові еліта у
країнах «політичного ризику» почала виконувати нові
завдання – у Іраку та Афганістані це функції мерів міст,
вони координують економічний розвиток регіонів,
відновлюють юридичну систему, беруть участь у
підготовці поліцейських сил, навчанні основам бізнесу
місцевих підприємців, у тому числі створити бізнес
жінкам. Для України питання актуалізовано у зв’язку
переходом від стадії революційних потрясінь і війн до
нового етапу державотворення, а цивільно-військові
адміністрації у районах, прилеглих до зони АТО,
нагадують зрощення політичної та військової еліт.
Все вищенаведене демонструє нам важливість
соціально-філософського
аналізу
як
структури
правлячого класу, так і місця, ролі військової еліти в
ньому у контексті процесів державотворення, що
тривають і донині.
Виклад основного матеріалу. Перед визначенням
ролі військової еліти у структурі правлячого класу, яка в
цілому і головному визначає хід державотворення, слід
зробити методологічні зауваження.
По-перше, саме соціально-філософський аналіз
дозволяє вийти за межі суто функціонального підходу та
звернути увагу на світоглядні позиції еліт, динаміку їх
взаємодії, побачити діалектику державотворення.
Класичні теорії еліт Г. Моска, В. Парето, Ч. Міллса
визнають специфічні функції в структурі правлячого
класу військової еліти, вказують генетичний зв'язок
політичної та військової еліти. «Слово elite (еліта,
краще, добірне від франц. elire – обирати) позначало
спочатку товари особливої якості, пізніше поширено на
упривілейовані соціальні групи, військові одиниці та
вищу аристократію», – пише Клаус Байме [3, с.349].
По-друге, при визначенні статусу військової еліти
слід зважати на демократичні теорії еліт, згідно із якими
кожна сфера суспільного буття має свою еліту
політичну, управлінську, наукову, фінансову, технічну,
художню, військову тощо. Всі вони у різний спосіб
мають відношення до правлячого політичного
класу - одні правлять більш-менш відкрито,
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інші - приховано, інші через лобіювання інтересів різних
політичних сил входять чи намагаються входити до
цього класу.
По-третє, військовій еліті, не займає головного місця
в структурі правлячого класу. Її дійсна сила залежить від
зв’язків з політичною та економічною елітами, а ті
зважають на інтереси військової еліти, поціновують чи
навпаки, ігнорують інтереси останньої. Одна з груп
американських теоретиків, яка у свій час полемізувала з
радянськими вченими стосовно функцій армійської
верхівки (Л. Фарбар, Д. Олкос, Є. Столенд), вказувала на
«мінімальний вплив на політику армії». Однак у
реальних зв’язках між правлячими колами та військовою
елітою перші сподіваються на підтримку армії у
кризових ситуаціях, тоді як армійська верхівка
розраховує на встановлення привілейованого стану
військових за їх заслуги.
Приклад військової еліти Пакистану, коли військові
користувались майновими пільгами та земельними
ділянками, є знаковим, як і у Єгипті, де лише один з 5-ти
президентів був цивільним і був усунений від влади
менше ніж за рік правління. У цілому вітається
нейтральна позиція армії під орудою військової еліти.
Зазвичай військову еліту тримають осторонь від
розробки принципових засад внутрішньої політики.
Однак, коли агресивний політичний курс вимагає від
країни проведення збройних змагань, така держава
«включає генералітет у процес прийняття політичних
рішень» і тоді мілітаризується сама політична верхівка.
Вищенаведені міркування віддзеркалюють динамічні
реалії XX-XXI століть, коли політична, економічна та
військова еліти намагаються знайти підтримку одна
одної, але військова еліта рідко аналізується с позицій її
мінливого місця в структурі правлячого класу. Як
правило,
вона
розглядається
з
діаметрально
протилежних позицій – як потужна група інтересів у
політиці через лобіювання запитів воєнно-промислового
комплексу
(традиція,
закладена
у
США
Д. Ейзенхауером), або як ядро «хунти» – структури
колегіального правління вищих військових, які здобули
владу насильницьким шляхом.
В сучасних відносинах між різними структурами
правлячого класу ми простежуємо взаємодію на основі
спроб знаходження спільного інтересу. При цьому
військова еліта нерідко використовує притаманний їй
силовий тиск.
В Росії представники «еліти силових структур»
тривалий час знаходяться при владі, не тільки В. Путін з
«командою», а й на місцях до 80% «силовиків»
виконували владні функції. Дослідники соціальних
процесів сучасної Росії вказали, що модернізація
правлячого
класу
гальмується
консервативними
позиціями військової еліти, яка домінує у «силовому
блоку» і вважає себе самостійним політичним актором.
Визнано, що військові Росії виконують деякі важливі і
актуальні функції, зокрема, забезпечують стабільність
російського соціуму. Ми вважаємо, що ще не з’ясована
дійсна роль військової еліти РФ у веденні агресивного
курсу на Донбасі і анексії Криму у 2014 р.
Історично-науковий аналіз свідчить, що військова
еліта може виконувати ще більш значущі ролі. За 80
років існування сучасної Турецької республіки вона

неодноразово виконувала функції гаранта світського
характеру держави, закладеного Ататюрком, з огляду на
гостру боротьбу двох основних політичних сил
ісламістського та секулярного спрямування. Під її
проводом збройні сили за 50 років 4 рази усували від
влади обрані парламентським шляхом уряди [4].
Переходячи до розкриття змісту поняття «військова
еліта» у контексті структури правлячого класу
зауважимо, що у онтологічному, життєвому плані
військова еліта зв’язана з особливим соціальним станом,
позначеним поняттям «офіцер».
Здебільшого під поняттям «військова еліта»
розуміють верхівку офіцерського корпусу армії та сил
флоту. В даній трактовці виходять з того, що власне
офіцери є найбільш освіченою і професійно
підготовленою частиною особового складу Збройних
Сил, вони виступають ядром, який стягає до себе інші
ієрархічні рівні управління. Незважаючи на дещо
іронічне ставлення до інтелектуального рівня вищих
військових, ми вважаємо за необхідне нагадати думки
протилежного спрямування К. Клаузевіца, Наполеона
Бонапарта, видатного психолога Б. Теплова. Той писав в
роботі «Розум полководця», що розумова діяльність
полководця відноситься до однієї з найбільш складних в
інтелектуальному відношенні, порівнював розумову
діяльність політиків та військових, «політичного діяча
або полководця», протиставляючи їх розумовій роботі
вченого [5, с. 226].
Поширеним розумінням військової еліти є
визначення її як добірної групи старших офіцерів,
генералів, адміралів, що знаходяться на вищих посадах
військового керівництва, здійснюють найважливіші
управлінські функції у системі збройного захисту
держави. Військовою елітою можна вважати групу
найкращих фахівців у кожній із галузей системи
військового управління.
Це означає погляд на управлінську структуру армії як
на інститут, що ідеально відповідає моделі еліти: у
ньому чітко встановлений поділ всього складу на тих,
хто здійснює воєнно-політичне управління, та тих, хто
примушений підкорюватись. Льюіс Мємфорд у творі
«Міф машини» зауважив, що через армію така модель
підпорядкування затверджувалась в державі та
передавалась від культури до культури [6, с. 84-88].
Ґенеза держави вказує на зв’язок політиків та
військових: одноосібні вожді замінили собою колегіум
старійшин, за допомогою військових дружинам
перебрали функції їх керівництва і спиратись на прямий
примус.
Постановка проблеми стосовно «політичного
обличчя» військової еліти так чи інакше потребує
визнання
справедливості
перестороги
відносно
претензій її на керівництво всією країною, на заміну
собою усього правлячого класу. У самому крайньому
випадку військова хунта перебирає насильницьким
шляхом всі владні повноваження (Греція, Чилі), у
поміркованому варіанті вищі військові встановлюють
режим, який править за умов «надзвичайних обставин»
(Пакистан до недавнього часу, Бірма) до слушної нагоди
переходу до демократичного режиму.
Відтепер військова еліта виразною політичною
позицією може серйозно вплинути на стан відносин між
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правлячими колами та опозицією: генерали у Зімбабве
заявили, що аполітичними можуть бути тільки найманці,
а військові, які складали присягу президентові Роберту
Мугабе, мають підтримати головнокомандуючогопрезидента [7]. Утворилась «прихована хунта», яка
склала ядро «об’єднаного оперативного командування»
(JOC) з метою диригування політичними переслідуваннями опонентів президента [8]. Цей приклад також є
характерним з точки зору ролі військової еліти у країнах
«третього світу». А на Мадагаскарі еліта на початку
2009 р. заявила, що «увірвався терпець» спостерігати за
політичним та соціальним безладдям, тому вони готові
до дій щодо зміни чи встановлення належної влади.
У аксіологічному аспекті ставлення правлячих кіл
конкретного суспільства до власної військової еліти
значно варіює, тому можна зустріти високу оцінку
керівників військового вишколу (одним з прикладів є
постать колишнього кандидата на пост президента
США, ветерана в’єтнамської війни Маккейна, а також
генерала Пауєлла), так і протилежні оціночні
ствердження, що правлячий клас в сучасній Україні
ніколи не цінував свою військову еліту (заява для
корпорації
«ВВС»
колишнього
Начальника
Генерального штабу генерала А. Лопати восени). Ми
поки що не можемо достеменно встановити, якого типу
політичні режими більш схильні до негативної оцінки
власної військової еліти високого штибу: за часів
фашистської Німеччини негативна оцінка власної
військової еліти була загально відомою. В роки
Громадянської війни в СРСР термін «військова еліта»
замінювався поняттям «военспец», що позначало
фахівців військової справи колишньої царської армії з
негативною конотацією.
Поширений сьогодні майже у всіх арміях світу
термін "офіцер" з‘явився у 1573 році для позначення
осіб, що займали особливі державні посади деяких
європейських держав. офіцерський корпус рекрутувався
з осіб дворянського звання, був закритою верствою та
відповідав ознакам еліти-замкненої, краще підготовленої
частини керівників з своєю кастовою психологією і
мораллю.
Офіцери
були
представниками
дворянськолицарського середовища, яке рідко надсилало своїх до
рядових. На століття закріплювалась думка, що
найбільш поважна для дворянства справа служба в армії
і природно, що кожен офіцер мав бути причетним до
дворянства, скажімо, за бойові заслуги, якщо до того він
не був дворянином.
На Сході військова еліта формувалось іншим
шляхом. Офіцерами у Японії могли ставати тільки
самураї-особливий
військовий
стан,
подібний
європейському лицарству. Інститут самурайства з'явився
у добу Хейан (794-1192 рр.) а під час війн самураї
виступали як політичні лідери бо обіймали високі
державні посади, відіграючи головну роль у державному
управлінні. У епоху феодалізму Японії військова еліта
(сегуны, клани даймё) мала більшу вагу у порівнянні з
цивільними урядами. Наслідки такого співвідношення
сил політичної та військової еліт давались взнаки сотні
років-зв’язки між членами військової еліти склали
мережу місцевих владних відносин, що конкурувала з
центральною владою (рінгі) [9, с.63].
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Офіцерами у В‘єтнамі також ставали особи із
особливого
прошарку
"куанів".
Верховний
головнокомандуючий – маршал центру був мандарином
першого класу – звання, якого практично не давали на
цивільній службі. Військова еліта у арміях Японії та
В’єтнаму мала більшу суспільну вагу у порівнянні із
цивільними службовцями такого ж рангу.
Громадянська війна 1917-1922 рр. остаточно
поховала офіцерство як привілейовану касту. Вона
понесла величезні втрати у першій світовій війни,
добита "своїми" у підвалах "надзвичайних комісій". У
маловідомих спогадах А. Денікіна «Офіцери», виданих у
Парижі, наводяться приклади, коли старі офіцери у
новому революційному війську писали рапорти з
проханням розжалувати їх у солдати, бо життя
військових
командирів
(на
фронті!)
ставало
нестерпними [10, с.15].
Тисячі офіцерів перейшли на службу у радянську
армію, стали «военспецами», але у декілька хвиль
репресій
були
знищені.
Розстрілу
підлягали
представники навіть "безпечної" для режиму воєннонаукової еліти: у 1937 році за написання наукового
твору про німецького воєнного мислителя К. Клаузевіца
був розстріляний "російський Клаузевіц" Олександр
Свєчін.
Новий офіцерський корпус радянської армії став
принципово
іншим,
«народним»,
спеціально
підкреслювалась його відмінність від військової еліти
зарубіжних армій.
У сучасній науці термін «військова еліта» має
принаймні два поширених тлумачення: один стосується
кращої, добірної групи вищих офіцерів, дотичних до
прийняття рішень воєнно-політичного та стратегічного
рівня, а інший - особливого вишколу частин і підрозділів
для виконання найважливіших завдань, у тому числі і
воєнно-політичного ґатунку, підтримки правлячого
класу або здійснення тиску на нього. У знаменитого
Олександра Македонського була військова еліта у
останньому значенні це певна кількість добірних
особливих підрозділів вояків, які навчали інших та
слугували опорою цареві-полководцю.
Як вже зазначалось, справжня роль військової еліти
проявляється у її взаємодії з іншими елітами, переважно
з політичною та економічною елітою стосовно
існуючого та належного соціально-політичного устрою
держави. Зразковим є класичний стан гармонійних
«військово-цивільних» відносин всередині правлячого
класу, коли військова еліта підпорядкована панівній
політичній еліті.
Відносно зворотного впливу військової еліти на
політичну можна стверджувати більш обережно, бо він
виразно відчувається переважно у тих країнах, що
розвиваються або ж там, де склалась така традиція коли
за військовою елітою залишається останнє слово у
прийнятті стратегічних рішень.
Інтерес у цьому відношенні представляє Пакистан, у
якому за 61 рік незалежності відбулось 4 перевороти, це
приводило до встановлення влади військові еліти.
Політичні аналітики продовжують тримати у центрі
уваги
проблему
військово-цивільних
відносин
Пакистану [11]. Після залишення політичного Олімпу
генералом Первезом Мушараффом владу здобув

42

Scientific Journal Virtus, October # 3, 2015

«цивільний» президент Алі Сардарі, але домінантною
силою залишається військова еліта [12]. Вона стає
містком, якщо на дорозі демократії зруйновані мости.
Момент постійних претензій військових на
представництво у механізмі влади примітив Лев
Троцький у незавершеному творі «Сталін». Він вказував,
що звичка «повелівати», примушувати виконувати
накази глибоко коріниться у психології видатних
військових діячів-Юлія Цезаря, Марка Аврелія,
Наполеона Бонапарта та інших, вони вважали, що така
сама вдача їх чекає на ниві державного управління –
повелівати неозброєними масами людей простіше, ніж
озброєними вояками [13, с.6].
Важливо простежити зв'язок військової еліти з
економічними елітами, лишаючи осторонь поширену
кваліфікацію їх як «клани» чи «сім’ї». На важливість
цього зв’язку вперше звернули увагу в США,
досліджуючи феномен ВПК - воєнно-промислового
комплексу. В Росії використовується специфічний
термін (ще один неологізм) «комерсанти» для
позначення військових еліт, які визначають обіг
оборонних коштів, для керівництва ними створено
Комітет під головуванням Президента. Очевидно вплив
таких зрощених еліт на правлячій клас відбувається
через
лобіювання
інтересів,
він
проявляється
опосередковано, але доволі потужно.
Таким чином, на фактичному та історичному
матеріалі доведена плідність положень українських
вчених, що правлячий клас - це «депутатський корпус
парламенту, адміністративно-управлінська еліта, еліта
судової влади, дипломатична і військова еліта, лідери
політичних партій, громадських рухів керівники
впливових політологічних центрів, фондів, політичні
технологи, політичні журналісти й коментатори».
Специфіка діяльності військової еліти у тому, що
вона завжди дотична до владно-політичних відносин,
принаймні у сфері зовнішньої політики. США у боротьбі
з глобальним тероризмом у регіоні Ірак Афганістан –
Пакистан витратили мільярди доларів на підтримку
військової еліти у Пакистані щоб спрямувати зовнішню
політику у потрібному напрямку.
На цьому тлі відмітимо, що представники правлячого
класу України навіть у першому наближенні не
розглядають генералів, офіцерів вищої ланки військовосоціального управління як представників особливої
соціально-професійної еліти, з яких можуть висуватись
політичні лідери, з якими можна розробляти політичну
лінію державотворення. Відповідно вітчизняна військова
еліта поки що знаходиться осторонь від важливих
процесів змін соціально-політичного життя.
Українські офіцери мають низьку соціальнополітичну активність, не мріють про високі владні
верхів'я. При тому, що управлінська праця військових
керівників, за визнаннях найкращих авторитетів в галузі
управління Емерсона, Тейлора, Теплова відноситься до
числа найбільш складних, напружених у розумовому і
вольовому відношенні, доступних не багатьом
управлінцям в смислі ефективності, а військові
керівники мають досвід управління сотнями та тисячами
підлеглих.
Слід зважати на відсутність механізму формування
політичних лідерів і реалізації «людського капіталу»

армії, бо авторитарний стиль керівництва, недостатній
простір для ініціативи в службовій діяльності, штучне
відокремлення верхівки Збройних Сил України від
управління державою фактично унеможливлюють
рекрутування вищого командного складу у структури
правлячого класу. Має рацію історик новітньої України
Орест Субтельний, вказуючи, що «українській
національній еліті не вистачає якості» [15].
Стосовно претензій сучасної військової еліти на
представництво у правлячому класі можна відповісти
одним з визначень еліти це «ієрархія, заснована на
власних
досягненнях»
(К. Маннгейм).
Якщо
представники військової еліти опанували мистецтво
соціального управління, мають ідейні цінності та владні
інтенції, а серед соціально-політичних якостей їм
властиве відчуття необхідності суспільних змін, то вони
можуть шукати шляхи реалізації владного потенціалу.
Характерним у цьому відношенні є заява кореспондента
впливової турецької газети “Zaman”, що коли світська
еліта «втратила свій статус та свої досягнення, то
природно, що діють військові» [16].
Важливим питанням є ідейно-політична позиція
військових еліт нашого часу. Традиціоналізм у
політичній позиції військової еліти парадоксальним
чином може поєднуватись з революціонарністю.
«Світськість»
військової
еліти
Туреччині,
конституціоналізм еліти США, прихильність до «ідей
Мао Цзедуна» представників військовиків Китаю
показують широкий діапазон соціально-політичних
уподобань цих «груп інтересів у політиці».
Специфіка української військової еліти у контексті
структури правлячого класу полягає у тому, що сама
вона є елітою перехідного періоду : переходу від «старої
еліти» автоматичного визнання вищих військових саме
такими до появи «молодих генералів», які володіють
іноземними мовами, навичками воєнно-політичного
аналізу, сучасного масштабного мислення, мистецтвом
прийняття колективних рішень, як у європейських
оборонних структурах.
Сучасній військовій еліті не завжди вдається
здійснювати стабілізуючу роль в політиці. Навіть в
умовах демократичних перетворень, вона не може
самостійно втручатись у політичні відносини, або стати
активним суб'єктом таких відносин. Конституційне
закріплення заміщення посади міністра оборони у ФРН
цивільною особою є віддзеркаленням історичного досвіду
цієї країни та запобіжником вищезгаданих негативних
ситуацій. Рівень соціальної культури, на наш погляд, має
бути у представників військової еліти наближений до
підданського і тоді суспільство може відчувати серед
убезпечено як з середини держави, так і ззовні.
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SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE PLACE OF MILITARY ELITES IN THE
STRUCTURE OF RULING CLASS IN THE CONTEXT OF STATE BUILDING PROCESSES
This article is devoted to the socio-philosophical analysis of place, functions and role of the military elite in the structure
of the ruling class. It is proved that actual power and influence of the military elite in the mechanism of power is determined by
its ties with political and economic elites, and those may "militarize" backward at certain stages of development of the state.
Formation of elite skills include the ability to build relationships with other elites and to influence on them in order to play a
more influential role in the context of state.
Key words: elite.ruling class. state building, interaction of elites in the structure of ruling class. military elite
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ В РАМКАХ
КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ ДО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З
КОХЛЕАРНИМИ ІМПЛАНТАМИ
У статті представлено змістові особливості психологічного супроводу в рамках комплексного підходу
до виховання дітей з порушеннями слуху Охарактеризовано важливу роль батьків у навчально-виховному
процесі дітей з порушеннями слуху, окреслено основні принципи психологічної діяльності та допомоги,
орієнтованої на інтереси сімї. Автором також здійснено аналіз проблеми психологічного супроводу
батьків, що виховують дітей з порушеннями функції слуху в наукових дослідженнях, розкрито основні
принципи, напрями та складові психологічного супроводу, особливості його реалізації. У статті
констатовано, що психологічний супровід в рамках комплексного підходу є комплексною технологією,
особливою культурою підтримки і допомоги дитині та сім’ї у вирішенні завдань особистісного розвитку,
міжособистісної взаємодії, виховання, соціалізації.
Ключові слова: кохлеарна імплантація, дитини з кохлеарним імплантом, комплексний підхід,
психологічний супровід.
Постановка проблеми. Реформування в освіті
детермінували появу досліджень у психології та
педагогіці, призначення яких полягає у вирішенні
проблем навчання, виховання та розвитку дітей з
порушеннями слуху. На сучасному етапі домінантним
напрямком реалізації освітнього процесу виступає
орієнтованість на особистість учня як суб’єкта навчання
та виховання. Інноваційні зміни в організації навчальної
та виховної діяльності дітей з порушенням слуху
пов’язані зі змінами медичних засобів обстеження слуху,
появою нових засобів слухопротезування (кохлеарна
імплантація). Медичні і технічні зміни спонукали до
науково-педагогічних досліджень процесу навчання і
виховання дітей з новими слуховими пристроями.
Розвиток наукових досліджень в області медицини та
техніки, еволюція засобів протезування (потужні слухові
апарати, системи кохлеарної імплантації, системи
кісткового проведення, імпланти середнього вуха),
рання діагностика стану слуху у дітей, раннє
слухопротезування на обидва вуха (можливість
формуванню бінауральної слухової системи), практика
операцій з кохлеарної імплантації в ранньому віці все це
вимагає кардинально переглянути підхід до навчання та
виховання дітей дошкільного віку з кохлеарними
імплантами.
Спеціальних
досліджень
в
українській
сурдопедагогіці щодо навчання та розвитку дітей
дошкільного віку з кохлеарними імплантами проведено
мало, тому ця проблема освітлена недостатньо.
Важливим та актуальним виявляється дослідження
комплексного підходу до навчання та виховання дітей
дошкільного віку з кохлеарними імплантами.

Мета
роботи
проаналізувати
та
розкрити
особливості, необхідність застосування комплексного
підходу у супроводі дітей з кохлеарними імплантами.
Виклад
основного
матеріалу.
В
Україні
складаються сприятливі умови для виховання дітей з
порушеннями слуху: розвивається вітчизняна школа
сурдопедагогіки, розробляються нові інноваційні методи
та напрями роботи з дітьми, що мають кохлеарні
імпланти, активно практикується рання діагностика
порушень слуху, впроваджується слухомовленнєвий
підхід, що сприяє інтенсивному розвитку умінь та
навичок слухового сприймання та розуміння усного
мовлення у дітей з порушеннями слуху.
Дослідження українських та зарубіжних науковців
присвячені проблемам навчання і розвитку дітей з
порушеннями слуху: розвитку системи освіти, розробці
науково-методичних посібників з розвитку слухового
сприймання та формування мовлення, супроводу сімей,
що виховують дитину з порушеннями слуху, розробці
поняття інклюзивної освіти та соціальної інтеграції,
вирішенню питань психолого-педагогічної підтримки
дитини та її батьків (В. Бельтюков, Л. Борщевська,
Р. Боскіс,
Л. Виготський,
Є. Грищенко,
В. Жук,
В. Засенко, О. Зонтова, В. Кобальченко, А. Колупаєва,
К. Коровін, Р. Краєвський, С. Кульбіда, М. Лаговський,
Л. Лебедєва, В. Литвинова, С. Літовченко, Н. Максименко, Е. Пущін, Л. Савчук, Т. Сак, В. Синьов,
Т. Скрипник, О. Таранченко, Л. Фомічова, О. Федоренко, О. Хохліна, В. Шевченко, М. Шеремет, D. Dornan,
V. McDonell, G. Szagun та ін.); сучасні технології
реабілітації, інноваційні засоби слухопротезування
(В. Березнюк, О. Борисенко, Б. Мороз, В. Овсяник,
Ю. Сушко, О. Чемеркін, В. Шкорботун); вплив родини
на слухомовленнєвий розвиток дитини, визначення
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форм взаємодії вчителів і батьків, дослідження стилів
відносин батьків і дітей (І. Багрова, Р. Боскіс,
А. Колупаєва, І. Корольова, Е. Леонгард, Н. Рау, Ф. Рау,
W. Estabrooks, A. Löve, A.van Uden та ін.).
Діти, що мають тяжкі порушення слуху, потребують
проведення
кохлеарної
імплантації,
яка
супроводжується комплексним супроводом фахівців із
різних галузей: лікарів, технічного персоналу із
налаштування мовленнєвих процесорів, сурдологів,
педагогів,
логопедів,
психологів,
соціальних
працівників. Тісна співпраця батьків дитини, що має
порушення слуху, з фахівцями різних галузей, які беруть
участь у реабілітації дитини після імплантації, сприяє
високому рівню розвитку та природному входженню
дитини у світ чуючих однолітків. Досвід застосування
кохлеарної імплантації в Україні засвідчує, що рання
діагностика дітей з порушенням слуху, починаючи з
неонатального періоду, рання (до двох років) кохлеарна
імплантація сприяє розвитку усіх психофізичних
функцій дитини, природному сприйманню мовленнєвих
та немовленнєвих звуків, розвитку слухової уваги та
довгострокової пам’яті, накопиченню достатнього
словникового запасу слів, необхідного для формування
самостійного мовлення, розвитку функцій аналізу і
висловлювання своїх думок, здатності здобувати освіту
поруч із чуючими однолітками, досягати рівня
слухомовленнєвого
розвитку,
що
забезпечить
соціалізацію та інтеграцію у світ чуючих [1]. Реалізація
означених аспектів досягається за умов співпраці
батьків, педагогів, лікарів, соціальних робітників,
психологів. Аспекти співпраці базуються на дотриманні
таких принципів навчання та виховання дітей з
кохлеарними імплантами:
– раннє обстеження стану слуху: аудіологічне,
рентгенологічне, психологічне і сурдопедагогічне,
загальні і спеціальні клінічні обстеження;
– забезпечення дитині мовленнєвого середовища;
– надання
зразків
правильного
граматичного
мовлення;
– спостереження за технічним станом мовленнєвого
процесора;
– періодичні налаштування мовленнєвого процесора
та спостереження за рівнем слухового сприймання;
– організація
систематичних
занять
з
сурдопедагогом, логопедом, психологом;
– надання психолого-педагогічної підтримки родині,
яка має дитину з кохлеарним імплантом;
– дотримання батьками рекомендацій фахівців з
приводу організації навчально-виховного процесу [1], [3].
За умови раннього імплантування та відповідного
комплексного супроводу, слухова функція дитини може
бути повністю компенсована. Дитина здатна досягти
високого рівня розвитку слухового сприймання та
мовлення, без труднощів навчатися та інтегруватися у
коло чуючих однолітків. Відтак виникає потреба у
теоретичному обґрунтуванні комплексного підходу до
навчання та виховання дітей дошкільного віку з
кохлеарними імплантами.
Спілкування батьків з фахівцями різних галузей
(лікарями, педагогами, психологами, інженерамиакустиками з налаштування мовленнєвого процесору,
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соціальними працівниками) дає змогу батькам
перебувати у стані психоемоційного комфорту та
ефективно розвивати особистість своєї дитини.
Дотримання комплексного підходу до навчання та
виховання дитини з кохлеарним імплантом сприяє
інтеграції у світ чуючих [1].
Застосування комплексного підходу передбачає
створення психологічної супроводжувальної програми
для педагогів і батьків, що в комплексній взаємодії
впливатиме на формування особистості дитини,
адекватної самооцінки, зниженню психологічної
напруги в контексті спілкування «особливої» дитини» з
дітьми, що не мають порушень слуху та кохлеарних
імплантів шляхом сприяння гармонізації впливу
зовнішнього соціального середовища розвитку дітей
засобами групової та індивідуальної просвітницької
роботи з найближчим оточенням дитини, батьками
та педагогами [2].
Консультативна
програма
має
проводитись
переважно психологами у тісній співпраці із медичними
та технічними консультантами (щодо налагодження
кохлеарних імплантів) і передбачати два напрями
роботи:
1. Консультативна робота з педагогами в двох
формах: по-перше, індивідуальне консультування
педагогів, класних керівників, психологів, соціальних
працівників, які працюють із дітьми, що мають
кохлеарні імпланти; по-друге, навчальні заняття з
сучасних інноваційних технологій у роботі з зазначеною
категорією дітей.
2. Консультативна робота з батьками має відбуватися
в двох формах (індивідуальна та групова) та полягати у
проведенні
семінарів-тренінгів
батьківської
ефективності, компетентності та наданні індивідуальних
консультацій.
Від так, робота з педагогами на наш погляд полягає
в індивідуальному консультуванні педагогів із питань
підвищення ефективності навчально-виховного процесу,
психологічного супроводу як опосередкованого засобу
сприяння
формуванню
особистості
дитини
з
кохлеарними імплантами та консультаціях-тренінгах із
сучасних інноваційних технологій у роботі з зазначеною
категорією дітей. Такий напрям роботи спрямовано на
роботу з вихователями груп, педагогами, класними
керівниками, соціальними працівниками спеціальних
загальноосвітніх закладів, інклюзивних навчальних
закладів та ін., які безпосередньо взаємодіють із дітьми з
кохлеарними імплантами, а також це може проводитися
з
педагогами-дефектологами,
психологами,
що
працюють із групою дітей, з якими проводиться
корекційна,
розвиткова,
психотерапевтична
та
психокорекційна
робота
щодо
з
формування
особистості, що має порушення слуху, зокрема і дітей з
кохлеарними імплантами.
Робота з батьками передбачає проведення семінарівтренінгів батьківської ефективності та наданні
індивідуальних консультацій із питань гармонізації
стосунків батьків із дитиною, що має кохлеарний
імплант.
Роботу з батьками необхідно проводити у двох
формах: індивідуальній і груповій. Індивідуальна робота
з батьками полягала в індивідуальному консультуванні
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батьків, яке має передбачати «планове» та «на запит».
Планові індивідуальні консультації є такими, що
передбачені потребою вирішення питань, які виникають
в ході спілкування та корекційної роботи з дітьми з
кохлеарними імплантами. Планові індивідуальні
консультації
пропонує
батькам
психолог,
де
повідомляються індивідуальні особливості їхньої
дитини, даються необхідні рекомендації. Індивідуальні
консультації на запит надає психолог батькам виключно
на їхнє прохання, кількість консультацій не фіксована, її
визначають за потребами батьків та дитини.
Групова робота з батьками полягає у проведенні
семінарів-тренінгів батьківської ефективності щодо
вирішення проблем неадекватних емоційних реакцій
(агресивної поведінки, відсутності самоконтролю тощо),
формування
самооцінки
дитини,
корекції
комунікативних стосунків з однолітками та багато ін. В
основу розробки таких семінарів-тренінгів покладено
ідеї та принципи артотерапії та гештальттерапії.
Призначення розробки семінарів-тренінгів батьківської
ефективності сприятиме гармонізації стосунків батьків з
дитиною як опосередкованого впливу на формування
особистості дитини, що має порушення слух, зокрема і
дітей з кохлеарними імплантами.
Висновки.
Ефективність
використання
психологічного супроводу дітей з кохлеарними
імплантами в рамках комплексного підходу залежить від
особливостей та засобів інтеграції індивідуальних і
групових форм у поєднанні з елементами тренінгової
роботи, ігрової, розвивальної, психокорекційної,
психотерапевтичної (інтеграція сучасних інноваційних
методик артотерапевтичного та когнітивного підходів:

піскова, ігрова, музична, кіно- та фототерапія, робота з
метафористичними картами, тілесно-рухова терапія
тощо) та просвітницької діяльності. Основу комплексної
програми психологічного супроводу має складати
психологічна
технологія
розвивального,
психокорекційного та психотерапевтичного впливу на
формування особистості дитини з кохлеарними
імплантом. Змістово цей напрям реалізовується в:
індивідуальному консультуванні педагогів, класних
керівників,
психологів,
соціальних
працівників;
просвітницькій діяльності з пропагування сучасних
інноваційних технологій у роботі із зазначеною
категорією дітей; індивідуальній та груповій роботі з
батьками щодо підвищення їхньої компетентності у
вихованні дитини.
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PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT WITHIN COMPREHENSIVE APPROACH TO THE
EDUCATION OF CHILDREN WITH COCHLEAR IMPLANTS
The article presents the substantive peculiarities of psychological support within comprehensive approach to the education
of children with hearing loss. The important role of parents in the teaching and educational process of children with hearing
loss is characterized, the basic principles of psychological activities and help, focused on the family interests is outlined. The
author also analyzes the problem of psychological support of parents that bringing up children with disorders of auditory
function in scientific research, the basic principles, directions and components of psychological support, the specifics of its
realization is represented. The article states that psychological support as a part of comprehensive approach is a complex
technology, special culture of support and assistance to the child and family in solving problems of personal development,
interpersonal relations, education, socialization.
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СИНДРОМ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ:
ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ , ПОДОЛАННЯ
У статті розглянуто особливості педагогічної діяльності та професійно важливих якостей педагога, що
можуть сприяти формуванню синдрому емоційного вигорання. Проаналізовано стадії протікання, основні
складові та чинники синдрому професійного вигорання. Запропоновано низку заходів по профілактиці та
подоланню СЕВ у педагогічних колах.
Ключові слова: культура, педагог, професійна діяльність, професія, синдром емоційного вигорання.
Постановка проблеми. Культура це область
цінностей, спрямованих на створення і збереження
суспільного, вона соціальна за своєю природою, вона
його зберігає, «… чинить опір намаганням цивілізації
атомізувати суспільство на індивіди [1]». Людина,
живучі у просторі культури, живе за формулою: Я
(засіб) інший (мета), на відзнаку від людини
воцивілізованої, яка існує за логікою егоїзму.
Моральний,
інтелектуальний,
науково-технічний,
духовно-культурний та економічний потенціал будьякого суспільства безпосередньо залежить від рівня
розвитку освітньої сфери, і саме представники
педагогічної професії є виразниками реалій свого часу,
«ретрансляторами» культурних надбань людства,
«провідниками» у просторі культури.
У складних соціально-економічних обставинах,
якими характеризується сьогодення України, питання
збереження та поліпшення здоров’я педагогів стає усе
більш актуальним.
На жаль, представники педагогічної професії
характеризуються
дуже
низькими
показниками
фізичного і психічного здоров’я. По даним дослідників,
у третини педагогів показник ступеня соціальної
адаптації дорівнює або нижче, ніж у хворих неврозами
(Л. Мітіна). Це зумовлено тим, що дана професія, поряд
з
позитивними
рисами
(творча
самостійність,
гуманістичний
характер
професійної
діяльності,
багатство соціальних зв’язків, можливість задовольнити
вищі людські потреби творчі та інше), на жаль,
характеризується ще й негативними проявами (низька
заробітна плата, строга регламентація поведінки і
діяльності, великі нервові затрати, комунікативні
перевантаження, низький статус професії у масовому
сприйнятті). Ці фактори безумовно впливають на
особистість педагога, його працездатність, фізичне та
психологічне самопочуття.
Мета роботи полягає у аналізі стадій протікання,
основних складових та чинників синдрому професійного
вигорання у педагогічних колах.
Виклад основного матеріалу. Взаємовплив професії
і особистості визнається більшістю дослідників

(А. Адлер, Дж. Холланд,
Д. Сьюпер,
К. Гуревич,
К. Платонов, Є. Клімов, В. Бодров тощо).
Взаємодія між особистістю і професією може
здійснюватися по двох основних напрямах:
1) активний вплив людини на професію (зміна
способів виконання діяльності, модернізація знарядь
праці та ін.);
2) професія може впливати на особистість, змінюючи
і розвиваючи її.
Процес оволодіння професією, на думку А. Адлера,
може відбуватися не тільки конструктивним, але і
деструктивним шляхом. Про останній може свідчити
поява професійних деформацій.
Г. Абрамова і Ю. Юдчіц розглядають два основних
компоненти професійної деформації особистості в
системі професій «людина-людина»: синдром хронічної
втоми і емоційне вигорання. Д. Трунов пропонує
відрізняти вигорання від професійної деформації.
Професійна деформація відноситься в основному до
життя
поза
роботою.
Емоційне
вигорання
представляється як втрата контролюючої ролі «Япрофесійного» і впровадження «Я-людського» в область
професійної компетенції.
Педагогічна
діяльність
один
з
найбільш
деформуючих особистість видів професійної діяльності
(Л. Мітіна, P. Грановська, О. Реан), оскільки серед
багатьох особливостей і труднощів педагогічної роботи
часто виділяють її високу психічну напруженість. Більш
того, здатність до переживання і співпереживання
(емпатія) визнається однією з професійно важливих
якостей педагога. Усі ці особливості можуть сприяти
формуванню
синдрому
емоційного
вигорання.
Розглянемо докладніше.
Синдром емоційного вигорання (далі СЕВ) це
реакція організму, що виникає у наслідок тривалої дії
професійних стресів середньої інтенсивності. Це процес
поступової втрати емоційної, когнітивної і фізичної
енергії, що виявляється в симптомах емоційного,
розумового виснаження, фізичного стомлення і
зниження задоволення від виконання роботи.
Термін
«емоційне
вигорання»
введено
американським психіатром Х. Дж. Фрейденбергером в

48

Scientific Journal Virtus, October # 3, 2015

1974 році для характеристики психологічного стану
здорових людей, що знаходяться в інтенсивному і
тісному спілкуванні з клієнтами, пацієнтами, учнями в
емоційно насиченій атмосфері. Соціальний психолог К.
Маслак в 1976 р. визначила цей стан як синдром
фізичного і емоційного виснаження, який включає
розвиток
негативної
самооцінки,
негативного
відношення до роботи, втрату розуміння і співчуття по
відношенню до клієнтів або пацієнтів. Дослідники
пов'язують синдром з психосоматичним самопочуттям
людини і відносять його до станів передхвороби. У
Міжнародній класифікації хвороб СЕВ віднесений до

рубрики Z73 «Стрес, пов'язаний зі складністю підтримки
нормального образа життя».
Синдром включає три основні складові, виділені К.
Маслак:
– емоційну виснаженість
(відчуття
емоційної
спустошеності та втоми, викликане власною працею);
– деперсоналізацію (цинічне відношення до праці та
її об'єктів) і редукцію професійних досягнень
(виникнення у працівників відчуття некомпетентності в
своїй професійній сфері, усвідомлення неуспіху в ній).
Стану емоційного вигорання зазвичай відповідають
наступні відчуття, думки, дії (таблиця 1).

Таблиця 1 – Відчуття, думки, дії, що відповідають стану емоційного вигорання
Відчуття
втома від усього, пригніченість, незахищеність, відсутність бажань, страх
помилок, невизначених неконтрольованих
ситуацій,
страх
показатися
недостатньо сильною, недостатньо
компетентною людиною

Думки
про несправедливість дій
відносно себе; неоціненність
власних трудових зусиль; про
власну недосконалість

Дії
критика оточуючих і самого себе,
прагнення бути поміченим або,
навпаки, непомітним; прагнення все
робити дуже добре або зовсім не
старатися

Виділяють три основні чинники, що відіграють
– організаційний (розвиток синдрому емоційного
істотну роль у синдромі емоційного вигорання:
вигорання пов'язаний з дестабілізуючою організацією
– особистий (розвитку СЕВ сприяють особистісні
діяльності
та
неблагополучною
психологічною
особливості, наприклад, високий рівень емоційної
атмосферою (нечітка організація і планування праці,
лабільності, високий самоконтроль, раціоналізація
недостатність
необхідних
засобів,
наявність
мотивів своєї поведінки, схильність до підвищеної
бюрократичних моментів, багатогодинна робота,
тривожності і депресивних реакцій, ригідна особистісна
наявність горизонтальних і вертикальних конфліктів у
структура, рольовий (сприяють розвитку емоційного
колективі).
вигорання ті професійні ситуації, при яких спільні
У педагогів, уражених СЕВ, як правило,
зусилля не узгоджені, немає інтеграції дій, є
проявляється поєднання психофізичних, соціальноконкуренція, тоді як успішний результат залежить від
психологічних і поведінкових симптомів (таблиця 2).
злагодженості дій);
Таблиця 2 Симптоми синдрому емоційного вигорання
Психофізичні симптоми
- синдром хронічної втоми;
– відчуття
емоційного
і
фізичного виснаження;
– відсутність реакції цікавості
на чинник новизни або реакції
страху на небезпечну ситуацію;
– загальна астенізація (слабкість, зниження активності і
енергії, погіршення біохімії крові
і гормональних показників);
– безпричинний головний біль;
– розлади шлунково-кишкового
тракту;
– різка
втрата
або
різке
збільшення ваги;
– безсоння,
або
навпаки
постійний сонливий стан;
– порушення
дихання
при
фізичному
або
емоційному
навантаженні;
– погіршення
зору,
слуху,
телесних відчуттів.

Соціально-психологічні
симптоми
– байдужість,
нудьга,
пасивність і депресія;
– підвищена дратівливість на
незначні, дрібні події;
– часті нервові зриви;
– постійне
переживання
негативних емоцій, для яких в
зовнішній ситуації причин немає
(відчуття
провини,
образи,
сорому, підозрілість);
– відчуття
неусвідомленого
неспокою
і
підвищеної
тривожності;
– відчуття
гіпервідповідальності і відчуття
страху;
– загальна негативна установка
на
життєві
і
професійні
перспективи

Поведінкові
симптоми
– людина помітно міняє робочий
режим (збільшує або скорочує час
роботи);
– людина постійно бере роботу
додому, але удома її не робить;
– зниження
ентузіазму
по
відношенню до роботи, байдужість
до результатів;
– невиконання важливих завдань і
«застрягання» на дрібних деталях;
– дистанційованість від колег;
– підвищення
неадекватної
критичності;
– зловживання
алкоголем,
зростання викурених за день
сигарет, застосування наркотичних
засобів
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Синдром професійного вигорання розвивається
поступово. Він проходить три стадії:
I стадія починається приглушенням емоцій,
згладжуванням
гостроти
відчуттів
і
свіжості
переживань; зникають позитивні емоції, з'являється
деяка усуненість у відносинах з членами сім'ї; виникає
стан тривожності, незадоволеності.
II
стадія
характеризується
виникненням
непорозумінь з учнями і колегами; педагог у колі своїх
колег починає із зневагою говорити про деяких з них;
дратівливість починає поступово проявлятися у
присутності учнів спочатку це насилу стримувана
антипатія, а потім і спалахи роздратування.
III стадія притупляються уявлення про цінності
життя емоційне відношення до світу стає «пласким»,
людина стає небезпечно байдужою до всього, навіть до
власного життя.
Висновки. На нашу думку, профілактиці та
подоланню СЕВ у педагогічних колах може слугувати
низка заходів, а саме:
1) вчасне інформування педагогів про причини,
симптоми, перебіг синдрому емоційного вигорання;
2) періодичний моніторинг психологічного стану та
діагностика СЕВ як у окремих педагогів, так і у
педагогічних колективів в цілому (наприклад, за
допомогою методики діагностики рівня емоційного
вигорання В. Бойко);
3) дотримання нижчезазначених рекомендацій, які
дозволять не тільки запобігти виникненню СЕВ, але і
досягти зниження ступеня його вираженості:
– визначення
педагогом
короткострокових
і
довгострокових цілей; (досягнення короткострокової
мети успіх, який підвищує ступінь самооцінки);
– використання «тайм-аутів»;
– оволодіння уміннями і навичками саморегуляції;
– професійний розвиток і самовдосконалення (одним
із способів унебезпечення від СЕВ є обмін професійною
педагогічною інформацією з колегами з інших учбових
закладів, що дає відчуття «широти світу» (курси
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підвищення кваліфікації, конференції, симпозіуми,
круглі столи тощо);
– відхід від непотрібної конкуренції (бувають
ситуації, коли її не можна уникнути, але надмірне
прагнення бути завжди першим породжує тривогу,
робить педагога агресивним;
– емоційне спілкування (коли педагог аналізує свої
відчуття і ділиться ними з колегами, членами своєї
родини вірогідність вигорання значно знижується або
процес цей виявляється не таким вираженим);
– уміння казати «ні» (проханням, перевантаженням,
обставинам);
– підтримка хорошої фізичної форми (неправильне
харчування,
зловживання
спиртними
напоями,
тютюном, зменшення ваги або ожиріння значно
посилюють прояви СЕВ);
– уникання зайвого перфекціонізму.
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ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО КОМПОНЕНТУ
САМОСВІДОМОСТІ
У статті розглянуті різні підходи до змісту поняття ставлення до себе. Автор аналізує терміни, які
використовуються для позначення окремих аспектів емоційного компоненту самосвідомості, обґрунтовує
необхідність вивчення природи самоставлення сучасною психологією.
Ключові слова: ставлення, емоційний компонент самосвідомості, самоставлення, глобальна самооцінка,
самоповага.
Постановка проблеми. Виділення емоційного
компоненту самосвідомості особистості в якості
самостійного
об’єкта
психологічного
аналізу
обумовлене його особливою природою. Роботи,
присвячені
вивченню
емоційного
компоненту
самосвідомості, надають підставу для висновку про
різноманітність термінології, яка використовується для
опису його змісту і розкривається за допомогою
категорій «установка», «особистісна суть», «ставлення»,
«соціальна установка», «почуття», «Я-концепція» тощо.
Тому актуальними є питання про визначення змісту
даного поняття.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття
самоставлення
розглядається
в
межах
психоаналітичного (А. Адлер, Х. Кохут, К. Хорні та ін.),
гуманістичного (феноменологічного) (У. Джемс, Г. Каплан, К. Роджерс, М. Розенберг та ін.), інтеракціоністичного (Р. Бернс, С. Куперсміт, Д. Мід та ін.), соціальнокогнітивного (А. Ален, А. Бандура, А. Бек, А. Бем,
Г. Маркус, Х. Хекхаузен та ін.), епігенетичного (Е. Еріксон), екзистенційного (Р. Лейнг та ін.), особистісноорієнтованого (Б. Ананьєв, І. Кон, С. Рубінштейн та ін.),
діяльнісного (О. Леонтьєв, В. Столін, О. Соколова та ін.)
напрямків та в теоріях «взаємозв'язків» (О. Лазурський,
В. М’ясіщєв) і «установки» (Д. Узнадзе, Н. Сарджвеладзе). Аналіз точок зору різних авторів на природу
емоційного компоненту самосвідомості надає підставу
говорити про велику кількість термінів, в яких
відображено зміст даного поняття або окремих його
аспектів:
інтегральна
самооцінка,
самоповага,
самоприйняття, любов до себе, симпатія до себе. Така
ситуація призводить до певних труднощів в аналізі його
змісту та при співставленні експериментальних даних та
потребує певного аналізу підходів, які існують в
літературі.
Метою статті є аналіз змісту поняття емоційний
компонент самосвідомості особистості, його визначення
представниками різних психологічних напрямків.
Виклад основного матеріалу. На рівні свідомості
самоставлення проявляється у поведінці та діяльності як
глобальне почуття «за» або «проти» самого себе у формі
самоповаги, аутосимпатії, самоінтересу, очікуваного
ставлення з боку оточуючих.
Індивідуальна психологія А. Адлера наголошує на
тому, що уявлення особистості про себе та про світ є
частиною життєвого стилю. А основою для побудови

самоставлення є вибудовування самоповаги як
прагнення до переваги над іншими. Вчений впевнений,
що «почуття цінності людської особистості не повинно
зменшуватися» [1, с.123]. А.Адлер називає уявлення про
себе схемою апперцепції, де апперцепція це суб'єктивна
інтерпретація того, що людина отримує через
посередництво почуттів.
Х. Кохут (засновник психоаналітичної школи, яка
має назву Я-психологія) вважає, що саме внутрішня
структура «Я» здатна забезпечити почуття самоцінності.
К. Хорні [2, с.19] зазначає, що самоставлення є
основою функціонування здорової та адаптованої
особистості, а провідну роль в розвитку самоставлення
відіграють ступінь співвідношення образів «реального»
та «ідеального Я». На думку К. Хорні, позитивне
самоставлення це почуття безумовного самоприйняття
індивіда, яке виявляється у формі довірчої установки до
світу, або почутті «вітальної впевненості». Основним
механізмом формування самоприйняття є інтеріоризація
паттерну батьківсько-дитячих відносин.
Природа самоставлення як почуття самоприйняття
індивіда
досить
докладно
розкривається
в
феноменологічному підході К. Роджерса. Тут аналіз
відбувається за допомогою положень про те, що
самоставлення індивіда має афективно-мотиваційну
детермінацію та проявляється в почутті внутрішнього
благополуччя або неблагополуччя індивіда.
К. Роджерс стверджує, що людина, спостерігаючи за
собою та даючи оцінку собі та своєму досвіду, пізнає,
будує та вдосконалює власне уявлення про себе. «Я» або
Я-концепція у Роджерса це розуміння людиною самої
себе, засноване на життєвому досвіді минулого, подіях
сучасного та надіях на майбутнє [1]. Основну гіпотезу
такого підходу К.Роджерс формулює так: «Особистість
володіє величезними ресурсами розуміння себе, зміни
своєї Я-концепції, ставлень та я-поведінки, яку можна
регулювати». Він наголошує на тому, що Я-концепція
зберігає цілісність, не дивлячись на те, що з досвідом
особистість змінюється, адже уявлення про себе
протягом життя особистості залишається відносно
сталим [1]. Тому паралельно з процесом формування Яконцепції розвиваються потреби в позитивному
ставленні до себе та потреби в позитивному ставленні з
боку оточуючих.
Залежно від ставлення інших людей до індивіда та
від його самоставлення формується, на думку
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К.Роджерса, той чи інший тип особистості: «повноцінно
функціонуюча» або «непристосована» особистість.
Таким чином, вчений пов’язує самоставлення
особистості з формуванням її Я-концепції, але не
ототожнює ці процеси.
Загалом поняття Я-концепції є фундаментальним для
гуманістичної психології.
Одним з перших звертається до проблеми вивчення
та визначення Я-концепції У.Джемс [3], який розділяє
глобальне «Я» особистості на «Я, що усвідомлює» та
«Я-як-об’єкт», як дві сторони однієї цілісності, що
існують одночасно. З одного боку, людина володіє
свідомістю, а з другого усвідомлює себе саму як один з
елементів дійсності. Особистість, описуючи свої якості,
завжди дає їм певні оцінки. У.Джемс, розглядаючи
критерії такого оцінювання, наголошує, що «самооцінка
залежить від того, ким ми хотіли б стати, яке положення
хотіли б зайняти в цьому світі; це служить точкою
відліку в оцінці наших власних успіхів або
невдач» [3, с.35].
М.Розенберг та Г.Каплан при розкритті природи
самоставлення спираються на відмінності процесів
самопізнання та самоставлення. У загальному вигляді
знання про себе розглядаються як система уявлень про
себе, а самоставлення розуміється як стійке почуття на
адресу «Я», або стійке ставлення до себе [4]. Вони
вважають, що стійкість самоставлення особистості
забезпечують мотиви самоповаги та потреби у стійкості
образу «Я». Позитивна або негативна установка,
спрямована на специфічний об’єкт, що має назву «Я»,
відображає ступінь розвитку у індивіда почуття
самоповаги, власної цінності та позитивного відношення
до всього, що входить в сферу його «Я».
Л. Уелс та Дж. Марвел, аналізуючи різноманітні
підходи до розуміння ставлення індивіда до себе,
дійшли висновку, що «грубе позначення самооцінки як
цілісного аспекту уявлення про себе не надає
адекватного знання про те, чим воно є». Вони
пропонують [4] одне з рішень, що дозволяє співвіднести
точки зору на природу самоставлення, які вже існують.
Автори виокремлюють три головні погляди на термін
самоставлення, які відображають різні теоретичні
орієнтації та різняться психологічним змістом: любов до
себе, самоприйняття та почуття компетентності. При
цьому, зазначають Л. Уелс та Д. Марвел, різниці в
підходах зумовлені більшою мірою акцентуванням на
почутті симпатії або на оцінюванні. Терміни «любов до
себе» та «самоприйняття» різняться за ступенем
усвідомлення почуття симпатії на власну адресу. Тобто
самоприйняття передбачає усвідомлення даного почуття
або ставлення.
В роботах інтеракціоністичного напрямку основним
механізмом формування самоставлення є інтеріоризація
ставлень з боку «значимих інших». Детально дане
положення відображене в працях Р. Бернса, С. Куперсміта, Д. Міда та ін. На думку авторів цього напрямку,
формування ставлення до себе відбувається в процесі
соціальної взаємодії, коли індивід усвідомлює та
засвоює ставлення до себе оточуючих його людей.
Диференціацію «знання про себе ставлення до себе»
найбільш чітко висвітлено в роботах Р. Бернса.
Визначаючи Я-концепцію як «сукупність усіх уявлень
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індивіда про себе, об’єднану з їх оцінкою…» [5, с.30-31],
науковець виокремлює дві її складові: описову складову,
або образ «Я», та ставлення до себе (самооцінка та
прийняття себе). Тобто, за Р. Бернсом, самоставлення
існує тому, що знання про себе не може бути байдужим
для людини та пробуджує в ній оцінки та емоції.
Взявши за основу теорію У. Джемса, Р. Бернс
розглядає Я-концепцію як сукупність уявлень людини
про себе та пише, що «…Я-концепція це складна
структурована картина, яка існує у свідомості індивіда
як самостійна фігура або фон і включає як власне Я, так і
відносини, в які воно може вступати, а також позитивні
та негативні цінності, пов’язані із сприйнятими
якостями і ставленнями Я в минулому, теперішньому і
майбутньому» [5, с.38].
Таким
чином,
вчений
характеризує Я-концепцію не лише як констатацію та
опис рис особистості, а як усю сукупність оцінних
характеристик та пов’язаних з ними переживань.
Виходячи з цього, «позитивну Я-концепцію можна
прирівняти до позитивного ставлення до себе, до
самоповаги,
прийняття
себе,
відчуття
власної
цінності» [5, с.37].
«Ставлення індивіда до себе, яке формується
поступово та набуває звичного характеру» С. Куперсміт
називає самоцінкою. «Воно виявляється як почуття
схвалення, ступінь якого відображає впевненість
індивіда у своїй самоцінності, значимості» [4]. Тобто
самооцінка це особистісне судження про власну
значимість, яке виражається в установках, властивих
індивіду.
Зазначимо загальні положення, що їх розділяють
автори соціально-когнітивних орієнтацій досліджень, які
не звертаються до поняття цілісної Я-концепції, а
самоставлення особистості розглядають як почуття
компетентності. Зокрема, А. Ален, А. Бандура, А. Бек,
А. Бем, Г. Маркус надають великого значення
пізнавальним процесам у формуванні самоставлення
особистості, серед яких виокремлюються «процеси
самоатрибуції» та самооціночні емоції (А. Бандура,
Х. Хекхаузен та ін.), процеси «самосприйняття» і
фокусування на певних аспектах свого «Я»,
самоефективність,
що
сприймається
(А. Бек,
А. Бандура) [4].
Так, А. Бандура вводить в обіг такий когнітивний
механізм як «самоефективність», цілеспрямовано
заперечуючи самооцінку як глобальне утворення.
Г. Маркус, А. Бем, А. Ален використовують поняття ясхем, що є узагальненим досвідом, завдяки якому
організується та контролюється інформація в певній
області діяльності та впорядковується чуттєвий досвід
індивіда.
А. Бек
пропонує
поняття,
які
стосуються
«актуального Я». До них належать «паттерн
самокоманд» та «особистісні значення». «Паттерн
самокоманд» формується в процесі внутрішнього
діалогу.
Самокоманди
можуть
мати
характер
самопокарання або самонагороди, в залежності від того,
як індивід оцінює ефективність своїх дій. Саме за
допомогою цієї системи, на думку автора, народжується
самоставлення особистості.
А. Бандура, розглядаючи процеси формування
самоповаги,
відводить
провідне
місце
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«самоефективності, яка очікується». Автор визначає її як
тенденцію індивіда сприймати результат виконання
завдання за допомогою власних здібностей та описує
стратегії підтвердження самоефективності. Висока
самоефективність, пов’язана з очікуванням успіху,
сприяє підтриманню високої самоповаги, тобто виступає
як основний механізм, що формує та підтримує певний
рівень самоповаги.
Таким чином, в розглянутих підходах до
самоставлення головна увага дослідників (А. Бек,
А. Бандура) сконцентрована на механізмах оцінювання,
які утворюють почуття впевненості в собі або почуття
компетентності.
Основною
характеристикою
самоставлення є переживання успіху або невдачі. На
відміну від цього самоприйняття розуміється як стиль
ставлення до себе, або загальна життєва установка, яка
виникає на основі співставлення образу «Я» суб’єкта у
відношенні до «ідеального образу Я».
Епігенетичний підхід Е. Еріксона наголошує на тому,
що формування ставлення до себе відбувається через
призму
власної
ідентичності.
Его-ідентичність
розуміється як співвідношення ідентифікацій та
можливостей індивіда, які сприймаються ним на основі
досвіду взаємодії з оточенням та знань про те, як
реагують на нього інші. За суттю саме так відбувається
формування самоставлення. Якщо воно позитивне
(почуття безумовного самоприйняття індивіда), то за
Е. Еріксоном [6], виражається в понятті «базальної
довіри».
В екзистенційних підходах (Р. Лейнг та ін.)
обстоюється думка, що людина не може існувати без
«свого» світу, а її світ не може існувати без неї. Кожен
індивід сам конструює свій світ. Р. Лейнг [7] розглядає
онтологічно захищену особистість, яка здатна бути
автономною
індивідуальністю,
тобто
відчуває
непохитну впевненість у власній реальності та
ідентичності. Самоставлення особистості виявляється,
зокрема, в любові до себе, яка є почуттям «онтологічної
впевненості» (за Р. Лейнгом). Під цим терміном
розуміють почуття емоційної та інтелектуальної
впевненості, що виникає в результаті ефективності
виховання індивіда.
Розуміння
самоставлення
як
установочного
утворення знайшло своє пояснення в роботах
представників особистісно-орієнтованого напрямку
(Б. Ананьєв, І. Кон, С. Рубінштейн та ін.).
Б.Ананьєв вважає, що «Я» є цілою системою
свідомого ставлення до себе, як до психофізичної істоти,
тобто ставлення до власної зовнішності, до свого тіла, до
своєї поведінки, а також до власних внутрішніх
психічних станів. Свідоме ставлення до себе складається
поступово, проходить тривалий своєрідний цикл
розвитку та є відносним знанням про себе. У ньому
вирішальне значення належить ставленню до себе як до
особистості, яке залежить, перш за все, від самої форми
діяльності.
С. Рубінштейн пише, що «вивчення... діяльності
природно і закономірно переходить у вивчення
властивостей особистості... Будь-яка діяльність виходить
від особистості як її суб'єкта... Особистість як свідомий
суб'єкт усвідомлює не лише навколишнє, але і себе в
своїх стосунках з тими, що її оточують... свідомо

привласнює собі все, що робить людина, привласнюючи
всі її справи і вчинки, і свідомо приймає на себе
відповідальність як їх автор і творець... Проблема...
вивчення особистості... завершується розкриттям
самосвідомості» [8, с.434-435].
І. Кон [9] вибудовує свої бачення про даний феномен
на базових положеннях теорії диспозиційної регуляції
соціальної поведінки, визначаючи самоповагу як
емоційний компонент особливої установчої системи
«образу Я», як «особистісне оцінювальне судження,
виражене в установках індивіда до себе (схваленні або
несхваленні), які вказують міру здатності індивіда до
успішності…». На його погляд, термін самоповага
відображає міру прийняття суб’єктом самого себе як
особистості та визнання своєї соціальної людської
цінності.
Предметом самосприйняття і самооцінки індивіда
можуть бути його тіло, здібності, соціальні зв’язки тощо.
Згідно з цим виділяється система часткових,
парціальних оцінок. Узагальнюючи ці уявлення, І.Кон
пише, що підсумкове вимірювання «Я», яке виражає
«міру прийняття або неприйняття індивідом самого себе,
позитивне або негативне ставлення до себе, похідне від
сукупності окремих самооцінок являє собою загальний
знаменник» [9, с.71], глобальну самооцінку.
Найширше
зміст
поняття
самоставлення
розкривається в роботах В.Століна. Його уявлення про
самопізнання та самоставлення базуються на ідеях
О. Леонтьєва [4] про діяльність, свідомість та
особистість. В.Столін розглядає самоставлення як
складову особистості та компонент самосвідомості [10].
Він розмежовує в єдиному процесі самосвідомості такі
аспекти знання про себе, процес отримання цих знань та
процес самоставлення. Причому, самоставлення як
психологічне утворення пов’язане з поняттями Яконцепція, образ Я, самооцінка, установка на себе тощо.
Кожний
з
цих
компонентів
самосвідомості
характеризується певним когнітивним змістом та
емоційною забарвленістю. В. Столін відмічає, що процес
самосвідомості здійснюється через переживання
конфліктних змістів, і під час цього процесу особистість
пізнає, що вона може перебороти, а що ні. В результаті
особистість усвідомлює свої власні якості, риси та
формує певне ставлення до себе.
За В. Століним, основою самоставлення є процес, в
якому власні риси та якості оцінюються особистістю у
відношенні до мотивів, що виражають потребу в
самореалізації. Тобто зміст самоставлення відображає
перш за все специфіку переживання змісту «Я» для
суб’єкта, похідного від реального його буття. Таким
чином, в рамках концепції В. Століна «… самоставлення
не є прямим наслідком знання про себе, хоча
феноменологічно виводиться з нього… самопізнання і
самоставлення пов’язані опосередковано…» [10, с.7-8].
Самоставлення семантично формується (когнітивна
складова) і переживається (емоційна складова) у
свідомості суб'єкта. Когнітивна складова самоставлення
в свідомості виражається в суб'єктивному присвоєнні
собі рис, тобто в самосприйнятті, емоційна у виникненні
емоцій,
відчуттів,
направлених
на
самого
себе [10].Суб'єкт при цьому ставиться до свого «Я»
залежно від того, чи сприймається воно як негативна,
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позитивна або конфліктна (суперечлива) умова
досягнення мотивів особистості. Звідси ставлення
людини до себе може бути позитивним («Я» умова, що
сприяє самореалізації), негативним («Я» умова, що
перешкоджає самореалізації) або конфліктним («Я»
умова, яка в один і той же час і сприяє і перешкоджає
самореалізації) [10].
Як
безпосередню
наявність
у
свідомості
особистісного сенсу «Я» розглядає самоставлення і
С. Пантілєєв. Самоставлення не базується на оцінці
соціальної бажаності сприйманої в собі риси, і не є
прямим наслідком знання про себе, хоча виводиться з
нього [11]. С. Пантілєєв зазначає, що «самоставлення
може розумітися… як безпосередньо-феноменологічна
представленість (на поверхні свідомості) особистісного
змісту «Я» для самого суб’єкта. При цьому специфіка
переживання змісту «Я» є похідною від реального буття
суб’єкта,
його
об’єктивної
позиції
в
соціумі…» [11, с.22].
О.Соколова, розглядаючи самоставлення, приділяє
основну увагу вивченню Я-образу особистості.
Загалом, В. Столін, С. Пантілєєв та О. Соколова
визначають природу самоставлення через категорію
особистісного змісту та розуміють ставлення до себе як
сформоване в процесі співвідношення власних
властивостей особистості з мотивами її самореалізації.
В рамках теорії «взаємозв'язків» О. Лазурського
В. М’ясіщева категорія «самоставлення» розглядається
як єдність змістових і динамічних аспектів особистості,
міра усвідомлення і якість емоційно-ціннісного
прийняття себе як ініціативного і відповідального начала
соціальної активності [4].
Представники школи Д. Узнадзе розробляють
концептуальну модель самоставлення як соціальної
установки, вводять саме поняття «самоставлення».
У роботах Н.Сарджвеладзе ставлення до себе разом
із соціальним статусом і установкою особистості до
зовнішнього світу, складає зміст системи «особистість
соціальний світ» і є однією із структурних одиниць
диспозиційного ядра особистості. Під диспозицією автор
розуміє «схильність до певної взаємодії особистості з
соціумом і самою собою..., деяку готовність або
фіксовану
установку
суб'єкта
життєдіяльності»
[12, с.192].
Результатом узагальнення різних почуттів та емоцій
особистості відносно себе вважають самоставлення
І.Чеснокова, М.Лісіна. Для цього ними використовується
термін «емоційно-ціннісне ставлення», що визначається
як «специфічний вид емоційних переживань, в яких
відображено власне ставлення особистості до того, що
вона взнає, розуміє, відкриває стосовно себе, тобто
найрізноманітніші
її
самоставлення»
[13, с.109].
Переживання при цьому розуміється як внутрішня
динамічна основа, спосіб існування самоставлення,
через який людина усвідомлює ціннісний сенс власного
ставлення до себе. Воно може протікати як у формі
безпосередньої емоційної реакції, так і в «інактуальній
формі» (П.Якобсон), «коли жива емоційна реакція
відсутня і заміняється оцінювальним судженням, за яким
стоїть в даний момент не актуалізоване стійке почуття, а
згорнута, в певний час безпосередньо пережита
емоційна реакція» [13]. На думку М. Лісіної,
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самоставлення це почуття самості, яке надає знанням
про себе афективного забарвлення.
І. Чеснокова розуміє самоставлення як компонент
самосвідомості. Центральною ланкою внутрішнього
психічного світу людини є розвинуте позитивне почуття
до свого «Я», яке є стійкою особистісною рисою. Воно
лежить в основі єдності і цілісності її особистості,
погоджує і упорядковує внутрішні цінності, завершує
структуру характеру [13].
Висновки. Отже, теоретичний аналіз проблеми
змісту поняття емоційний компонент самосвідомості
дозволяє зазначити, що, по-перше, психологічна
література містить велику кількість термінів, які
використовуються для позначення його або окремих
його аспектів. В поняття включені причини та сенс, що
впливають на поведінку людини, ставлення до інших,
позитивний або негативний полюс сприймання себе
самого, власних можливостей, якостей, місця серед
інших людей. У вітчизняній психології домінує
розуміння самоставлення, як афективного утворення,
передусім, емоційно-ціннісного. Суттєві різниці в
розумінні самоставлення все ж надають підстави
зазначати, що ставлення особистості до себе впливає на
прояв соціальної активності особистості, обумовлює її
адекватність і диференційованість. Воно виступає
мотивом саморегуляції поведінки і актуалізується на
всіх етапах здійснення поведінкового акту, починаючи з
його мотивуючих компонентів і закінчуючи власною
оцінкою досягнутого ефекту поведінки.
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ПСИХОЛОГІЧНІ КОМПОНЕНТИ СТРУКТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ В СУЧАСНИХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕННЯХ
У статті показана актуальність питання змісту і структури основних понять у межах
компетентнісного підходу в сучасній науці. Метою статті є аналіз існуючих у сучасних наукових
дослідженнях уявлень щодо змісту поняття професійної компетентності фахівця та основних
психологічних компонентів її структурної будови. Проаналізовані результати досліджень, висвітлені
основні тенденції у визначенні понять компетентність, компетенція, професійна компетентність.
Проаналізовані представлені в літературі уявлення щодо структурної будови професійної компетентності
фахівців різних галузей. Зроблено висновок про цілісний, інтегративний її характер. Виділені основні
психологічні компоненти означеного феномену.
Ключові слова: компетентнісний підхід, компетентність, професійна компетентність фахівця,
структура професійної компетентності.
Постановка проблеми. Визнання актуальності для
сучасної науки і практики компетентнісної парадигми
активізувало розвиток ідей і дискусію щодо цілого ряду
питань як теоретичного, так і практичного характеру, що
знайшло відображення в науковій літературі. Не
дивлячись на те, що у наукових публікаціях широко
представленим є цілий спектр питань в контексті
означеного підходу, зокрема: питання термінологічної
узгодженості; проблеми історії, філософських підвалин,
взаємозв’язків компетентнісного підходу з ідеями і
напрацюваннями вітчизняних психолого-педагогічних
концепцій і практики; визначення необхідних умов та
факторів щодо формування та розвитку компетентної
особистості та ін. актуальними залишаються і
потребують розробки проблеми напрацювання дієвих
психолого-педагогічних технологій розвитку компетентностей майбутніх фахівців; розробки технологій
моніторингу й оцінки компетентностей та ін.
Визначення структурної будови таких психологічних
утворень як, зокрема, професійна компетентність
особистості,
дозволило
б
вирішити
питання
оптимального фокусування психолого-педагогічних
зусиль щодо розвитку особистості у необхідному
напрямку.
Метою роботи є проведення і презентація основних
результатів аналізу існуючих у сучасних наукових
дослідженнях уявлень щодо змісту поняття професійної
компетентності фахівця та основних психологічних
компонентів її структурної будови.
Виклад основного матеріалу. Аналіз останніх
досліджень і публікацій показав, що не дивлячись на
проведену вже за останні роки ґрунтовну дискусію,
продовжують бути змістом наукових досліджень і
публікацій питання змісту понять компетенції,
компетентності, диференціації різних видів, рівнів
компетенцій і компетентностей, обговорення і
різноманітні пропозиції щодо визначень цих понять,
структурної будови компетентностей.
Так, одними авторами компетенція розуміється як
«відчужена, наперед задана соціальна вимога (норма) до

освітньої підготовки учня, необхідна для його якісної,
продуктивної діяльності у певній сфері», «заданий зміст
компетентності, який потрібно опанувати, щоб бути
компетентним», вона відбиває цільовий бік соціальної
діяльності ([1], [3]). Відповідно, компетентність
розглядається як «інтеріоризована у процесі навчання
компетенція, …уже усталена якість особистості» [1].
Іншими ж компетенція визначається виключно як коло
службових повноважень [7, с.4].
У науковій літературі дедалі ширше представлені
роботи,
присвячені
проблемам
професійної
компетентності, особливостей та умов розвитку
компетентної особистості майбутніх фахівців різних
галузей, зокрема педагогічної сфери, економістів,
туристичного
бізнесу,
сільськогосподарського
виробництва,
залізничного
транспорту
та
ін.
(М. Вієвська, П. Горкуненко, Л. Дибкова, Я.Казарницькова, Н.Козлова, Г.Копил, Л.Красовська, Н.Кузьміна,
В. Лозовецька, Ж. Морозова, О. Нівінская, В. Петрук,
Н. Повесьма, Г. П'ятакова, О. Савченко, В. Свистун,
М. Чаплак, В. Ягупов та ін.).
Не дивлячись на те, що непоодинокими є визначення
загального поняття компетентності як якості, пов’язаної
з потенціалом людини у професійній сфері, такої, що
проявляється у професійній діяльності (І. Зимня,
О. Овчарук), дедалі частіше самостійним предметом
наукових досліджень і визначення шляхів практичних
психолого-педагогічних зусиль щодо формування та
розвитку стає саме професійна компетентність, при
цьому серед понять, які використовуються науковцями
для
визначення
суті
феномену
професійної
компетентності, можна зустріти різні, зокрема: система,
сукупність, властивість, стан, досвід та інші.
Так, з позицій системного підходу (Т. Браже,
Н. Запрудський) професійну компетентність розуміють
як певну систему, що інтегрує знання, уміння, навички,
професійно значущі якості особистості, що забезпечує
виконання особистих професійних зобов’язань [9].
Н. Кузьміна,
В. Ягупов,
В. Свистун
визначають
професійну компетентність фахівця як складне
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інтегральне інтелектуальне, професійне й особистісне
утворення, яке формується у процесі підготовки молодої
людини у ВНЗ [10, с.7].
Доволі поширеним є також розуміння професійної
компетентності як достатнього рівня професійних знань,
умінь і навичок та сукупності особистісних
можливостей і досвіду фахівця (Ж. Морозова,
П.Горкуненко), або як кооперативну (інтегральну)
сукупність знань, досвіду, культури, відносин та ін.
(В.Овечкін), а також як цілісної сукупності якостей
людини, необхідних для успішного виконання
діяльності у певних галузях, і здатність ефективно
вирішувати проблемні ситуації та завдання, що
виникають в усіх інших сферах її життя (Н. Повесьма).
Почасти
вже
саме
поняття
професійної
компетентності подається через опис її структурних
елементів. Так, Ж. Морозова розглядає професійну
компетентність як сукупність наукових і професійних
знань і умінь, креативних здібностей, самостійності,
адекватної самооцінки, гуманістичних ціннісних
орієнтацій, емоційно-вольової регуляції і проведінкових
проявів особистості [6]. Л. Дибкова, визначаючи зміст і
особливості індивідуального підходу у формуванні
професійної компетентності майбутніх економістів,
вважає, що компетентність фахівця передбачає його
здатність використовувати в конкретній ситуації набуті
знання, уміння, навчальний та життєвий досвід, знання
ним методів пошуку необхідної інформації, уміння її
аналізувати, бачити проблеми і шляхи їх вирішення,
самоефективність, а також розуміння необхідності
навчатися впродовж усього життя [2].
А. Хуторський вважає, що професійна компетентність виявляється в професійно-діяльнісному,
комунікативному й особистісному компонентах її
структури [8]. У низці досліджень, присвячених
вивченню професійної компетентності фахівців різних
напрямків (педагогів, економістів), пропонується
розглядати
структурну
будову
професійної
компетентності як таку, що її утворюють три сфери:
мотиваційна,
предметно-практична
(операційнотехнологічна), саморегуляції (С. Горобець, Л. Карпова,
М. Чаплак). Г. Копил, досліджуючи професійну компетентність фахівців з міжнародної економіки, виділяє в
якості складових їхньої професійної компетентності:
мотиваційно-ціннісний
компонент;
інформаційноперцептивний компонент; операційно-дієвий компонент [4]. Визначаючи теоретико-мотодологічні основи
професійного навчання спеціалістів сільськогосподарського профілю, В.Лозовецька вважає, що професійна
компетентність
фахівця
утворюється
знаннями,
уміннями, емоційною інтелігентністю, що творчо
реалізовуються у професійній діяльності (креативністю) [5].
Не дивлячись на певні відмінності у розумінні
науковцями
будови
професійної
компетентності
особистості, спільним є розуміння її інтегративного,
цілісного характеру. Також, узагальнюючи, можна
виділити ті блоки, які, на основі проведеного аналізу,
можна вважати основними в якості компонентів
професійної компетентності:

1. володіння особистістю знаннями у певній галузі і
на певному рівні так би мовити когнітивно-змістовий
аспект;
2. володіння певними способами діяльності:
– як у сфері пізнання і творчого перетворення світу
навколо, зокрема у професійній галузі когнітивнопроцесуальні особливості (мисленнєві, мнемічні,
перцептивні, моторні та ін.),
– у взаємодії з іншими комунікативні можливості,
– так
і
стосовно
самого
себе
рефлексія,
саморегуляція;
3. актуальність
мотивації
до
реалізації
компетентності
відповідно
орієнтовані
інтереси,
прагнення (і пов’язані з ними емоційні переживання);
4. сформованість
ціннісно-смислових
аспектів
особистості, серед яких важливими є цінності
перманентного особистісного розвитку, творчості і
самотворчості, відповідальності.
Саме визначені психологічні аспекти, вважаємо,
можуть бути точками дотику психолого-педагогічних
зусиль у напрямку розвитку виділених характеристик з
метою
ефективного
формування
професійної
компетентності особистості.
Висновки.
Актуальність
проблеми
розвитку
професійно-компетентної
особистості
зумовлює
звернення науковців до теоретичного і практичного
пошуку шляхів ефективного вирішення цього завдання у
межах компетентнісної парадигми. Проведений аналіз
дозволяє говорити про цілісний, інтегративний характер
професійної компетентності як феномену. Виділення
основних психологічних аспектів, які виступають
компонентами професійної компетентності, дозволяє
визначити напрямки психолого-педагогічної роботи
щодо
формування
професійної
компетентності
майбутнього фахівця.
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PSYCHOLOGICAL COMPONENTS OF SPECIALIST’S PROFESSIONAL
COMPETENCE IN MODERN SCIENTIFIC RESEARCH
The urgency of content and structure competence approach basic concepts in modern science is showed in article. The
analysis of modern scientific ideas about professional competence's content and structure is the article’s aim. The researches
results are analyzed, the main trends in concepts of competency, competence, professional competence definitions are
described. Ideas about specialist’s in various fields professional competence’s structure presented in the literature are
analyzed. The professional competence was defined as having a holistic, integrative nature. The professional competence’s
basic psychological components were determined.
Key words: competence approach, competency, competence, professional competence, professional competence’s
structure.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНА ВИЩА ОСВІТА ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
Розглянуто проблеми інноваційного розвитку освіти, в основі якого лежить особистісний підхід,
фундаментальність освіти, творче починання, професіоналізм, синтез технічної і гуманітарної культур,
використання новітніх інформаційних та педагогічних технологій. Доведена необхідність змін в системі
вищої технічної освіти у зв'язку з необхідністю формування нової генерації професіоналів високого рівня національної гуманітарно-технічної еліти.
Ключові слова: професійна підготовка, особистісний підхід, гуманітарна культура, фундаментальність
освіти.
Постановка проблеми. Демократичні трансформації
у нашому суспільстві здійснюються у всіх його сферах,
у тому числі і сфері освіти. Сучасні умови характеризуються все більш зростаючими вимогами до
молодих фахівців, які щорічно поповнюють ринок праці.
Таким фахівцям потрібен синтез багатьох знань,
здатність до адаптації і уміння працювати в умовах
життя, які постійно змінюються та ускладнюються.
Тому робиться акцент на поєднанні у майбутнього
фахівця професійної компетенції і професійної
мобільності, що у свою чергу викликає необхідність
підвищення якості вищої освіти і внесення коректив у
професійну
підготовку
інженерно-педагогічних
кадрів.
Найважливішими
факторами,
що
визначають
педагогічні умови ефективної підготовки майбутніх
інженерів до своєї професійної діяльності, є зміст освіти,
педагогічні технології, особистість викладача і організація освітньо-інформаційного середовища.
Необхідно з'ясувати, які компетенції потрібні
майбутнім фахівцям. Так, для інженерів-педагогів
важливі
дослідницькі,
проектні, організаторські,
підприємницькі здібності тощо. Дуже важливо зберегти
принцип природо-доцільності у навчанні, тобто
максимально розвивати ті здібності, якими обдарувала
людину природа.
Головним завданням, яке стоїть перед вищою
школою, а рівно і перед будь-яким технічним вищим
навчальним закладом є підготовка не просто фахівців, а
професіоналів своєї справи. Такі особистості повинні
володіти професійними знаннями, високою професійною
компетентністю, високою духовністю, моральноетичними переконаннями, загальною культурою,
інноваційним характером мислення, системним підходом
до аналізу складних виробничих ситуацій, особистостей,
здібних до адаптації в складних сучасних ринкових

умовах і з прагненням до вдосконалення себе, розвитку і
реалізації особистісного потенціалу.
Питанням
професіоналізму
і
професійної
компетентності в останні десятиріччя надається значна
увага з метою знаходження завершеної теорії
формування фахівця-професіонала. Тому вони стали
предметом пильної уваги психологічної і педагогічної
науки (В. Кудін, Г. Васянович, І. Зязюн, О. Ігнатюк,
Р. Гуревич, Н. Ничкало, С. Дружилов, О. Журавлев,
Н. Тализина, Е. Климов, А. Маркова, Л. Мітіна, Ю. Поваренков, Н. Пряжников, О. Щербаков та ін.). Але в
більшості випадків дослідники обмежувалися вивченням
набору професійно-значущих якостей, шляхів їх
формування і оцінки, досліджень професійної спрямованості, наголошували на безперервному самовдосконаленні особистості протягом життя тощо.
Мета
статті
полягає
в
аналізі
впливу
фундаменталізації
вищої
освіти
в
технічному
університеті на рівень професіоналізму майбутнього
фахівця.
Виклад основного матеріалу. У новому сучасному
розумінні освіти фундаментальні знання набуваються
самою особистістю і є результатом внутрішньої творчої
активності, продуктом еволюції і самоорганізації
мислення (до фундаментальних відносять не тільки
логіко-математичні і природно-наукові знання, але і
соціально-психологічні,
філософські,
культурноісторичні, а також суспільно-політичні тощо). Процес
фундаменталізації, на наш погляд, це є збільшення
об'єму і ролі дисциплін загальнонаукового циклу;
посилення зв'язків між дисциплінами навчального
плану; перебудова циклу професійних дисциплін
(посилення уваги до світоглядних і соціальних проблем);
забезпечення
формування
в
процесі
освіти
методологічної культури фахівця (методи пізнавальної,
професійної, комунікативної і аксіологічної діяльності);
вивчення спеціальних дисциплін, спрямованих на
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формування навичок володіння засобами і технологією
інформаційної культури.
Визначальним положенням в інноваційному
навчанні є ефективне засвоєння знань і розвиток
здібностей, необхідних для високого рівня професійної
компетентності саморозвитку та самовдосконалення,
адаптивної спроможності до умов праці та
конкурентоспроможності на ринку праці, на основі
освіти і саморозвитку.
Наступне положення – фундаментальна (природне і
гуманітарне)
університетська
освіта,
в
якій
фундаментальність, разом з цілісністю і спрямованістю
на задоволення інтересів особистості, утворює основні
риси нової парадигми освіти. Вища школа повинна
давати цілісне уявлення про сучасну природничонаукову картину світу, закласти науковий фундамент
для оцінки наслідків професійної діяльності, сприяти
творчому розвитку особистості і правильному вибору
індивідуальної програми життя на базі пізнання
особливостей, потреб і можливостей людини.
Система вищої професійної освіти покликана
забезпечити умови для підготовки фахівців нової
формації. Для них установка на саморозвиток і
професійну майстерність виступають пріоритетними
життєвими стратегіями. Саме в процесі отримання
вищої освіти відбувається процес пристосування
студента -молодого фахівця до умов життя у суспільстві,
відбувається розвиток та становлення його особистості.
Базовою цінністю нової освітньої ідеології виступає
неперервний розвиток особистості. Якісна освіта –
умова професійного і життєвого успіху [1, с.70].
Не можна не погодитись із видатним науковцем,
доктором педагогічних наук Н.Г. Ничкало, яка
зазначає, що саме «неперервна професійна освіта має
можливості для виконання важливих функцій, а саме:
• соціокультурної, розвивальної (задоволення і
розвиток духовних запитів особистості, створення
умов для її постійного творчого зростання);
• загальноосвітньої, компенсувальної (усунення
прогалин у базовій освіті, її доповнення новими
знаннями, що з'являються в умовах інформаційнотехнологічної революції);
• адаптивної
(гнучка
фахова
підготовка;
перепідготовка і підвищення кваліфікації з метою
оновлення професійного досвіду; здобуття іншого фаху
завдяки постійним змінам на виробництві; розвитку
теле- і радіокомунікацій, комп'ютерного доступу до
інформаційних банків даних тощо);
• економічної (задоволення потреб держави,
регіонів, різних галузей, промисловості, сільського
господарства і сфери послуг у конкурентоспроможних
фахівцях, підготовлених до впровадження новітніх
технологій, техніки тощо)» [2, с.350-351].
Отже, сам процес вищої освіти, поняття освітньоінформаційного
середовища
має
безперечний
організуючий, емоційно-психологічний і розвиваючий
вплив на особистість, що вчиться, і відіграє визначальну
роль у формуванні педагогічних умов здійснення
навчально-виховного процесу не тільки у вищому
технічному навчальному закладі, а й у процесі навчання
протягом життя, тобто мається на увазі безперервна
освіта Під освітньо-інформаційнім середовищем ми
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розуміємо
сукупність
інформаційно-матеріальних,
духовних і емоційно-психологічних умов, в яких
проходить навчально-виховний процес, і чинників, як
сприяючих, так і перешкоджаючих досягненню його
ефективності.
Освітньо-інформаційне середовище (в широкому
розумінні) може бути засобом виховання високої
культури і відповідного ставлення студентів до
навчання.
У формуванні освітньо-інформаційного середовища
бере участь цілий ряд основних і допоміжних
компонентів. Не можна виділити більш чи менш
впливові складові, адже успішне здійснення навчальновиховного процесу можливе лише в умовах
гармонійного поєднання всіх компонентів. Завдання
побудови системи сучасної вищої освіти – не
нав'язування студенту певної кількості інформації, а
створення умов, в яких він сам прагнутиме її
одержувати і засвоювати.
Пізнати сутність, саму суть з безлічі дисциплін і
великої кількості інформації з кожної дисципліни – ось
мета сучасного студента. Це ж є і імпульсом для
викладачів до перегляду системи освіти.
Сутнісний підхід припускає синтез природних,
гуманітарних і технічних наук, що вимагає нової
парадигми освіти. Сутнісний підхід - це системний,
синергетичний підхід.
Звідси витікає зростаюча роль міжпредметних
зв'язків, робота всіх викладачів в одному напрямі, а саме
у напрямі розвитку здібностей студентів на основі
формування сутнісних системних знань, створення у
них цілісного уявлення не тільки про наукову теорію і її
структуру, але і про кожний елемент теорії: поняття,
основні положення або закони і слідства.
Сьогодні однією з найактуальніших проблем
інженерної освіти є визначення раціонального змісту
професійної підготовки фахівця. Це обумовлено
глобальними тенденціями зміни цілей і структури
суспільного виробництва, істотним підвищенням ролі
людського чинника С.О. Сисоєва відзначає, що «одним з
основних завдань сучасної освіти є підготовка людини
до морального і професійного самовизначення в
ринковій системі суспільних відносин [4, с.46].
Передумовою успішного рішення цього завдання с
глибока
фундаментальна
і
загальноінженерна
підготовка. Підвищення ролі людського чинника в
забезпеченні ефективності суспільного виробництва
викликало необхідність відповідного коригування і
змісту професійної підготовки фахівців.
Особливістю професійної підготовки у технічному
ВНЗ є її випереджаючий характер і чим більш успішна
ця підготовка на початку кожного циклу навчання, тим
більшою
мірою
оптимізується
сприйняття
найскладніших фундаментальних і практичних сторін
технічного знання. Йдеться про формування особливої
картини світу, в якій психолінгвістична складова
об'єднана з реальними образами технічних процесів і
технологій і діяльнішою, активною підготовкою до
творчого
перетворення
інформації,
що
засвоюється [3].
Київський національний університет технологій та
дизайну займає всім відому передову позицію серед
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2. Ничкало Н.Г. Сучасні проблеми розвитку системи
ВНЗ України ще і тому, що саме ми, зокрема кафедра
неперервної професійної освіти: вітчизняний і зарубіжний
педагогіки та методики професійного навчання, готуємо
досвід. / Н.Г. Ничкало // Неперервна професійна освіта:
сучасну управлінську педагогічну гуманітарно-технічну
філософія, педагогічні парадигми, прогноз – К.: Наук, думка,
еліту, гармонійно поєднуючу в собі всі необхідні
2003. – С. 350-351.
складові для того, щоб очолити будь-яке підприємство в
3. Смирнов С.Д. Педагогика и психологии высшего
галузі
легкої
промисловості
та
стати
образования: от деятельности к личности: учеб, пособие для
висококваліфікованими фахівцями. Наш університет вже
студентов, обучающихся но направлению и специальностям
давно відомий не тільки ґрунтовною фундаментальною
психологии/ С.Д. Смирнов. – М. : Академия, 2001. – 303 с.
підготовкою,
не
тільки
висококваліфікованою
4. Сисоєва С. О. Професійна освіта в системі неперервної осві
підготовкою в різних галузях науки і техніки, але і
ти/С.О.Сисоєва
// Теорія і практика управління соціальними
сучасною управлінською і гуманітарною підготовкою.
системами.–
№
1. – 2000. – С. 46-52.
Вивчаючи дисципліни «Ділова українська мова»,
5.
Ділова
українська
мова: методичні рекомендації для
«Комунікативні процеси у педагогічній діяльності»,
студентів
заочно-дистанційної
форми навчання усіх напрямів
«Психологія
праці»,
«Риторика
та
мистецтво
підготовки Ч.ІІ./упор. Л. П. Богославець–К.: КНУТД, 2015.–
презентації», «Психологія спілкування», майбутні
47с.
фахівці
опрацьовують
термінологію,
ведення
6. Історія педагогіки. Короткий курс лекцій / упор. Л.В. Жидокументації, уміння спілкуватися, проголошувати
теньова
– К.: КНУТД, 2014. – 68 с.
промови, набувають навичок оптимальної мовної
поведінки у професійній сфері, оволодівають культурою
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PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS IN THE CONTEXT FUNDAMENTALES MODERN
EDUCATION
An author touches the problems of innovative education in the basis of which enter the personal approach,
fundamental nature of education, a creative principle, professionalism, synthesis of two cultures – cultural and
humanitarian, application of the newest information and pedagogic technologies. A necessity is led to in the changes in
the system of higher technical education in connection with the necessity of forming of a new generation of professionals
of high level — national humanitarian-technical elite.
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РОЛЬ САМООСВІТИ В УДОСКОНАЛЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
У статті на основі аналізу наукової літератури з’ясовано, що у сучасному суспільстві постійна
самоосвіта все частіше стає умовою успіху в професійній діяльності особистості. Розкриваються
поняття: «компетентність», «компетенції», «управлінська компетентність», «самоосвіта», «самоосвітня
компетентність». Доведено, що професійна компетентність керівника загальноосвітнього навчального
закладу значною мірою залежить від характеру та змісту системи самоосвіти.
Ключові слова: керівник загальноосвітнього навчального закладу, «компетентність», «компетенції»,
«управлінська компетентність», «самоосвіта», «самоосвітня компетентність».
Постановка проблеми. Проблеми освіти в Україні, з
урахуванням загальних напрямів Болонського процесу,
набувають сьогодні загальносоціального характеру,
оскільки їх вирішення забезпечує розвиток активної
особистості, здатної до самореалізації не тільки в
професійній, а й будь – якій іншій діяльності. З часів
Сократа активність психіки людини визначається девізом
«Пізнай самого себе». Аристотель, розглядаючи
активність психіки з практичного боку, вбачав її
перетворюючу силу не тільки в знанні, але й у постійних
вправах: «Усе те, чим ми володіємо від природи, ми
отримуємо спочатку як можливість, а потім здійснюємо
насправді» [1, с.78]. Розвиненість особистості, її
професійна компетентність значною мірою залежать від
характеру
й
змісту
системи
самоосвіти.
«В
інформаційному суспільстві різко зростає питома вага й
роль таких видів діяльності, як освіта й самоосвіта,
оскільки стає очевидним, що саме вони забезпечують
перетворення інформації на знання, які самі, у свою
чергу, можуть призводити до їх розширення й оновлення,
що має не лише індивідуально – теоретичні, але й
соціально – практичні наслідки» [2, с.11].
Мета статті. На підставі аналізу відповідної
літератури з окресленої проблеми розглянути науково теоретичні підходи до змісту та структури самоосвіти
для подальшого комплексного розуміння проблеми
удосконалення професійної компетентності керівника
загальноосвітнього навчального закладу.
Виклад
основного
матеріалу.
Розбудова
національної системи освіти на основі компетентнісного
підходу є одним з пріоритетних напрямів державної
політики. Необхідність розвитку у керівників освітніх
закладів професійних управлінських компетенцій
обумовлена новими організаційними формами побудови
освітніх установ, новими економічними аспектами
діяльності освітніх установ; застосуванням законів і
закономірностей
менеджменту
в
управлінській
діяльності
освітніх
установ;
формуванням
інформаційного
середовища
освітніх
установ;
встановленням взаємодії з іншими суб'єктами освіти. З
іншого боку, якість освіти залежить від багатьох

чинників, серед яких і якість організації роботи та
управління навчальним закладом та його структурних
підрозділів.
Провідні науковці звертають увагу на те, що
керівники загальноосвітніх навчальних закладів повинні
мати
високий
рівень
розвитку
управлінської
компетентності,
досконало
володіти
основами
управління, психології, економіки, менеджменту, бути
лідером колективу.
Питанням компетентнісного підходу присвячені
роботи таких авторів, як Н. Бібік, Н. Гришанова,
О. Локшина, О. Овчарук, Р. Пастушенко, О. Пометун,
О. Савченко, А. Хуторський та ін. Дослідження таких
авторів, як О. Ануфрієва, Г. Єльникова, І. Зимняя,
В. Маслов, О. Мармаза, В. Семиченко та ін., присвячені
визначенню та створенню моделей професійної
компетентності спеціалістів, педагогів взагалі та
керівників загальноосвітніх навчальних закладів
зокрема.
Тлумачний словник надає наступні визначення
понять
«компетентності»
та
«компетенції».
Компетентність (із латинської «competentіa», означає
коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання
та досвід) – це проінформованість, обізнаність,
авторитетність, набута в процесі навчання інтегрована
здатність особистості, знання, досвід, цінності і
ставлення, що можна цілісно реалізувати на практиці [6].
Поняття «компетенції» традиційно використовується в
значенні «коло повноважень» суб’єкта. «Компетентність» же пов’язана з його інформованістю,
авторитетністю, кваліфікацією, є здатністю успішно
реалізувати індивідуальні та соціальні потреби, діяти та
виконувати поставлені завдання. На думку О. Васічкіної,
«компетентність – атрибут професіоналізму. Зазвичай,
компетентність взаємопов’язана з професією, під якою
розуміють певний вид трудової діяльності, занять, що
потребує спеціальних теоретичних знань і практичних
навичок» [3, с.29]. Н.Кузьміна вважає «компетентність
суб’єктивним фактором продуктивної діяльності
педагога» [8, с.105]. Аналізуючи роботи науковців
можна зазначити, що управлінська компетентність
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керівника загальноосвітнього навчального закладу
виступає як сукупність знань, умінь та здібностей
необхідних для виконання посадових функцій, які
відображають
головні
напрями
змісту роботи
педагогічного колективу та відповідні їм види і форми
управлінської діяльності згідно з повноваженнями
керівника.
Вчені констатують, що на рівень професійної
діяльності керівника загальноосвітнього навчального
закладу впливають, по-перше, його особистісні якості,
по-друге, його теоретична та практична обізнаність у
професійній галузі, по-третє, спроможність постійного
професійного зростання, підвищення рівня професійної
компетентності. Л. Троєльнікова, аналізуючи сучасний
стан менеджменту професійної діяльності керівних
кадрів, констатує, що концептуальна модель керівника
має
визначатися
трьома
взаємопов’язаними
компонентами. Перший орієнтований на ефективний
розвиток професіоналізму особистості, другий – на
розвиток професіоналізму діяльності, третій – на
розвиток професіоналізму самовдосконалення [12].
В «Українському педагогічному словнику» поняття
«самоосвіта» трактується як «освіта, що набувається у
процесі
самостійної
роботи
без
проходження
систематичного курсу навчання в стаціонарному
навчальному закладі» [6, с.296]. У системі безперервної
освіти самоосвіта виконує роль сполучної ланки між
ступенями та стадіями організованого навчання,
надаючи освітньому процесу цілісності. Самоосвіта – це
безперервний
процес
саморозвитку
та
самовдосконалення
педагога,
який здійснюється
індивідуально або колективно. Особистість, яка свідомо
долучається до нього, має вміти: оцінювати свої
можливості, якості, обирати своє місце в житті,
суспільстві, усвідомлювати свої інтереси, знаходити
джерело пізнання та відповідні до своїх можливостей
форми самоосвіти, планувати власну діяльність,
реалізовувати особисті можливості. У наукових працях
термін «самоосвіта» характеризується як постійна
діяльність учителя, спрямована на розширення й
поглиблення знань і вмінь, підвищення рівня предметної
підготовки, постійне вдосконалення своєї професійної
діяльності з акцентом на її соціалізацію. За твердженням
В.Пікельної, сьогодні треба повернутися від виконавчої
дисципліни до дисципліни самостійного творчого
мислення [9, с.42]. Як вважає К.Ушинський, «учитель
живе до тих пір, поки він учиться, коли він перестає
учитися, у ньому вмирає вчитель». Прагнення до знань,
психологічна готовність керівника до об’єктивної
потреби навчатись протягом своєї педагогічної кар’єри є
безперечним гарантом його професійного становлення.
Самоосвіта визнається одним із найефективніших
шляхів розвитку професійної компетентності, який
зумовлює наступність, послідовність післядипломної
освіти педагога. Самоосвіта є об’єктивною потребою,
яка мотивується такими чинниками: щоденна робота з
інформацією; творча атмосфера; конкуренція; зміни в
суспільстві; громадська, суспільна думка. Вчені
звертають увагу на те, що самоосвіта керівника
загальноосвітнього навчального закладу це провідна
форма вдосконалення його професійної компетентності.
Основними напрямами організації самоосвіти керівника

загальноосвітнього
навчального
закладу
задля
постійного професійного зростання (за Т. Волобуєвою)
можуть бути: визначення чітких особистісних цінностей
та світоглядних установок; усвідомлення особистістю
змісту управлінської праці; удосконалення навичок
вирішення проблем; підвищення своєї інформаційної
культури; розвиток навичок впливу на людей; розвиток
здатності управляти собою; розвиток свого творчого
потенціалу; самостійне забезпечення своєї самоосвіти
[4, с.25].
Систему
самоосвіти
керівника
вчені
розглядають як сукупність наступних складових:
самооцінка – вміння оцінювати свої можливості;
самооблік – вміння брати до уваги наявність своїх
якостей; самовизначення – вміння вибрати своє місце в
житті, суспільстві, вміння усвідомлювати свої інтереси;
самоорганізація – вміння знайти джерело пізнання й
адекватності своїм можливостям форми самоосвіти,
планувати, організувати робоче місце та діяльність;
самореалізація – реалізація особистістю своїх
можливостей; самокритичність – вміння критично
оцінювати переваги та недоліки власної роботи;
саморозвиток – результат самоосвіти. Зрозуміло, що
методика та техніка самоосвіти безпосередньо пов’язані
з рівнем сформованості в керівника системи основних
педагогічних умінь: вивчати необхідну літературу та
передовий педагогічний досвід; виокремлювати з
літератури, що вивчається, та передового педагогічного
досвіду основні актуальні положення, факти, явища, що
піднімають управлінський, теоретичний та методичний
рівень; систематизувати та робити узагальнення;
впроваджувати
досягнення
психолого-педагогічної
науки та шкільної практики у власний досвід.
Основними завданнями самоосвітньої діяльності
керівника навчального закладу є: вдосконалення
теоретичних знань, професійної компетентності;
оволодіння новими формами, прийомами керівництва
навчальним закладом; вивчення та впровадження в
практику перспективного педагогічного досвіду,
новітніх досягнень педагогіки та психології, нових
педагогічних
технологій;
розвиток
особистісних
здібностей, професійних компетентностей. Основним
змістом самоосвіти є оновлення і вдосконалення знань,
що є у спеціаліста, його умінь і навичок з метою
досягнення бажаного рівня професійної компетентності.
У сучасному суспільстві постійна самоосвіта все частіше
стає умовою успіху в професійній діяльності
особистості. Отже, сучасний керівник має бути готовим
до змін, що відбуваються в системі освіти, здатним
сміливо приймати педагогічні рішення, виявляти
ініціативу, творчість. Це пов’язано, насамперед, із
проблемами саморозвитку особистості та творчою
самореалізацією педагога, новими концептуальними
підходами до реформування загальної середньої освіти.
Інноваційні процеси, які відбуваються в сучасному
загальноосвітньому навчальному закладі, докорінно
змінюють вимоги до підвищення компетентності
керівника загальноосвітнього навчального закладу, а
проблема зростання майстерності керівника набуває
нового значення. У зв’язку з цим на одне з перших місць
у діяльності керівника навчального закладу виходить
цілеспрямоване управління процесом підвищення
компетентності кожного вчителя і всього педагогічного
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колективу, бо саме високий фаховий рівень педагогів є
однією з найважливіших умов забезпечення ефективного
функціонування освітнього закладу.
У контексті загальноєвропейської інтеграції України,
впровадження європейських норм і стандартів в освіту
актуальності набуває розвиток саме самоосвітньої
компетентності особистості. Теоретичний аналіз різних
підходів
до
розуміння
сутності
самоосвітньої
компетентності дає можливість дійти висновку, що
самоосвітня компетентність є інтегрованим багатокомпонентним особистісним утворенням, яке відображає єдність теоретичної й практичної готовності та
здатності до ефективного планування, здійснення
самоосвітньої діяльності, самоаналізу та самоконтролю з
використанням новітніх форм й опорою на навчальноінформаційні
ресурси
з
метою
неперервного
самовдосконалення щодо реалізації особистісних,
соціальних та професійних функцій. Самоосвітня
компетентність є одним із проявів і показником
соціальної
та
професійної
зрілості
керівника
загальноосвітнього навчального закладу і має особливе
значення в умовах переходу до інформаційного
суспільства. Сутність самоосвітньої компетентності
полягає в засвоєнні, оновленні, поширенні й
поглибленні знань, узагальненні досвіду шляхом
цілеспрямованої, системної самоосвітньої роботи,
спрямованої на саморозвиток та самовдосконалення
особистості,
задоволення
власних
інтересів
і
об’єктивних потреб освітнього закладу. Самоосвітня
компетентність
керівника
загальноосвітнього
навчального закладу, на думку О. Чеботарьової, це
передусім
цілеспрямованість,
відповідальність,
підприємливість,
наполегливість,
ініціативність,
креативність, воля, активність мислення, розумова
самостійність, самоорганізація, здатність до рефлексії
[13, с.8]. Професійне самовдосконалення керівника
загальноосвітнього навчального закладу здійснюється
завдяки цілеспрямованій самоосвітній діяльності, яка
передбачає систему вмінь, що є основою формування
самоосвітньої компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу, котрий має вміти
оцінювати свої можливості; брати до уваги наявність
своїх якостей; знаходити джерело пізнання та доступні
своїм можливостям форми; планувати свою діяльність;
реалізовувати особисті можливості. В основу організації
самоосвіти керівника загальноосвітнього навчального
закладу покладені такі принципи: систематичність і
послідовність самоосвіти; зв’язок самоосвіти з
практичною діяльністю; взаємозв’язок наукових,
управлінських і методичних знань у самоосвітній праці;
комплексне вивчення управлінських, психологопедагогічних
і
науково-методичних
проблем;
відповідність змісту самоосвіти рівню підготовки
педагога, його інтересам та нахилам.
На думку вчених [7;11;12] структура самоосвітньої
компетентності має такі компоненти: мотиваційноціннісний,
організаційний,
процессуальноінформаційний і контрольно-рефлексивний. Мотиваційно-ціннісний компонент передбачає актив-ність,
прагнення, усвідомлену особистісну настанову на
самовдосконалення
в
інтелектуальній
сфері;
усвідомлення самоосвіти як особистісно та суспільно
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значущої
діяльності;
внутрішню
потребу
в
систематичному оновленні й збагаченні професійних
знань; емоційно-вольовий механізм щодо подолання
труднощів під час самоосвітньої діяльності; наявність
ціннісних орієнтацій і мотивів здійснення самоосвіти.
Організаційний компонент-передбачає чітку побудову
самоосвітньої діяльності, цілеспрямованість, сконцентрованість, самокерування, рефлексію в пізнавальній
діяльності; цілепокладання (орієнтація, визначення
мети);
раціональне
планування
й
організацію
самостійної пізнавальної діяльності (проектування
власних дій, регламентація часу, вибір форм, прийомів,
джерел самоосвіти, створення оптимально сприятливих
умов для самоосвіти та організації робочого місця).
Процесуально-інформаційний-самокерування рухом від
пізнавальної мети до результату засобами самостійно
організованої пізнавальної діяльності, функціональність
знань, умінь, навичок, їхнє самостійне вдосконалення;
інформаційно-пошукові (пошук, відбір потрібної
інформації), навчально-інформаційні та технологічні
вміння (ефективне й раціональне використання засобів
інформаційно-комунікаційних технологій для роботи з
інформацією); здатність і готовність працювати з
інформацією, інформаційними технологіями з метою
власної
самоосвіти,
самореалізації.
Контрольнорефлексивний-уміння самоаналізу та самооцінки;
самоконтролю
та
саморегуляції,
рефлексивні
(самозвітування
щодо
результативності
роботи,
розроблення нових завдань для наступного циклу
самоосвіти, визначення напрямів удосконалення власної
самоосвітньої діяльності). Таким чином, самоосвітня
компетентність – це знання і розуміння особистістю
принципів самоосвіти та здатність їх застосувати під час
набуття компетентностей і, як результат, використання
набутого досвіду для вирішення професійних завдань.
Формування
досвіду
самоосвітньої
діяльності
починається з найпростіших спроб самостійного
визначення мети й реалізації освітніх намірів, які потім
трансформуються у власну самоосвітню систему
фахівця.
Висновок. Розглянувши теоретичні підходи до
визначення понять «компетентність», «компетентнції»,
«управлінська
компетентність»,
«самоосвіта»,
«самоосвітня компетентність» з метою подальшого
комплексного розуміння проблеми удосконалення
професійної компетентності керівників загальноосвітніх
навчальних закладів нами було з’ясовано, що на
сьогодні вивчені важливі питання теорії та практики
самоосвіти.
Важливість
розвитку
самоосвітньої
компетентності одностайно підтримують усі дослідники.
Доведено, що професійна компетентність керівника
загальноосвітнього навчального закладу значною мірою
залежать від характеру й змісту системи самоосвіти.
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THE ROLE OF SELF-EDUCATION IN THE IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE
HEAD OF EDUCATIONAL INSTITUTION
On the basis of analysis of scientific literature revealed that in modern society, permanent self is increasingly becoming a
prerequisite for success in the professional activities of the individual. Revealed the notion of «competence», «competences»,
«competency management», «self», «self-educational competence». Proved that the professional competence of the head of an
educational institution largely depends on the nature and content of the system of self-education.
Key words: head of an educational institution, «competence», «competences», «competency management», «self», «selfeducational competence».
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ВИВЧЕННЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ З УРАХУВАННЯМ
МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДІЯЧІВ
КОНКРЕТНОЇ ІСТОРИЧНОЇ ЕПОХИ ЯК ОСНОВА
ІННОВАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ
У статті представлено методичні аспекти вивчення всесвітньої історії з урахуванням моральнопсихологічних характеристик діячів конкретної історичної епохи та визначення їх ролі у процесі розвитку
критичного історичного мислення школяра і набуття ним основних предметних компетентностей.
Ключові слова: викладання історії, історичне джерело, тоталітарні і диктаторські режими.
Найкращий пророк для майбутнього минуле
Джордж Байрон
Постановка проблеми. Німецький філософ Освальд
Шпенглер свого часу зазначав: «Природа є образ, у
якому людина високої культури надає єдність і значення
безпосереднім враженням своїх чуттів. Історія це образ,
за допомогою якого уява людини прагне почерпнути
розуміння живого буття світу по відношенню до
власного життя і таким чином надати йому поглибленої
дійсності» [16, с.10].
Історія як предмет є унікальною, бо впливає на
формування системи мислення, надає можливість
людині вільно пересуватися в історичному просторі,
озброює її знанням історичного досвіду, що в результаті
дозволяє правильно оцінювати сучасні політичні й
соціальні процеси. До того ж, історичні знання сприяють
формуванню власної точки зору особи і, разом з тим,
вчать цінувати й поважати думки інших.
Історичні дисципліни виховують та розвивають
широту мислення, творчу уяву, толерантність,
громадську активність особистості [8, с.2].
Основна увага при викладанні історії в школах
повинна приділятися тому, щоб вивчення учнями цього
предмета перетворити на процес дослідження. Головне,
щоб учні зрозуміли, що таке історія і чим займаються
історики [9, с.135].
А.Дистервег писав: «Розвиток і освіченість жодній
людині не можуть бути надані або повідомлені. Усякий,
хто бажає до них долучитися, повинен досягнути цього
власною діяльністю, власними зусиллями, власним
напруженням. Ззовні він може отримати лише
поштовх» [9, с.148].
Мета роботи висвітлити методичні аспекти вивчення
всесвітньої
історії
з
урахуванням
моральнопсихологічних
характеристик
діячів
конкретної
історичної епохи та визначення їх ролі у процесі
розвитку критичного історичного мислення школяра і
набуття ним основних предметних компетентностей як
основи інноваційного навчання історії.
Виклад основного матеріалу. Глибоко переконаний
у тому, що дослідження історії неможливе без вивчення
психології людини конкретної історичної епохи, її
характеру, душевного стану, повсякденного життя. Саме

пізнання цих аспектів людського буття дає можливість
зрозуміти мотивацію вчинків людини, дослідити аспекти
маніпулювання свідомістю людини з боку владних
структур,
технології
маніпулювання
натовпом.
Спробуємо проілюструвати це на прикладі подій
всесвітньої історії початку ХХ ст.
Вивчаючи причини утвердження тоталітарних і
диктаторських режимів у 10 класі, доцільно звернути
увагу учнів на соціально- та морально-психологічні
наслідки Першої світової війни. Для цього можна
запропонувати опрацювання наступних джерел:
Документ 1. З книги Ф.Фукуями «Кінець історії та
остання людина». Перша світова війна була
вирішальною подією, котра підірвала самозаспокоєність
Європи. Звичайно, війна повалила старий політичний
порядок, який репрезентували монархії Німеччини,
Австрії та Росії, але куди сильнішим був її
психологічний ефект. Чотири роки неймовірних жахів
окопної війни, коли десятки тисяч людей на день гинули
на декількох ярдах спустошеної землі, стали, за словами
Пола Фуссела, «гидкою підніжкою превалюючому
меліористичному міфу, який більше ста років володів
суспільною свідомістю», перекрутивши «саму ідею
прогресу» [14, с.31-32].
Документ 2. Зі статті А.І.Сича «Про деякі соціальнопсихологічні наслідки Першої світової війни». Війна має
негативний, руйнівний вплив на людську психіку,
моральні установки, суспільні ідеали. Однак масштаби
руйнувань, страждань та смерті людей за часи світової
війни 1914-1918 рр. були безпрецедентними й воістину
жахливими: було вбито і померло від ран 10 млн. чол.,
вдвічі більше поранених, 7 млн. скалічених, від голоду,
хвороб та інших поневірянь, викликаних війною,
загинуло близько 5 млн. цивільного населення; війна
забрала стільки людських життів, скільки всі
європейські війни за тисячоліття до неї… На полях битв
загинуло ціле покоління чоловіків, що перебували у
розквіті життєвих сил… Спад населення лише з цих
причин становив майже 21 млн. чол. … Тому зрозумілим
є психологічний шок, який викликали ці колосальні
людські втрати у населення воюючих сторін…
Можливо, найбільш характерною рисою суспільної
свідомості 20-х рр. було відчуття духовної кризи… до
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армій воюючих країн було призвано 65 млн. чоловік,
більшість яких потрапила на фронт, пізнавши жахи
безглуздих атак, що перетворювалися у кровопролитну
бійню, та отупляючий побут окопного життя. Отримані
на фронті фізичні та душевні рани психологічно
надломили цих людей, які в більшості своїй не змогли
по-справжньому адаптуватися до післявоєнного,
мирного життя, відчували себе зайвими в ньому,
забутими та обманутими. Повернення до рутини
повсякденного життя, яке здавалася ще більш тьмяним,
сірим, одноманітним, ніж до 1914 р., до того ж
ускладнене
байдужістю
влади,
економічними
труднощами, дороговизною, інфляцією, безробіттям,
сприймалося
багатьма
з
них
як
жахлива
несправедливість, насмішка над здоровим глуздом,
знущання над перенесеними ними стражданнями і
жертвами, так само як над ілюзіями і надіями,
викликаними закінченням війни. Звідси поява в масовій
психології західного суспільства почуття глибокого
розчарування і душевної спустошеності, апатії та
безвиході [13, с.109-111].
Документ 3. Х.А.Л.Фішер, 1934 р.: «Люди більш
мудрі, ніж я, і більш освічені розрізняли в історії сюжет,
ритм, заздалегідь продуману систему. Ці гармонії від
мене приховані. Я бачу лише потік лих, що слідують
одне за іншим, як хвилі» [14, с.32].
Всебічно охопити душевний стан людини більш за
все допомагає залучення такого специфічного
історичного джерела, як спогади. Звичайно, даний вид
історичних джерел не позбавлений суб’єктивності,
однак, як слушно наголошує К. Галушко, «звертання
людини до минулого її споконвічна властивість, бо
щастям (і водночас нещастям) роду людського є
усвідомлення плинності часу, тимчасовості себе у цьому
житті, конечності власного буття. Це обумовлює
ставлення до свого життєвого шляху як до чогось
цінного, унікального, такого, що правомірно заслуговує
на увагу інших. Кожні спогади це абсолютно відверте
віддзеркалення авторського бачення світу, людей і
життя» [5, с.3].
Саме такими, сповненими почуття розпачу і безнадії,
є спогади одного британського солдата, фронтовика
часів Першої світової війни: «У 1916 р. мене було
сильно поранено у битві при Іпрі наступного року. Після
цього я вже не міг займатися тяжкою роботою. Коли
почалося безробіття, мене звільнили першим. До того
часу я вже мав сім’ю, яку потрібно було годувати. Моя
дружина Етель повинна була братися за будь-яку
роботу, пов’язану з прибиранням, яку вона тільки могла
знайти. Все, що я мав, було декілька шилінгів допомоги
від уряду Лондона. Ми, було, думали емігрувати до
Австралії, але все ж не могли дозволити собі цей ризик.
Коли я був потрібним, я зробив свій внесок для країни, а
тепер вже всім було до мене байдуже» [7, с.63].
Виходячи з аналізу історичних джерел, можна
зробити висновок, що саме у демократії люди вбачали
корінь зла і схилялися до думки, що лише «сильна»
влада може забезпечити їм спокійне й сите життя.
Найбільше такі погляди були поширені у країнах, які або
програли війну (Німеччина та Росія), або ж не отримали
від перемоги в ній того, на що, на їхню думку, вони
заслуговували (Італія). Боягузтво і лицемірство, підлість

і зрада, визнання будь-якої влади і будь-якого «вождя» –
усе це не видавалося за надмірну плату за власне
благополуччя і спокій. В ім’я кращого майбутнього та
задоволення власних інтересів такі люди зголошувалися
відсторонено спостерігати злочини влади, аби вони
лише не стосувалися їх особисто [10, с.81].
На підтвердження цієї думки школярам доцільно
запропонувати уривок із праці Е.Гобсбаума «Вік
екстремізму»: «Період 1929-1933 рр. став каньйоном,
який зробив повернення до 1913-го не лише
неможливим, а й немислимим. Старомодний лібералізм
упокоївся чи видався приреченим.
Три варіанти вибору змагались за інтелектуальнополітичну гегемонію. Одним з них був комунізм
марксистського взірця. Та ще й СРСР показав себе ніби
несприятливим до катастрофи.
Другою альтернативою був капіталізм, позбавлений
своєї віри в оптимальність вільних ринків і
реформований таким собі неофіційним шлюбом чи то
постійним зв’язком із поміркованою соціал-демократією
некомуністичних робітничих рухів.
Третім на вибір був фашизм. Фашизм в його
німецькій версії (націонал-соціалізм) скористався з двох
речей: з німецької інтелектуальної традиції, що вороже
ставилася до теорій економічного лібералізму, а також із
безжальності уряду, що заповзявся будь-якою ціною
позбутися безробіття. Слід сказати, що він розправився з
Великою Кризою хутко й успішніше, ніж подібні
режими» [7, с.148].
Однією з ознак тоталітарних режимів є культ особи
«вождя», тому цікавим є з’ясування не лише причин
його виникнення, але й психологічної характеристики
самих його носіїв. Розглянемо даний аспект на прикладі
постаті Беніто Муссоліні шляхом аналізу наступних
історичних джерел:
Джерело 1. З книги О.Шпенглера «Роки рішень.
Німеччина і всесвітньо-історичний розвиток». Муссоліні
не партійний вождь, хоча він був робітничим вождем, а
господар своєї країни. Можливо, прикладом для нього
був би Ленін, якби той прожив довше. Муссоліні
притаманна продумана рішучість на відміну від своєї
партії і мужністю відступити від ідеології. Муссоліні
перш за все державний діяч, холодний скептик, реаліст,
дипломат. Він дійсно править один. Він бачить все це
рідкісна здатність одноосібного правителя. Навіть
Наполеон був зраджений своїм оточенням. Найбільш
тяжкі перемоги і найбільш необхідні, які здобуває
правитель, – це перемоги не над ворогами, а над
найближчими прибічниками, преторіанцями, «расою»,
як вони називалися в Італії. В цьому проявляє себе
природжений правитель. Той, хто цього не знає, не вміє,
не здатний, плаває, як пробка від пляшки, по хвилям
зверху, не маючи влади [15, с.169-170].
Джерело 2. Зі статті Л.Білоусова «Дуче віта».
Невгамовна жага до влади була життєвою домінантою
Муссоліні. Влада визначала його турботи, думки й
учинки та не була повністю задоволена навіть тоді, коли
він дістався вершини піраміди політичного панування.
Його власна мораль, а моральним він уважав тільки те,
що сприяло особистому успіху та збереженню влади.
Блискучий актор і позер, сповна наділений
характерним італійським темпераментом, Муссоліні
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обрав для себе широке амплуа: невтомний революціонер
і затятий консерватор, великий дуче та «хлопецьдрузяка», неприборканий коханець і благочестивий
сім’янин. Але водночас досвідчений політикан і демагог,
який умів безпомилково розрахувати час і місце для
удару, збурити між собою супротивників, зіграти на
людських слабостях і ницих пристрастях.
Улюбленою формою спілкування з масами для
Муссоліні були публічні виступи… Він, подібно до
Цезаря, збурював уяву італійців грандіозними планами,
міражем імперії та слави, великих досягнень і загального
добробуту [1, с.202-203].
Джерело 3. Із висловлювань Б.Муссоліні про маси. З
масою, – заявляв Муссоліні в 1932 р. німецькому
письменнику Е. Людвігу, – треба говорити владно: вона,
як жінка, любить лише сильних, котрі вкушають їй не
лише любов, але й страх… Маса для мене не що інше, як
отара овець, поки вона не організована. Я зовсім не
проти неї. Я лише заперечую, що вона може собою
управляти [3, с.113].
Як узагальнення до роботи над вивченням постаті
Б.Муссоліні учням можна запропонувати розгадати
своєрідну історичну загадку: «Це був, мабуть,
найбільший культ особи його характерний профіль
можна було побачити всюди: на сторінках газет та
журналів, в усіх державних установах і приватних
будинках, на грошах, кінохроніка показувала його на
численних парадах, мітингах, змаганнях. Він залишав у
своєму кабінеті увімкнене світло, щоб пізні перехожі,
під пильними поглядами охорони, зупинялись і думали
про вождя, який задля народу працює уночі. Народився
вождь у родині сільської вчительки і коваля.
Перепробував безліч професій, аж доки не приєднався
до Соціалістичної партії. «Я завжди був упевнений, що
для врятування країни потрібно розстріляти кілька
десятків депутатів. Я вірю, що парламент бубонна
чума… її треба знищити», – говорив він. Отримав владу
після приходу на столицю й утвердив корпоративну
державу. Був розстріляний, а тіло повішене догори
ногами. Так закінчила життя людина, яка прагнула
створити нову Велику Римську імперію» [12, с.22].
Людина це абстракція, розумова конструкція того,
що від неї залишилось би, якщо від неї відняти
характеристики раси, статі, віку, нації, культури, віри і
т.д. Усвідомлюючи це, прибічники тоталітаризму
використовують примусову владу держави, насилля,
включаючи терор, для трансформування економічних,
соціальних, соціокультурних, духовних відносин,
переконань, цінностей, установок людей. Більше того,
ставиться задача свідомої і цілеспрямованої зміни
людської природи. З цієї точки зору тоталітаризм, на
відміну від всіх форм традиційного деспотизму,
абсолютизму
й
авторитаризму,
є
феноменом
ХХ століття.
Однією з найважливіших передумов тоталітарної
системи є розмивання, а то й елімінація традиційної
соціально-класової
стратифікації,
досягнення
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культурної, релігійної і навіть етнонаціональної
однорідності шляхом знищення всіх об’єднань,
організацій, спільнот, які хоч якоюсь мірою могли
слугувати в якості референтної групи. Єдиною
«референтною групою» для особистості залишалася
держава [2, с.7].
Засвоєння цього факту є надзвичайно важливим для
старшокласників, особливо з опорою на першоджерела.
Доцільно запропонувати учням опрацювання наступних
історичних джерел:
Джерело 1. Уривок із праці Адольфа Гітлера «Майн
кампф». Держава є засобом до мети. Її власна мета
полягає у збереженні і в подальшому розвитку
колективу однакових у фізичному та моральному
відношеннях людських істот. Це збереження стосується
перш за все тільки того ядра, яке дійсно належить до
даної раси та забезпечує їй розвиток тих сил, які
закладені в цій расі. Частина цього ядра буде
забезпечувати збереження фізичного життя, а інша
частина сприятиме подальшому духовному розвитку
[11, с.176].
Джерело 2. Уривок із «Хрестоматії для німецької
молоді» (1938 р.). Нація набуває своєї форми у державі.
Для кожної нації існує лише одна природна форма, лише
одна держава. Німеччина створює власну державу і буде
продовжувати займатися цим. Вона керує по праву
кращого, по праву лідера і несе відповідальність,
оскільки краще за все підходить для цієї задачі. Виникла
нова держава. Буде день, коли над усіма німецькими
землями буде натягнуто один стяг [11, с.184].
Неабиякий інтерес в учнів викликає робота з
наочністю та історичними портретами. Вона активізує
увагу школяра, сприяє розвитку та інтересу до
отримання нових знань, дає змогу встановити
міжпредметні зв’язки. Неоціненне значення наочності й
у процесі «розвантаження» учня на уроці, створенні
сприятливого емоційного фону уроку.
Історичні портрети, створені в тоталітарних
державах,
складають
особливу
категорію.
Організовуючи роботу учнів над такими історичними
портретами, слід нагадувати учням, що вони працюють
над продуктом заідеологізованого мистецтва. Такого
роду картини-портрети мають багато спільного з
пропагандистським плакатом, основне призначення
якого викликати певні запрограмовані почуття,
спонукати до певних дій. Їх завдання певною мірою
полягають у тому, аби впливати не тільки на свідомість,
а й на підсвідомість глядача. Тому історична інформація,
яку можна отримати на підставі аналізу, може бути лише
опосередкованою. Переважно це інформація про
ідеологію. Це обов’язково треба враховувати, тому і
питання слід ставити такі: А) Які почуття мав викликати
цей портрет? Б) Кому він адресований? В) Наскільки, на
ваш погляд, він був дієвим у цьому сенсі? [4, с.46]
Для вдалої організації роботи учнів з наочністю
можна запропонувати метод «Портретна галерея» з
наступним набором історичних портретів:
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Висновки. На перший план в інноваційному
навчанні виступає вироблення в учнів таких навичок
наукового сприйняття історії: розуміння того, як минуле
раніше було подане та інтерпретоване; збирання й аналіз
матеріалів, що надходять із різних джерел, і критичне
використання їх; вибір поміж різними версіями або
тлумаченнями минулого кількох точок зору та оцінка їх;
уміння відрізняти факт від вимислу, виявляти
упередженість,
необ’єктивність,
стереотипність,
шаблонність. Така робота виводить школярів за межі
уроку, в навколишній світ, розширює їхній кругозір,
коло інтересів, навчає усвідомленого ставлення до явищ
сучасності, а вчитель виступає передовсім організатором
і керівником самостійної праці учнів [6, с. 20].
Залучення учнів до вивчення психології історичного
діяча конкретної історичної епохи, його характеру,
внутрішнього світу, а також повсякдення, моральнопсихологічних та соціально-психологічних аспектів
історичного
процесу
сприятиме
розвитку
у
підростаючого покоління не лише навичок критичного
історичного мислення, культури розумової праці, але й
утвердженню власних світоглядних позицій та
орієнтирів, формуванню свідомих рис дійсного члена
громадянського суспільства.
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ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПАЛЕОЗООЛОГІЧНОЇ
ШКОЛИ АКАДЕМІКА М.В. ПАВЛОВОЇ
У статті з’ясовується історія становлення та розвитку палеозоологічної школи академіка М.В.
Павлової (1854-1938). Звернення до історії палеозоології кінця ХІХ – першої третини ХХ століть
продиктоване необхідністю вивчення появи нових знань у біологічній науці. Дивовижно, що когнітивна
історія палеозоології означеного часу випала з поля зору багатьох істориків науки.
Ключові слова: палеонтологія, палеозоологія, зоологія, наука, наукові школи.

Постановка проблеми. Одним із цікавих періодів в
історії вітчизняної палеозоології є, безсумнівно, кінець
ХІХ перша третина ХХ століть. У цей вирішальний час в
палеозоологічній науці були зроблені дуже важливі
відкриття, які дали потужний імпульс розвитку
вітчизняної і зарубіжної палеонтології, формувалися
основні палеозоологічні дослідження і створювалися
основні палеозоологічні школи. Звернення до історії
палеозоології
даного
періоду
продиктоване
необхідністю комплексного вивчення феномена появи
нових знань у науці як складного і багатоаспектного
процесу.
Стрімкий прогрес палеозоології в СРСР у 30-40-х
роках ХХ ст. спричинив появу нових гіпотез і теорій. У
вітчизняній
палеозоології,
окрім
вивчення
методологічних і теоретичних проблем, важливого
значення набули роботи практичного характеру.
Дивовижно, що когнітивна історія палеозоології цих
років випала з поля зору багатьох дослідників.
Мета статті – з’ясовати історію становлення та
розвитку
палеозоологічної
школи
академіка
М.В. Павлової (1854-1938).
Виклад основного матеріалу. У зарубіжній і
вітчизняній історіографії існує низка робіт, присвячених
палеозоології даного періоду. З числа найбільш відомих
зарубіжних досліджень такого роду можна згадати К.
Ціттеля (1934), А.Ш. Ромера (1939) [1-2]. Серед
вітчизняних авторів питання історії палеозоології 1930–
1940 років висвітлювали Л.Ш. Давіташвілі (1940, 1949,
1958) [3-5]. Однак у роботах узагальнюючого характеру
незначне місце відводиться ролі наукових шкіл і
колективної творчості в розробці теоретичних і
прикладних питань палеозоології. Адже наука це
соціальний інститут, який включає у себе, перш за все,
вчених з їх знаннями і досвідом, розподіл і кооперацію
наукової праці; наукові лабораторії і інститути; наукові
школи і співтовариства. Найбільш вдалою в цьому
відношенні стала робота «Павловская геологическая
школа» [6].
Особливістю періоду, що вивчається, є наявність
широкого спектру різних палеозоологічних шкіл:
М.В. Павлової, О.О. Борисяка, І.Г. Підоплічка. Цікаво
простежити за історією виникнення даних шкіл і
розкрити причини, які вплинули на їх розпад. Аналіз
наукової спадщини вітчизняних палеозоологічних шкіл

яскраво демонструє процеси наступництва в межах
школи і науки в цілому.
Кажучи про феномен зародження ідей в науковому
співтоваристві слід згадати концепцію особистісного
знання М. Полані (1980) [7]. Оскільки наука явище
соціальне, то отримуваний в процесі наукової діяльності
продукт не може бути деперсоніфікований. Це означає,
що особистості вчених неможливо відділити від
створюваних ними знань. При цьому часто імпліцитні
знання, втілені в систему звичок і особливостей
поведінки, передаються «з рук у руки», тобто
невербально. Власне, імпліцитне знання може пояснити
феномен народження ідей за коллективної праці
дослідників.
Наука соціальна за своєю природою, а дослідницька
діяльність вчених, яких часто в історико-біографічних
працях зображують відлюдьками, які присвятили себе
лише служінню науці, є глибоко колективною за своєю
суттю. Діяльність людини це рефлексія, яка виступає в
безперестанній взаємодії усіх попередніх і сьогоднішніх
поколінь. Найважливішим елементом такої рефлексивної культури є адекватне і самоорганізуюче ставлення
до себе, а також осмилювально-пізнавальне ставлення до
навколишнього світу (С.Ю. Степанов, Г.І. Катрич,
1989) [8].
Це достатньо нестандартний підхід до наукового
знання як до продукту особистісної творчості, причому
не окремого індивідуму в особі вченого, а складної
системи міжособистісних компонентів, які складають
арсенал науково-пізнавальної мотивації дослідника. Так
позиція, на нашу думку, дозволяє визначити складний
процесс постійного розвитку науки, без чітких
просторових і часових меж. Пояснення народження
нового в науці не вичерпується теоріями зміни парадигм
або поступовими комулятивними процесами. Часто в
дослідженнях з історії науки забувають про суб’єктів
дослідження, описуючи, наприклад, хромосомну теорію
як продукт абстрактного розуму. Але в науці
залишається жити не просто хромосомна теорія, а й
Т.Х. Морган і його учні як суб’єктивна частина їх
дослідницької програми. Причому способи передачі
ініціюючих механізмів для появи нових гіпотез часто
змушують нас звертатися до сфери ірраціонального.
«Традиція, яку цивілізація називає «наукою», не може
відтворюватися за рахунок трансляції тільки продуктів
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(знань) і алгоритмів дій (методик і процедур); не менш
суттєве постійно відтворюване спонукання в нових
поколіннях пристрасті до пошуку істини, захоплення
красою
дослідження,
переживання
глибокого
екзистенціального змісту цих ментальних занять»)
(М.І. Кузнецова, 1996) [9].
У 1919 р. М.В. Павлова очолила кафедру
палеонтології
Московського
університету.
Усіх
співробітників на кафедру Марія Василівна обирала
сама. На кафедрі почали працювати М.О. Болховітінова,
Т.О. Добролюбова, Д.М. Раузер-Черноусова, С.В. Семихатова, Є.Д. Сошкіна, М.І. Шульга-Нестеренко, а також
чоловіки
В.В. Меннер,
В.О. Теряєв.
Спробуємо
визначити основне науково-методичне русло, в якому
працювали співробітники палеозоологічної школи
М.В. Павлової. Для цього слід встановити дослідницьке
кредо Марії Василівни засновника школи.
М.В. Павлова писала, що свій шлях у науці вона
почала ще під час навчання у Сорбонні (у 1880р.).
Грунтовна біологічна освіта зумовила переплетення
різних традицій у наукових поглядах молодої
дослідниці. Але, безумовно, вчена такого масштабу, яка
була протягом багатьох років лідером творчого
колективу і багато в чому визначила подальші шляхи
розвитку вітчизняної палеозоології, як правило,
«виходить» за звичні межі і стає засновником нової
традиції. А залучення до наукового арсеналу традицій
своїх вчителів (А. Годрі, М. Неймайра, Ж. Сімпсона,
В.О. Ковалевського) є закономірним, тому що «…думка,
яка приносить у світ дещо нове, змушена проявлятися за
допомогою вже готових ідей, які вона зустрічає і залучає
до свого руху…» (H. Bergson, 1934) [10].
До початку створення палеозоологічної школи у
1919 р. М.В. Павлова вже дуже багато років працювала
на ниві палеозоологічної науки (понад 20 років). Праці її
значно збагатили знання вчених про особливості
палеозоологічної науки. Найбільшу славу принесла їй
серія досліджень про давніх викопних копитних. Праця
М.В. Павлової «Этюды по палеонтологической истории
копытных» (1887) була першою науковою публікацією,
яка згодом започаткувала цілу серію робіт як самої
М.В. Павлової, так і співробітників кафедри палеонтології з проблем вивчення давніх копитних тварин [11].
Робота привернула до себе велику увагу, і дослідниця
відразу стала помітною на науковому небосхилі. Дана
праця з еволюції давніх копитних є першим випуском
серії, яку М.В. Павлова назвала («Etudes sur l’histoire
paleontologique des ongules» («Этюды по палеонтологической истории копытных»). У цій чудовій серії
праць, які публікувалися М.В. Павловою понад 20 років,
висвітлюються родинні зв’язки досліджуваних ссавців
на основі методу В.О. Ковалевського із дотриманням
позицій дарвінізму.
Для відновлення історії основних групп копитних
М.В. Павлова не тільки використовувала усі відомі
матеріали з музеїв Західної Європи і Америки, а й, в
першу чергу, прагнула висвітлити розвиток ссавців на
території Російської імперії, про що на той час не було
жодних уявлень. Як відомо, усі класичні роботи
В.О. Ковалевського були написані на основі вивчення
іноземного матеріалу. А Марія Василівна порівняла
результати дослідження викопних матеріалів з території
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Росії, особливо з України. Вона не обмежувалася
матеріалами, які зберігалися в музеї Московського
університету, а використовувала усі поїздки з
О.П. Павловим на міжнародні конгреси, щоб побувати в
усіх великих музеях Західної Європи і Північної
Америки. У себе на Батьківщині вона відвідала майже
усі університетські і краєзнавчі музеї, детально описала і
визначила кістки викопних хребетних, які там
зберігалися, зв’язувалася з краєзнавчими організаціями і
окремими аматорами-колекціонерами, краєзнавцями,
вчителями, стежила за новими знахідками.
Таким чином, у її руках сконцентрувався великий
матеріал, який дозволив їй вперше висвітлити розвиток
третинних і четвертинних ссавців на території
Російської імперії і України зокрема.
Наукова школа М.В. Павлової зуміла за короткий
термін, завдяки серії палеозоологічних робіт, підняти
рейтинг Московського університету. Дослідження
співробітників кафедри палеонтології привернули до
себе увагу не тільки вітчизняних, а й зарубіжних вчених.
З моменту свого заснування (осінь 1919р.) кафедра,
пройшовши складний шлях становлення, вже на початку
1930-х років стала одним із провідних палеозоологічних
закладів світу.
Особливо великою була заслуга М.В. Павлової в
організації наукової роботи кафедри. Це помітили і
невдовзі рекомендували її для обрання членом
Російської Академії наук. О.М. Сєверцов, О.П. Карпінський, О.Є. Ферсман у 1925 р. так характеризували
М.В. Павлову: «Рекомендуємо у члени-кореспонденти
РАН
почесного
доктора
зоології,
професора
палеонтології Московського університету М.В. Павлову.
Широкі палеонтологічні дослідження М.В. Павлової
настільки відомі не тільки вітчизняним, а й іноземним
палеонтологам, що вважаємо недоречним перелічувати
їх. Нагадаємо праці М.В. Павлової з вивчення
Condylartra і найдавніших копитних, які гідно оцінені
європейськими і американськими палеонто-логами.
Далі, її надзвичайно важливі дослідження з викопних
носорогів, викопних хоботних і цілий ряд інших праць,
відомих усякому освіченому досліднику викопних
ссавців Росії і Західної Європи. Багаторічна наукова
діяльність професора М.В. Павлової, яка розпочалася у
1884р., продовжується і тепер з попередньою енергією: у
1923р. надруковане її дослідження про індрикотерія і
робота про причини вимирання тварин, а в даний час
здана до друку робота про місце гіппаріона у родовідній
лінії копитних, а також університтський курс
палеонтології.
Вказані
наукові
заслуги
дають
М.В. Павловій повне право на звання членакореспондента Російської Академії наук» [12].
Окрім розробки проблеми дослідження викопних
копитних, члени наукової палеозоологічної школи
М.В. Павлової багато років присвятили дослідженню
інших питань палеозоології. Особливо цікавими для нас
є еволюційні погляди палеозоологів цієї школи, які
давали відповідь на цілий комплекс питань еволюційної
теорії.
Сьогодні як ніколи гостро постала проблема пошуку
нової методології в дослідженнях викопних хребетних
тварин. Аналіз еволюційної спадщини наукової школи
М.В. Павлової дозволяє розкрити теоретичні і методичні
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передумови для подальших досліджень у сучасній
палеозоології, а також вказує на міждисциплінарний
підхід (із залученням досягнень екології, біохімії,
геології, математичного моделювання та інших
суміжних дисциплін) у вирішенні поставлених перед
фундаментальною наукою завдань.
Незважаючи на значний внесок у розвиток біології
ХХ ст. робота наукової школи М.В. Павлової
завершилася у 1930 р., з її виходом на пенсію. Багато
співробітників кафедри, членів школи, перейшли на
роботу до створеного у 1930 р. Геологорозвідувального
інституту, Палеонтологічного інституту АН СРСР та
інших навчальних і науково-дослідних закладів.
Працівники кафедри самі стали визначними вченими і
педагогами, дехто очолив палеонтологічні кафедри, інші
після завершення Другої світової війни стали
академіками і відомими вченими. Величезна заслуга
М.В. Павлової полягає у вихованні плеяди талановитих
палеозоологів, зокрема в Україні: І.Г. Підоплічко,
В.О. Топачевський, Л.І. Рековець.
У період 1920-1930 рр. закладалися основи сучасної
мережі наукових закладів палеонтологічного циклу. Це
дозволило швидко розширити фронт досліджень. І
академіки 1960-1970рр. у своїй більшості ставали
лідерами нових наукових напрямів. Поява палеозоології
в закладах різного профілю: науково-дослідних
лабораторіях, палеозоологічних центрах призвела до
визначення
основних
особливостей
вітчизняної
палеозоології 1920-1930 років. Серед них:
- значне поширення колективних форм організації
науково-дослідної роботи, вивчення різних питань
палеозоології в межах окремих наукових шкіл;
- орієнтація ряду досліджень на їх практичну
значущість;
- інтерес до проблем зміни цілих фаун в процесі
розвитку життя на Землі як одних з фундаментальних
питань палеозоології;
- синтез палеозоології та еволюційної теорії.
Представники школи М.В. Павлової повинні були
працювати в Палеонтологічному музеї над колекціями.
Марія Василівна прагнула, щоб її підлеглі систематично
переглядати викопний матеріал, щоб «налаштовували»
зір на сотнях взірців, щоб вчилися визначати ті взірці
кісткового матеріалу, які надсилалися звідусіль, вміли
чітко записувати їх у інвентар.
З приходом весни кожного року Марія Василівна
закликала своїх підлеглих вирушати в експедиції. Вона
розповідала,
якими
необхідними
є
кожному
палеозоологу справжні експедиції. Сьогодні можна
впевнено стверджувати, що саме учні М.В. Павлової
визначали рівень палеозоологічних досліджень у першій
половині ХХ ст. в Росії, Україні, Грузії та інших
республіках колишнього СРСР.
Серед найбільш видатних представників школи
М.В. Павлової в Московському університеті слід
назвати академіка В.В. Меннера, професорів М.О. Болховітінову, М.І. Шульгу-Нестеренко, В.О. Теряєва та ін.
Ми переконуємося, що із усіх членів палеозоологічної
школи М.В. Павлової, В.О. Теряєв був їй найближчим
він працював у її руслі досліджував викопних копитних
тварин.

М.В. Павлова постала у ролі вчителя і лідера
наукової школи у зрілому віці, коли вона сформувалася
як дослідниця і ще більше зростала разом зі своїми
учнями. 12-річне керівництво кафедрою палеонтології в
Московському університеті найбільш плідний період її
діяльності. Даний період був перерваний відходом з
життя у 1929 р. її чоловіка Олексія Петровича Павлова.
Відхід М.В. Павлової від керування кафедрою, від
активної наукової діяльності, багато вчених у своїх
публікаціях розцінювали як драматичний і трагічний,
який завдав важкого удару усій палеозоологічній науці.
Аналізуючи наукову діяльність керівника палеозоологічної школи М.В. Павлової, слід зауважити, що
вона усвідомила свій професійний вибір на користь
дослідження викопних ссавців, послідовно і настирливо
оволодівала досягненнями палеозоології у кінці ХІХ
першій третині ХХ століть. Вона добре була знайома з
рівнем розвитку палеозоологів європейських країн, перш
за все у Франції та Німеччині, а також у США. Протягом
означеного періоду прогресивно розвивався зв’язок з
еволюційною теорією, тому цей період розвитку
палеозоології називають еволюційним. Більшість
провідних
біологів-палеонтологів
були
тоді
і
провідними палеозоологами. Корінна перебудова на
чіткій еволюційній основі усієї попередньої палеозоології, заволоділа увагою вчених передових країн.
Головними методами палеозоології стали еволюційний
та історично-науковий. Ці методи дозволили когорті
палеозоологів за декілька десятиліть вирішити низку
палеозоологічних проблем.
В результаті диференціації науки з об’єктів
палеозоології були повністю виключені усі скам’янілості
і більша частина гірських порід, що вимагало серйозної
корекції класифікації природи, переформатування
понять зоологічного виду і різновидності. Вільна
орієнтація у досягненнях світової палеозоологічної
науки дозволила М.В. Павловій запропонувати своїм
учням реальну дослідницьку програму, яка базувалася
на тому, що викопні рештки хребетних тварин – це, в
першу чергу, продукт земних процесів, що протікають у
Земній корі. При цьому головним завданням палеозоології передбачалися дослідження таких процесів у
земній корі, в яких основна увага зверталася на
динамічне вивчення останніх, а не тільки на статичне
вивчення їх продуктів. В основі цього наукового
напряму були переважно ідеї історичної палеозоології і
зовсім
нових
гілок
палеонтологічної
науки
палеогеографії та біостратиграфії.
Характерною рисою програми М.В. Павлової була
палеозоологічна
концепція,
пояснення
задач
палеозоології як реконструкції процесів тафономії,
збереження викопного матеріалу в реальних обстановках
структурних зон земної кори. Але М.В. Павлова добре
розуміла, що примітивні уявлення про ґенезу викопного
матеріалу у ХІХ першій третині ХХ сторіч також
поступово перебудовувалися на еволюційній основі.
Однак М.В. Павлова та представники її школи спочатку
звертали увагу не стільки на спосіб залягання
палеозоологічного матеріалу, скільки на умови його
знаходження в природі, особливо на їх парагенезис.
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М.В. Павлова вважала, що для палеозоології, в першу
чергу, мала велике значення не стільки проблема
походження викопних решток, скільки проблема
співіснування викопних решток у природі, тобто
проблема їх параґенезу, знання про який були корисні у
прагматичному плані для пошуків місцезнаходжень
викопних ссавців. До того ж ці знання могли бути
отримані із спостережень. І справді, проблема
параґенезу, яка широко обговорювалася у світовій
палеозоологічній, мінералогічній і, загалом, геологічній
науці, зайняла важливе місце у працях М.В. Павлової та
її учнів.
У руслі уявлень про ґенезу викопних решток
М.В. Павлова висловила перші ідеї про зміну
фауністичних комплексів і закликала до цього вивчення
своїх учнів. Згодом зміна фаун в розвитку палеозоології
зайняла цілий її розділ. М.В. Павлова, услід за
провідними палеозоологами європейських країн і США,
усвідомила
зміну
контурів
і
нового
змісту
палеозоологічної науки, яка на її очах перетворювалася в
самостійну науку, об’єктом вивчення якої стало
дослідження решток викопних тварин. Палеозоологія
почала викладатися у вищих навчальних закладах,
окремо від палеонтології. Внесок М.В. Павлової в
усвідомлення нової ролі палеозоології дуже значний.
М.В. Павлова враховувала той факт, що перебудова
палеозоології на еволюційній основі і різко прискорений
темп її розвитку повністю проявилися на зростанні її
популярності в широких наукових колах. Це проявилося
у сильно зростаючій кількості наукових публікацій і
покращенні її викладання у вищих навчальних закладах.
Вона та її учні зробили помітний внесок в дидактику
навчального процесу в університетах та інститутах
шляхом підготовки нових підручників і навчальних
посібників з палеозоології.
Немале значення для формування дослідницької
програми завжди мають особисті наукові досягнення
лідера наукової школи і навіть його наукові смаки.
Тому, звичайно, що наукова палеозоологічна програма
М.В. Павлової формувалася протягом 20 років
перебування її у Московському університеті і далеко не
в усіх своїх деталях вона дійшла до її учнів. Важливо
інше: протягом усього цього періоду М.В. Павлова своїм
особистим дослідницьким прикладом заразила їх
бажанням оволодіти прийомами роботи в полі і в
лабораторії і приділяти найбільшу увагу під час
польових досліджень питанням генези і парагенези
викопних решток.
Значним фактором для становлення дослідника у
біологічних науках М.В. Павлова вважала роботу у полі,
в експедиціях для збирання фактичного матеріалу, в
тому числі і лабораторних досліджень. Фактично усі її
учні влітку працювали в експедиціях у різних куточках
країни.
М.В. Павлова розуміла, що дослідницькі потенції
учнів слід розвивати шляхом розвитку професійної
комунікації, зокрема шляхом відстоювання своїх
позицій у публічних виступах. У листопаді 1919р. при
Палеонтологічному музеї Московського університету
був організований палеозоологічний гурток, до складу
якого увійшли учні і співробітники М.В. Павлової. На
першому засіданні гуртка його головою була обрана
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Марія Василівна. За 12 років існування гуртка на його
засіданнях було зроблено понад 70 доповідей, з яких
більшість склали повідомлення про результати
оригінальних досліджень доповідачів. Серед авторів
доповідей були згодом видатні вчені В.В. Меннер,
М.О. Болховітінова, М.І. Шульга-Нестеренко, В.О. Теряєв та ін. Велику роботу з членами школи М.В. Павлова
приділяла публікаціям наукових результатів, зокрема
орієнтувала їх на публікацію у провідних європейських
журналах з палеонтології.
До програми наукової школи або напряму
включалися не усі досягнення науки на момент її
зародження. Ці досягнення повинні бути адаптовані
конкретним досвідом і навіть смаками учасників
наукового процесу. Наприклад, до дослідницької
програми М.В. Павлової не увійшли видатні досягнення
працюючих поряд О.П. Павлова, В.І. Вернадського
(професори мінералогії і геології Московського
університету), П.П. Сушкіна з Петрограду та ін., які
підтримували перехід палеозоології на еволюційний
етап її розвитку.
Неможливо не відзначити таких рис дослідницької
програми М.В. Павлової в палеозоології, як широта і
прагматичність. Широта її визначила дрейф досліджень
у бік напряму зміни фаун, що зароджувався. Історія
показує, що цей дрейф був спрямований у бік від
основної лінії розвитку палеозоології у ХХ столітті.
Аналогічний дрейф у бік геології витримали і активно
працюючі як дослідники учні М.В. Павлової, перш за
все В.В. Меннер, М.О. Болховітінова, М.І. ШульгаНестеренко та ін. З іншого боку, швидке зростання і
диференціація палеозоології, її швидке входження у
фазу «великої науки» проковтнули і багатьох
професійних геологів і частково предмети їхніх
досліджень.
Широта і прагматична спрямованість програми у
школі М.В. Павлової забезпечила їй тривале життя вже
за межами реальної наукової школи, аж до
сьогоднішнього дня. Проблеми генези були поставлені в
основу проблеми пошуків викопних тварин, що
забезпечило їм тривале життя. Але, разом з цим і деяку
підпорядкованість і утилітарність палеозоології як науки
по відношенню до еволюційного вчення.
Висновки. На завершення даної статті слід сказати,
що програма ідентифікації наукових шкіл набула на
пострадянському просторі високої популярності і
знаковості. Разом з цим, виділяючи наукові школи,
часто-густо забувають враховувати головну її ознаку
наявність дослідної програми. Наукові школи
розрізняються саме своїми конкуруючими дослідницькими
програмами.
Реконструкція
дослідницької
програми наукової школи завжди трудомістка і є
нетривіальним завданням для історика і соціолога науки.
Ми зробили спробу реконструкції дослідницької
програми палеозоологічної школи М.В. Павлової у
Московському університеті, яка стала помітним явищем
у світовій палеозоологічній науці.
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HISTORY OF FORMING AND DEVELOPMENT OF
THE ACADEMICIAN М. V. PAVLOVA’ S PALEOZOOLOGICAL SCHOOL
The article deals with the history of forming and development of the academician M.V. Pavlova’s (1854–1938)
paleozoological school. The appeal to the paleozoology’s history at the end of the XIX- th, the first third of the XX- th century,
is dictated by the need to explore new knowledge in biological science. Surprisingly that cognitive history of the paleozoology
in certain period of time was forgotten many historians of science.
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ЗМІСТОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГНОСТИЧНИХ УМІНЬ
МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВ
У статті подано головні змістовні характеристики розвитку гностичних умінь молодих педагогів;
розкрито сутність та специфіку гностичних умінь та гностичної діяльності. Подано двокомпонентну
структуру гностичних і професійних умінь молодого педагога та їх формування у педагогічному
університеті, яка ставить свої вимоги до особистісних і професійних якостей педагога, специфіка
котрих полягає, передусім в унікальності педагогічної системи, де учасники навчально-виховного процесу
є неповторними індивідуальностями: будь-яка якість, властивість, стан обумовлені певними
екологічними, соціальними, психологічними і педагогічними чинниками, виявлення їх необхідне в процесі
аналізу конкретних соціальних ситуацій формування особистості.
Ключові слова: гностичні уміння, гностична діяльність, професійна структура особистості,
соціально-комунікативний,
ціннісно-орієнтаційний,
інтелектуально-пізнавальний,
предметноперетворювальний компонент педагогічної діяльності, самореалізація студента, демократизація і
гуманізація навчально-виховного процесу.

Постановка проблеми. Оптимізація гуманізація та
гуманітаризація процесу професійного становлення
молодого вчителя вимагає лише нових ефективних
шляхів організації навчально-виховного процесу ВНЗ,
але і перегляду структури та змісту післяпрофесійної
освіти, професійної адаптації молодого педагога до
професії вчителя, а також подальшого розвитку його
педагогічних умінь, серед яких і гностичні при
врахуванні професійної ідентичності особистості та
професії, професійної компетентності та творчості.
Педагогічна діяльність як діяльність керування
фізичним, інтелектуальним, соціальним і духовним
розвитком особистості є доцільна взаємодія суб’єктів
виховного впливу (сім’ї, школи, первинного колективу,
референтної групи, засобів масової інформації) з
окремою особистістю або соціальною групою, її
ціннісними орієнтаціями, соціальними установками,
фізіологічними, соціальними і духовними потребами.
Вона ставить свої вимоги до особистісних і професійних
якостей педагога, специфіка яких полягає, передусім в
унікальності педагогічної системи, де учасники
навчально-виховного
процесу
є
неповторними
індивідуальностями: будь-яка якість, властивість, стан
обумовлені певними екологічними, соціальними,
психологічними і педагогічними чинниками, виявлення
яких необхідне в процесі аналізу конкретних соціальних
ситуацій формування особистості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема
розвитку гностичних умінь молодих педагогів
вивчається в сучасній психолого-педагогічній науці в
різних
аспектах:
як
структурний
компонент
загальнопрофесійного становлення молодого фахівця; як
необхідна умова становлення професійної компетентності молодого педагога; як характеристика розвитку
пізнавально-рефлексивних
здібностей майбутнього
фахівця тощо. Питання підготовки конкурентоспроможного фахівця привертають увагу не лише

педагогів, а й філософів (П.В. Копнін, П.А. Кравченко,
В.В. Молодиченко, В.Г. Кремень, Т.С. Троїцька та ін.),
соціологів (Л.І. Герасіна, В.Г. Кузь, Л.Г.Сокурянська та
ін.), психологів (Л.П.Добровольська, С.Д. Максименко,
О.М. Ткаченко та ін.), переважно в контексті проблеми
єдності теорії і практики, що є цілком закономірним з
огляду на універсальність і постійний розвиток цього
феномену. У професійно-педагогічній підготовці
вчителів найбільш дослідже-ними є дидактичні
(Т.В. Амельченко, Т.Ф. Бєльчева, Н.В. Воскресенська,
Н.Б. Максименко,
М.М.Окса
та
ін.),
виховні
(С.В. Зверєва, Г.Г. Кит, Л.Ю. Москальова та ін.),
мовленнєві (Н.В. Лесняк, З.О. Митяй, О.І. Попова та ін.),
проектувальні (М.І. Воровка, С.С. Ізбаш, І.М. Шапошнікова, І.І. Ковальчук та ін.), прогностичні (М.В. Елькін,
М.С. Сверстюк),
комунікативні
(М.М. Головкова,
Н.П. Готчельф, А.А. Коробченко, Л.О. Савенкова та ін.),
інформаційні (П.В. Бєльчев, Н.Д. Царьова та ін.) вміння
педагога. У дисертаційних роботах останніх років
формування педагогічних умінь у студентів та молодих
вчителів досліджувалося переважно за дидактичними,
виховними, загальнопедагогічними напрямами.
Мета статті – визначити головні характеристики та
проаналізувати структуру гностичної діяльності та
гностичних умінь молодих педагогів.
Виклад основного матеріалу. Жодна професія між
двома полюсами, як професія шкільного вчителя. З
одного
боку,
педагог
державний
службовець,
зобов’язаний
виконувати
державне
замовлення,
зумовлене насамперед, інтересами збереження і
стійкості суспільства; з іншого боку вчитель має справу
з індивідуальною особистістю, яка розвивається, він
допомагає їй розвиватися і рости [1, с.172]. У нашому
випадку педагогічна діяльність виступатиме на двох
рівнях на рівні діяльності педагога (вчителя, вихователя,
соціального працівника, психолога) в системі навчальновиховних закладів і на рівні діяльності професорськовикладацького складу педагогічного університету.
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Тільки всебічний розгляд педагогічної діяльності як
субсистеми в педагогічній системі дозволяє визначити
основні, професійні та особистісні якості педагога,
встановити професійну структуру його особистості. У
загальному плані можна виділити (на основі вивчення
психолого-педагогічної
літератури,
опитування
керівників навчально-виховних установ, позашкільних
закладів, учнів загальноосвітніх шкіл) чотири складових
педагогічної діяльності:
а) за своєю природою педагогічна праця це
повсякденне спілкування, в процесі якого через
самореалізацію природних, інтелектуальних, соціальних
і духовних потенціалів учасників взаємодії відбувається
прогресуючий взаємовплив, прилучення людини до
знань, культури і засвоєння людського досвіду,
виробництво людської суб’єктивності, відтворення
соціального і духовного життя суспільства. Із цього
випливає необхідність окремого виділення соціальнокомунікативного компонента педагогічної діяльності;
б) відомо, що педагогічна діяльність, особливо її
виховна
частина,
опосередковується
системою
вселюдських і культурно-національних вартостей, бо
педагог не тільки відображає іманентну природа об’єкта
свого впливу, суть навчально-виховного процесу, його
цілей та засобів, але й на ґрунті цих цінностей
відповідно ставитися до них, дає їм емоційну і вербальну
оцінку, що знаходить свій прояв в оцінних поняттях і
судженнях. Звідси ціннісно-орієнтаційний компонент,
який надає педагогічній діяльності в цілому певну
змістовну характеристику;
в) самореалізація
особистісно-професійного
потенціалу в педагогічній діяльності неможлива поза
пізнанням (самопізнанням), оцінкою (самооцінкою),
визначенням (самовизначенням); актуалізацією (самоактуалізацією) об’єкта. Щоб впливати на іншого (а тим
більше прогнозувати цей вплив, без чого немає
педагогічної діяльності), необхідно глибоко проникати в
сутність його ідеального та реального «Я», його
етнічний менталітет, мотиви дій, поведінки і вчинків.
Звідси інтелектуально-пізнавальний компонент педагогічної діяльності, суть якого в активному пошуку
педагогом соціально-психологічної інформації з метою
одержання знань про педагогічну систему і способи
керування нею;
г) формування життєво активної, гуманістично
спрямованої особистості, що в своїй життєдіяльності
керується загальнолюдськими і культурно-національними вартостями процес предметно-перетворювальний.
Він пов’язаний: з відбором, композицією, проектуванням, корекцією якостей навчально-виховного процесу, з
достатньо добре розвинутими організаторськими
здібностями, професійними уміннями і навичками;
життєтворчістю творення суб’єктом свого «Я», свого
духовного світу, що здійснюється як через зміну
об’єктивної реальності життя особи (досягнення
відповідного статусу, засвоєння нових соціальних ролей,
розширення кола спілкування і т.п.), так і вироблення
(присвоєння) матеріальних, соціальних і духовних
цінностей, усвідомлення сенсу і цілей життя, розкриття
більш глибоких і всеосяжних рівнів свого «Я» [2, с.3-4].
Соціально-комунікативний, ціннісно-орієнтаційний,
інтелектуально-пізнавальний та предметно-перетво-

рювальний компоненти знаходяться між собою в
динамічному взаємозв’язку як на протязі навчання
студента у виші, так і на протязі його подальшої
педагогічної діяльності. Змінюється й питома вага
кожного компонента в загальній професійній структурі
особистості. Формування професійної структури
особистості
педагога
детермінується
багатьма
факторами зовнішнього плану. Передусім ефективність
цього процесу залежить від колективних зусиль
викладачів різних циклів дисциплін навчального плану у
створенні педагогічної уваги, спостережливості, творчої
уваги винахідливості в процесі семінарських і
практичних занять: у вирішенні педагогічних задач на
рівні навчально-пізнавальної, ціннісно-орієнтаційної,
соціально-комунікативної та предметно-перетворювальної діяльності у використанні предметних ситуацій в
навчальному процесі, реалізації міждисциплінарних
зв’язків. Сама в процесі вивчення дисциплін (і не лише
психолого-педагогічного циклу), закладені великі
можливості для формування педагогічної спрямованості
мислення, яка виявляється в умінні професійно
досліджувати
педагогічну
ситуацію,
професійно
формулювати педагогічну задачу, вирішувати і нести
відповідальність за правильність цих рішень [2, с.5].
Проте, як засвідчує практика, сила впливу зовнішніх
факторів на формування професійної структури
особистості залежить від внутрішніх передумов,
спонукальних сил майбутнього спеціаліста, що
виступають у вигляді його етнічної ментальності, таких
соціальних характеристик як: спрямованість на
соціальну взаємодію; пошук індивідуального підходу до
іншої людини; уміння бути самим собою; уміння не
претендувати на свободу людини, якій допомагаєш;
об’єктивність і здатність приймати людину такою, якою
вона є; здатність приймати людину як розвивальну
систему; відмова від загрозливих і авторитетних методів
впливу; уміння відмовитися від власних стереотипів і
звичних схем оцінки поведінки інших тощо. Всі вони
вже були сформовані в процесі етногенетичного
розвитку ще до вступу у виш [3].
Ефективність формування професійної структури
майбутнього фахівця в педагогічному виші залежить від
створених в ньому економічних, правових соціальнопсихологічних та педагогічних умов для самореалізації
фізичним, інтелектуальних, соціальних та духовних
потенцій кожного конкретного студента, окремих
навчальних груп, їх неантагоністичного суперництва. З
другого боку самореалізація є тим підґрунтям, на якому
лише й можлива демократизація і гуманізація
навчально-виховного процесу у виші, досягнення
оптимального балансу диференціально-інтегративних
тенденцій в
академічній групі,
стимулювання
культурно-духовної, громадсько-політичної, навчальнопізнавальної та фізично-оздоровчої активності як
окремої особистості, так і окремих соціальних груп
педагогічного ВНЗ. Предметом гностичної діяльності є
систем а навчання, усвідомлена вчителем як елемент
системи освіти та як самостійна саморозвивальна й
саморегулююча система єдності компонентів: цілей
навчання, змісту навчального предмету, процесу,
методів та засобів навчання. В основі гностичної
діяльності молодого педагога знаходяться три активні
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групи дій: аналіз навчального матеріалу, посібників,
програми; спостереження за навчальною діяльністю
учнів по оволодінню матеріалом, її аналіз та оцінка,
вивчення рівня навченості з предмету, оволодіння
прийомами навчальної діяльності, виявлення інтересів
та характеру відносин учнів до предмету та вчителя;
спостереження за своєю поведінкою і діяльністю на
уроці щодо організації навчальної діяльності учнів, а
також діяльності інших педагогів з метою вивчення та
запозичення позитивного досвіду їх роботи і
відповідний аналіз.
З цієї точки зору, гностична діяльність розглядається
як діяльність розглядається як діяльність, що охоплює
такі сфери, як визначення рівня сформованості основних
груп умінь учнів, характеристика психологічного фону
груп учнів, рівня вмотивованості навчання, тобто це
свого роду аналітико-прогностична діяльність вчителя
організатора навчального процесу. Гностична діяльність
на уроці пов’язана зі спостереженням за характером змін
основних
компонентів
структури
вирішуваних
методичних задач та критичної оцінки отриманого
результату з метою внесення необхідних коректив в
намічений план. Після уроку даний вид діяльності
пов’язаний з аналізом проведеного уроку шляхом
порівняння запланованої цілі та отриманого результату
для оцінки ефективності використаних методів та
прийомів навчання та внесення коректив під час
планування наступного уроку. Таким чином, гностична
діяльність учителя розглядається, з одного боку як
процес,
пов’язаний
з
професійно-педагогічною
спостережливістю, проектуванням навчальної діяльності
учнів, регулюванням педагогічного процесу; він
включає в себе постановку педагогічних задач та аналіз
адекватності дій учнів щодо запропонованих завдань. З
іншого боку, гностична діяльність у межах професійнопедагогічної підготовки може бути розглянута ширше,
аніж процес осмислення, декодування отриманої
інформації (виділення в ній змістовної домінанти),
пов’язаний з аналізом її компонентів (як в наявному, так
і
в
перспективному
плані),
систематизації,
переструктурування для використання в новій
педагогічній ситуації.
Для успішного здійснення гностичної діяльності
молодим педагогом необхідно володіти сукупністю
гностичних умінь, які є її основною невід’ємною
частиною. Тільки при умові наявності у молодого
педагога сформованих гностичних умінь можливо
оцінювати ступінь ефективності гностичної діяльності
та в цілому усього навчально-виховного процесу у
школі. Але можливо виділити і загальні положення:
1) гностичні уміння є головними педагогічними
уміннями, які використовуються педагогом на усіх
етапах педагогічної діяльності; 2) гностичні уміння
використовуються з метою дослідження, аналізу та
оцінки початкового та кінцевого рівня пізнавальної
діяльності, в якості показника рівня організаційної
діяльності педагога, а також для усіх етапів обробки
інформації; 3) гностичні вміння є умовою конкретизації
кінцевих цілей навчання та формування педагогічних і
міжнародних
задач.
Зростання
педагогічної
майстерності викладача нерозривно пов’язане з
самовдосконаленням у його педагогічній діяльності.
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Постійний розвиток себе як професіонала та особистості
запорука успішного здійснення професійної діяльності,
досягнення її мети та бажаного ефекту в ній. Саме тому,
розуміння особливостей формування кожного з
компонентів діяльності вчителя, структури його вмінь,
навичок та здібностей, розуміння взаємозалежності
розвитку та взаємозв’язку у їх використанні дозволить
дійсно досягти висот педагогічної майстерності.
Почасти в науковій літературі спостерігається певна
неузгодженість в окресленні поняття «гностичні
уміння», особливо якщо йдеться про розвиток вказаних
умінь у педагогів, а не студентів педагогічних вишів.
Зауважимо, що процес формування гностичних умінь у
майбутніх педагогів вивчений відносно краще [4]. Отож,
гностичну діяльність педагога іноді ототожнюють з
аналітичною чи рефлексивною, або ж суміщають
гностичні уміння з самоосвітніми. Хоча справедливо
буде зауважити, що в площині гностичної діяльності
важливе значення мають і рефлексивні, й аналітичні, й
самоосвітні уміння фахівця [5, с.168]. М.М. Окса
поєднує гностичні уміння з пізнавальними. Він пише,
прогностичні, або пізнавальні дослідницькі вміння
лежать в основі всіх інших і включають уміння
аналізувати педагогічну ситуацію, формулювати
стратегічні, тактичні й оперативні задачі в галузі
виховання й навчання, виробляти стратегії їх вирішення,
оцінювати продуктивні й непродуктивні проекти,
розв’язання і способи їх реалізації, заново формулювати
педагогічні задачі й шукати більш продуктивні шляхи їх
розв’язання
[1, с.191].
Науковець
вважає,
що
обдарований вчитель, здатний розвивати гностичні
уміння, досягає швидкого переходу до осмислення мети
своєї професійної діяльності, творчої оцінки навчальної
інформації й зміни стратегії її композиційної побудови.
Отже, до гностичних умінь педагога ми традиційно
відносимо: вміння але тематично поповнювати свої
знання шляхом самоосвіти; вміння систематично
розширювати своє знання шляхом вивчення досвіду
інших педагогів; вміння здобувати нові знання,
вивчаючи реальний педагогічний процес; вміння
вивчати особистість учня й специфіку педагогічного та
учнівського колективів. З метою оптимізації умов, що
впливають на результати навчання й виховання; вміння
вивчення й аналізу власної особистості з метою
перебудови власної діяльності в процесі педагогічної
діяльності; вміння методично аналізувати й критично
оцінювати навчальний матеріал, навчально-методичне
забезпечення, засоби навчання [1, с.206].
Зауважимо, що гностичні вміння майбутніх педагогів
і молодих педагогів концептуально й змістовно різні
поняття, хоча й мають площину формування в ході
професійно-педагогічної
підготовки.
Отож,
без
успішного формування гностичних умінь у процесі
навчання в педагогічному навчальному закладі
неможливо говорити про успіх у розвитку гностичних
умінь в процесі професійної педагогічної діяльності.
Сам е тому йдеться про різні категоріальні
характеристики цих гностичних умінь: у майбутніх
педагогів формування, у діючих молодих педагогів
розвиток. Загалом же структура гностичних умінь
молодих педагогів, на нашу думку, має вміщувати два
основні компоненти: аналітично-рефлексивний та
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навчально-методичний. Перший з цих компонентів
містить уміння, спрямовані на розвиток змістового
наповнення та аналіз власної діяльності молодого
педагога та діяльності педагогічного колективу. Другий
компонент стосується вміння поповнювати, корегувати
й ефективно використовувати науково-методичний
інтрументарій та педагогічний досвід у процесі
педагогічній діяльності.
Специфіка розвитку гностичних умінь молодих
педагогів у сучасних соціокультурних умовах тісно
пов’язана зі сформованими у них уміннями
використовувати новітні інформаційні технології для
поповнення професійних знань та аналізу власної
діяльності: відбір та використовування інформаційний
ресурсів,
побудова
Власного
професійного
інформаційного, доцільний обмін інформацією (у тому
числі в мережі Інтернет) тощо. Гностичні уміння
молодого педагога мають, крім того, триєдину природу:
вони вміщують безпосередній когнітивний аспект
(процес пізнання), зовнішньо орієнтований аспект
(пізнання
особистості
дитини)
та
внутрішньо
орієнтований (пізнання й аналіз власної особистості й
своєї професійної діяльності) [6, с.179]. Відмінність
гностичної діяльності від інших видів професійнопедагогічної діяльності полягає у тому, що: гностичні
вміння мають тенденцію до прямої вікової детермінації,
на відміну від, наприклад, організаторських; ці вміння
тісно пов’язані з іншими професійними вміннями
педагога
(конструктивними,
аналітичними,
перцептивними та ін.), але мають власну специфіку,
пов’язану з вказаними вище аспектами гностичних
умінь.
Висновки та напрямки подальших досліджень.
Виходячи з вказаних вище аспектів гностичних умінь та
базуючись на обґрунтуванні М.М.Окси, ми розглядаємо
гностичні уміння як уміння, пов’язані з осмисленням,
систематизацією та передачею навчально-виховної
інформації.
Вміння
осмислювати
інформацію
безпосередньо пов’язане з її сприйняттям, інтерпретацією
сигналів, виділенням основних ознак цієї
інформації, розпізнання елементів інформації. Вміння
систематизувати інформацію передбачає уважний вибір,
кількість та вид інформації, ігнорування неіснуючих її
елементів, будування структури отриманої інформації на
основі порівняння, злиття її важливих ознак, їх
комбінування в групи. На цих напрямках і зосередимо
свої подальші шляхи дослідження.
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CONTENT CHARACTERISTICS GNOSTIC SKILLS OF YOUNG TEACHERS
The article contains the main substantive characteristics of Gnostic skills of young teachers; The essence and specific skills
and the gnostic gnostic work. Posted a two-component structure Gnostic and professional skills of young teachers and their
formation in pedagogical university that puts their claims to the personal and professional qualities of the teacher, the
specificity of which is primarily a unique educational system, where participants of the educational process is unique
identities: any quality, property condition caused by certain environmental, social, psychological and pedagogical factors
necessary to identify them in the analysis of specific social situations of identity formation.
Key words: Gnostic skills Gnostic activity, professional structure of the individual, social, communicative, valueorientation, intellectual-cognitive, object-converting components of educational activities, self-student, democratization and
humanization of the educational process.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
ВАЖНАЯ ФОРМА В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
В данной статье рассматривается проблема организации самостоятельной работы студентов в
неязыковом вузе. Самостоятельная работа является важнейшей формой обучения в высшей школе.
Значительная часть студентов испытывает затруднения в организации самостоятельной работы.
Выделяются два способа процесса деятельности – репродуктивный и продуктивный (творческий). Задачи
высшей школы – повышение целенаправленности обучения, усиление его мотивации, применение
современных методов обучения. Самостоятельная работа – высшая форма учебной деятельности.
Ключевые слова: Организация; самостоятельная работа; преподаватель; знания; умения; студент;
цель; мотивация; современные методы обучения; задачи обучения
Постановка проблемы. Самостоятельная работа
является важнейшей формой обучения в высшей школе,
обязательным
компонентом
учебной,
учебноисследовательской и научно-исследовательской деятельности студентов. Ее эффективность в значительной
степени
определяет
качество
профессиональной
подготовки в вузе. Введение новых государственных
образовательных стандартов привело к тому, что
«значительная часть работы по освоению учебного
материала переносится на внеаудиторные занятия
студентов» [1, с.11].
Формирование компетентного специалиста возможно
лишь в условиях делового партнерства преподавателя и
студента.
Изложение основного материала. Главной задачей
высшей школы является подготовка специалиста,
обладающего не только определенными знаниями и
умениями,
но
и
умеющего
в
дальнейшем
самостоятельно
пополнять
и
развивать
их,
совершенствуя свое профессиональное мастерство.
К.Д. Ушинский
считал
самостоятельную
деятельность
студентов,
выполнение
ими
самостоятельных
работ
«единственно
прочным
основанием всякого плодовитого учения».
Организация самостоятельной работы студентов
поднимает целый ряд вопросов, относящихся к
готовности самого студента как субъекта этой формы
деятельности к ее осуществлению.
Самостоятельная работа наиболее точно определена
И.А. Зимней: «Самостоятельная работа представляется
как целенаправленная, внутренне мотивированная,
структурированная самим объектом в совокупности
выполняемых действий и корригируемая им по процессу
и результату деятельности. Ее выполнение требует
достаточно
высокого
уровня
самосознания,
рефлективности,
самодисциплины,
личной
ответственности,
доставляет
объекту
обучения
удовлетворение как процесс самосовершенствования и
самопознания» [2, с.3].

К основным способам оптимизации процесса
преподавания относятся:
-комплексное
планирование
задач
обучения,
воспитания и развития;
– конкретизация их с учетом особенностей
студентов;
– выбор оптимальной последовательности этапов
урока;
– обоснованный выбор методов, форм, и средств
обучения;
– дифференцированный подход к студентам;
–определение оптимального объема и сложности
домашнего задания;
– комплексный
анализ
результатов
учебновоспитательного процесса.
Развитие
исследований
по
проблемам
самостоятельной работы
студентов
привело к
выделению двух направлений в исследовании процесса
самостоятельной деятельности:
1. «дидактико-методического,
составляющего
экспериментальное исследование средств организации
самостоятельной работы в системе занятия,
2. психолого-дидактического,
включающего
исследование механизма самостоятельной деятельности
в учебном процессе» [3, с. 136].
Эффективность самостоятельной работы студента
обусловливается рядом факторов, среди которых
важнейшими являются:
- готовность студента к самостоятельной работе;
– оптимальная организация самостоятельной работы
и коррекция ее преподавателем.
Готовность студента к самостоятельной работе
определяется:
– наличием мотивации к овладению иностранным
языком;
– сформировавшимися навыками самостоятельной
работы в области чтения, говорения, аудирования,
письма;
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– владением навыками работы со справочной
литературой, словарями и умением работать с
техническими средствами обучения (ТСО).
Эффективная организация самостоятельной работы
студентов со стороны преподавателя подразумевает
соответственно:
– индивидуальный учет, формирование мотивации
изучения студентом иностранного языка;
– целенаправленную деятельность по развитию у
студентов навыков самостоятельной работы в области
чтения, говорения, аудирования, письма;
– целенаправленную деятельность по развитию у
обучаемых навыков работы со словарями и справочной
литературой;
– обучение студентов работе с ТСО.
Выводы. Таким
образом,
целью
СРС
по
иностранному языку в неязыковом вузе является
формирование навыков работы с иноязычными
профессионально-ориентированными
источниками
информации (чтение, перевод, переосмысление информации, ее оценка и последующее использование), а
также формирование навыков устной речи (говорение и
аудирование).
В целостной структуре учебного процесса предмет
обучения приобретает двусторонность:
1. для преподавателя это научение, т.е. организация и
взаимодействие со студентом в рамках того содержания,
которое предопределяется общими целями образования;
2. для студента - это учение, т.е. действия,
выполняемые им при работе с учебным материалом,
подлежащим
усвоению,
и
взаимодействие
с
преподавателем.
Понятие «самостоятельная работа» как процесс,
характеризуется наличием в нем трех звеньев:
– выделение цели деятельности
– определение предмета деятельности
– выбор средств деятельности
В этом процессе самостоятельная работа как
средство организации учебного или научного познания
учащегося выступает в своем двуедином качестве.
Самостоятельная
деятельность
студента
индивидуальное познание. Оно базируется на трех видах
деятельности обучаемого.
Основными
критериями
самостоятельной
деятельности являются:
– соответствие содержания процесса обучения
непосредственной цели познавательных действий,
выполняемых студентом;
– соотнесенность
содержания
с
мотивом
совершаемого студентом процесса.
Таким образом, самостоятельная работа это такая
форма обучения, которая:
– в каждой конкретной ситуации усвоения
соответствует конкретной дидактической цели и задаче;
– формирует у студента на каждом этапе его
движения от незнания к знанию необходимый объем и
уровень знаний, навыков и умений для решения
конкретных задач и соответствующего продвижения от
низших к высшим уровням мыслительной деятельности;
– вырабатывает
у
студента
психологическую
установку
на
самостоятельное
систематическое
пополнение своих знаний.

Сущность самостоятельной работы определяется
особенностями познавательных задач, воплощенных в
конкретное
содержание
типов
самостоятельно
выполняемых студентом заданий.
Задания для СРС должны дифференцироваться.
Студенты
выполняют
упражнения,
«которые
направлены на развитие всех видов речевой
деятельности: чтения, аудирования, письма, разговорной
речи. Преподаватель предъявляет студентам задание и
показывает, как его делать» [4, с.5]. Тренировочные
задания направлены на выполнение по образцу.
На поздних этапах обучения доминируют поисковые
задания творческого характера (рефераты, проекты,
индивидуальные творческие задания, составление
глоссариев, подготовка к написанию научных статей),
которые выполняются студентами самостоятельно.
Задания должны быть разграничены по темам, их
объем должен быть определен часами, отведенными в
учебной программе, задания должны быть четко
сформулированы.
Очень важной является деятельность преподавателя,
направленная на оказание помощи студентам в
практических советах и рекомендациях по организации
и содержанию самостоятельной работы, которые
позволят студентам успешно продвинуться в овладении
иностранным языком.
Эволюция взглядов на язык затронула все основные
аспекты его изучения: лингвистический, социальный,
психологический,
методический.
Изменению
подверглись не только лингвофилософские воззрения на
сущность языка, но и философские взгляды на самого
человека. Он реально становится тем, ради кого, то есть
субъектом образовательной системы, главным звеном,
вокруг которого возводится все «архитектурное
сооружение» [5, с.6].
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INDEPENDENT WORK IN A FOREIGN LANGUAGE IS AN IMPORTANT FORM OF
TEACHING IN NON-LINGUISTIC UNIVERSITY
This paper addresses the problem of the organization of independent work of students in non-linguistic high school.
Independent work is the most important form of learning in higher education. A lot of students have difficulties in the
organization of independent work. There are two ways the process of – reproductive and productive (creative). The tasks of
higher education - focusing the training, increased motivation, the use of modern teaching methods. The self studying work is
the highest form of learning activity.
This article deals with the problem of organization self-supporting student’s work at Technical University.
Keywords: Organization, self-supporting students work, teacher, aim; student, knowledge, skills, motivation, modern
methods of teaching, teaching tasks.
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МОДИФІКАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ІНЖЕНЕРІВ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИВЧЕННЯ
МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
В статті розглянуто поняття моделювання взагалі та математичного моделювання, взаємозв’язок
між математичною підготовкою майбутніх інженерів та знанням предметної області при вивченні
математичного моделювання, організацію викладання математичних дисциплін у зв’язку з подальшим
навчанням математичного моделювання. Розглянуто доцільність організації вивчення основ
обчислювальних методів та комп’ютерного практикуму в межах вивчення дисципліни «Вища
математика» з подальшим застосуванням отриманих знань при вивченні дисципліни «Математичне
моделювання та оптимізація об’єктів хімічної промисловості».
Ключові слова: математична підготовка, моделювання, модель, математичне моделювання,
оптимізація.
Постановка
проблеми:
Мета
математичної
підготовки, як вказується в освітньо-професійних
програмах вищої освіти для інженерних спеціальностей
–навчити студента складати математичні моделі
процесів i конструкцій, пов'язаних з подальшою
діяльністю фахівців, розв’язувати задачі моделювання,
інтерпретувати та оптимізувати отримані результати.
Необхідно модифікувати зміст математичної підготовку
студентів таким чином, щоб створити підґрунтя для
якісного вивчення професійно-орієнтованих дисциплін,
зокрема «Математичне моделювання та оптимізація
об’єктів хімічної промисловості».
Мета роботи проаналізувати сутність моделювання
та математичного моделювання зокрема, сформулювати
концепцію модифікації змісту дисципліни «Вища
математика» для студентів технічних ВНЗ, цілі навчання
математики студентів нематематичних спеціальностей
для подальшого вивчення дисципліни «Математичне
моделювання та оптимізація об’єктів хімічної
промисловості».
Виклад
основного
матеріалу.
За
останні
десятиріччя
в
зв’язку
з
бурним
розвитком
інформаційних технологій застосування математики в
науці та техніці значно збільшилося. Ефективність
застосування математики залежить як від специфіки
предметної
області,
ступені
її
теоретичної
обґрунтованості, так і від досконалості самого
математичного апарату, який дозволяє відобразити все
більш
складні
властивості
та
закономірності
різноманітних явищ, що вивчає та чи інша предметна
область. Тоді, коли досить чітко сформульовано основні
положення, що стосуються специфіки предметної
області, математика стає міцним засобом її розвитку.
Галілео Галілей говорив, що «Той, хто хоче
розв’язувати питання природничих наук без допомоги
математики, ставить задачу, яка не може бути
розв’язана. Слід виміряти те, що може бути виміряне, та
зробити вимірним те, що не є таким.». Оскільки, згідно

Галілею, «книгу Всесвіту написано мовою математики»,
то вона доступна розумінню того, хто знає мову
математики.
Математичні методи слід застосовувати розумно,
після ретельного вивчення досліджуваного явища
засобами та методами предметної області. Альберт
Ейнштейн підкреслював, що «найблискучіша логічна
математична теорія не дає сама по собі ніякої гарантії
істини і не може мати ніякого сенсу, якщо вона не
перевірена найбільш точними спостереженнями,
можливими в науці про природу». Абстрактні формули
та математичний апарат не повинні заступати реальний
зміст досліджуваних процесів.
Практично в кожній науці на певному етапі її
розвитку розпочинається процес її математизації.
Особливо яскраво це проявилось у розвитку
природничих та технічних наук (наприклад, теоретична
фізика). Останнім часом математика проникає в
соціально-гуманітарні науки - економіку, історію,
соціологію, психологію. Наприклад, з’явилась наукова
дисципліна (кліометрія), в якій при вивченні історії
застосовують математичні методи.
Успіх математизації та комп’ютеризації в багатьом
пов’язані з вдосконаленням змісту самої математики, з
якісними змінами в ній. Сучасна математика
розвивається досить бурно, в ній з’являються нові
поняття, ідеї, методи, об’єкти дослідження і т.д. [1, с.59].
Одним з основних інструментів матемізації науковотехнічного прогресу стає математичне моделювання.
Його сутність та головна перевага складається з заміни
об’єкта (явища), яке вивчають, відповідною математичною моделлю та її вивчення за допомогою
математики та обчислювальної техніки.
Моделювання (англ. scientific modelling, simulation,
нім. Modellieren n, Modellierung f, Simulation f, рос.
моделирование) – це метод дослідження явищ і процесів,
що ґрунтується на заміні конкретного об'єкта
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досліджень (оригіналу) іншим, подібним до нього
(моделлю).
Моделювання в широкому сенсі це особливий
пізнавальний
процес,
метод
теоретичного
та
практичного опосередкованого пізнання, коли суб'єкт
замість безпосереднього об'єкта пізнання вибирає чи
створює схожий із ним допоміжний об'єкт-замісник
(модель), досліджує його, а здобуту інформацію
переносить на реальний предмет вивчення.
Моделювання це процес створення та дослідження
моделі, а модель засіб, форма наукового пізнання.
Практична цінність математичної моделі у тому, що
в результаті її вивчення можна зробити висновки, які
стосуються реального об’єкта (явища). Сила математики
у тому, що вона надає предметним областям науки
адекватний апарат для опису всіляких фактів та явищ,
будь то фізика, астрономія, хімія, біологія, економіка,
соціологія, лінгвістика і т.і.
Математична
модель
реального
явища
це
математична структура, об’єкти якої трактуються як
ідеалізовані реальні поняття, а абстрактні відносини між
цими об’єктами як конкретні зв’язки між елементами у
дійсності. Така модель дозволяє скласти компактне та
легко осяжне зведення відомих нам властивостей
досліджуваних понять, яка дає можливість вичерпно їх
аналізувати та навіть пророкувати результати майбутніх
спостережень. Складність математичного моделювання
полягає не у вивченні та побудові необхідної
математики, а у вмінні бачити, де та яким чином я
математика може бути використана.
Математична модель це модель, яка створена з
застосуванням математичних концепцій, таких , як
функції та системи рівнянь (але не лише вони). Також,
як і при створенні будь-якої іншої моделі, створення
математичної моделі має на увазі перехід від реального
світу до світу абстрактних математичних концепцій, в
яких і будують модель. Надалі ми «розв’язуємо» модель,
тобто проводимо її дослідження у «чистому» світі
математичних абстракцій. Та, наприкінці, ми знову
повертаємося до реального світу і приносимо з собою
вирішення
деякої
математичної
задачі,
яке
перекладається в корисне твердження, що відноситься
до реальної проблеми реального світу.
Математичним
базисом
моделювання
є
обчислювальні методи різної природи. Існує багато
прикладів дуже простої математики, яка дає розв’язання
дуже складних проблем, хоча в цілому складність
проблеми та складність необхідної математики
порівняна. Будь-яка модель (включно й фізичні моделі)
може бути визначена як спрощене подання певних
аспектів реальної системи.
Відзначимо ще раз важливу властивість будь-якого
моделювання, в тому числі і математичного: відправною
та кінцевою точкою завжди є реальний світ.
Не слід думати, що для конкретної проблеми з
реального світу є лише одна «вірна» модель. Для однієї
й той самої системи можуть бути побудовані різні
моделі, які описують її різними мовами з різними
ступенями точності. Зазначимо, що математика має
унікальну властивість одними й тими ж моделями
описувати абсолютно різні реальні системи. Знаменитий
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фізик Юджин Вігнер, заворожений блиском математики,
дав такий заголовок одній зі своїх статей «Незбагненна
ефективність математики в природничих науках» [2, с.163].
В деякому сенсі одні моделі можуть бути «кращі» за
інші. Зазвичай це означає або простоту та зручність
використання, або більш високу точність передбачення.
Зазвичай успіх моделі залежить від того, наскільки вона
точна та легка в використанні. Зазначимо, що поняття
«легкості»
суттєво
залежить
від
розвитку
обчислювальної техніки. Будь-які моделі мають
обмежену область застосування та не можуть бути
застосованими за межами цієї області. Класичним
прикладом може бути механіка Ньютона, яка може бути
використана при швидкостях багато менших, ніж
швидкість світла.
Однією специфічною особливістю математичного
моделювання є колективність. Як правило, створення та
дослідження математичної моделі плід колективної
творчості. Найбільш чітко це проявляється у
промисловості, де практично завжди працює команда,
яка складається з інженерів, економістів, математиків,
програмістів, тощо. Колективний дух моделювання
треба закладати з самого початку.
Для
досягнення
успіхів
в
математичному
моделюванні велике значення мають такі якості, як
ясний розум, логічне мислення, інтуїтивне відчуття
порядку величин, здатність до спілкування та прагнення
розв'язати задачу.
Основний підхід, якого ми додержуємося при
викладанні математичного моделювання: виходити з
фізичної , хімічної або економічної моделі, а не з
математичного методу або алгоритму. Спочатку
будуємо модель мовою предметної області, а після вже
будуємо математичну модель.
Наведемо слова Артуро Розенблюта і Норберта
Вінера з приводу отримання найкращої моделі:
«Найкращою моделлю кота є інший кіт, а ще краще то
самий кіт». По суті це означає, що «повна» модель
тотожна оригіналу, тим самим зникає сенс моделювання.
Комп’ютер не звільняє від обов'язку творчо мислити,
володіти математичним апаратом та програмувати. Не
має сенсу натаскування студентів на роботу з
математичними
пакетами
без
розуміння
суті,
взаємозв’язків, можливостей та обмежень, реалізації
застосованих методів.
Викладання математичного моделювання у інженерів
різних напрямів має свої особливості, пов’язані з
особливостями
самої
предметної
області,
міждисциплінарними
зв’язками,
різноманітністю
процесів у часі та просторі. Різноманітність процесів не
дозволяє, як правило, отримати необхідні результати у
рамках однієї моделі. Виходом в цьому випадку є
спрощення моделі або побудова послідовності моделей,
в якій вихідні дані попередньої моделі можуть бути
застосовані у якості вхідних даних наступної моделі.
Наприклад, при комп’ютерному моделюванні
важливим є вибір способу математичного опису
системи, що моделюють. Як правило це вибір з багатьох
варіантів і залежить від різних, у тому числі й
суб’єктивних факторів. Розглянемо динамічні системи
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автоматичного регулювання, для математичного опису
яких застосовують диференціальні рівняння. Ці рівняння
можуть бути:
 складені безпосередньо по елементах системи;
 складені по передатних функціях;
 засновані на поняттях простору станів (пряме
програмування).
Вибір форми диференціальних рівнянь визначається,
по-перше, тим, що без глибокого розуміння фізичних
процесів, що мають місце у модельованому об’єкті, а
також розуміння процедури його математизації, важко
здійснити ефективне проектування. По-друге, необхідно
враховувати етап реалізації. Отримання диференційного
рівняння є математичним описом фізичного процесу й
придатне для побудови цифрової моделі. Воно повністю
відображає фізичну сутність об’єкта. В подальшому
необхідно обрати шляхи розв’язання отриманої моделі,
критерії оцінки її оптимальності.
Все це накладає певний відбиток на вимоги до
математичної підготовки майбутніх інженерів. Ми
переконані, що зміст дисципліни «Вища математика»
має бути модифіковано таким чином, щоб більше уваги
приділити визначенню основних понять та розв’язанню
типових задач, вивченню обчислювальних методів та їх
реалізації на ЕОМ. Докладніше про наше бачення
реорганізації математичної підготовки майбутніх
інженерів у вищому технічному навчальному закладі ми
говорили раніше [3, с.129].
Висновки: В теперішньому світі однією з
особливостей вищої освіти є забезпечення зв'язку змісту
вищої освіти з реальними вимогами роботодавців.
Сучасний інженер повинен мати гнучке мислення,
вміння швидко адаптуватися до економічних та
технологічних
змін.
Основна
відмінність
конкурентоздатного фахівця будь-якої галузі це постійне
професійне
самовдосконалення
та
неперервна
самоосвіта. Реалізація цих завдань потребує суттєвих
змін в організації навчання в цілому та математичних
дисциплін зокрема. Оскільки зміст дисциплін не може
бути а ні змінено, а ні зменшено, постає питання його
модернізації, тобто чітке визначення співвідношення
теоретичного матеріалу та практичного, доповнення
змісту дисципліни деякими важливими питаннями
прикладного характеру, розширення кола засобів
навчання, поліпшення очікуваних результатів навчання,
удосконалення засобів діагностики якості освіти. Щодо
математичного моделювання, необхідно пам’ятати:

 побудова
математичної
моделі
завжди
розпочинається з побудови моделі мовою предметної
області;
 математичне моделювання полягає в прикладанні
математичних знань для отримання відповіді на питання,
які поставила реальність;
 моделі можуть бути застосовані для дуже
широкого спектру задач, багато з яких постають у перший
момент зовсім не математичними за своєю природою;
 в математичному моделюванні немає жорстких
правил, законів і не існує єдиних правильних відповідей;
 навчитися
моделюванню
можна
шляхом
моделювання;
 математичне моделювання це колективний
творчий процес спеціалістів предметної галузі та
математиків.
Щодо модифікації змісту вищої математики, необхідно
удосконалити фундаментальної підготовки студентів з
математики шляхом:
 підсилення ролі чисельних методів і їх реалізації
на ЕОМ;
 орієнтування
на
навчання
використанню
математичних методів під час розв’язання прикладних
задач;
 оволодіння
студентами
достатнім
запасом
математичних знань, аналітичними і чисельними методами
розв’язання задач прикладного змісту;
 реалізацією на ЕОМ прикладних задач за
допомогою відповідних програмних математичних пакетів,
 оволодіння студентами методами моделювання
практичних інженерних задач.
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MODIFICATION OF THE MATHEMATICAL TRAINING OF FUTURE ENGINEERS FOR FURTHER STUDY
OF MATHEMATICAL MODELING
The article considers the concept of modeling in general and mathematical modeling, the relationship between mathematical
training of future engineers and domain knowledge in the study of mathematical modeling, the organization of teaching mathematics
in connection with the further study of mathematical modeling.
We consider the expediency of organizing learning the basics of computational methods and computer workshop within the
confines of the discipline «Higher Mathematics» with the future using of acquired knowledge in the study of the subject
«Mathematical modeling and optimization of objects of the chemical industry».
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КЛАССИФИКАЦИИ МЕТОДИК
РАССЛЕДОВАНИЯ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ
Классификация методик расследования массовых беспорядков полностью основывается на
закономерности классификации частных криминалистических методик. В статье анализируются
теоретические подходы разных авторов о классификации системы частных криминалистических
методик. На этой основе представляется, что отсутствие единой классификационной системы
методики расследования массовых беспорядков отрицательно влияет на развитие криминалистических
рекомендаций по организации и осуществлению расследования отдельных видов данной категории
преступлений. Автор отмечает необходимость построение единой системы классификации методик
расследования массовых беспорядков.
Ключевые слова: классификация, система, расследование, криминалистика, методика, массовые
беспорядки, рекомендация.
Постаноака
проблемы.
Помимо
своего
гносеологического значения как одного из средств
познания, криминалистические классификации являются
одним из средств практической деятельности,
разрабатываемых
специально
для
борьбы
с
преступностью [1]. Данное положение полностью относится и к классификации частных криминалистических
методик в целом и методик расследования массовых
беспорядков.
Исследуя проблемы классификаций частных
криминалистических методик, А.В. Шмонин пришел к
следующим выводам:
I. Независимо от предлагаемых классификационных
систем криминалистических методик все авторы
единодушны в том, что:
1. При построении классификаций криминалистических методик необходимо учитывать уголовноправовую классификацию;
2. Классификация криминалистических методик
должна корреспондироваться с криминалистической
классификацией преступлений, которая, в свою очередь,
имеет разные основания (объект преступления, предмет
и/или средство преступления, субъект преступления
(личность преступника) и т.п.), определяемые уголовноправовой характеристикой, предметом доказывания и
иными характеристиками таких преступлений;
3. Современное
представление
о
системе
классификации криминалистических методик связано с
пониманием необходимости включения в такие системы
методик, которые комплексируются по разным
основаниям и объединяют несколько различных групп
методик расследования преступлений. Несмотря на то,
что представители криминалистической науки не дают
исчерпывающего ответа на вопрос о четких, строгих
критериях разграничения между групповыми или
общими методиками расследования укрупненных групп

преступлений (групповыми методиками), и методиками расследования отдельных видов преступлений
(видовыми или частными методиками), тем не менее,
исключительно значимым представляется сам подход к
дифференциации в особый класс методик расследования
укрупненных групп преступлений, выделяемых по
различным основаниям.
II. Наличие общих подходов при построении
классификационных
систем
криминалистических
методик, тем не менее, не разрешает проблему
построения таких систем вследствие следующих
причин:
1. Систематические
попытки
обосновать
существование
общей
(универсальной,
базовой)
методики расследования, являющейся элементом
классификационных
систем
частных
криминалистических методик либо криминалистических
методик, как второй части заключительного раздела
науки криминалистики.
2. Использование
разного
терминологического
аппарата при определении классификационных групп
криминалистических методик. Зачастую авторы говорят
об одном и том же, но дают разные названия, что,
безусловно, не может считаться приемлемым;
3. Классификационные системы построены без
четких и конкретных критериев, в том числе не
определены степени общности классификационных
групп;
4. Предлагаемые классификации нередко лишены
системы (диалектической взаимосвязи целого и его
частей). При этом такие классификации либо
1) являются простым перечислением тех или иных
разновидностей криминалистических методик, либо 2) в
них имеются «пробелы» (системы не охватывают всех
разновидностей криминалистических методик) или
«нахлесты» (одна разновидность криминалистической
методики частично пересекается с другой, т.е. одну и ту
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же методику можно отнести к двум или более
классификационным группам одного уровня);
5. В
классификационные
системы
частных
криминалистических
методик
включаются
классификации криминалистических рекомендаций, что
не может быть признано приемлемым;
6. Отсутствуют,
как
правило,
попытки
классифицировать комплексные методики расследования преступлений [2].
Таким образом, обобщение перечисленных факторов
позволяет предпологать, что в науке криминалистике
отсутствует единая, полная, непротиворечивая и научнообоснованная классификационная система криминалистических методик, что имеет ряд отрицательных
последствий, а именно, не дает возможность:
1) системно исследовать проблемы криминалистических
методик; 2) разрабатывать конкретные методики расследования преступлений; 3) наиболее эффективно и
целенаправленно применять имеющиеся (разработанные) методики в практической деятельности органов
расследования.
Отсутствие единой классификационной системы
методик расследования массовых беспорядков, не может
не сказаться на развитии криминалистических
рекомендаций по организации и осуществлению
расследования отдельных видов данной категории
преступлений. Данное обстоятельство предопределяет
систематизацию
указанных
частных
криминалистических методик (приведение данных методик в
классификационную
систему,
представляющую
целостное структурное образование, выстроенную в
определенном логическом порядке), которая бы стройно
и органично включалась бы в единую классификацию
всех методик расследования преступлений.
Развитие представления о классификации частных
криминалистических методик неразрывно связано с
уголовно-правовой
наукой,
которая
наложила
определенный отпечаток на ее понятийный аппарат,
теоретические концепции, проблемы и пути их решения.
С одной стороны, несомненно, ориентация на уголовное
законодательство, принципы уголовного права принесли
немалую пользу, особенно на этапе становления
методики расследования как отрасли криминалистической науки. С другой стороны, механическое
перенесение положений указанной науки сыграло роль
сдерживающего фактора развития частных криминалистических методик.
Представляется, что отдельные уголовно-правовые
признаки состава преступления не во всех случаях
оказывают влияние на направление предварительного
расследования, а значит и на формирование
соответствующей частной криминалистической методики.
Кроме того, существует мнение, что в основе
классификации частных криминалистических методик
помимо уголовно-правовых и криминалистических
критериев могут находиться и другие критерии [3]. В
настоящем исследовании мы будем исходить из данного
положения.

В юридической литературе можно обнаружить
классификацию массовых беспорядков по следующим
основаниям:
1. По причинам возникновения: а) политические,
б) экономические,
в) социальные,
г) этнические,
е) религиозные,
ж) экологические,
з) по
причине
неправомерных действий работников пoлиции;
2. По характеру: а) общего характера (выражаются в
погромах учреждений, магазинов, киосков и т.д.,
поджогах
и
других
подобных
действиях),
б) особенного характера (выражаются в погромах
квартир граждан);
3. По
тяжести
наступивших
последствий:
а) повлекшие смерть людей, б) с телесными
повреждениями различной тяжести, в) с причинением
значительного материального ущерба;
4. По месту возникновения: а) в населенных пунктах,
б) в исправительных учреждениях;
5. По
продолжительности:
а) длительные,
б) эпизодические;
6. По числу участников: а) до 100 чел, б) до 1000
чел, в) до 10000 чел, г) более 10000 чел [4].
Кроме того, рассматривая массовые беспорядки как
социальный конфликт, они могут дифференцироваться
на: массовые беспорядки на межклассовой основе,
массовые беспорядки на межнациональной основе,
массовые беспорядки на межгрупповой основе, массовые беспорядки на основе конфликта администрации
и трудового коллектива, массовые беспорядки на основе
конфликта между населением и органами власти.
Как было отмечено, особенностью массовых
беспорядков может быть следующая тенденция:
возникнув на основе одного социального конфликта, они
могут превратиться в другой, и наоборот.
Представляется, что данные классификационные
системы можно взять за основание при построении
классификационной системы методик расследования
массовых беспорядков. Между тем заметим, что
методики расследования массовых беспорядков могут
обнимать две и более классификационные системы
таких преступных деяний. В связи с этим представляется
оправданным построить единую систему классификаций
методик расследования массовых беспорядков, которая
учитывала бы отмеченное обстоятельство («систему
систем»).
Заметим,
что
очевидность
необходимости
построения «системы систем» назрела давно, что было
отмечено в работах А.В. Шмонина. Им была разработана
единая непротиворечивая система классификаций
частных
криминалистических
методик,
которая
одновременно отвечает следующим критериям. Вопервых,
данная
система
содержит
частные
криминалистические методики, дифференцированные
по разным основаниям. Во-вторых, она предусматривает
все многообразие сочетания оснований классификационных систем частных криминалистических методик.
В-третьих, предложенная система классификаций
включает как традиционные (именуемые «простыми»)
методики расследования отдельных видов (групп)
преступлений,
так
и
комплексные
методики
расследования двух и более видов (групп) преступлений.
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Выводы. Таким образом, методики расследования
массовых беспорядков в предлагаемой системе
классификаций относятся на уровень первого блока к
«простым», монообъектным частным криминалистическим методикам, так как представляют собой
криминалистические рекомендации по организации и
осуществлению расследования преступлений с единым
непосредственным объектом посягательства.
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ТHE SCIENTIFIC GROUNDS OF THE CLASSIFICATION
OF MASS DISORDERS INVESTIGATION METHODS
Classification of the methods of investigation of mass disorders entirely based on regularity of classification of private
forensic methodology. The article analyzes the theoretical approaches of different authors on the classification system of
private forensic methodology. On this basis, it appears that the lack of a uniform classification system of mass disorders
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Problem setting. Recently in Ukraine there has begun
European integration, which provides transition to the
constitutional, democratic and social state, in which much
attention is paid to human rights, in particular his lives and
safety ensuring. State Emergency Service of Ukraine (further
SES of Ukraine) has been created and functions exactly for
performance of this purpose. Therefore productivity and
efficiency of functioning of all service, in most cases,
depends on people who work in SES of Ukraine, and their
professional competence - from quality of their preparation.
Recent research and publications analysis. Such
scientists as N. Ya. Vovchasta, S. N. Dombrovskaya,
Ya. B. Zory, M. I. Kusy, M. I. Omelchenko, S. A. Osipenko,
A.V. Podgayny, S. P. Poteryayko, A. V. Romin,
V.P. Sadkovoy, V. A. Tishchenko, V.A. Shoyko, etc. were
engaged in research of processes of civil protection
specialists’ training. It is necessary to notice that not enough
attention is paid to the complex mechanism in their scientific
works by results of observation of their scientific researches
concerning this perspective.
The paper aim is the analysis of features of formation of
the public administration complex mechanism of the civil
protection service specialists’ training.
The paper main body. The system of civil protection
service specialists’ training includes many aspects, such as a
standard-legal basis of preparation and competence of the
faculty, organizational structure of all system in general,
financial provision and others. Therefore it isn't enough to
research legal, organizational and financial-economic
mechanisms separately for improvement of all system as all
of them are interconnected among themselves and give
effective result, which is necessary for public administration
system improvement in the sphere of civil protection service
specialists’ training in general, only in a case of their
complex application. Proceeding from it, it is expedient to
research the complex mechanism of public administration of
civil protection service specialists’ training consisting of
legal, organizational and financial-economic components,
which constantly are in unity and interrelation.
The legal component of the complex mechanism of
public administration of civil protection service specialists’
training consists in executive and administrative activity of
system of subjects, who were urged to coordinate the activity
of all links of SES of Ukraine, in particular educational

institutions of protection system on the basis of laws and
other normative-legal acts. The legal mechanism complex
mechanism of public administration of civil protection
service specialists’ training provides regulation of legal
relationship between subjects of educational activity within
current standard-legal base and formation of new one.
Examples of legal mechanism realization are the following:
regulation of activity of higher educational institutions with
specific conditions of training by licensing of their activity
for the purpose of ensuring of appropriate quality of civil
protection service specialists’ training; creation of favorable
conditions for formation of modern material and technical
resources base and also for formation of qualitative structure
of the research and educational personnel in institutions of
Ukrainian SES system; tax stimulation of higher education
institution activity; creation of the corresponding standardlegal base in system of civil protection service specialists’
training etc [1.a.i.1].
The subsystem of legal methods defines and regulates the
legal space of the higher education and its subjects’ activity
by laws. It is known that the educational state policy is
purposeful activities of government bodies for ensuring of
everyone’s right of for education. It is reached thanks to
ensuring of educational system functioning and development
of the relation in the sphere of higher education as object of
public administration of nation-wide level. The state realizes
the following functions.
1. Target – consists in definition of the purposes,
priorities and main directions of higher education sphere
development.
2. Stimulating – provides formation of regulators of
higher education institutions activity influence of and
stimulates processes in the direction wished for the state and
society.
3. Standard (regulating) – defines certain rules by laws,
acts and standards, and also carries out monitoring and gives
an assessment of their embodiment to practical activities.
4. Correcting – allows to make certain amendments to
basic regulating documents concerning organization of
educational services providing and financial resources
distribution according to quantity of higher educational
institutions and their infrastructures.
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5. Social – provides social protection and social
guarantees from the state to all sectors of society concerning
opportunity to provide and receive higher education.
6. Controlling – provides the state supervision and
control over observance of precepts of law and standards’
implementation and performance [1.a.i.2].
The process of interaction of subject and object of public
administration of civil protection service specialists’ training
is the basis of organizational component, in which
authorities (Supreme Soviet, President and the Cabinet of
Ministers) are the subject of public administration of civil
protection service specialists’ training. They directly or
indirectly carry out functions of planning, organization,
motivation and control in volumes corresponding to object’s
subordination degree and its form of ownership. Object of
public administration in this case are research and
educational institutions which carry out training of future
workers of SES of Ukraine [1.a.i.3].
The question what components do public administration
organizational mechanism includes exactly is disputable.
Scientist A. A. Trush considers that this mechanism includes
a set various on their nature concrete processes and actions,
which cause formation and improvement of interrelations
between components in administration mechanism and
provide the organization of regulation and management in
interests of government and also effective activity of the
state-administrative system [1.a.i.4]. That is he considers the
organizational mechanism as the tool for influence on stateadministrative system. Authors N. R. Nizhnik and
O.A. Mashkov, in turn, project this concept on managing
subjects and organization and claim that it is possible to refer
the set of all rules and norms which interact in organization,
and also all other processes which are carried out by
organization for achievement of main purpose of activity to
the organizational mechanism [1.a.i.4]. A. Fedorchak has
generalized definitions of components of this mechanism in
his treatment, having specified that this mechanism includes
objects, subjects of public administration, their purpose,
tasks, functions, methods of management and organizational
structures, and also results of their functioning [1.a.i.6].
If to summarize opinions of scientists, it is possible to
consider as components of any mechanism, including
organizational, the following ones: purposes, elements of
object, their communication, influence methods, resources,
institutions and bodies (subject), principles, structure of
bodies, information, technical means, that is all that makes
administration system. Some definitions stated above and
also its purposeful action in the direction of public, group
and personal interests’ coordination specify on the proximity
to administration system. It is about functioning of
administration system in a broad sense – a set of subject and
object almost in all treatments which were analyzed.
N.M. Meltyukhova in her monograph considers that
interpretation of the concept "mechanism" is very close to
the concept "technology" recognizing that it includes subject
of activity, purpose, means (levers, incentives, laws,
restrictions), conditions (resources, social and institutional
capacity), sequence of actions, objects of influence,
principles and regularities. The scientist considers that their
content is almost identical, but they concern administrative
actions of various complexity levels. For rather simple
processes of N.M. Meltyukhova advises to use the concept
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"technology" (information processing, personnel training,
planning, organization, motivation, etc.), for more difficult
and large-scale processes it is necessary to use concept
"mechanism" (interactions of public authorities and local
governments, realization of economic or social functions by
the state, coordination of the state and local interests, etc.).
Proceeding from it, the scientist considers the administration
mechanism of management as set of certain technological
processes, which can also be various on the level of actions’
specification. The scientist pays much attention to the
relations with consumers of services in realization of state
and administrative functions: “communication of public
administration subject with services’ users has to be not only
through the branch enterprises and institutions, and directly
that the last protect first of all own corporate interests, which
not always coincide with consumers’ interests. During
organization function performance participation of
consumers, who will help to make this process more rational
and purposeful is expedient too. It concerns control function,
users can provide the most exact estimations of services’
quality”. N. M. Meltyukhova considers that such approach to
consideration of public administration subject and object
interaction is the basis for creation of effective mechanisms,
which functioning will provide productive development of
“State” system [1.a.i.71.a.i.7].
The sources of financing of actions in the sphere of civil
protection are the basis of financial-economic component.
Such sources are presented in the form of state and local
budget, funds of the organizations, reserve funds,
investments, credits, financial assets of charitable and other
public organizations are a basis for a financial and economic
component. This component also includes state programs
and purchases, state investments etc. The financial-economic
mechanism is one of the central mechanisms of realization
of state policy in the sphere of civil protection service
specialists’ training of Ukraine. Problems of civil protection
sphere financing of remain insufficiently investigated today
despite extreme and practical importance. Scientists open
essence of the financial-economic mechanism in domestic
and foreign literature differently. However, most of
scientists use this concept near other economic categories.
Therefore we consider expedient treatment of this definition
more detail through the substantial and structural analysis of
such concepts as economic mechanism, financial
mechanism, finance, financing, management. The term
“finance” is standard, most often it is treated as system of
economic relations between state, legal entities and
individuals, and also between the certain states, international
economic institutes and organizations on accumulation and
use of money on the basis of gross domestic product and
national income distribution and redistribution [1.a.i.8]. The
role and value of finance in the economic relations of society
depends on monetary relations, however financial
interrelations express not all monetary relations. Finance
differs from money as according to the contents, so on
functions which they carry out. The providing of financial
resources, which is necessary for enterprises, organizations,
and also various economic programs and types of economic
activity, buildings and objects, under construction is
understood as “financing” in science. Therefore today this
concept is gradually transformed to “financial security”.
Most of scientists, who consider that the word “providing” is
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necessary in such context, now operate with this category. In
Ukrainian the word “provide” means to deliver something in
necessary volume, to guarantee, to protect, to create
conditions for implementation of something, to protect
someone or something from danger, etc. [1.a.i.9]. The term
“providing” is treated as action or performance of something
that can serve as a guarantee of this or that process in the
field of public administration. Scientists indicate on concrete
qualitative aspect in such a case. So they mean set of tools,
conditions and actions which, in turn, guarantee normal
passing of administrative processes [1.a.i.10].
I. Zyatkovsky interprets the concept “financial security”
as system of sources and forms of financing of society social
and economic spheres development. He says that it is carried
out in three forms: self-financing, crediting, budgetary
appropriations. In turn, he defines self-financing as covering
of expenses due to own financial assets, which is the
defining form of financial security, though not the main one
on specific weight. Crediting as an effective form of
financial security, defines covering of part of expenses by
means of borrowed funds, which is carried out in forms of
the commercial and bank credits. The efficiency is provided
with installation of such principles of crediting, as
recoverability, urgency, price availability, material security.
Budgetary appropriations as a form of financial security are
provided at the expense of the centralized state fund
[1.a.i.11].
The approaches to definition of the “financial
mechanism” concept essence were substantially and widely
presented in work of I. Kolesov. The scientist has allocated
the following basic approaches, which are used for
formation and functioning of this mechanism.
System approach. It is based on the accounting of
quantity and quality of internal and the external
interconnected systems, dynamics of their change in time
and space, identification and use of integrated system
communications, which are the result of internal elements’
interaction.
Process approach. The basis of this approach is
development of continuous and consecutive actions of
financial management for realization of its basic functions
focused on achievement of goals of enterprise on the basis of
use of principles, functions and methods within financial
resources.
Integrated approach. It provides use of several
approaches providing the uniform operating cycle for all
levels of financial mechanism functioning at the same time.
Program and target approach. This approach assumes
formation of management influence through development
and implementation of target programs of enterprise’s
development for achievement of operational, tactical and
strategic purposes of its functioning.
Criteria approach. This approach assumes creation of
own estimated criteria for enterprise, its separate
organizations-participants and their special structural
divisions for the purpose of estimation and stimulation of
activity, and also system of joint criteria for financial
mechanism functioning.
Integrated approach. This approach includes all abovementioned approaches with the purpose of formation and
effective functioning of financial mechanism allowing
synthesizing these approaches in uniform model [1.a.i.12].

In our opinion, it is expedient to apply system approach
to definition of the term “financial and economic
management mechanism” as it allows investigation of
mechanism as complete set of elements and subsystems in
total and also relations and communications between them.
State and local budget, funds of organizations, reserve funds,
investments, credits, financial assets of charitable and other
public organizations are the sources of financing of actions
in the sphere of civil protection. A. Chubenko notes in the
monograph, that financial relations connected with providing
of civil protection system with monetary and material
resources exist only in the form of legal relationship, always
have integrity, systemacity and formal definiteness
connected with fact that they regulate accurately certain
communications, which appear between object and subjects.
The scientist specifies that on the one hand, the participants
of the specified legal relationship are subjects who represent
interests of the state in the sphere of public finances, in
particular Verkhovna Rada of Ukraine, the Cabinet of
Ministers of Ukraine, Ministry of Finance of Ukraine, State
Treasury Service of Ukraine, National Bank of Ukraine, etc.
and on the other side – the authorities, which are the part of
uniform state civil protection system and directly participate
in mobilization and use of financial resources of appropriate
authorities budgets [1.a.i.13]. In our case, higher educational
institutions of SES of Ukraine have the mediated relation to
Uniform state system of civil protection of Ukraine therefore
the main source of financing is the state budget of SES of
Ukraine. Financing of higher education institutions of SES
of Ukraine in full including persons of private and
commanding structure of civil protection service, as a part of
Ministry of Education and Science of Ukraine, isn't provided
by the current legislation [1.a.i.14].
V. Bakumenko in his education guidance inclines to an
integrated approach to legal regulation of activity in certain
spheres, branches or on nation-wide, regional and local
problems in the form of systems of interconnected and
complementary standard and legal documents forming the
integrated legal framework of this activity and which he
defined as problem-oriented standard-legal bases. The
reason of that standard-legal bases work today in various
problem-oriented fields of activity, as a rule, don't
correspond or only partially correspond to requirements of
public life owing to certain shortcomings, internal
contradictions and interaction of political, economic, social,
humanitarian, ecological and other factors.
Conclusions of the research. The complex mechanism
of public administration of civil protection service
specialists’ training has been formed. It is defined that
process of improvement of system of Ukrainian SES
specialists’ training of must contain legal, organizational and
financial-economic component, which constantly are in
unity and interrelation.
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В даній статті розглядається комплексний механізм державного управління підготовкою фахівців служби
цивільного захисту, який об’єднує в собі три складові, а саме: правову, організаційну та фінансово-економічну.
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EUROPEAN NEIGHBORHOOD POLICY AND ITS IMPACT ON
GEORGIA
EU-Georgia relations within the European Neighborhood policy are discussed in the article. The ENP is a key part
of the European Union's foreign policy. Through this policy the EU and Georgia try to achieve closest possible
political association and economic integration. This goal builds on common interests and values such as democracy,
rule of law, respect for human rights and social cohesion.
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The statement of the problem: Partnership with the
European Union is very important for Georgia. Through its
European Neighbourhood Policy (ENP), the EU works with
its southern and eastern neighbours to achieve closest
possible political association and economic integration. This
goal builds on common interests and values such as
democracy, rule of law, respect for human rights and social
cohesion. The ENP is a key part of the European Union's
foreign policy. As F. Schimmelfennig says conditionality
and socialization are the main mechanisms of EU impact
beyond the member states.
Georgia agreed with the EU an Association Agenda
demonstrating its commitment to democracy, human rights,
rule of law, good governance, market economy principles
and sustainable development. The EU supports the
achievement of these objectives.
The EU also supports the civil society which plays an
important role in bringing about deep and sustainable
democracy in partner countries.
The purpose of the article is to show EU-Georgia
relations in the context of the European Neighborhood
Policy as well as to describe impact of this policy on
development of social and political events in Georgia.
The statement of the main material: Through its
European Neighbourhood Policy (ENP), the EU works with
its southern and eastern neighbours to achieve closest
possible political association and greatest possible degree of
economic integration. This goal builds on common interests
and values such as democracy, the rule of law, respect for
human rights and social cohesion. The ENP is a key part of
the European Union's foreign policy.
The EU – Georgia Association Agreement is the
outcome of the EU's “European Neighbourhood Policy”
launched in 2004 with the objective to bring closer the
enlarged EU and its neighbours and to enhance prosperity,
stability and security of all concerned. It helped to build ties
in new areas of cooperation and encouraged Georgia’s
objective of further approximation with European economic
and social structures.

By launching the more advanced "Eastern Partnership" in
spring 2009 the EU stressed the importance of this region
and the privileged relationship it was offering to it.
The European Union appoints since July 2003 an EU
Special Representative for the South Caucasus. This
underpins the EU's commitment to actively contribute to the
peaceful resolution of conflicts and confidence-building
efforts in the South Caucasus, while reaffirming Georgia's
territorial integrity and sovereignty.
By signing the Association Agreement (AA) in June
2014, relations between the EU and Georgia were brought to
a qualitatively new stage. The Association Agreement with
its Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA)
foresees far reaching political and economic integration with
the EU by significantly deepening political and economic
ties. The EU and Georgia have also agreed an EU-Georgia
Association Agenda, which defines a set of priorities for the
period
2014-2016
for
implementation
of
the
AA/DCFTA [1].
The following common principles guide implementation
of the Association Agenda:
● Actions undertaken through the Association Agenda
should be implemented in the spirit of the overall objective
of political association and economic integration;
● Priorities of the Association Agenda complement the
responsibilities of the EU and Georgia to implement in full
the provisions of the EU-Georgia Association Agreement
once it enters into force;
● The Association Agenda should be implemented in full
respect of the principles of transparency, accountability and
inclusiveness;
● The Association Agenda involves an engagement from
both sides in its implementation;
● The Association Agenda aims to achieve tangible and
defined results through the progressive implementation of
practical measures;
● The Parties recognise the importance of supporting
agreed priorities through appropriate and sufficient political,
technical and financial means;
●Implementation of the Association Agenda will be
subject to annual reporting, monitoring and assessment.
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Progress will be reviewed including in the existing structures
under the Partnership and Cooperation Agreement or other
relevant Agreements. [2, p.1-2]
EU support is provided in the context of the overall
priorities for assistance in favour of Georgia, as outlined in
the ENI Single Support Framework (SSF) and in the multicountry programming under the European Neighbourhood
Instrument (ENI) as part of the overall funding available for
Georgia and in full respect of the relevant implementation
rules and procedures of EU external assistance.
The Association Agenda is applied for an initial period of
three years which may be extended by mutual agreement.
From the start of its application it replaced the ENP Action
Plan as the principal vehicle for monitoring Georgia’s
progress within the European Neighbourhood Policy. Civil
society is also encouraged to focus their monitoring
activities on the Association Agenda [2, p.2].
Political dialogue and cooperation towards reforms in the
framework of the Association Agenda seek to strengthen
respect for democratic principles, the rule of law and good
governance, human rights and fundamental freedoms,
including the rights of persons belonging to minorities as
enshrined in the core UN and Council of Europe
Conventions and related protocols. It aims to contribute to
consolidating domestic political reforms, in particular
through approximating with the EU acquis communautaire.
The EU Special Adviser on Constitutional and Legal reform
and Human Rights Thomas Hammarberg's report from
September 2013 "Georgia in Transition" and especially the
recommendations included therein are taken into account
when implementing reforms.
The dialogue and cooperation between the EU and
Georgia imply strengthening the stability, independence and
effectiveness of institutions guaranteeing democracy, the
rule of law and respect for human rights, in particular by:
● Ensuring democratic conduct of elections, addressing
any shortcomings in the legislative framework and election
administration as identified by the Inter-Agency Task Force
on Free and Fair Elections (IATF) and Organisation for
Security and Cooperation in Europe (OSCE) / Office for
Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)
including in view of the 2014 local elections;
● Ensuring that constitutional amendments, if
contemplated, are subject to comprehensive consultation
domestically and with the Council of Europe’s Venice
Commission to ensure that they stand the test of time;
● Improving the balance between flexibility and stability
of the constitution and strengthen the budgetary powers of
the Parliament in line with the opinion of the Venice
Commission No. 737/2013;
● Ensuring respect for the roles of the Prime Minister
and President under the constitution;
● Ensuring adequate checks and balances in the political
system as Georgia undergoes transition from semipresidential to parliamentary system. Continue to reinforce
the role of the Parliament and independence of judiciary;
● Pursuing implementation of the decentralization
strategy in compliance with the Council of Europe European
Charter of Local Self Government (CETS No.122); [2, p.23]
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Cooperation between the EU and Georgia on the
protection of human rights and fundamental freedoms
including as underlined in Thomas Hammarberg’s report
“Georgia in transition” include:
● Adoption of a comprehensive National Human Rights
Strategy and Action Plan; Pursuing in this strategy and
action plan specific recommendations of UN bodies, OSCE/
ODIHR, the Council of Europe / European Commission
against Racism and Intolerance (ECRI) and international
human rights organisations notably in implementing antidiscrimination policies, protecting minorities and private life
and ensuring freedom of religion;
● Adoption of a comprehensive anti-discrimination law,
as recommended by UN and Council of Europe monitoring
bodies in order to ensure effective protection against
discrimination;
● Acting towards signature, ratification and transposition
into national legislation of relevant UN and Council of
Europe instruments in fight against discrimination, including
taking into account the UN Convention on Statelessness and
the standing recommendations of the Council of Europe on
the European Charter for Regional or Minority Languages;
● Response to the conclusions and recommendations of
relevant Council of Europe bodies on compliance by
Georgia with the Framework Convention for the protection
of national minorities;
● Insurance of effective execution of judgments of the
European Court of Human Rights;
● Maintenance of effective pre- and non-judicial
mechanisms for both dispute settlement and protection of
human rights;
● Promoting and raising awareness on human rights and
anti-discrimination in the judiciary, law enforcement,
administration;
● Strengthening media pluralism, transparency and
independence in line with Council of Europe
recommendations;
● Supporting Civil Society Organisations (CSO) and
notably the representative social partners (trade-unions and
employers' organisations) as service providers and
watchdogs in areas prioritised by the EU-Georgia
Association Agreement (AA), including labour rights,
privacy, rights of minorities and other vulnerable groups and
media freedom. [2, p.5-6]
Dialogue and cooperation in the field of the Common
Foreign and Security Policy (CFSP) aim at gradual
convergence, including on the Common Security and
Defence Policy (CSDP) and address in particular security,
conflict prevention and crisis management issues, regional
stability, disarmament, non-proliferation, arms control and
export control. Cooperation is based on common values and
mutual interests, and aims at increasing policy convergence
and effectiveness, making use of bilateral, international and
regional fora. In particular cooperation aims to:
● Create an environment conducive to pragmatic
cooperation and developing political dialogue and
cooperation on regional and international issues, including
within the framework of Council of Europe and OSCE;
● Promote peaceful conflict resolution and international
stability and security based on effective multilateralism;
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● Continue to cooperate on increasing alignment of
Georgia with the EU CFSP declarations;
● Develop cooperation on sanction regimes;
● Promote respect for the principles of sovereignty and
territorial integrity, inviolability of borders and
independence, as established in the UN Charter and the
OSCE Helsinki Final Act;
● Enhance practical cooperation in conflict prevention
and crisis management by facilitating the participation of
Georgia in EU-led civilian and military crisis management
operations, and consultation and training activities in the
CSDP area (on the basis of the Framework Participation
Agreement signed in November 2013) and in the multilateral
framework of the Eastern Partnership Panel on CSDP;
● Promote and facilitate Georgia's participation in CSDP
related training and consultation activities (in the framework
of the regular bilateral consultations and multilateral EaP
Panel on CSDP). [2, p.7-8]
The EU and Georgia cooperate in preparing proper
implementation of the provisions on market access for goods
of the envisaged Association Agreement, in particular
through joint consultations, with a view to:
● Increase the diversification of Georgia's export
structure;
● Improve in the area of trade statistics;
● Cooperate closely with a view to applying effectively
the anti-circumvention mechanism;
● Ensure that no increase of currently applicable import
duties in trade between the parties takes place in the run up
to and after the entry into force of the Agreement (standstill
clause);
● Assist Georgia in drafting and implementing
legislation it may intend to prepare on market access or other
related issues;
● Ensure exchange of information on market accessrelated developments and policy on market access; [2, p.13]
The EU and Georgia engage in a dialogue on the issues
covered by the Chapter on Trade and Sustainable
Development of the envisaged Association Agreement, in
particular by:
● exchanging information on the implementation of the
Labour Code, as well as implementation of commitments
related to sustainable development;
● discussing the future implementation of the
commitments under the Chapter with regard to stakeholder
involvement and civil society dialogue;
● exchanging best practices and relevant experience in
this regard; [2, p.18]
The EU supports Georgia in:
● Attempts towards reinforcement of independence and
professionalism of the media in compliance with relevant
European standards and approximation of the audiovisual
legislation with the EU acquis as envisaged by the
Association Agreement, inter alia by exchanging of views on
audiovisual policy, relevant international standards including
cooperation in the fight against racism and xenophobia;
● Exchange of best practices and regarding freedom of
media, media pluralism, decriminalisation of defamation,
protection of journalist sources and cultural diversity aspects
of media through regular dialogue;

● Strengthening the capacity and independence of
regulatory authorities/bodies for media; [2, p.28]
The EU remains Georgia’s first trading partner with a
trade volume of EUR 2.57 billion in 2014. 2014 trade data
indicated that the EU's imports from Georgia remained
stable as in 2013, at EUR 657 million, whereas EU products
exported to Georgia decreased slightly in value (by 5.9%).
Since the implementation of the DCFTA on 1 September
2014, Georgia's exports towards the EU have increased by
7% for September-December 2014. The exports of
petroleum oils, which rose by 52.3% in that period,
contributed to a large extent to this increase. The reformed
EU Generalised Scheme of Preferences (GSP) was applied
from January 2014, with Georgia qualifying for the Special
Incentive Arrangement for Sustainable Development and
Good Governance, GSP+. In February 2014 the government
adopted a decree assigning the Ministry of Economy and
Sustainable Development in implementing the AA/DCFTA
and in July it approved a multiannual action plan for
implementing the AA/DCFTA during the period 2014-17.
Georgia removed all import duties on products from the EU.
Georgia and the EU started exchanging information on the
recent updates to the EU acquis covered by the reform
process and prepared the institutional aspects of
implementing the AA/DCFTA. In January 2015 the National
Action Plan was approved by the government, setting the
timeframe for implementing all commitments of Georgia
linked to the DCFTA. As of September, the government
assigned to the customs authorities competence for issuing
the certificates necessary to apply for AA/DCFTA-based
duty-free access to the EU market. Centralising this
responsibility, previously shared between four different state
institutions and agencies, brought Georgia’s arrangements
into line with the EU customs policy and AA/DCFTA
provisions. The customs authorities also finalised the draft
new Customs Code in line with AA/DCFTA provisions. A
system of prior notification for imported goods which are
subject to phytosanitary and veterinary control was
introduced and simplified customs clearance procedures for
group consignments came into force. A law on competition
broadly in line with EU competition legislation was adopted
in March 2014 and an independent Competition Agency was
created in April to oversee its implementation. The agency
was given further supervisory responsibilities in October,
though the low level of funding allocated to it could limit its
capacity for enforcement. Preparations for EU support to
strengthen institutional and administrative capacities of the
Technical and Constructions Supervision Agency and its
market surveillance responsibilities were finalised. The
agency currently focuses on training and staff development
as well as procedures and requirements for market
surveillance, in particular concerning legislation to
implement EU technical regulations. In September the
Georgian Accreditation Centre applied for membership of
the European Cooperation for Accreditation Multilateral
Agreement. [3, p.11-12]
In June Georgia adopted a socio-economic development
strategy for the period till 2020, which reaffirmed the need
for a good business climate and placed strong emphasis on
enhancing the private sector’s competitiveness. Significant
progress was also made in developing the country’s strategy
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and related action plan on small and medium-sized
enterprises (SMEs) which are expected to be adopted by the
end of 2015. Both strategies are required for the EU to
provide funding of EUR 51 million in support of the DCFTA
implementation process. Agencies for entrepreneurship
development and innovation and technology were created to
support entrepreneurship, consultancy services and the
adaptation of SMEs to EU norms. The government also
launched the ‘Produce in Georgia Programme’ to support
local agri-processing and industrial production through
concessional loans, infrastructure support and provision of
consulting services. An EU twinning project for the State
Audit Office, aimed at strengthening institutional capacities
in line with international standards, started in November. A
procurement training centre was set up and began providing
training on procurement legislation. [3, p. 12-13]
The European Union seeks to increase cooperation
among the countries surrounding the Black Sea. Specifically
it aims to:
● Stimulate democratic and economic reforms;
● Support stability and promote development;
● Focus on practical projects in areas of common
concern;
● Respond to opportunities and challenges through
coordinated action in a regional framework;
● Develop a climate more conducive to the solution of
conflicts in the region;
The EU has developed a programme, “Black Sea
Synergy” with a number of concrete initiatives looking at
areas like transport, energy, maritime management,
migration, fight against organised crime, cultural
cooperation, etc.
The EU has also established a new cross-border
cooperation programme involving local authorities in the
countries around the Black Sea and supporting the activities
of civil society organisations [4].
Georgia’s active involvement in Black Sea cooperative
efforts offers the chance to tighten relations with the EU.
The EU’s engagement in cooperative efforts around the
Black Sea in the areas of infrastructure development (oil and
gas pipelines), security and stability (cooperation on border
protection, and antiterrorist, military, legal and conflict
resolution issues), scientific projects, educational
development, and environmental projects will inevitably
allow the region to develop into a “European area of
stability, security and justice.” [5, p.101].
The European Neighbourhood Policy (ENP) is
considered in Georgia to be a proper tool for EU engagement
in the process of Georgia's reforms and a good institutional
anchor making deviation from the European way less likely.
The ENP opens opportunities for the expansion of trade with
the EU and holds the potential for a new level of political
relations, including cooperation in CFSP-related issues and
development of stronger partnerships in science, education,
sectoral policies, and other areas.
The ENP also serves as an institutional anchor for
Georgia's political and economic reforms. The ENP creates
soft external guarantees that the reform process will continue
on the correct path, no matter which government comes to
power. The ENP also makes Georgia a participant in a wider
international process, in which each country, and Georgia in
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particular, may contribute by supporting and deepening the
stability and cooperation incentives. [5, p. 90-91]
The EU has based its relations with South Caucasus on
far-reaching ideological objectives of promoting democratic
state-building and encouraging conditions favorable to a
stronger economic engagement, primarily through trade and
investment. [5, p. 93]
the EU's policy ambitions are strongly dependent on the
commonly agreed values and objectives, driving ideas and
forces of European integration, such as Article 6 of the
Treaty Establishing the EU. Consequently any EU strategy
aims to satisfy the criteria of promoting stability, peace,
democracy and market economy. If these criteria are met, a
project is analyzed from the point of view of its
humanitarian, political, security, economic, and cultural
potential, along with other relevant objectives and targets.
The Eastern Partnership policy creates better conditions
for adopting and implementing concrete projects of
cooperation and widens the framework of relations with
following key elements:
● Signing the Association Agreements;
● Establishing better market access and free trade via
deep and comprehensive free trade agreements;
● Promoting higher mobility via mobility and security
pacts comprising visa facilitation agreements, visa-free
travel in a longer run;
● Working on energy security;
● supporting regional development, including transport
and energy infrastructure [5, p.102].
EU assistance to Georgia takes mainly the form of
country Action Programmes funded every year under the
ENI. Georgia benefits also from regional and multi-country
Action Programmes funded under the ENI.
The European Neighbourhood Instrument is a financial
instrument dedicated to the Neighbourhood for the period of
2014-2020. It replaces the European Neighbourhood and
Partnership Instrument (ENPI) of 2007-2013. Other funding
sources are the thematic programmes, focused on human
rights and civil society.
The main sectors for EU assistance are:
1. Justice reform;
2. Agriculture and rural development;
3. Public sector reform;
This is complemented by support for:
● aligning Georgia's laws with EU legislation across all
sectors;
● implementing the Association Agreement/Deep and
Comprehensive Free Trade Agreement;
● Support of organisations making up civil society;
Georgia's indicative financial allocation for 2014-2017 is
€335-410 million. The country received a total of €452.1
million in EU assistance between 2007 and 2013 [6].
In addition to the ENI, Georgia is eligible for funding
under the EU thematic programmes: the European
Instrument for Democracy and Human Rights, Instrument
contributing to Stability and Peace, Civil Society
Organisations and Local Authorities, Human Development
and Migration & Asylum [7].
In terms of financial cooperation, the EU has provided
over EUR300 million of grant assistance within the
framework of the European Neighbourhood and Partnership
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Instrument over the period 2007-2013. Apart from classical
technical assistance (including Twinning, TAIEX and
SIGMA), funds were used to accompany sector reforms in
the areas of Criminal Justice, Public Finance Management,
Regional Development, Vocational Education and Training,
Agriculture, and Support to Internally Displaced Persons.
Georgia has also been allocated about EUR 31 million under
the Comprehensive Institutional Building Programme in
order to facilitate implementation of the different agreements
and the obligations arising therefrom. Georgia is now
permitted to participate in EU Community Programmes and
Agencies and has already subscribed to the EU Seventh
Framework Programme on Research and Technological
Development.
This bilateral support was complemented by investments
under the Neighbourhood Facility (NIF), as well as thematic
and regional cooperation. The priorities correspond to the
actions planned within the Policy Framework for Regional
Cooperation in the Eastern Neighbourhood. Regards MacroFinancial Assistance (MFA), the first operation in the
amount of EUR46 million was successfully implemented in
2009-2010, while the remaining EUR46 million was
approved in August 2013 and is conditional upon disbursing
the IMF programme (which expired in April 2014). The
Georgian authorities have recently requested a new IMF
programme. [8, p.4-5]
Georgia has benefitted in 2012 and 2013 from additional
funds under the Eastern Partnership Integration and
Cooperation Programme (EaPIC), following the principle of
"More for More", in recognition of its progress in deep
democracy and respect for human rights. The Instrument for
Stability (IfS) has provided support to Georgia since 2008.
This support has proven to be effective and appreciated by
the conflict affected populations. Since 2008 the focus of
interventions has progressively moved from post-conflict
relief (focus on provision of shelter to Internally Displaced
Persons and returnees) to more long-term, sustainable
measures like strengthening of media, confidence building
through civil society initiatives, capacity building to the
State Ministry for Reconciliation and Civil Equality and
empowerment of women as vectors of change. [8, page 5]
Enhanced mobility of citizens in a secure and wellmanaged environment remains a core objective of the
Eastern Partnership. The EU already has Visa Facilitation
Agreements and Readmission Agreements in place with five
of its Eastern European partners. These agreements allow for
more affordable visas and simpler application process.
The Eastern Partnership involves not only governments
but also broader society. The Eastern Partnership Civil
Society Forum ensures that the views of civil society are
taken into account. The EURONEST Parliamentary
Assembly provides a platform for parliamentary debate in
support of the Eastern Partnership. The Eastern Partnership
Business Forum harnesses the opinion of business leaders at
all levels in order to develop commercial links and to ensure
that economic and trade opportunities are fully utilised. [9]
The Conference of Regional and Local Authorities for
the Eastern Partnership, also known as "CORLEAP"is a
political forum of local and regional authorities from the
European Union and the Eastern Partnership countries.
CORLEAP is the only EU platform that offers an

opportunity to discuss the contribution by cities and regions
in the development of the Eastern Partnership.
The CORLEAP consists of 36 regional and local
politicians: 18 from the EU's Committee of the Regions and
18 from the six Eastern partner countries. It aims to:
● Coordinate the representation of the local and regional
authorities within the Eastern Partnership;
● complement and support the effort by the EU
institutions and other participating stakeholders in delivering
the European Neighbourhood Policy;
● spread the concepts that will bring partner countries
closer to the EU and foster internal reform and capacity
building at the local and regional levels [10].
In fact, the EU has been among the first to include good
governance, together with human rights, democracy, and the
rule of law in its cooperation agreements with external
partners. The attempt to transform political and economic
structures of third countries by promoting of these principles
ranks particularly high in the European Neighbourhood
Policy (ENP), a foreign policy framework that organizes the
EU’s relations with its near abroad in the East and South
with neighboring countries.
As Börzel says three different types EU instruments are
identified which can be used to increase legitimate and
democratic governance in third countries. Conditionality and
political dialogue seek to alter the target actors’ preferences
over strategies and outcomes, respectively, in favour of
introducing domestic reforms. Assistance, by contrast, aims
at strengthening their capacity to undertake necessary
changes. [11, p.2]
Conclusions: The European Union is an important
partner for Georgia. This partnership builds on common
interests and values such as democracy, rule of law, respect
for human rights and social cohesion and it has an impact on
political and social developments in Georgia. the EU offers
greater incentives to countries that make more progress
towards democratic reform. The EU’s relationship with each
one of its partners is unique and the instruments of the
European Neighborhood Policy are tailored to serve each of
those relationships. The ENP provides the EU with
instruments that allows it to adapt and differentiate its
policy, in line with the different developments, ambitions
and needs of its partners.
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА СОСЕДСТВА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ГРУЗИЮ
Отношения между Европейским Союзом и Грузией в рамках Европейской политики соседства обсуждаются в
статье. Европейская политика соседства является ключевым элементом внешней политики ЕС. Благодаря этой
политики ЕС и Грузия пытаются добиться тесного политического объединения и экономической интеграции. Эта
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АГОНАЛЬНО-МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ АСПЕКТ В
ИССЛЕДОВАНИЯХ СМЫСЛА ЖИЗНИ
В статье автором поднимается проблема влияния манипуляционного ресурса на формирование
представлений индивидов о смысложизненных идеалах. Предпринята попытка дефиниции агональноманипуляционного аспекта смыслов жизни. Приводятся критерии, характеризующие воздействие на
сознание, изменяющие смысложизненные ориентиры и установки с целью понимания масштабов осознания
индивидами смыслов собственного существования и причин фрустрации потребности в подобного рода
мыследеятельности.
Ключевые слова: манипуляционный ресурс, смысл жизни, агональность, фрустрация, общественное
сознание.
Постановка проблемы. Практики использования
механизмов для манипуляции массовым сознанием, как
известно,
применялись
еще
древнеегипетскими
жрецами. С тех пор они прошли «огранку» и стали более
совершенными, что позволяет не просто влиять на
сознание, но фактически подменять представления
индивидов о ценностно-жизнеутверждающей системе.
Нынешняя ситуация эскалации вооруженного
конфликта сопряжена с высоким уровнем социальной
тревожности и напряженности, резким ухудшением
качества и уровня жизни в украинском обществе.
Данный конфликт сопровождается масштабными
информационными войнами. При этом необходимым
условием управления массами являются латентные
механизмы манипуляции сознанием, которые коренным
образом изменяют представления индивидов о
собственной идентичности. Качественные трансформации осуществляются на самых глубоких пластах
экзистенциальной природы человека, на одном из
которых находятся представления о смысле жизни.
Однако учитывая контекстуальность и интенциональность модификаций и мутаций смысложизненных
идеалов, представленных в массовом сознании
украинского социума, можно говорить о том, что
задействованные механизмы влияния на общественность
обладают не просто манипуляционным, а агональноманипуляционным характером.
Прослеживается
присутствие
агональноманипуляционного
аспекта
в
формировании
представления у актеров о смысле осуществления ими
значимой жизнедеятельности.
Степень научной разработанности проблемы. К
проблеме манипуляции сознанием обращались такие
мировые мыслители как: К. Леви-Стросс, Г. Маркузе,
О. Шпенглер, Э. Тоффлер, Г.Шиллер, У.Робинсон,
У.Рикер и др. Непосредственно, опускаясь на
предметный уровень рассмотрения противостояние
личности общественным практикам манипуляции
сознанием с позиции смысложизненной рефлексии,
следует отметить труды А. Маслоу, К. Ясперса и
М. Хайдеггера.

На современном этапе проблема манипуляции
массами была затронута в работах российских авторов
С.Г. Кара-Мурзу, Д.А. Волкогонова, В.С. Королева и т.д.
Среди украинских ученых стоит назвать А. Ручку,
С. Почепцова, Н. Ожена, Д. Богуша.
Кроме того, следует отметить недостаточную
разработанность
проблематики
относительно
исследования влияния агонально-манипуляционного
социального механизма на формирование смысложизненных установок и ориентиров в социуме в рамках
социологического знания.
Целью
исследования
является
проведения
социологического
анализа
влияния
агональноманипуляционного
социального
механизма
на
формирование представлений у индивидов о смысле
собственного существования и манипулятивных техник
на
возможность
реализации
смысложизненных
ориентиров в актах повседневной жизнедеятельности.
Изложение основного материала исследования.
Прежде чем непосредственно перейти к анализу
агонально-манипуляционного аспекта смысла жизни
исследуем этимологическую природу двух понятий
«агональности» и «манипуляции» и приведем несколько
дефиниций манипуляции общественным сознанием с
целью выведения собственного определения понятию
«агонально-манипуляционный аспект смысла жизни».
В статье «Историческая динамика понятия
агональности как культурной универсалии», автором
которой является В.В.Дешевова, проведен анализ
понятия агональности с периода античности до
современного
этапа
развития
социума
[1].
Первоначально понятие «агональное» восходит своими
корнями к древнегреческому «agwn», что означало
«собрание», «место собрания», а позднее «состязание».
Производное понятие от «agwn» – «agwnistikh» (агонистика) – искусство борьбы или состязания.
Также
В.В. Дешевова
в
своей
публикации
обращается к исследованию С.А. Ромашко, где были
прослежены этимологические корни «агонального». Так
слово «agon» является производным от глагола «ago»,
что означает «гнать», «направлять» (древнегреч.).
«Первоначально agon означал толпу собранных
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(«согнанных») вместе людей, затем это слово стало
обозначать
определенную
разновидность
толпы
публику, зрителей, собравшихся смотреть публичные
состязания-игры. «Далее слово agon стало обозначением
и самих игр-состязаний разного рода…» [1].
Нидерландский
мыслитель
Й.Хейзинга
в
фундаментальном труде «Homo Ludens». Опыт определения игрового элемента культуры» под понятием
«агональное»
подразумевал
состязание,
игру.
«Серьёзность, с которой идет состязание, никак не
означает отрицание его игрового характера. Ибо оно
обнаруживает все формальные, так же как и почти все
функциональные признаки игры» [2, с.84].
С другой точки зрения социальные феномены, в
основе
которых
находится
агональность,
сопровождаются агрессивностью.
Перейдем ко второму составляющему выбранного
нами термина «агонально-манипуляционный», а именно
к понятию «манипуляции». В «Социологическом
энциклопедическом
словаре»
под
редакцией
Г.В. Осипова дано следующие определение манипуляции: «Манипуляция (от лат. manipulus горсть, пучок)
1. Способы социального воздействия на людей с
помощью различных средств (экон., полит., соц.,
массовой информации) с целью навязывания им
определенных идей, ценностей, моделей поведения и
т.д. 2. Жульническая проделка, ухищрение, подтасовка
фактов, махинация, фокус. 3. Сложный прием в ручной
работе, требующий большой точности» [3, с.166].
С.Г. Кара-Мурза,
который
является
автором
авторитетной работы по манипуляции общественным
сознанием
на
постсоветском
пространстве,
рассматривает манипулирование сознанием масс с
нескольких точек зрения [4]. Во-первых, манипуляция
сознанием выступает как вид духовного, психологического воздействия. Мишенью действий манипулятора
в таком ключе становятся психические структуры
личности, дух. Во-вторых, манипуляция является актом
скрытого воздействия, факт которого ни в коем случае
не должен стать ясен объекту манипуляции. В-третьих,
«…манипуляции это воздействие, которое требует
значительного мастерства и знаний» [4, с.14]. Также
отличительной чертой манипуляции общественным
сознанием, по мнению С.Г. Кара-Мурзы, является
отношение манипулятора к лицу, на которое направлено
воздействие, как к объекту, «к особому роду вещи».
Известный американский ученый Г. Шиллер главную
роль манипулятора сознанием отводит средствам
массовой информации. Результатом такого воздействия
на сознание индивидов становится пассивное и инертное
их состояние, которое призвано предотвращать
социальное действие. «Именно такого состояния
индивида и стремятся добиться средства массовой
информации и вся система, в целом, так как пассивность
гарантирует сохранение статус-кво… В условиях
развитой рыночной экономики пассивность имеет как
физическое, так и интеллектуальное измерение, и оба
они
искусно
эксплуатируются
аппаратом
манипулирования сознанием» [5].
В свою очередь Е. Доценко, проанализировав работы
ученых по манипуляции сознанием и обратившись при
дефиниции термина «манипуляция» к всевозможным
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словарям, отмечает необходимость для каждого
исследователя поиска оптимального определения
«манипуляции». Так, например, Е. Доценко прежде, чем
дать дефиницию понятию манипуляции с позиции
реальности межличностных отношений, были выделены
критерии, «которые планировалось положить в основу
искомого
определения»:
родовой
признак
психологическое воздействие; отношение манипулятора
к другому как к средству достижения собственных
целей; стремление получить односторонний выигрыш;
скрытый характер воздействия (как факта воздействия,
так
и
его
направленности);
использование
(психологической) силы, игра на слабостях; побуждение
мотивационное привнесение; мастерство и сноровка в
осуществлении манипулятивных действий.
Таким образом, ученый приводит следующее
определение манипуляции с психологической позиции
«это вид психологического воздействия, искусное
исполнение которого ведет к скрытому возбуждению у
другого человека намерений, не совпадающих с его
актуально существующими желаниями» [6].
Фактически подводя к определению непосредственно
манипуляции с позиции рефлексивности собственного
бытия индивидами, приведем еще два определения
манипуляции, одно из которых стало столь популярным
у исследователей проблемы манипуляции разной
гуманитарной направленности определение оксфордского словаря, и второе, приведенное Е. Доценко из
англоязычного словаря по социологии манипуляции:
1) Обращение с объектами со специальными
намерениями, особенной целью; ручное управление;
2) Вид применение власти, при котором обладающий
ею влияет на поведение других, не раскрывая характер
поведения, которое он от них ожидает [6].
Итак, проведенный анализ определений слов
«манипуляция» и «агональность» дает возможность
вывести нам авторское определение агональноманипуляционного аспекта смысла жизни.
Под
агонально-манипуляционным
аспектом
смысла жизни нами понимается такое изучение
проблемы смысла жизни с фокусированием внимания на
воздействии на общественное сознание, при котором в
него (сознание) инициируется интеграция «должных»
смыслов и ценностных ориентаций, с учетом тенденций
культуры и цивилизации. В свою очередь смыслы
выступают как продукт манипулятивных практик.
О. Шпенглер в фундаментальном труде «Закат
Европы»
описывает
становления
представлений
человека о картине окружающего его мира: «Для
человека, поскольку он не только живет, но и чувствует,
но внемлет и наблюдает, «душа» есть некая картина,
возникающая
из
искомого
опыта
смерти
и
жизни…Окружающий мир мы зрим; но поскольку не
стесненное в своих движениях существо должно также
понимать его, чтобы не погибнуть, то из повседневного
мелкого, технического, зондирующего опыта развивается совокупность устойчивых признаков, слагающаяся
для привыкшего к словам человека в некую картину
понятого, именно мира-как-природы… Мы не видим
того, что не является внешним миром; но мы ощущаем
его присутствие, в других людях и нас самих… «Оно»
возбуждает страх и жажду знаний, и вот возникает
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наводящая
на
размышления
картина
некоего
противомира, посредством которой мы представляем
себе, зримо ставим перед собой то, что извечно остается
чуждым самому глазу» [7, с.479].
Важно отметить, что в условиях жесткой
конкуренции крупных политических анклавов на тех
территориях, которые становятся сценой перфоменса
для геополитической игры, прослеживаются помещение
индивидов в определенную среду, где доминируют
«правильные» смыслы, либо где потребности в
нахождении, выборе и инициации смыслов совершенно
фрустрированы
(франкловский
экзистенциальный
вакуум). В первом случае это означает, перефразируя
Й. Хейзинга, что индивидуальный смысл должен
соответствовать смыслу объективной реальности. Во
втором случае наблюдается картина, о которой писал
Г. Шиллер, индивиды становятся пассивными и
инертными. В контексте смысложизненной проблематики
это
означает,
что
потребность
в
мыследеятельности
относительно
содержательной
наполненности жизни у индивидов атрофируется.
Антиутопист Рэй Д. Брэдбери в романе «451 градус по
Фаренгейту» писал: «Не дай Бог, если они начнут
строить выводы и обобщения… Если не хочешь, чтобы
человек расстраивался, не давай ему возможности
видеть обе стороны вопроса. Пусть видит только одну, а
еще лучше ни одной» [8].
Причину возможности воздействия на структуры
сознания личности, при котором происходит фрустрация
потребности в обретении смысловой наполненности,
либо полное бездумное безоговорочное принятие
смысловой универсалии индивидами, мы видим в
нескольких аспектах человеческой жизни. Во-первых,
сложные социальные, экономические, политические
реалии поставили значительную часть населения в
условия жесткой борьбы за существования, где
индивиды вынуждены выживать как в физическом, так и
эмоционально-психологическом планах. В таком
контексте для индивидов на первое место выходит
удовлетворение витальных потребностей, а не
осознанное осмысление хода собственной жизни, что
делает их «легкой добычей» для применения к ним
манипулятивных техник. Всем хорошо известная
пирамида потребностей А. Маслоу является лишь
«переходом» для личности к метапотребностям,
удовлетворение которых ведет к самоактуализации.
Подобно А. Маслоу Г. Маркузе видит в преодолении
витальности возможность личности к автономии: «Это
изменило
бы
саму
структуру
человеческого
существования; индивид, избавленный от мира труда,
навязывающего
ему
чуждые
потребности
и
возможности, обрел бы свободу для осуществления
своей автономии в жизни, ставшей теперь его
собственной. И если бы оказалось возможным
организовать производственный аппарат так, чтобы он
был
направлен
на
удовлетворение
витальных
потребностей, и централизовать его управление, то это
не только не помешало бы автономии индивида, но
сделало бы ее единственно возможной» [10].
С другой стороны причина существования
возможности манипуляции по поводу «диктовки»
смыслов, которые должны доминировать в бытие

человека,
скрывается
в
неподготовленности
человеческого сознания к набирающим темпы
социальным транформациям, т.е., опираясь на идеи
Э. Тоффлера общество испытывает «шок перед
будущем». «Ибо убыстрение перемен не просто ударяет
по промышленности или странам. Это конкретная сила,
которая глубоко проникает в нашу частную жизнь,
заставляет нас играть новые роли и ставит нас перед
лицом опасности новой и сильно подрывающей
душевное равновесие психологической болезни. Эту
новую болезнь можно назвать «шок будущего», и знание
ее причин и симптомов помогает объяснить многое, что
в противном случае не поддается рациональному
анализу… Но если не предпринять разумных шагов по
борьбе с ним, миллионы людей окажутся во всей
большей степени дезориентированными, все в
возрастающей степени неспособными рационально
контактировать со своими окружениями. Неудовлетворенность массовый невроз, иррациональность и
разгул насилия, которые уже ясно видны в современной
жизни, это только предвестие того, что может ждать нас
впереди, если мы не поймем и не станем лечить эту
болезнь» [11].
Далее попробуем выделить основные признаки,
характеризующие
манипуляционный
механизм,
направленный на интенциональность и контекстуальность смыслов человеческого существования.
Разработка острой социальной проблемы для
исследователя, который занимается изучением смыслов
жизнедеятельности, как влияние манипулятивных
практик на представления у индивидов о смысложизненных идеалах, требует выделения основных
признаков данного феномена. Ограничимся короткими,
но ёмкими словами: «уровневость», «действенность»,
«массовость».
Уровневость. Под данным критерием нами
понимается то, что воздействие на представления о
смыслах бытия осуществляется на различных уровнях
социального взаимодействия. Сразу оговоримся, что
такое воздействие направлено как на отдельных
индивидов, межличностное общение, взаимодействие в
малых социальных группах и макросоциальную среду
(целые народы, нации). Принцип агональности
проявляется также абсолютно на всех уровнях. Для
индивида последствиями воздействия на экзистенциальные глубинные переживания в таком ключе
становится возможным внутриличностный конфликт. В
других случаях агональность приобретает современные
признаки конкуренции [1]. Таким образом, целью
манипуляций смыслами становится установление
конкуренции, как между отдельными индивидами, так и
целыми обществами. Способ превентивности от
применения манипулятивных практик, по нашему
мнению, следует искать в установлении коммуникации.
Автор
теории
«коммуникативного
действия»
Ю. Хабермас отмечал: «Вместо того, чтобы полагаться
на разум производительных сил… я доверяю
производительной
силе
коммуникации,
которое
наиболее отчетливо выражается в борьбе за социальное
освобождение. Этот коммуникативный разум заставил
считаться с собой и в движениях за социальную
эмансипацию в борьбе за суверенитет народа и права
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человека.
Он
отложился
в
учреждениях
демократического правового государства и институтах
гражданской общественности» [12, с.84].
- Действенность. Под этим критерием понимается
направленность
манипуляционных
техник
на
предотвращение акта деятельности, либо на свершение
определенного действия. В рамках проблематики
смысла жизни осуществляются социальные технологии
и практики, с целью подталкивания к выбору «нужных»
смысложизненных установок и применения их в
жизнедеятельности, либо к отказу от мыследеятельности
в поползновениях к нахождению, выбору и реализации
их (смыслов) в актах значимых социальных практик.
- Массовость. Смыслы и ценностная система,
которые внедряются в сознание индивидов, с помощью
манипуляционного
механизма
направлены
на
«психологию толпы», т.е. индивид применяет на себя
смысложизненные ориентиры, исходя из того, что он
является неотъемлемой частью толпы. Немецкий
экзистенциалист
К. Ясперс
в
соавторстве
с
Ж. Бодрийаром в работе «Признак толпы» размышляя
над господством аппарата общественного управления,
поднимает
проблему
понимания
человеком
собственного существования: «Превращая отдельных
людей в функции, огромный аппарат обеспечения
существования изымает их из субстанциального
содержания жизни, которое прежде в качестве традиции
влияло на людей… Систему образует аппарат, в котором
людей переставляют по своему желанию с одного места
на другое, а не историческая субстанция, которую они
заполняют своим индивидуальным бытием. Все большее
число людей ведет это оторванное от целого
существование…Основное свойство этого существования - умение забывать; его перспективы в прошлом и
будущем почти сжимаются в настоящем. Жизнь течет
без воспоминаний и без предвидений во всех тех
случаях, когда речь идет не о силе абстрагирующего,
целесообразно направленного внимания на производительную функцию внутри аппарата. Исчезает любовь
к вещам и людям. Исчезает готовый продукт, остается
только
механизм,
способный
создать
новое.
Насильственно прикованный к ближайшим целям,
человек лишен пространства, необходимого для видения
жизни в целом» [13, с. 40-41].
Выводы. В современном украинском социуме,
подверженного глобальным трансформациям, которые
неизбежно сопряжены с возникновением кризисного
состояния,
вырабатывается
смысловая
матрица.
Внедрение «правильной» и «должной» контекстуальности и интенциональности смысловой наполненности
человеческой жизни происходит, в том числе, и за счет
применения манипуляционных практик на сознание
индивидов,
что
ведет
к
противоестественным
конфликтам не только на межличностном уровне, но и
на межгосударственном, межнациональном.
Не
смотря
на
популярность
исследования
манипуляционного механизма среди представителей
гуманитарной направленности, проблема влияния
манипуляционных техник на природу человека с
затрагиванием глубинных экзистенциальных пластов
сознания
в
социологии
не
есть
достаточно
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исследованной, и в последнее время была упущена из
поля зрения социологов.
В статье предложено автором определение
агонально-манипуляционного аспекта смысла жизни,
под которым понимается рассмотрение смысла жизни
как продукта манипуляционного механизма для
закрепления в сознаниях индивидов трансформационных процессов в социальных реалиях. При таком
воздействии индивиды вынуждены либо принять
«правильные» с точки зрения манипуляторов смыслы,
либо помещаются в среду экзистенциального вакуума,
где потребности в нахождении, выборе продуцировании
и воплощении их (смыслов) в актах социальных практик
фрустрированы, а способность к рефлексивной
мыследеятельности практически атрофирована.
Причины возможности осуществления воздействия
на смысловые переживательные пласты сознания автор
видит в невозможности индивидов удовлетворить в
полной мере свои витальные потребности, в том, что
человеческая жизнь превращается в борьбу за
выживание с одной стороны, неготовности принять ими
(индивидами) глобальные социальные изменения в
объективной реальности с другой.
В статье в качестве основных критериев,
характеризующих манипуляционный механизм на
смысложизненные идеалы приведены: массовость,
действенность и уровневость.
В контексте исследования проблемы смыслов
человеческого существования важно уделить внимание
манипуляционному
ресурсу
для
того,
чтобы
исследователь мог лучше понимать характер и степень
осознания смысложизненных ориентиров индивидами,
масштабы и причины фрустрированости их смыслов
жизни.
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AGONISTIC-MANIPULATIVE ASPECT IN THE RESEARCH OF THE MEANING OF LIFE
In the article the author considers the problem of the effect of the manipulation of the resource on the formation of ideas
about the meaning of life of individuals ideals. It is an attempt for definition of agonal-manipulative aspect of meaning in life.
The author suggested criteria of describing of the impact on consciousness. It is changing the meaning of life of guidance and
installation in order to understand of the extents of awareness of individuals meaning of own existence and causes of
frustration such as mental activity.
Key words: handlingresource, meaning of life, analmost, frustration, public opinion.
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ТОВАРИСТВА ДОСЛІДНИКІВ ПРИРОДИ ПРИ УНІВЕРСИТЕТАХ
УКРАЇНИ ЯК ЦЕНТРИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧОНАУКОВИХ
ЗНАНЬ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
В статті аналізується роль товариств дослідників природи при університетах України в розвитку
природничонаукових знань у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Доводиться, що товариства
дослідників природи, які функціонували при університетах України, були могутніми центрами розвитку
природничонаукових знань у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Завдяки кропіткій праці учених
- членів указаних товариств, були закладені міцні основи вітчизняної науки, створені наукові школи. Значна
територія України була грунтовно досліджена в ботанічному, зоологічному та геологічному відношеннях.
Ключові слова: товариства дослідників природи, природничонаукові знання, природознавство, Україна,
наука, університети.
Постановка проблеми. В другій половині ХІХ на
початку ХХ ст. у комплексному вивченні природи
України значну роль відігравали товариства дослідників
природи при вітчизняних університетах. Їхня діяльність
зробила суттєвий і ще недостатньо оцінений внесок у
розвиток природознавства в Україні, в поширення й
популяризацію наукових знань.
Мета роботи проаналізувати внесок товариств
дослідників природи при університетах України в
розвиток природничонаукових знань у другій половині
ХІХ на початку ХХ століття.
Виклад
основного
матеріалу.
Товариства
дослідників природи при вітчизняних університетах
були створені у відповідності з університетським
статутом 1863 р., який надав цим навчальним закладам
право «засновувати учені при них товариства» [3, с.216].
Вирішальну роль у появі цих товариств відіграв Перший
з’їзд російських природознавців, який проходив у
Петербурзі в грудні 1867 січні 1868 років. На з’їзді за
ініціативою голови з’їзду, ректора Петербурзького
університету К. Кесслера був прийнятий текст прохання
на ім’я міністра народної освіти Д. Толстого, в якому
зазначалося: «Бажано, щоб при кожному російському
університеті було організовано Товариство дослідників
природи [9, с.62].
У лютому 1868 р. був наданий офіційний дозвіл на
організацію подібних товариств, підписаний царем
Олександром ІІ, а в серпні того ж року Д. Толстой
звернувся до Державної ради з поданням про надання
щорічної грошової допомоги з державного казначейства
кожному товариству в розмірі 5 тисяч карбованців,
однак Державна рада скоротила обсяг асигнувань у два
рази [4]. Після цього з’їзду товариства дослідників
природи стали створюватися при університетах: в
1868 р. при Санкт-Петербурзькому, в 1869 при
Київському, Харківському і Новоросійському університетах, пізніше при Юріївському (Тартуському) (1878),

Варшавському (1888), Томському (1889) і т. д. Ці
товариства широкого профілю, які виникли на хвилі
демократичних реформ в царській Росії, прийнято
виділяти в окрему групу, бо вони мали ряд
особливостей, які суттєво відрізняли їх від інших
наукових товариств.
Для оцінки ролі університетських товариств
дослідників природи в розвитку й популяризації
природничих наук в Україні, у вивченні природи країни
важливо не те, що їх розділяло, а ті загальні риси, які
були їм властиві і які багато в чому визначили
ефективність їхньої діяльності. Характеризуючи цю
групу товариств, О. Соболєва відзначала: «Володіючи
відносною фінансовою незалежністю від держави у
витраті грошових засобів, частина яких складалася з
членських внесків і пожертвувань, товариства
дослідників природи могли спрямовувати зусилля своїх
членів на вирішення актуальних проблем науки, що
вимагали матеріальних затрат. Правильність вибору
тематики забезпечувалася колегіальним керівництвом з
боку Ради товариства, яка володіла достатньою
повнотою влади. Товариства могли проводити наукові
засідання, організовувати експедиції, видавати свої
праці і записки, влаштовувати виставки і публічні лекції,
підтримувати зв’язки не тільки з вітчизняними, але й із
зарубіжними науковими організаціями (обмін науковою
інформацією, друкованими виданнями, участь у
міжнародних конгресах і нарадах). Провідні вітчизняні
вчені члени товариств дослідників природи обиралися
до складу іноземних наукових організацій» [8, с.4].
На жаль, ця характеристика має досить загальний
характер і може бути застосована до будь-яких наукових
товариств широкого профілю. Для того, щоб виявити
особливості діяльності університетських товариств
дослідників природи, з’ясувати внесок в організацію
науки і освіти, розглянемо діяльність товариств
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дослідників природи при Київському, Харківському та
Новоросійському університетах.
Відразу ж зазначимо, що головним для даних
товариств був не тільки розвиток природничих наук
(хоча це завдання мало найсуттєвіше значення), а й
орієнтація на потреби вітчизняної науки і освіти, на
створення
потенціалу
і
бази
для
прогресу
природничонаукового знання в країні. У зв’язку з цим,
важливою особливістю нових товариств дослідників
природи була орієнтація на «свій» навчальний округ,
регіон. Згадаємо, що на початку ХІХ ст. в Росії була
зроблена спроба впорядкувати систему освіти і просвіти
в країні, у відповідності з чим у 1802 р. було створене
Міністерство народної освіти, а територія Росії була
поділена на 6 навчальних округів (до 1885 р. їх кількість
зросла до 10), навчальними і науково-просвітницькими
центрами яких повинні були стати університети.
Навчальні
округи
були
достатньо
великими
адміністративно-територіальними одиницями.
У другій половині ХІХ ст. інтерес до вивчення
природи країни був надзвичайно великим. Перший з’їзд
російських дослідників природи і лікарів чітко це
показав. Потреби у проведенні таких досліджень були
одним з головних мотивів організації таких товариств. В
передмові до видання праць і протоколів з’їзду його
секретар А. Бекетов так пояснював необхідність
організації і фінансової підтримки з боку держави
товариств дослідників природи при університетах:
«Природні дослідження Росії не тільки Азіатської, але й
Європейської, надзвичайно мало досліджені. Пізнання
наші відносно багатьох місцевостей, особливо стосовно
їх тварин і рослин, відзначаються і сьогодні тими
даними, які були зібрані 100 років тому експедиціями П.
Палласа, С. Гмеліна, Гюльденштедта і І. Лепьохіна.
Дійшло до того, що в багатьох випадках для отримання
колекцій російських тварин або рослин нам доводиться
звертатися до посередництва закордонних торгівцівнатуралістів... Ось чому дуже бажано, щоб при кожному
з російських університетів організувалося товариство
дослідників природи, яке мало б мету примножувати та
поєднувати місцеві наукові сили, з метою спрямування
їх на вивчення певної смуги Росії, переважно у
відношенні
геологічному,
ботанічному
і
зоологічному» [9, с.10-11].
Товариство дослідників природи при Харківському
університеті, згідно зі своїм статутом, особливу увагу
повинно було приділяти дослідженню губерній
Харківського навчального округу. У статуті товариства в
якості першочергових завдань було записано: а)
збирання природних предметів в губерніях Харківського
навчального округу й співставлення систематичної
колекції їх при зоологічному і мінералогічному музеї
Харківського університету; б) видання систематичного
опису губерній Харківського навчального округу в
природничо-історичному висвітленні, рівно як і інших
праць
з
природознавства,
загалом,
визнаних
Товариством
корисними
для
поширення
[10].
Товариство дослідників природи при Харківському
університеті, у відповідності зі своїм статутом,
здійснювало дослідження природи географічного
регіону Півдня України, охоплюючи Харківський
навчальний округ (Харківську, Воронезьку, Курську,

Чернігівську,
Полтавську,
Катеринославську,
Херсонську, Таврійську губернії, область Війська
Донського, Крим, Кавказ) [6]. В організації своїх
експедицій товариство було орієнтовано
«для
природничо-історичних досліджень в Росії, переважно в
губерніях Харківського навчального округа», оскільки
«до виникнення Товариства відомості нашу про фауну,
флору і викопних Харківського навчального округа були
дуже незначними» [1, с.178]. При наявності достатніх
матеріальних засобів така тактика була дуже плідною і
дозволяла швидко зібрати і увести до наукового обігу
велику кількість нового і цікавого матеріалу. Однак при
обмеженості засобів вона швидше стримувала наукову
активність.
Нові товариства, створені після реформи 1861 р.
характеризувалися більшою, у порівнянні зі старими,
демократичністю. Згідно зі статутом товариства воно
складалося з дійсних і почесних членів. Крім того, воно
«мало інститут «вихованців», або «учнів» з числа
молодих людей, які зарекомендували себе ревним
ставленням до природничих наук» [11, с.11].
Товариство друкувало «Труды общества испытателей
природы при Харьковском университете». Видання
товариства в Харкові, як і лекції, які читалися членами
Товариства,
і
експозиції
наукових
виставок,
організованих в Харкові, мали диференційований
характер і були орієнтовані на різні прошарки
суспільства. А для того, щоб досягнення вітчизняної
науки і праці членів товариства стали відомими
зарубіжним вченим, одночасно з такими великими
заходами, як наукові виставки, в Харкові відбувалися
міжнародні конгреси і з’їзди, на які запрошували
провідних західних вчених. Вивчення територій
Харківського навчального округу в природничоісторичному відношенні практично відразу ж було
розпочато в повному обсязі, як це було зазначено в
Статуті.
На
засіданнях
товариства
постійно
заслуховувалися доповіді, присвячені загальному
станові вивченості тієї або іншої проблеми у
Харківському навчальному окрузі, і особливо в Харкові і
Харківській губернії [12]. Членами товариства були:
О. Бріо, О. Гуров, І. Леваковський, О. Масловський,
Ю. Морозов, В. Палладін, А. Пітра, М. Сорокін,
П. Степанов,
О.
Чернай,
Л.
Ценковський,
В. Ярошевський. Одним найбільш розроблюваних
членами Товариства напрямів був систематикофлористичний, в межах якого чимало яскравих сторінок
належало мікологічним працям. Ряд фундаментальних
праць в ділянці мікології належать А. Пітрі, А. Потебні,
Л. Рейнгарду, М. Сорокіну, С. Спагорову, О. Требу,
В. Черняєву та інші. Значні орнітологічні дослідження
були проведені М. Зарудним, М. Сомовим. В другій
половині ХІХ ст. членами товариства були розпочаті
роботи з вивчення паразитофауни Харківщини. Ці праці
започаткували регіональну протистофауну. Аналіз
праць, опублікованих членами товариства дослідників
природи при Харківському університеті дозволяє
зробити висновок, що вони зіграли важливу роль у
вивченні природи України, виконавши значний обсяг
систематичних, флористичних, фауністичних, ембріологічних і фізіологічних досліджень.
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Товариство постійно надавало допомогу працівникам
сільського господарства. Воно відряджало фахівцівентомологів у ті райони країни, де активно
поширювалися шкідники. Біологія комах вивчалась на
місці, і відповідно до особливостей їх розвитку
розроблялись заходи боротьби з ними. У 1914р. з
ініціативи В. Арнольді і при сприянні товариства
дослідників природи при Харківському університеті,
разом з товариством аматорів природи (1911-1918рр.)
була створена Донецька біологічна станція (друга на
Україні), яка об’єднала багатьох зоологів і відігравала
значну роль в розвитку фауністичних досліджень.
Велика увага приділялас геологічним дослідженням.
Діяльність товариства дослідників природи при
Київському університеті мала величезне значення, в
першу чергу, для розвитку світового природознавства.
Метою даного товариства було: а) дослідження
органічної та неорганічної природи, переважно
Південно-західного краю Росії; б) сприяння розвитку
природничих наук; в) розповсюдження природничоісторичних знань в країні. Для досягнення поставленої
мети товариство: а) влаштовувало зібрання для
повідомлення
різних
наукових
досліджень;
б) призначало вірядження з грошовою допомогою від
товариства і без нього; в) постановило призначати
щорічно в розмірі 500 карбованців сріблом премії за
найкращу роботу на тему, що задавалась товариством; г)
проводило читання публічних лекцій з природничоісторичних і фізико-математичних наук; д) брало участь
в облаштуванні з’їздів природознавців і сільських
господарів; ж) видавало «Записки Киевского общества
естествоиспытателей». Існувало товариство до 1931
року. З року в рік постійно збільшувався кількісний
склад членів товариства. Товариство об’єднувало не
тільки викладачів університету, а й учителів гімназій та
інших освітніх закладів Київського навчального округу.
На засіданнях товариства апробувались результати
досліджень з геології і географії, фізіології тварин,
рослин і людини, хімії, а також з цитології та ембріології
рослин, генетики. Активними членами товариства в різні
роки були: І. Борщов, М. Бунге, Я. Вальц, В. Караваєв,
О. Ковалевський, С. Навашин, О. Паульсон, В. Совінський, П. Тутковський, К. Феофілактов, Н. Хржонщевський, І. Шмальгаузен. Почесними членами були: К. Бер,
К. Кесслер, Д. Менделєєв [5].
Вагомий внесок у розвиток природознавства
здійснило Товариство дослідників природи при
Новоросійському університеті, засноване 23 грудня 1869
році [2]. Ініціатором створення даного товариства став
Л. Ценковський, який і очолив його в 1870 році.
Товариство складалося з геологічного, ботанічного та
зоологічного
відділень.
Завданням
товариства
дослідників природи при Харківському університеті
було дослідження природи Південної Росії загалом і
Новоросійського краю, зокрема вивчення території
Бессарабії, Херсонської губернії і Криму як у
ботанічному, так і в географічному аспекті.
Найактивнішими в цьому питанні були дійсні члени
Новоросійського товариства А. Сапегін, який вивчав
флору мохів у Криму; А. Криштафович, який досліджував лісостеп, флору околиць Одеси та
Олександрійського повіту; Й. Пачоський, об’єктом
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наукових інтересів якого стала флора Бессарабії, Криму,
Херсонської і Таврійської губерній. Результати наукових
розвідок учених і студентів публікувалися в «Записках
Новороссийского общества естествоиспытателей» у
1872-1916рр. В «Записках» переважали статті зоологічної тематики (порівняльна анатомія, гістологія,
ембріологія, систематика, фауністика). Друге місце
посідали ботанічні статті, третє роботи з геології та
палеонтології. Крім того були статті з хімії, математика
та фізичної географії. Окрім того, видавалися протоколи
засідань, які розповсюджувалися серед учених Російської імперії та за кордоном. Аналіз протоколів засідань
товариства вказує на ґрунтовні ботанічні й географічні
дослідження вчених Бессарабії, Криму та Херсонської
губернії.
Висновки. Завдяки активній науковій діяльності
членів товариств дослідників природи при українських
університетах було зроблено багато відкриттів, доведено
чимало наукових фактів, вперше введено до наукового
обігу важливі дані. Не менш важливою була й
культурно-просвітницька діяльність товариств дослідників природи. Серед основних завдань, які прагнули
вирішувати товариства дослідників природи, були:
дослідження органічної і неорганічної природи,
сприяння розвиткові природознавства і розповсюдження
природничих знань серед широких верств населення.
Для вирішення цих завдань товариства засновували
друкарні,
відкривали
лекторії,
організовували
експедиції, підтримували зв’язки з науковими центрами
країни та світу, видатними вченими, громадськими
діячами. Також товариства організовували виставки та
біологічні станції.
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SOCIETIES OF TESTERS OF THE NATURE AT UNIVERSITIES OF UKRAINE AS
THE CENTERS OF DEVELOPMENT OF NATURAL-SCIENCE KNOWLEDGE
(THE SECOND HALF 19 THE BEGINNING OF 20 CENTURIES)
In article the role of societies of testers of the nature at universities of Ukraine in development of natural-science
knowledge in the second half is analyzed 19 at the beginning of the 20th century. It is proved that societies of testers of the
nature which functioned at universities of Ukraine, were the powerful centers of development of natural-science knowledge in
the second half 19 at the beginning of the 20th century. Thanks to laborious work of scientists who were members of the
specified societies, the foundation of domestic science was laid, schools of sciences are created. The considerable territory of
Ukraine was thoroughly investigated in the botanical, zoological and geological relations.
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РАННЯ ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ ПОЛЬЩІ
Пропоноване наукове дослідження розглядає основні етапи ранньої етнічної історії на території Польщі
(VI тис. до н. е. – VII ст. н. е.). Автор також аналізує ранній етногенез слов’ян Польщі і формування
західнослов’янської етнічної групи народностей. Описуються етнічні та етнополітичні контакти між
західними слов’янами та германцями.
Ключові слова: Польща, етнічна історія, етногенез, західні слов’яни, германці.
Постановка проблеми. Зародження та становлення
польської нації є питанням, яке опрацьовувала велика
кількість істориків. Варто назвати хоча б такі славетні
для історико-етнографічної науки імена, як П. Шафарик,
Л. Нідерле, Ю. Бромлей, П. Преображенський, К. Яджевський, Ю. Косшевський, М. Рудницький, Ю.І Крашевський.
Мета роботи створити перше у вітчизняній
історіографії синтетичне бачення ранньої етнічної історії
Польщі, визначити приблизні хронологічні межі
утворення західнослов’янської етнічної групи та час
західнослов’янської етнополітичної консолідації.
Виклад основного матеріалу. Для визначення часу
утворення власне польських племен спочатку потрібно
узгодити період появи слов’ян на теренах сучасної
Польщі. Безперечним є те, що польські землі
відносились до так званої Циркумпонтійської зони або ж
території розселення індоєвропейських племен. Саме з
індоєвропейської раси, як вважають окремі науковці
виокремились і слов’яни. Саме з цього середовища
В. Мавродін, Ю. Шилов виводять слов’янські мови.
Відомо, що таке виокремлення слов’ян із колись єдиного
індоєвропейського світу відбувалось протягом кількох
століть в епоху розвитку землеробської справи у Європі.
Так, деякі вчені відносять до категорії далеких пращурів
слов’янського протоетносу і відому Трипільську
культуру доби енеоліту. Слід погодитись із тим, що
слов’янський протоетнос почав своє поступове
виокремлення із єдиної землеробської індоєвропейської
народності на межі неоліту та енеоліту [1; 2].
Поділяв це припущення і один з найсерйозніших
дослідників слов’янства радянської доби Б. О. Рибаков.
Саме він розділив ранній історичний процес слов’ян на
три періоди, а саме: а) «пращурський», який він
відносить до неоліту (VI-IV тис. до н. е.) та енеоліту (ІVIII тис. до н. е.); б) «протослов’янський» (друга половина
енеоліту або ж мідна доба: кінець ІІІ початок ІІ
тисячоліття до нашої ери); в) праслов’янський, що згідно
з Б. Рибаковим розпочався у середині ІІ тисячоліття до
нашої ери і тривав до утворення перших слов’янських
племінних або державних союзів, наслідком чого стало
поступове формування окремих слов’янських етносів на
території Циркумпонтійської зони (між річковою зоною
Одер Вісла Дніпро на півночі та гірськими масивами
Карпати Балкани Анатолія на півдні) [3]. Деякі історикиетнологи, як ось В.В. Мавродін будують такі
ранньоісторичні схеми слов’янської еволюції дещо

інакше, але в цілому доходять до аналогічних із
Б.О. Рибаковим тверджень. Кожна з цих епох у
праісторії слов’янства виділяється певною археологічною культурою. Останньою (власне археологічною
культурою) науковці називають групу споріднених між
собою пам’яток, які розташовані на тій чи іншій
території і здебільшого споріднені за етнічним
походженням своїх носіїв [4].
Так, пращурська епоха характеризується «злиттям
північної частини трипільської та частини археологічної
культури воронковидних кубків, які відносились до
індоєвропейської спільноти», пише дослідник теорії
протослов’янського етносу Ю. Шилов. В свою чергу,
протослов’янська епоха визначається уже згадуваним
нами Рибаковим, як час археологічної культури
кулястих амфор. Що ж стосується «праслов’янської
епохи», то на цьому етапі слов’яни як антропологічно (в
антропологічному контексті: біологічно, фізично,
соціально-культурно детермінована єдина група етносів)
формувалися в складі таких культур, як тшинецька і в
майбутньому
білогрудівська,
волино-подільська,
лужицька, чорноліська, зарубинецька і черняхівська.
Саме починаючи з «праслов’янської» доби, тобто з
середини ІІ тис. до н. е. бачимо безперечну присутність
слов’янського етнічного елементу на теренах сучасної
Польщі. Остання виражається насамперед в поширенні
таких археологічних культур як, наприклад, тшинецька
та лужицька. І хоч Мавродін вважає тшинецьку
культуру не праслов’янською, а протослов’янською, це
не змінює ранньої етнічної ситуації на території
Польщі [2].
Тшинецька культура, як свідчать археологічні
матеріали була розповсюджена передусім на сучасних
польських землях. Саме за часів тшинецької культури
ми більш-менш чітко бачимо карту розселення
праслов’янського етносу.
Починаючи з середини ІІ тис. до н. е. бачимо картину
так званого найдавнішого розселення слов’ян на теренах
між Дніпром та Віслою, між українським Поліссям і
Балтійським морем. Наявні матеріали свідчать про те,
що батьківщина слов’ян розташовувалась на територіях
сучасної центральної, північної та західної України,
більшої частини Білорусії та усього польського
Привіслення (в українській етнографічній термінології
терени Польщі, які прилягають до річки Вісла). Тобто
вся сучасна східна Польща уже в ІІ-І тис. до н. е. була
заселена слов’янськими племенами, що яскраво
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виражено матеріально-побутовою культурою тшинецького та лужицького археологічних ареалів.
Тшинецька і лужицька археологічні культури, на мій
погляд, стали етнічною базою для формування цілої
західної гілки слов’янського світу. Так, лужицька
культура була поширена на територіях, передусім
сучасної Польщі, Чехії (Моравія, частково Богемія),
Словаччини, Східної Німеччини (землі над річкою
Ельба), Угорщини (Панонія) і Нижньої Австрії. Слід
підкреслити, що слов’янську етнічну приналежність
лужицької культури ще на початку ХХ століття довели
видатні
польські
археологи
та
мовознавці:
К. Яджевський, Ю. Косшевський, М. Рудницький. Вони
стали засновниками етноісторичної гіпотези про
автохтонність слов’янства в Польщі. Ця «автохтонна
гіпотеза», як називають її історики, етнографи і
археологи у головній своїй частині стверджує про те, що
межиріччя Вісли та Одри є прабатьківщиною сучасних
слов’ян. Втім, ця думка має багато недоліків. Більшістю
вчених з усього слов’янського світу вона визнана такою,
що не має серйозного підґрунтя. До речі, серед її
противників є і знані польські вчені, як ось
К. Мошинський [5; 6; 7].
Опираючись на пануючу в українській і російській
історіографії думку, прабатьківщиною слов’ян потрібно
називати території сучасної північно-західної України та
східної Польщі [8; 9]. На користь такого твердження
свідчать не лише археологічні та антропологічні
матеріали, але і писемні. Перші писемні згадки про
слов’ян та їхні державні організми маємо серед
античних римських істориків і географів (Страбон,
Тацит, Аміан, Пріск Панійський та інші). В них же
знаходимо інформацію про те, що так звана «Сарматія»
доходить на заході до річки Вісла і має прямий кордон з
германськими племенами [10; 4].
Точних даних про етнічні групи, які заселяли
Польщу перед приходом слов’ян немає. Очевидно, це
були такі давньогерманські племена, як бастарди,
вандали, герули. Так чи інакше, але вже на межі І ст. до
н. е. і І ст. нашої ери слов’яни починають розселятися зі
своєї «українсько-польської» прабатьківщини набагато
інтенсивніше. Головним напрямом їхньої колонізації
став захід, а надто південний захід. Предки майбутніх
західних слов’ян почали переселятись на германські
землі, за Віслу, тобто у нинішню західну Польщу. До
того ж моменту, як західну Польщу, Чехію і частково
Словаччину освоїли наші предки, ці землі заселялися
племенами переважно германського походження. На
території сучасної північної і західної Польщі жили такі
племена, як готи, варни, ругії, бургунди, ломбарди,
вандали, герули. Таке розселення давньогерманських
племен або ж племінних союзів достатньо серйозно
прослідковано
в
наукових
статтях
видатного
письменника (і, що маловідомо, ад’юнкт-професора
історії) М.В. Гоголя [11].
На межі ер та у перших століттях нашої ери
слов’яни, які постійно шукали більш вигідного
економічного та природно-оборонного положення
почали відтісняти германців з території Західної Польщі
і навіть спромоглись поступово колонізувати терени
сучасної Східної Німеччини, переходячи Одер. Характер
такого переселення, на мою думку був мінливим, тобто

десь колонізація відбувалась мирно і місцеві германці
просто розчинялися у натовпах переселенців-слов’ян, а
десь войовничі германці відмовлялись підкорятись
новим володарям.
Та ж сама ситуація прослідковується і на прикладі
слов’янських етнічних елементів: десь слов’яни
залишались назавжди, а десь мусили шукати нових
місць. Саме так відбувалось велике переселення народів.
Переселення слов’ян до Польщі у цьому контексті є
надзвичайно цікавою складовою цього великого
переселення народів, яке відбулось у кілька етапів.
Перед сучасним етнічним істориком-полоністом стоїть
першочергове завдання прослідкувати та відобразити ці
історичні етапи. Методологічною основою такого
дослідження безумовно залишається монографія «Этнос
и этнография» Ю.В. Бромлея та академічні студії
Л. Нідерле і П. Шафарика. Серед українських етнологівславістів найбільше дана проблематика відображена в
«Карпаторусских
древностях»
М. Бескида
[12].
Археологічну основу для своїх тверджень етнічні
історики-полоністи можуть знайти в узагальнюючих
працях М. Відейка [5].
Щоправда, кожен вчений тлумачить хронологічні
рамки заселення слов’янами усієї території Польщі
відповідно до своїх ідеологічних або методологічних
вподобань. Такі ж вчені як Ю. Шилов взагалі вносять до
цього питання певні хронологічні та етноісторичні
неточності, що значно ускладнює будь-яке вивчення
процесів появи слов’ян у Польщі та їх етнічної історії.
Так чи інакше, але синтезуючи всі гіпотези видатних
славістів, а також переглядаючи антропологічні й
етнографічні матеріали можна встановити умовні
хронологічні межі появи слов’ян на території Польщі та
хронологічні рамки початку ранніх етнічних процесів у
їхньому середовищі.
Початок ІІ тис. до н. е. слід вважати відправною
точкою у слов’янізації Польщі. В ці часи землі від
Західного Бугу та Львова і аж до Вісли й Варшави
знаходились в тшинецькому культурному ареалі, тоді як
на терени центральної і західної Польщі проникла
лужицька культура. Лужицька культура з часом підпала
під процес германської асиміляції. Відштовхуючись від
цієї гіпотези можемо зробити висновок про проникнення
праслов’ян до Західної Польщі вже в середині ІІ тис. до
н. е. Однак, археологічні матеріали показують, що
германський елемент залишається і надалі домінуючим
на всіх теренах сучасної західної, північної Польщі та
Сілезії.
Протягом ІІ тис. до н. е. І тис. н. е. етнічна історія
праслов’ян та утвореної праслов’янами єдиної
слов’янської народності (в польському контексті)
полягала у постійних війнах з германцями і пошуками
шляхів колонізації прибалтійських і східнонімецьких
територій. Археологічні експедиції проведені у 70-80-х
роках минулого століття в межиріччі Вісли й Одри
вказують на те, що розселення слов’ян відбувалось як
військовим, так і мирним шляхами. Очевидним стає
розвиток торгівельних відносин між східними
германцями та слов’янами. Під час археологічних
розкопок було знайдено також сліди налагодження
торгівельних відносин між польськими слов’янами та
римлянами. Знахідки є подібними до тих римських
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речей (монети, предмети побуту), які було віднайдено у
кельтських похованнях на Закарпатті (археологічний
ареал Латенської культури) та в ранньослов’янських
поселеннях Чехії і Словаччини [7].
Цей факт свідчить про те, що вже на межі ер польські
слов’яни вступили в етнічні, торгівельні і політичні
взаємовідносини з народностями, які їх оточували. Цей
чинник, на мою думку, став домінуючим у подальшому
процесі виокремлення західнослов’янської етнічної
гілки із складу єдиного слов’янського етносу
(протонації).
Саме
розвиток
геополітичних
відносин
та
міжетнічної торгівлі призвів до «Великого переселення
народів», яке розпочалось на початку І тис. н. е. в епоху
падіння Західної Римської імперії. Підтвердження цій
гіпотезі при уважному аналізі джерел можна знайти у
працях Гумільова, Мюссе та Ніцше. Певне відображення
проблема розвитку геополітичних відносин польських
слов’ян на ранньому етапі етнічної історії (І тис. н. е.)
знайшла і у представників французької соціологічної
історичної школи, і у вітчизняних істориківпозитивістів. Засновник української історико-соціологічної науки М.С. Грушевський відзначав високу
загальну етноісторичну (зокрема, торгівельну та
політичну) активність західних племен слов’янського
суперетносу (оперуючи етногенетичною термінологією
Л.М. Гумільова) в ІІ-ІІІ ст. н. е. На підтвердження цієї
тези Грушевський посилається на роботи європейських
позитивістів і досвід археологічних досліджень СанктПетербурзької академії наук. Він вважав, що саме
геополітична, торгівельна активність польських слов’ян
змусила представників «загального слов’янського
масиву» вирушати на захід та північ у пошуках «кращої
батьківщини» [13].
Такою батьківщиною на думку предків сучасних
поляків були придатні до хліборобської діяльності
райони сучасних Познані, нижньої та верхньої Сілезії. У
перспективі перед слов’янами-землеробами відкривалась можливість освоєння родючих земель межиріччя
Вісли та Одри і також можливість займатись
традиційними промислами у лісах над Ельбою (Лабою).
В зазначені регіони сучасних західної Польщі та східної
Німеччини рух слов’янського переселення протягом І-VI
століть був найпотужнішим.
Стосовно територій сучасних Мазурії та Помор’я, то
сюди одночасно скеровувались переселенські рухи
слов’ян (волинських і підляшських склавинів) та
балтійських племен. Балти (у майбутньому литовці,
жмудини, ятвяги, латиші, курляндці, латгали, пруси) вже
до V століття колонізували терени сучасних Литви,
Гродненщини, Білосточчини, Мазурії і Прусії. Території
Мазовії, Підляшшя та Берестейщини в свою чергу були
заселені
переважно
слов’янами-склавинами
у
середовищі яких, за антропологічними даними,
спостерігався високий приріст населення. Цей факт
спричинив наростання темпів колонізаційного руху в
напрямку балтських Мазурії і Померанії. Археологічні
знахідки підтверджують, що цей етап переселення
відбувався
досить
таки
мирним
шляхом
і
супроводжувався мирною асиміляцією склавинами
балтів та залишків місцевих германців. Були також
встановлені стратегічні торгівельні та геополітичні
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зв’язки з балтами сучасної Литви і північно-західної
Білорусії [14].
Однак, на жаль ні в польській, ні в українській
етнографічній науці досі не проведено досліджень з
приводу балто-слов’яно-германської переселенської
взаємодії на теренах західної і північної Польщі. Далеко
не
повністю
вивчено
весь
наявний
масив
археологічного,
антропологічного,
етнографічного
матеріалу, а отже жодна гіпотеза не може вважатися
остаточною відповіддю на поставлене запитання.
На мій погляд, саме в контексті вищезазначеного
процесу, який тривав починаючи від межі ер і до V-VI
століть (на території східної Європи) з до того
абсолютно монолітної слов’янської маси (з одного
праслов’янського суперетносу за Л. Гумільовим) почала
виділятись її західна гілка. Такому відокремленню
сприяло дуже багато чинників. Перш за все, поступове
віддалення переселенців від своєї прабатьківщини,
втрата психологічного відчуття і сприйняття специфіки
спільної та єдиної етногеографічної локалізації.
Внаслідок цього склавини-переселенці переймали слова
(а інколи і мову) та звичаї місцевих автохтонних
германських племен. Все це призвело до нагромадження
глибоких, можна сказати «діалектичних», розбіжностей і
протиріч між тими слов’янами, які жили між Дніпром та
Віслою і племенами, котрі заселили землі між Віслою та
Одрою.
Суттєві лінгвістичні відмінності почали з’являтись
практично у кожному регіоні на величезному просторі
етногеографічної локалізації слов’янських племен. Чим
далі від Дніпра було віддалено плем’я, тим більше
лінгвістичних
та
психологічних
(ментальних)
відмінностей воно продукувало. Лінгвістичні ж
відмінності та життя в чужорідному (або змішаному
особливо це стосується ранніх етапів переселення
склавинів до західної Польщі, східної Німеччини)
етнічному оточенні, як відомо сприяє формуванню
етнопсихологічних та етноантропологічних протиріч у
середині єдиного етнічного масиву [10].
Вже у візантійських авторів V-VI століть бачимо
поділ слов’ян на племінні союзи, що дуже нагадують
справжні державні організми (приклад процесу
диференціації праслов’янського суперетносу). У цьому
контексті, ми звісно не беремо до уваги історичні
хронічки таких античних авторів як Пріск Панійський чи
Амміан Марцелін, які констатують наявність у слов’ян
держави в її римському правовому розумінні вже в ІІІ
столітті.
Такими «одержавленими» племінними союзами
стали об’єднання Антів і Склавинів. Однак ті ж самі
візантійські джерела подають багато неточностей.
Впевнено можна стверджувати лише про існування
Антського союзу або навіть Антської держави. Анти
жили на теренах сучасної України, що добре описано в
готського історика VI ст. Іордана [5].
Що стосується склавинів, то вони «живуть від
містечка Новієтуна і озера, яке називається
Мурсіанським до Данастра, а на північ до Віскли;
замість міст у них болота та ліси». Склавини жили на
території сучасної Польщі і західної України. Називати
склавинів окремою від антів гілкою слов’янства
достатньо важко. Тим більше, що готський історик
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Іордан особливо підкреслює, що і анти, і склавини є
одним племенем венедами. Це надає підстави вважати,
що саме на базі венедів і відбулось формування (в
етноісторичному розумінні) східних слов’ян в якості
окремої гілки праслов’янського етносу. Стосовно
західної гілки слов’янства, то вона, ні мій погляд, почала
формуватися на заході, за Віслою, а саме на теренах
сучасних західної Польщі, Сілезії, Саксонії і Чехії.
Велику роль у цьому процесі відіграв германський
етнічний субстрат, адже населення східної Німеччини,
північної та західної Польщі було достатньо мішаним
навіть на завершальному етапі великого переселення
народів.
Тому можна припустити, що коли в ІІІ-VI століттях
на схід від Вісли відбувався процес етнополітичної
самоорганізації східнослов’янських племен через
створення Антського і Склавинського племінних союзів,
то на захід від Вісли процес колонізації слов’янами
земель сучасних Сілезії, Саксонії та Померанії лише
набирав обертів. Германці поступово залишали сучасну
західну Польщу, східну Німеччину і йшли на захід, на
території колишньої Римської імперії. Можна
припустити, що колонізаційні процеси у західній Польщі
завершились приблизно в V-VII століттях. Саме тоді
слов’янський етнічний елемент набуває статусу
домінуючого в межиріччі Одри і Ельби (Лаби).
На теренах північної Польщі процес консолідації
слов’янської спільноти і асиміляції місцевих германців
та балтів тривав ще довше і населення на цих землях
було
(а
частково
і
залишається,
особливо
антропологічно) змішаним германо-слов’янським ще
протягом кількох століть. Ця мішанина витворила
перехідний
балто-слов’янсько-германський
антропологічний і ментальний типи. Вона заклала ту
генетичну відмінність, яка існує між східною, західною
та північною Польщею і стала причиною формування в
середині західнослов’янського етнічного масиву таких
перехідних етносів як кашуби, лужичани (лужицькі
серби), поморяни.
Висновки. Незважаючи на всю складність
етногенетичних процесів у північній, північно-західній
Польщі, у першій половині та в середині І тис. н. е.
досить сильними були потяги західних слов’ян до
внутрішньої консолідації. Це випливає, зокрема, і з
фольклорно-міфологічної спадщини північно-західних
поляків та з матеріалів археологічних експедицій, які
проводилися протягом 70-90-х років минулого століття.
Внаслідок цих консолідаційних процесів і сформувалася
західнослов’янська етнічна гілка. Це сталося протягом
VII століття, коли як вважає більшість науковців,
слов’яни уже повністю колонізували землі між Віслою
та Одером і між Моравією та Балтійським морем. До
цього
часу етноісториками прийнято
вважати
слов’янський світ у своїй мові, звичаях, віруваннях і
культурі єдиним, хоча відмінності безумовно були і
лінгвістично-антропологічні
приклади
таких
відмінностей наведено вище [15].
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NATIONAL AWAKENING IN THE MIDDLE EAST AND AMERICAN
INFORMATIONAL POLICY IN IRAN
The US informational policy in Iran has been forming under the influence of a long string of factors and among
them nationalism occupied a prominent place. After the end of World War I the ideological vacuum appeared on the
territory of the Ottoman Empire, which ceased to exist in the early 20’s of the XX century. It was quickly filled with
the ideas of Turkish, Persian and Arab nationalism. By the middle XX century geopolitical importance of the Gulf
region has increased significantly, forcing the Americans to seek new ways to influence public opinion in Iran to
counter hostile to the West nationalists and spread their own interests on the resource-rich Persian lands. In the
article, author has attempted to trace the peculiarities of the national movements’ origin on the Middle East and to
find out the American informational-propagandistic strategy to counteract them in Iran.
Keywords: propaganda, Middle East, Persian Gulf, informational policy, nationalism, United States
Informational Service (USIS), ottomanism, Anglo-Iranian Oil Company (AIOC).
Introduction. Modern political map of the Middle East
began forming in the first half of the twentieth century, when
weakened Ottoman Empire ceased to exist under the blows
of the First World War and with it Ottoman nationalism, or,
as it is often called in the literature, ottomanism. It was
official ideology of Ottoman governments, which united
under the auspices of Istanbul a number of nationalities and
peoples of the Middle East, North Africa, the Balkans, etc.
Persian nationalism clearly demonstrated itself on the
wreckages of the Ottoman Empire, replacing ottomanism as
a leading ideology of Istanbul. National factor became one
of the key problems in the relations between Iran and other
countries of the Western world, including America. To
overcome these difficulties and gain influence over the
public opinion and thus extend interests on the Persian land
Americans have developed and begun to implement the
informational-propagandistic
strategy.
But
despite
considerable efforts, financial costs, Washington faced many
challenges along the way, including national factor the
struggle of locals for the right to self-determination, fight
against foreign presence in the country and neocolonialism.
Therefore, the study of the development of nationalism in
the Middle East makes it possible to explain a number of
contemporary issues in US-Iranian relations, the origins of
which date back to the first half of the twentieth century.
The researched issues have been in the field of interest of
many scientists for a long time, and some of its aspects
found coverage in many scientific papers in Ukraine and
abroad. Great importance has work of researchers J.
Hutchinson and Е. Smith «Nationalism» [4], in which they
highlighted basic scientific debate over the origin and
meaning of this notion and its historical phenomenon,
making discourse to the XVIII century, when the revolution
took place in France, and later in the United States. Using
the rich historical experience, scientists consider nationalism
as the manifest of the most cherished aspirations of mankind
of modern period: autonomy, unity, fraternity, identity and
so on. That is why the researchers believe the birth of
nationalism is positive, progressive phenomenon, which
showed significant shifts in the ethnic and political
development of mankind.

Quite successful in our opinion is an attempt of scientist
Guibernau M. [3] to highlight the basic theories of
nationalism, clarify the political nature of this phenomenon
and its connection with the emergence and development of a
nation. The researcher in his work made emphasis on the
nationalism as an important source of self-determination and
followed the impact of the globalization on the nationalist
movements today.
Noteworthy work of E. Abrahamian «Iran between Two
Revolutions» [2], where he discusses Iranian society and
politics during the period between the Constitutional
Revolution of 1905-1909 and the Islamic Revolution of
1977-1979. Presented here is a study of the emergence of
socio-economic classes in the country with strong vertical
divisions based on ethnicity, religious ideology, and regional
particularism. Professor Abrahamian focuses on the class
and ethnic roots of the major radical movements in the
modem era, particularly the nationalist struggle of the early
1950s.
Scientist H. Katouzian [5] has paid considerable attention
to the study of the modernization of Iran, social and national
development of the country in the first half of the twentieth
century. The author sheds light on efforts of the Shah
Pahlavi to reform the Iran, noting strengths and weaknesses
of this attempt. It is equally important for exploring our
theme is research of the scientist, that concerns Tehran’s
foreign policy during the Pahlavi dynasty, including dispute
over the nationalization of AIOC, made by Prime Minister
Mosaddeq and the associated change of spheres of influence
in Iran from British to American.
Valuable for the study of this problem are declassified by
US government and placed in the archive of national
security documents, available for public [8; 9; 10; 11; 12;
13; 14]. They shed light on the features of the
implementation of the US information policy objectives in
Saudi Arabia and reveal methods and means of spreading
interests of Washington in the Arabian Peninsula.
Using a wide range of sources and scientific literature
author attempted to prove the influence of the deployment of
nationalist movements in the Middle East on US-Iranian
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relations and determine exactly how this affected the
Washington’s outreach strategy in Iran.
Setting objectives. Among the priorities of research
should first be noted the need to highlight the issue of origin
and development of nationalism in the Middle East, to
follow the processes of modernization of Iranian society and
the state organization during 1930-1940’s, to determine the
geopolitical significance of the region and to analyze the
features of establishment and development of US-Iranian
cooperation. It is equally important to determine the impact
of the national factor on the process of implementing the
tasks of the US information policy in Iran and find out the
efficiency and effectiveness of the ways of promoting the
interests of Washington on the Persian lands.
Performing these tasks was carried out by applying a
number of scientific research methods, including primarily
historical and logical methods, induction, deduction etc.
Results. By the early twentieth century lands of the
Arabian Peninsula, like most areas of the Middle East,
belonged to the Ottoman Empire. The official ideology of
ottoman nationalism assumed the existence of the Ottoman
Muslim community in which each member was under the
auspices of the Ottoman sultan-caliph and considered
themselves as his subjects. However, at the turn of the
nineteenth and twentieth centuries the power of Istanbul
began rapidly decline along with the idea of Ottoman nation.
The last point, in this case, set the First World War, which
resulted the Ottoman Empire ceased to exist. The idea of
ottomanism was replaced with Turkish nationalism in
Anatolia, Persian nationalism in Iran and Arab nationalism
(Pan-Arabism later) on Arab territories of the Middle East
and Northern Africa. [7; р.ix–xii].
Ambiguous impact on the development of nationalism in
the Persian Gulf countries had European colonialism, that
pursuing national movements in the region gave them
greater sharpness and thus united local people around the
idea of political, socio-economic and cultural liberation.
Because of a number of objective circumstances Persians
began first among the countries in the Middle East struggle
for freedom and national rights. In the early twentieth
century they, still being a part of the Ottoman Empire,
launched activities aimed at achieving independence and
build their own state. In this process, old state traditions of
the people and the rich historical and cultural heritage played
a considerable role.
Among the grand leaders of Iran Reza Shah has played a
prominent role in the development of the country as a
leading player in regional politics and establishing the
Persians as a nation. He pursued a two-pronged policy. First,
he sought to break the strength of the tribes and turn them
into settled and increasingly «modern» subjects of the state.
In the words of one historian, «for Reza Shah, as for many
urban Middle Easterners, the tribes are uncouth,
unproductive, unruly, and uneducated savages who have
been left behind in the primitive state of nature» [2, p.141].
To accomplish his goal of neutralizing the tribes, he used the
military and entered into a series of temporary alliances with
competing tribes, sowing dissent among them and using
each to reduce the powers of the others. Gradually he
disarmed their warriors, undermined their chiefs, conscripted
their youths into the army, and forced many to settle into
villages [6, p.58].
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Forced settlement, he thought, was the first step toward
progress. Along the same lines, he repeatedly urged the rural
population to engage in the agricultural activity, which he
saw as the key to economic self-sufficiency. Government
authority over the different regions and the roads linking
them was guaranteed with the establishment of remote
military garrisons and the founding of a road police. To
facilitate communication and transportation throughout the
country, the state also built an estimated thirteen thousand
kilometers of roads [5, p.116].
At the same time, the army, from which the monarch’s
rise to power had become possible, emerged as one of the
most powerful institutions in the new system, with the shah
personally in command of the forces until the end of his
reign in 1941. A Conscription Law, enacted in 1925, led to a
significant increase in the size of the armed forces. The
number of men in uniform grew from 40,000 in 1926 to
127,000 in 1941, and the country acquired numerous tanks,
military planes, and navy ships. The new king always
appeared in an undecorated military uniform, and the
political system over which he ruled in many ways came to
resemble a military dictatorship. Between 1928 and 1933,
the War Ministry reportedly consumed nearly 42 percent of
the national budget [5, p.113]. Complementing all of this
was a burgeoning bureaucratic apparatus, which in time
came to comprise some ninety thousand civil servants, ten
cabinet ministries, and a host of administrators and
functionaries at the provincial, municipal, and rural levels
[2, p.136-137]. Thus, Reza Shah’s reign has been designated
as the birth of the modern Iranian state with all its internal
controversies concerning the foreign policy, building
relations with the outside world, especially with Europe and
the USA, etc.
By the mid-twentieth century, the weight of Iran on the
international arena has increased significantly due to many
circumstances, among which one of the key roles played the
energy factor. Industrial countries switched to fluid fuel, the
largest reserves of which were found in the states of the
Middle East, particularly in Iran.
That was one of the reasons why American companies,
with the support of the US government, actively involved in
the process of development of oil and gas fields in the
Persian Gulf region since the second quarter of the twentieth
century.
Trying to get access to the natural resources of the
Middle East US corporations faced some difficulties. This
region has long been in the area of influence of Great Britain
and France, who used various methods to prevent the
penetration of alien interests. Besides, the development of
anti-colonial and nationalist movements in the Persian Gulf
created there a threat not only for foreign-owned but also for
their life and health.
Nationalist factor has played a prominent role in the
development of the Iranian-American relations. However, it
should be noted that the development of cooperation
between Tehran and Washington in the 1940’s 1950’s has
gone through two steps. By 1953, there were limited
diplomatic contacts between the two countries under British
domination in the Middle East. After the falling of the M.
Mosaddeq’s government in Iran in 1953 the state began its
development in the US sphere of influence and Washington
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stepped up its outreach program to conserve shah and protect
American interests in the region.
Socio-political and economic development of Iran in the
40’s 50’s of the XX century was rather a difficult and
controversial. The majority of the country’s residents were
dissatisfied with politics of shah’s government and all these
difficulties they associated with the colonial policy of Great
Britain. On this background in the 1940s intensified strike
movements and demonstrations against the ruling regime,
which were primarily economic in nature and were directed
against the unfair distribution of profits from the sale of oil.
The complex internal situation in Iran has created
favorable conditions for the US in establishing cooperation
in the informational-propagandistic field. The American
ambassador in Tehran wrote about this, that «Iranians have
been more than generous in offering their radio facilities in a
vigorous prosecution of the campaign of truth… Embassy
believes Iranian government will continue to assist in this
campaign» [9, p.1]. But the struggle of young Iranian
intellectuals for national rights forced Americans to hide
their advocacy work and disguise such activity under the
action of Tehran. As noted in this regard the employee of the
US embassy in Iran E. Wels, «this will mean that the major
portion of the [advocacy] program would have to be in the
educational field, developing knowledge of better
agricultural and public health methods. The Iranian
government would reap the public credit for our program
while our benefit would be realized through helping of raise
the standard of living and thereby a certain measure of
political and economic stability would be the result» [8, p.4].
Washington met difficulties in advocacy activities in Iran
when in 1951 in Tehran came to power nationalist force led
by the Prime Minister M. Mosaddeq. During this period,
there was an aggravation of Anglo-Iranian dispute over the
distribution of profits from oil that reached its peak in the
1952-1953. On the wave of the overall national rise in 1952
in Iran were closed all foreign cultural and information
centers, except those who were in the capital. Although the
US tried to remain neutral in the Anglo-Iranian oil dispute,
but it was not taken into account by the local government.
According to professor of the University of Michigan G.
Cameron, «the Iranians feel that the British tail all too
successfully wagging the American dog» [14, p.2].
In 1953 M. Mosaddeq was removed from power through
successfully held a joint Anglo-American operation. But in
the new reality London has failed to turn Iran again into the
sphere of its interests through a number of circumstances,
including in particular a sharp decline of English authority
among the local population, and the success of the US
informational-propagandistic policy in the country. Thus
began the era of American dominance in Iran closely
connected with conducting of outreach activities with the
aim of raising the image of the USA and gaining control
over public opinion.
After the fall of the M. Mosaddeq’s government the
employee of the US Embassy in Iran informed the State
Department that «the attitude of the motion pictures
Censorship Commission toward anti-communist film
materials has apparently changed so it may be possible for
USIS in the future to obtain official permission to show
some anti-communist films» [11, p.1].

In order to improve information policy the workers of the
US Information Agency were sent to different cities of Iran,
whose task was to establish contacts with local elites,
providing comprehensive support to publishers of
newspapers and magazines, broadcasting movies, providing
material for radio programs, the establishment of English
courses, etc [12, p.1-2].
But in Iran remained forces that opposed the entry of US
interests in the country. The Washington saw main threat in
«anti-Western nationalism», which was inherent for Iranian
society [13, p.3].
Among the national political leaders, scientists and
public figures Nariman, Daneshpur, Keihan, Dzhazayeri and
others particularly strongly defended Iran’s interests in
domestic and foreign policy [1, p.234].
Working in rather complicated realities of Iranian society
Americans continued to actively implement the outreach
programs, which allowed affecting the local population
through demonstration of popular culture, achievements of
the US in the material production, comfortable city life and
so on. The study, made by American experts in the field of
propaganda, has shown that many members of the Iran’s
educated backgrounds admired the progress of the United
States, but most of the people in remote areas were
frightened off foreign propaganda and disliked it no matter
whether it was American, Russian or British [10, p.6]. Thus,
the task of the Washington to gain influence on public
opinion in Iran was complicated by several factors. Small
groups of Iranian nationalists, who were politicians, military
officers, academics, were active in anti-Western struggle
and, therefore, did not agree to cooperate with the United
States. It was equally difficult to gain influence on the
inhabitants of agricultural areas of Iran, which, although
were not nationalists, but did resistance to penetration of
American interests in Persian lands because of their inherent
tribal communal mentality.
Conclusions. So, in the middle of the twentieth-century
national factor played a prominent role in organizing
cooperation between the US and the Gulf countries. It was
one of the decisive factors in reformatting spheres of
influence and balancing forces in the region. However,
nationalism has been a significant obstacle to the spread of
American interests in Iran. First of all, it was the increase
distrust of the local population to the West caused by
colonialism, tribalism, low level of education, religious
fanaticism and sometimes a lack of awareness of the real
situation in the country and in the world. These and other
factors identified priorities and outlined the basic contours of
the US informational-propagandistic strategy in Iran during
the 40’s 50’s of the XX century, which included the first of
all closely co-operate and provide comprehensive support
for the shah’s yard and less interested in the impact on
ordinary citizens who, due to many circumstances,
mentioned above, have not only influenced policy, but often
were inaccessible for employees of the US news agencies.
The findings in this study allow penetrating into the
essence of the problems in the US-Iranian relations before
and after the Islamic revolution in 1979, when the Persians
overthrew the Shah’s government and stopped cooperation
with Washington. The study of the reasons for the overthrow
of the shah’s power in Iran and collapse of Tehran’s
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relations with the US is in the list of priority areas for further
research of the topic.
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НАЦІОНАЛЬНЕ ПРОБУДЖЕННЯ НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ ТА АМЕРИКАНСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА
ПОЛІТИКА В ІРАНІ
Інформаційна політика США в Ірані формувалася під впливом цілої низки факторів і серед них націоналізму
займав чільне місце. Після закінчення Першої Світової Війни на території Османської імперії з’явився ідеологічний
вакуум, котра перестала існувати на початку 20-х років XX століття. Він швидко заповнювався ідеями турецького,
перського та арабського націоналізму. До середини XX століття геополітичне значення цього регіону Перської
затоки значно зросло, що змушує американців шукати нові способи впливати на громадську думку в Ірані, щоб
протистояти ворожим до Заходу націоналістам і поширювати свої інтереси на багаті на ресурси перські землі. У
статті автор зробив спробу простежити особливості походження національного рухів на Близькому Сході і
з'ясувати американськуї інформаційно-пропагандистську стратегію по боротьбі з ними в Ірані.
Ключові слова: пропаганда, Близький Схід, Перська затока, інформаційна політика, націоналізм, інформаційне
агенство Сполучених Штатів (ЮСИА), османизм, Англо-іранської нафтоваї.
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СУСПІЛЬНА РЕАКЦІЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ НА ПОЛІТИКУ
ВТРУЧАННЯ СРСР У ДЕМОКРАТИЧНІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ
ПРОЦЕСИ У КРАЇНАХ «ВАРШАВСЬКОГО ДОГОВОРУ» ЯК ОДНА З
ПРИЧИН РОЗВИТКУ АНТИРАДЯНСЬКОГО РУХУ НА ПІВДНІ
УКРАЇНСЬКОЇ РСР ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті розкривається громадська позиція політично активної частини населення Півдня УРСР
стосовно зовнішньополітичного курсу політичного керівництва СРСР по відношенню до лібералізаційних
суспільно-політичних процесів в Угорщині, Польщі та Чехословаччині другої половини ХХ століття, в
контексті антирадянського руху у названому регіоні.
Ключові слова: антирадянський рух, зовнішньополітичний курс КПРС, суспільні настрої, Південь
Української РСР.
Постановка
проблеми.
Для
конструювання
загальної картини опозиційного руху в УРСР, і Півдня
України
зокрема,
важливою
постає
проблема
антирадянських проявів з боку різних верств населення
України, як суспільна реакція на політику втручання
вищого радянського партійного керівництва у
демократичні суспільно-політичні процеси у країнах
«Варшавського договору». В архівних документах
слідчого відділу УКДБ при РМ УРСР того часу,
присвячених таким проявам, частіше починає
зустрічатися поняття «антирадянський», яке ми будемо
використовувати для позначення досліджуваного явища.
Розглядаючи антирадянський рух в якості одного з
напрямів опозиційного руху компартійно-радянському
ідеологічному диктату в Українській РСР, слід
зауважити, що під цим феноменальним явищем не
мається на увазі широкий, масовий рух з чітко
визначеною політичною програмою, організаційною
структурою та іншими необхідними атрибутами, що,
перш за все, стосується Півдня України. Але, при цьому,
«рух незгоди» із зовнішньополітичним курсом КПРС
другої половини 50-х 70-х років минулого століття,
отримав резонанс в усіх великих містах Української
РСР, зачепив усі її регіони, і, хоча епіцентром руху були
північно та західноукраїнські землі, ідеї й прагнення
«радянського дисидентства» знайшли своє місце й серед
широких верств населення Південної України, що
підтверджує низка історичних фактів.
Актуальність роботи полягає в тому, що проблема
антирадянського руху на Півдні УРСР до недавнього
часу не достатньо висвітлювалася українськими
істориками і є малодослідженою темою. Якщо зважити
на ті обставини, в яких опозиційний рух розвивався,
соціально політичні особливості Півдня України,
фізичну неможливість для дослідників в Україні
звертатися до цієї тематики ще в недавні часи, то у
багатьох науковців виникають сумніви щодо того, чи
існував насправді антирадянський рух на Півдні
Української РСР.

Різним аспектам історії опозиційного руху в Україні
присвятили
окремі
наукові
праці
Б. Захаров,
А. Русначенко, Г. Касьянов, Ю. Курносов, Ю. Данилюк,
О. Бажан, Г. Гончарук, О. Нагайцев, В. Козлов, І. Курас
та ряд інших видатних істориків України. Особливої
уваги заслуговують наукові статті, в яких подано
ґрунтовний
аналіз
демографічної,
професійної,
національної і територіальної структури руху опору,
видатних вітчизняних науковців таких як Ю. Зайцев,
Ю. Котляр, О. Бажан, Л. Ведмідь, В. Дмитрук, І. Кривдіна.
Мета статті: спираючись на фактичні дані архівних
матеріалів, висвітити громадську позицію політично
активної частини населення Півдня УРСР стосовно
зовнішньополітичного курсу політичного керівництва
СРСР по відношенню до демократичних суспільнополітичних процесів у Угорщині, Польщі та
Чехословаччині другої половини ХХ століття, в
контексті антирадянського руху у названому регіоні, як
одного з напрямів опозиційного руху радянському
режиму в УРСР.
Виклад основного матеріалу. Для політичної
«відлиги» в Радянському Союзі другої половини 50-х
рр. ХХ ст. серйозним випробуванням стали
національно-визвольні
за
своїм
характером,
антисталінські за своїм спрямуванням виступи 1956р. у
Польщі та Угорщині, під час яких партійно-державне
керівництво СРСР, незважаючи на проголошений ним
курс на лібералізацію, ще раз довело своє небажання
розлучитися з роллю «світового жандарма» [1, с.515].
Вторгнення військ Радянського Союзу на територію
Угорщини викликало негативну реакцію у світі.
Неоднозначно сприймалися угорські події і на Півдні
України. Незважаючи на численні повідомлення засобів
масової інформації про повну й безумовну підтримку
введення військ з боку трудових колективів, окремих
громадян, в архівах вищого політичного керівництва та
колишніх спецслужб СРСР зберігаються свідчення, які
говорять про зовсім протилежне. Події жовтня
листопада 1956 р. в Угорщині викликали у переважної
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частини населення Української РСР занепокоєння та
невпевненість у завтрашньому дні. Стривоженість
українського суспільства перш за все відобразилась у
сфері торгівлі. Про панічні настрої серед населення, які
виражалися у скуповуванні товарів першої необхідності,
регулярно інформували вищі партійні органи обласні
комітети КПУ. Як свідчать документи вищого
політичного керівництва УРСР, ліквідувати зростання
попиту на деякі продукти першої необхідності вдалося
лише наприкінці листопада 1956 р. шляхом насичення
торгівельної мережі дефіцитними товарами та
проведення роз’яснювальної роботи в багатьох містах та
районах республіки [7, арк.406].
Найбільша кількість антирадянських проявів із боку
різних верств населення України, на думку аналітиків,
стосувалась подій в Угорщині. Протягом жовтня
листопада 1956 р. органи КДБ зафіксували 141 випадок
публічних виступів, розмов на побутовому рівні,
присвячених Угорській революції [2, с.291].
Відмінні від офіціозу думки і погляди жителів
України на події у сусідній країні працівники ІV
Управління КДБ систематизували таким чином:

Реагування, які виправдовують дії реакційних
сил в Угорщині, та засуджують збройну інтервенцію
СРСР;

Реагування, які демонструють солідарність із
«заколотниками» та «закликають до відкритих
контрреволюційних виступів проти радянської влади, а
також висловлюють сподівання, що події у Польщі та
Угорщині знайдуть відгук серед народів СРСР і
викличуть зміни в політичному устрої нашої країни»;

Поширення панічних настроїв серед населення
про неминучість, в найближчий час, початку військових
дій між СРСР та країнами капіталістичного табору
[12, с.291].
Незадоволення зовнішньою політикою Радянського
Союзу проявлялось серед жителів Південної України.
26 жовтня 1956 р. у Миколаєві поблизу корабельнобудівельного інституту була знайдена листівка такого
змісту: «Радянські громадяни! Зверніть увагу на
агресивну політику радянського уряду на території
Угорщини. На пролиту радянськими військами...
братську кров громадян Угорщини, які спробували
звільнитися від комуністичного гніту... Протестуйте
проти кривавої розправи наших військ в Угорщині» [12,
арк.364].
25 листопада 1956р. невідомий на території
Одеського тролейбусно-трамвайного управління та
місцевої туберкульозної лікарні написав: «Геть
червоний імперіалізм!». Начальник радіовузла м. Балти
Одеської області в цей же день протягом 10-ти хв.
транслював передачу забороненої радіокомпанії «Бі-БіСі», присвячену подіям в Угорщині [2, с.293].
Відкриті виступи української інтелігенції на захист
рідної мови на тлі ускладнення міжнародної ситуації у
зв’язку з подіями у Польщі та Угорщини, спонукав ЦК
КПУ звернути увагу на існуючі проблеми в національнокультурній сфері. Вище політичне керівництво
республіки рекомендувало партійним, радянським
установам, органам суду, прокуратури проводити свою
діяльність на мові, в залежності від національного
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складу населення. Міністерствам та відомствам, у
віданні яких перебували середні та вищі навчальні
заклади, була дана вказівка покращити ситуацію із
забезпеченням підручників та посібників на українській
мові. Мовний фактор мали враховувати і місцеві органи
народної освіти, які в разі наявності дітей бажаючих
навчатися українською мовою, повинні були відкривати
відповідні школи або паралельні українські класи в
російських школах [12, арк.314].
Невдовзі «з метою активізації роботи верств
інтелігенції» ЦК КПУ прийняв постанову про видання
ряду україномовних видань. Серед них: «Український
історичний журнал», «Український філологічний
журнал», «Театр і кіно», «Український економічний
журнал», «Українська радянська музика» [13, арк.113].
Під впливом угорських подій ЦК КПУ активізував
роботу місцевих партійних та радянських органів по
виконанню планів житлового будівництва, та інших
соціальних програм для населення [12, арк. 164-165].
Разом із тим, антикомуністичне повстання в
Угорщині, зростання невдоволення в самому СРСР,
спонукало вище політичне керівництво країни вдатися
до поступового згортання процесу десталінізації
радянського суспільства, до прийняття рішень, які
перетинали шлях до плюралізму думок і поглядів.
Політичним підсумком 1956 р., що розпочався ХХ
з’їздом, став лист ЦК КПРС від 19 грудня 1956 р. «Про
посилення політичної роботи партійних організацій у
масах і припинення вилазок антирадянських ворожих
елементів», підготовлений спеціальною комісією під
головуванням Л. Брежнєва. Схвалені в грудні 1956 р.
документи дозволили партійним організаціям, правоохоронним органам подолати породжену ХХ з’їздом
розгубленість, націлити їх на рішучу боротьбу з
нонконформістськими силами [10, с 22].
Як свідчать архівні документи у період з 1 жовтня по
14 листопада 1956 р. в Україні було заарештовано 52
особи (Станіславській області 12 чол.; Львівській 2;
Миколаївській 1; Ворошиловградській 1; Кримській 1,
Тернопільській 4; Дрогобицькій 7; Закарпатській 14;
Волинській 5; Запорізькій 3; Харківській 2). Найчастіше
формулювання злочину було таким: «Поширення
наклепів на керівників КПРС». За подібними
звинувачуваннями були заарештовані Л. Золик робітник
будівельного управління №6 м. Сімферополя, О. Іванов
робітник селища Гаспра Ялтинського району,
В. Шмєльов клепальник Сімферопольської артілі (Кримська область), бухгалтер Г. Глущенко (Миколаївська
область), слюсар М. Васильченко (Запорізька область),
водій морського порту О. Пронь [9, с. 271-273]. 30 січня
1958 р., коли було винесено судовий вирок миколаївцю
В. Макаренку, який на початку осені 1957 р. виготовив
листівку, в якій критикував дії КПРС та уряду і схвально
відгукувався про революцію в Угорщині [3, с.185]. В
кінці липня 1957 р. В. Макаренко на полі колгоспу в
Ново-Васильєвському районі Запорізької області
знайшов 2 антирадянські листівки та читав їх у голос в
гуртожитку радгоспу [10, с.417]. Розповсюдження
листівок на території Миколаївської області набуло
взимку 1957 р. масового характеру. Так лише на
території Арбузинського, Братського та Єланецького
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районів було розповсюджено близько 1200 листівок
антирадянського змісту [4, с.198].
Секретар Одеського обкому КПУ М. Максименко
інформував 9 лютого 1957 р. О. Кириченка про
виявлення в Одесі розклеєних листівок з текстом: «Ми
проти розправ з революціонерами Угорщини», «Вивести
наші війська з Угорщини!», «Не з’являйтесь на вибори 3
вересня!» [13, арк.164-165]. Співчуття угорським
повстанцям коштувало свободи інспектору портового
нагляду м. Херсона Б. Міцкевичу [9, с.313].
Якщо події в Угорщині 1956 р. викликали лише
поодинокі, не досить організовані спалахи протесту, то
вторгненню радянських військ до Чехословаччини в
серпні 1968 р. вже протистояв організований рух опору.
Окупація
Чехословаччини
військами
країн
Варшавського договору відібрала, по суті, останню
надію в тих, хто ще сподівався на демократизацію
радянського суспільства, пропагував ідеї «соціалізму з
людським обличчям». Контролер заводу імені 25 річниці
Жовтня м. Первомайськ, А. Столяров на зборах
трудового колективу висловився таким чином: «Це все
звичайно так, але як ми будемо виглядати перед усім
світом. Всі скажуть це пряма агресія. Виходить, що ми
демократію насаджуємо багнетами?» [5, арк.48]. Про
негативний вплив чеських подій на світовий імідж СРСР
як мирної країни говорила і старша медсестра першої
міської лікарні м. Миколаєва М. Шкреба: «В царські
часи Росію, цілком справедливо, вважали «світовим
жандармом». Хіба керівництво країни не помічає, що
наводячи лад в сусідній, нехай братській країні, за
допомогою зброї, ми тим самим перетворюємось в очах
світу на того ж самого «світового жандарма». Може
нехай товариші в Чехословаччині самі розберуться, який
соціалізм вони хочуть будувати. Хіба ж так повинна
вестися миролюбна політика СРСР?» [5, арк.53].
Майстер корпусно-стапельного цеху заводу імені
І. Носенка м. Миколаєва, Д. Авакумов у бесіді з
робітниками цеху, також взяв під сумнів миролюбність
зовнішньої політики СРСР. Він зазначив: «Радянський
народ поніс мільйонні жертви в боротьбі з фашизмом.
Так навіщо нам зараз знову втягуватися в військовий
конфлікт? Навіщо нам лякати весь світ клацанням зброї?
Може для трудящих буде краще, коли наше керівництво
не буде лізти зі зброєю до сусідів, а наповнить товарами
полиці магазинів?» [5, арк.60].
У серпні 1968 р. під час ремонту квартири
В. Можаровського миколаївські робітники заводу
залізобетонних виробів №2 тресту «Миколаївжитлобуд»
П. Саранчук та В. Івков, обговорюючи події в Празі,
стверджували, що «СРСР втрутився у справи Угорщини
і Чехословаччини, душить там свободу і не дає цим
країнам самостійно вирішувати свої внутрішні справи».
Прояви вільнодумства 18 грудня 1970р. розглянула
судова колегія з кримінальних справ Миколаївського
обласного суду, яка засудила П. Саранчука до восьми
років, а В. Івкова до трьох років позбавлення волі [7,
с. 306-307].
Засудили
введення
радянських
військ
до
Чехословаччини пенсіонери Межирицький, Левін та
Берчанський з Миколаївщини. На їх думку «не варто
іншій країні вказувати, як їй жити». Разом з цим,
ситуацію в Чехословаччині вони розцінили як

можливість для Ізраїлю укріпити власні позиції на
Близькому Сході, так як зайнятий чеськими подіями
СРСР буде не в змозі надавати суттєву допомогу
арабським країнам. До осіб, що дозволили собі невірну
трактовку подій в Чехословаччині «міськкоми та
райкоми партії, первинні партійні осередки прийняли
засоби по посиленню роз’яснювальної роботи серед цих
осіб, а також використали міри спеціальної
профілактики» [5, арк.61].
Не залишились осторонь від намагання показати
події з іншого боку для населення Миколаївщини і самі
мешканці Чехословаччини. Так, до редакції газети
«Радянська правда» міста Вознесенськ надійшов
відкритий лист до населення Вознесенська і всієї
Миколаївської області, надрукований в періодичному
виданні «Нітріанський глас» зі словацького міста Нітра.
В ньому, зокрема, був заклик зрозуміти правду про
чеські події. Звичайно, цей лист не був надрукований в
газеті «Радянська правда», а був відісланий з
пояснювальною запискою до ідеологічного відділу
обласного комітету Комуністичної партії [6, арк.83-86].
Вказані факти свідчать, що, незважаючи на
встановлені бар’єри, в Україну різними каналами
доходила об’єктивна інформація про події в
Чехословаччині, яка породжувала опозиційні настрої
серед різних верств населення, викликала обурення
політикою вищого політичного керівництва СРСР, яке
відмовляло в праві на самобутній і демократичний
розвиток навіть своїм найближчим союзникам [8, с.531532].
Вплив «Чехословацьких подій» відчувався і після їх
закінчення. Одеський фізик П. Бутов отримав п’ять
років ув’язнення у ВТК з майбутнім дворічним
засланням лише за збереження брошури «Х річниця
вторгнення до Чехословаччини». В якій зводився наклеп
на братню допомогу чехословацькому народу країнами
співдружності в боротьбі з контр революцією» [7, с.304305].
Якщо Угорщина та Чехословаччина збуджували уяву
радянських, в тому числі українських дисидентів у
другій половині 50-70-х рр. ХХ ст., то на початку 80-х
рр. ХХ ст. їх увагу привернули інші міжнародні події.
Зокрема, американський історик Р. Сольчаник у своїй
статті «Польща і Радянський Захід» переконливо
доводить вплив на формування ідеології дисидентства
подій у Польщі 1980 р. «В контексті політики радянської
багатонаціональної держави, зазначав вчений, події, що
розпочалися влітку 1980 р. виникнення «Солідарності»
як незалежної профспілки, перетворення її в
національний рух опозиції існуючому політичному ладу
і, як наслідок, криза в ПОРП має, перш за все,
ідеологічне значення» [11, с.197].
Поширення впливу польських подій на СРСР стало
предметом обговорення Секретаріатом ЦК КПРС
4 жовтня 1980р. за участю М. Суслова, К. Черненка,
М. Горбачова, Б. Пономарьова, В. Долгих, М. Зімяніна,
К. Русакова. Спеціальній комісії на чолі з М. Сусловим
було доручено виробити проект постанови з цього
приводу, яка б поставила надійний заслон проникненню
об’єктивної інформації з території сусідньої держави.
Проте вжиті заходи, зумовлені постановою ЦК КПРС,
так і не дали бажаного результату. Попри всі перешкоди,

Scientific Journal, Virtus, October # 3, 2015
інформація з Польщі не лише проникала на територію
СРСР, найперше в Україну, яка мала з ПНР спільний
кордон, але й поширювалась в найрізноманітніших
громадських колах. При цьому, на відміну від
попередніх років опозиційні настрої охоплювали не
лише творчу, наукову інтелігенцію, а й значною мірою
інженерно-технічних працівників, простих робітників
різних регіонів України [1, с.523-524].
Висновки. Таким чином, зовнішньополітичні
чинники, суттєво вплинули на появу антирадянського
руху в УРСР, що був тісно пов’язаний з
демократичними суспільними процесами в країнах
«соціалістичного табору» і які, як бачимо, можна
розглядати як додаткову причину формування
останнього. Практичне значення дослідження даної
проблеми полягає в тому, що вона дає можливість
ширше висвітлити історію опозиційного руху в УРСР на
регіональному рівні.
Наявність
певної
кількості
активістів
антирадянського «руху» дозволила проводити ідеї
радянського дисидентства у маси українського
населення окремих регіонів. В цілому, розглядаючи
суспільно-політичну діяльність дисидентів на Півдні
УРСР, варто зазначити, що вони заклали фундамент для
подальшого визначення українців як самобутньої нації,
та початку відродження національної культури.
Література
1. Бажан О.Г. Зовнішньополітичні акції СРСР у 50-80-ті рр.
та їх вплив на розвиток опозиційного руху в Україні / Олег
Григорович Бажан // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2000.
№2/4. С.515-524.
2. Бажан О.Г. Політичні репресії в Україні під час Угорської
революції 1956 р. Зовнішньополітичні акції СРСР у 50-80-ті рр.
та їх вплив на розвиток опозиційного руху в Україні / Олег
Григорович Бажан // Історія України: Маловідомі імена, події,
факти. Зб. статей. – К. : Ін-т історії України НАН України,
2007. Випуск. 34. – С.289-298.
3. Бажан О.Г. Політичні репресії на півдні України в часи
«хрущовської відлиги» / Олег Григорович Бажан // Лукомор’я:
археологія, етнологія, історія Північно-західного Причорномор’я. – Одеса : Видавничий дім «Паллада», 2009. – Випуск 3. –
С.181-191.
4. Бажан О.Г. Український національний рух: основні
тенденції і етапи розвитку (кінець 1950-х 1980-ті роки) /
О.Г. Бажан, Ю.З. Данилюк / НАН України. Інститут історії
України. – К. : Рідний край, 2000. – 232 с.
5. Державний архів Миколаївської області (далі ДАМО).
Ф.П.7. Оп.12. Спр.569. – 170 арк.
6. ДАМО. Ф.П.7. Оп.12. Спр.579. 175 арк.
7. Дмитрук В. Незгодні: події 1968 р. в Чехословаччині крізь
призму архівно-слідчих справ КДБ УРСР / Володимир Дмитрук
// Історія України: Маловідомі імена, події, факти. Зб. статей.
– К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. – Випуск 34.
С.289-312.
8. Дмитрук В. Нелегальна інформаційна мережа в
Чехословаччині та її вплив на формування опозиційних настроїв
в Україні (кінець 60-х початок 70-х рр.) / Володимир Дмитрук
// З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2000. – №2/4. – С. 525532.

119

9. 58-10. Надзорные производства Прокуратуры СССР по
делам об антисоветской агитации и пропаганде. Март 19531991. Аннотированный каталог. – М.: Россия ХХ век, Материк,
1999. – 944 с.
10. Макарчук С.С. Реабілітовані історією. Миколаївська
область / відп. ред. С.С. Макарчук – Миколаїв: Світогляд, 2007.
– Кн.3. – 655 с.
11. Советские
национальности
в
стратегической
перспективе: Сб. ст / под. ред. А. Вальшттетера, С. Уимбуша. –
М. : Прогресс, 1986. – 265 с.
12. Центральний державний архів громадських об’єднань
України (далі ЦДАГО України). Ф.1. Оп.24. Спр.4250. –
445 арк.
13. ЦДАГО України. Ф.1. Оп.24. Спр.4265. – 303 арк.
References
1. Bazhan O.G. Zovnishn’opolitychni akcii’ SRSR u 50-80-ti rr.
ta I’h vplyv na rozvytok opozycijnogo ruhu v Ukrai’ni / Oleg
Grygorovych Bazhan // Z arhiviv VUChK-GPU-NKVD-KGB.
2000. №2/4. S. 515-524.
2. Bazhan O.G. Politychni represii’ v Ukrai’ni pid chas
Ugors’koi’ revoljucii’ 1956 r. Zovnishn’opolitychni akcii’ SRSR u 5080-ti rr. ta I’h vplyv na rozvytok opozycijnogo ruhu v Ukrai’ni /
Oleg Grygorovych Bazhan // Istorija Ukrai’ny: Malovidomi imena,
podii’, fakty. Zb. statej. K.: In-t istorii’ Ukrai’ny NAN Ukrai’ny,
2007. Vypusk. 34 S. 289-298.
3. Bazhan O.G. Politychni represii’ na pivdni Ukrai’ny v chasy
«hrushhovs’koi’ vidlygy» / Oleg Grygorovych Bazhan // Lukomor’ja:
arheologija, etnologija, istorija Pivnichno-zahidnogo Prychornomor’ja.
Odesa: Vydavnychyj dim «Pallada», 2009. Vypusk 3. S. 181-191.
4. Bazhan O.G. Ukrai’ns’kyj nacional’nyj ruh: osnovni tendencii’
i etapy rozvytku (kinec’ 1950-h 1980-ti roky) / O. G. Bazhan, Ju. Z.
Danyljuk / NAN Ukrai’ny. Instytut istorii’ Ukrai’ny. K.: Ridnyj
kraj, 2000. 232 s.
5. Derzhavnyj arhiv Mykolai’vs’koi’ oblasti (dali DAMO).
F.P.7. Op.12. Spr.569. 170 ark.
6. DAMO. F.P.7. Op.12. Spr.579. 175 ark.
7. Dmytruk V. Nezgodni: podii’ 1968 r. v Chehoslovachchyni
kriz’ pryzmu arhivno-slidchyh sprav KDB URSR / Volodymyr
Dmytruk // Istorija Ukrai’ny: Malovidomi imena, podii’, fakty. Zb.
statej. K.: In-t istorii’ Ukrai’ny NAN Ukrai’ny, 2007. Vypusk 34. S.
289-312.
8. Dmytruk V. Nelegal’na informacijna merezha v
Chehoslovachchyni ta i’i’ vplyv na formuvannja opozycijnyh
nastroi’v v Ukrai’ni (kinec’ 60-h pochatok 70-h rr.) / Volodymyr
Dmytruk // Z arhiviv VUChK-GPU-NKVD-KGB. 2000. №2/4. S.
525-532.
9. 58-10.Nadzornye proyzvodstva Prokurutury SSSR po delam
ob antysovetskoj agytacyy y propagande. Mart 1953-1991.
Annotyrovannyj katalog. – M.: Rossyja HH vek, Materyk, 1999.
944 s.
10. Reabilitovani istorijeju. Mykolai’vs’ka oblast’ / vidp. red.
S.S. Makarchuk. – Mykolai’v: Svitogljad, 2007. – Kn.3. – 655 s.
11. Sovetskye nacyonal’nosty v strategycheskoj perspektyve: Sb.
st / pod. red. A. Val’shttetera, S. Uymbusha. – M.: Progress, 1986. –
265 s.
12. Central’nyj derzhavnyj arhiv gromads’kyh ob’jednan’
Ukrai’ny (dali CDAGO Ukrai’ny). F.1. Op.24. Spr.4250. – 445 ark.
13. CDAGO Ukrai’ny. F.1. Op.24. Spr.4265. – 303 ark.

120

Scientific Journal Virtus, October # 3, 2015

Shpak D. A.,
Ph.D. in History, Associate Professor of department of Social and
Humanitarian disciplines Mykolajiv branch of Kiev National University Culture and Arts, postsciresearch@gmail.com
Ukraine, Mykolajiv
THE SOUTHERN UKRAINIAN PUBLIC REACTION TO THE INTERVENTION OF USSR’S POLICY IN THE
DEMOCRATIC POLITICAL PROCESS IN THE «WARSAW PACT» COUNTRIES AS ONE OF THE CAUSES OF
THE ANTI-SOVIET MOVEMENT IN THE SOUTHERN UKRAINE IN THE SECOND HALF OF THE ХХ
CENTURY.
The article reveals a position of the politically active part of the population of the Southern Ukraine in the context of the
anti-Soviet movement in southern region of Ukraine. The subject of research is a public position of disagreement with the
foreign policy course of the USSR’s political leadership against the liberalization of social and political processes in Hungary,
Poland and Czechoslovakia in the second half of the twentieth century.
Key words: anti-Soviet movement, the foreign policy of the Communist Party of the Soviet Union, the public mood, the
South of the Ukrainian SSR.

Scientific Journal, Virtus, October # 3, 2015

121

Economy
УДК 331.522:330.14
Білецький О.В.,
здобувач, Донецький національний університет, humres.dep@donnu.edu.ua
Україна, м. Вінниця

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ:
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ
Статтю присвячено проблематиці використання інтегральних оцінок людського капіталу у процесі
соціально-економічного управління. Мета дослідження полягає у вивченні підходів щодо оцінки людського
капіталу, дослідженні територіальної диференціації його інтегрального показника та визначенні основних
перешкод розвитку людського капіталу в Україні. Проаналізовано компоненту структуру індексу людського
капіталу України порівняно з країнами світу. Встановлено, що основними перешкодами зростання якості
та рівня розвитку людського капіталу в Україні виступають несприятлива демографічна ситуація,
зростання рівня безробіття та бідності населення, погіршення якості життя населення, відсутність
сприятливих умов і стимулів для розвитку людського капіталу.
Ключові слова: людський капітал, інтегральний індекс людського капіталу, освіта, робоча сила,
вартість людського капіталу
Постановка
завдання.
Сучасна
економічна
парадигма ґрунтується на розумінні людського капіталу
як пріоритетного чинника розвитку соціальноекономічних систем. Успішне вирішення важливого
завдання забезпечення формування та розвитку
людського капіталу на державному рівні передбачає не
лише розробку відповідних заходів та стимулюючих
механізмів, а й проведення інтегральної та об’єктивної
оцінки його стану як передумови обґрунтованого
визначення найактуальніших напрямів оптимізуючого
впливу. Досліджуючи базові положення теорії
людського капіталу, відомі науковці Г.Беккер, Е. Енгель,
Б. Кікер, Ф.Махлуп, Л.Туроу, У. Фарро, Т.Шульц та інші
запропонували певні науково-методичні підходи щодо
виміру людського капіталу, однак, його складна
структура та сучасні макроекономічні тенденції
потребують
продовження
вивчення
окресленого
питання.
Мета статті полягає у вивченні сучасних підходів
щодо оцінки людського капіталу, дослідженні
територіальної диференціації його інтегрального
показника та визначенні на цій основі основних
перешкод розвитку людського капіталу в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. З
моменту виникнення наукової категорії «людський
капітал», зусилля багатьох поколінь економістів були
спрямовані на те, щоб, продемонструвати принципову
вимірність людського капіталу, запропонувавши методи,
що дозволяють отримувати надійні кількісні оцінки
запасів людського капіталу, накопичених суспільством.
Вивчення напрацювань зарубіжних та вітчизняних
науковців у зазначеній сфері дозволяє виділити три
основні підходи до вирішення проблеми кількісної
оцінки людського капіталу:
1) «індикаторний», заснований на різних натуральних характеристиках людського капіталу;
2) вартісний, заснований на обліку витрат, пов'язаних
з його формуванням;

3) вартісний, заснований на обліку одержуваних від
нього доходів.
Індикаторний метод передбачає використання
окремих натуральних показників, що характеризують
різні компоненти людського капіталу, зокрема для
оцінки освітньої складової використовуються показники
грамотності населення, тривалість освіти та інші.
Вважається, що перша методологічно коректна
процедура вартісної оцінки людського капіталу була
розроблена і застосована у 1852 р. британським
економістом і статистиком У. Фарро. Запас людського
капіталу для Англії того часу оцінювався як
капіталізована вартість майбутніх заробітків індивідів за
вирахуванням їх витрат на утримання самих себе (living
expenses) з урахуванням ймовірностей дожиття згідно з
таблицями смертності.
Першим, хто використав для вартісної оцінки
людського капіталу метод, заснований на обліку
доходів, був засновник «політичної арифметики» У.
Петті (1940). Найбільш відомі оцінки, виконані за
методом витрат, належали Т. Шульцу, Дж. Кендріку та
Р. Ейснер.
Подальший розвиток економічної теорії та теорії
людського капіталу довів доцільність інтегральних
оцінок складних соціально-економічних показників.
Глобалізація економіки внесла на порядок денний
питання
міжнародного
порівняння
основних
макроекономічних та соціальних індикаторів. З
урахуванням цього, Всесвітній економічний форум
(ВЕФ) зробив спробу оцінити людський капітал на
національному рівні в міжнародному рейтинговому
порівнянні. Вперше в Доповіді Human Capital Report
2013 представлена методологія його вимірювання [1]. У
доповіді наголошується також, що людський капітал
нації – його продуктивні навички та можливості – може
бути більш важливим фактором, який визначає
довгостроковий економічний успіх, ніж інші джерела.
"Ключ для майбутнього будь-якої країни і будь-якої
установи полягає в навичках і талантах їх людей", –
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зазначив Клаус Шваб, засновник і виконавчий голова
країні, тобто передумови ефективного використання
Всесвітнього економічного форуму. Він підкреслив, що
людського капіталу).
в майбутньому, людський капітал буде найважливішим
В першу десятку рейтингу за ІЛК увійшли такі
видом капіталу.
країни як Швейцарія, Фінляндія, Сінгапур, Нідерланди,
У першому випуску Індексу людського капіталу
Швеція, Німеччина, Норвегія, Великобританія, Данія,
Всесвітнього економічного форуму були визначені
Канада [1]. Отже, очевидним є, що найбільш якісний та
найуспішніші країни світу, які здатні максималізувати
цінний людський капітал сконцентрований переважно в
довгостроковий економічний потенціал їх робочої сили.
Європі. В Топ-10 вісім країн представляють Європу.
Науково-практична
цінність
даного
Індексу
Лідером світового рейтингу стала Швейцарія. Вона має
розкривається через те, що він оцінює країни за їх
найвищий показник в світі за факторами «здоров’я та
можливостями розвивати і оберігати здорових,
добробут» і «зайнятість та робоча сила». Серед
освічених і здатних працівників [1].
європейських країн домінують скандинавські. Чотири з
Інтегральний індекс людського капіталу (ІЛК) за
них входять в першу десятку. Із феноменом
даною методологією був розрахований на основі
скандинавських країн може конкурувати лише Сінгапур.
51 індикатора, які груповані в чотири фактори: освіта
В загальному рейтингу він зайняв третє місце,
(12 показників), охорона здоров’я та добробут
випередивши Німеччину, США та Канаду. В першу
(14 індикаторів), «робоча сила та зайнятість» – 16
двадцятку, окрім європейських країн, увійшли також
показників та 9 показників у факторі «стимулюючий
Нова Зеландія, Японія, США, Катар, Австралія та
характер зовнішнього середовища».
Ірландія. Найбільш економічно розвинуті країні світу
Джерелами розрахунків показників-індикаторів стали
розташувалися на різних місцях у рейтингу. Так,
дані ВОЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я),
Німеччина займає 6-те місце, Японія та США 15-те та
МОП (Міжнародна організація праці), МВФ, а також
16-те відповідно, Китай опинився на 43-й позиції.
результати експертного опитування ВЕФ керівників
Останнє, 122-ге в рейтингу ІЛК зайняв Йемен (табл. 1).
бізнесу та організацій, а також результати опитування
Світовим лідером за якістю освіти експерти визнали
американського інституту Геллапа (American Institute of
Фінляндію (ВВП на душу населення по купівельній
Public Opinion) щодо сприйняття добробуту в світі.
спроможності 31,8 тис. дол.). Ця ж країна стала світовим
Отже, основними критеріями для визначення ІЛК
лідером за якістю середовища для розвитку людського
стали:
капіталу.
– освіта (включає оцінку якості та доступу освіти,
Серед пострадянських країн найбільш високе місце
починаючи з початкової школи, а також рівень освіти
(27) зайняла Естонія. Вона зайняла позицію «міцного
економічно активно населення);
світового середнячка», випереджаючи за ІЛК Чехію (33– охорона
здоров’я
(оцінка
фізичного
та
те місце), Литву (34-те), Італію (37-ме) та Латвію (38психологічного добробуту, яка охоплює соціальноме).
культурні, географічні, екологічні та фізіологічні
Україна за інтегральним індексом людського
фактори здоров’я);
капіталу серед 122 країн світу у 2013 р. зайняла 63-те
– працевлаштування
та
зайнятість
населення
місце. За ІЛК Україна входила до трійки лідерів серед
(передбачає можливість підвищення кваліфікації та
країн СНД.
розвитку людиною талантів);
– оточуюче середовище (включає оцінку рівня
правового захисту, а також розвитку інфраструктури в
Таблиця 1
Рейтинг країн світу за індексом людського капіталу*
Рейтингове місце
Країна
індекс
освіта
охорона
робоча сила та
стимулюючий
людського
здоров’я та
зайнятість
характер зовнішнього
капіталу
добробут
середовища
Швейцарія
1
4
1
1
2
Фінляндія
2
1
9
3
1
Сінгапур
3
3
13
2
5
Нідерланди
4
7
4
8
4
Швеція
5
14
2
6
10
Німеччина
6
19
8
9
3
Норвегія
7
15
6
5
8
Великобританія
8
10
17
10
7
Данія
9
18
3
12
11
Канада
10
2
20
15
17
Нова Зеландія
12
5
15
17
18
Японія
15
28
10
11
13
США
16
11
43
4
16
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Продовження таблиці 1
Країна

індекс
людського
капіталу

Рейтингове місце
охорона
робоча сила та
здоров’я та
зайнятість
добробут

освіта

стимулюючий
характер зовнішнього
середовища

…
Росія
Білорусь
Україна

51
61
63

41
48
45

62
52
55

66
62
67

63
79
96

122

120

116

…
Йемен
122
* Джерело: складено автором за даними [1]
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За показником «освіта» наша країна тримається на
рівні таких країн як Казахстан та Росія. Однак за
умовами середовища для розвитку людського капіталу
Україна суттєво поступається зазначеним країнам 96-та
позиція за світовим рейтингом. Як видно з табл.1,
доступність і якість освіти в Україні були оцінені досить
високо. За цим показником наша країна зайняла 45
місце; за якістю шкільної освіти країна зайняла 31 місце
з 122 країн.
Високо також була оцінена підготовка технічних і
наукових кадрів – 24 місце. За показниками якості
системи охорони здоров'я Україна посіла 94 місце. За
рівнем безробіття Україна зайняла 63 місце, по
безробіттю серед молоді – 46.
Дуже низькі показники має Україна по можливості
залучати і розвивати талановиті кадри. Приміром, щодо
залучення талановитих фахівців до країни Україна
залишилася аж на 110 місці, а по можливості зберегти і
розвинути таланти – на 117. При цьому вкрай невтішні
результати за четвертим критерієм "сприятливість
середовища" – 96 місце (табл.1).
Необхідно зазначити, що на сучасному етапі
розвитку людського капіталу в Україні основним
парадоксом є надлишковий кількісний розвиток ресурсів
людей, що мають середню і вищу освіту, за одночасної
непристосованості структури й якості цих ресурсів до
потреб ринкового і державного секторів [2, с.125].
Наслідком цього парадоксу є знецінення людського
капіталу порівняно з надлишком висококваліфікованої
робочої сили, а також поява нового простору для
нерівностей, зумовлених безробіттям освічених людей,
що призводить до стану розчарованості. Іншим
парадоксом розвитку людського капіталу справедливо
визначено
невідповідність
доходів
працюючого
населення сучасному рівню життя, внаслідок чого
значна частина населення України перебуває на межі
бідності.
Понад те, в стані, «близькому до бідності»,
перебувають представники середнього класу, які
потенційно
повинні
впливати
на
формування
громадської думки у суспільстві. Згідно з оцінками
експертів ООН, у 2010 році за межею бідності в Україні
перебували 78% людей [3]. При цьому ООН зазначає,
що абсолютну бідність в Україні начебто подолано, але
рівень відносної бідності складає 78%. Тобто, в такої
частини українців споживчий кошик менший за визнану
у світі межу бідності 17 доларів на день. Світовий банк
повідомляє, що 12,5 млн. українців офіційно у 2011 році

перебували за межею бідності (98 місце зі 133 країн) [4].
Середній українець живе на 105 дол. США на місяць,
або на 3,38 дол. США на день. За даними Світового
банку, 26,4% українців живе у реальній бідності. За
дослідженням швейцарського банку Credit Suisse,
Україна за рівнем добробуту громадян посіла
передостаннє місце серед 40 європейських держав.
Парадоксом розвитку людського капіталу в Україні
можна вважати зниження мотивації до ефективної та
якісної праці в умовах «формального» зростання
заробітної плати. Низький рівень реальних доходів
більшості працюючого населення.
Вартість національного людського капіталу країн
світу оцінили фахівці Світового банку. Так, у США
вартість людського капіталу в кінці XX століття
становила 95 трлн. дол. або 77% національного
багатства (НБ), або 26% світового підсумку вартості
людського капіталу. Для Китаю ці показники склали: 25
трлн дол., 77% від усього національного багатства, 7%
світового підсумку людського капіталу і 26% до рівня
США. Для Бразилії: 9 трлн. дол; 74%, 2% і 9%
відповідно [1]. В Україні вартість капіталу оцінюється у
5 трлн дол., що виражається у такому співвідношенні:
35%, 4%, 7%. Як ми можемо спостерігати, основна
частина світового людського капіталу зосереджена в
розвинутих країнах світу. Це пов'язано з тим, що
інвестиції в людський капітал в останні півстоліття в цих
країнах значно випереджають інвестиції у фізичний
капітал. У США співвідношення «інвестицій в людину»
і виробничих інвестицій (соціальні видатки на освіту,
охорону здоров'я і соціальне забезпечення у % до
виробничих інвестицій) в 1970 році становило 194%, а в
1990 році 318%, тобто як бачимо, відслідковується
тенденція до зростання [5].
Висновки. Отже, за результатами проведеного
дослідження зауважимо, що зростання якості та рівня
розвитку людського капіталу в Україні обмежується
наступними перешкодами та особливостями:
• несприятлива демографічна ситуація і структура
населення, що обумовлено старінням та погіршенням
стану здоров’я нації;
• зростання рівня безробіття та бідності населення
при одночасному підвищенні вимог до якісних
параметрів людського капіталу;
• погіршення якості життя населення та зниження
фінансових можливостей населення в доступності до
основних соціальних послуг – охорони здоров'я і освіти,
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у зв'язку з чим формування і розвиток людського
капіталу проходить в умовах обмежених можливостей;
• відсутність сприятливих умов і стимулів для
розвитку людського капіталу;
• недостатня мотиваційна зацікавленість підприємств
(роботодавців) у розвитку людського капіталу і,
відповідно, низькі їхні інвестиційні вкладення та т. ін.
Таким чином, людський капітал в Україні,
перебуваючи в стані занепаду, тим не менш, являє
собою
той
необмежений
ресурс,
раціональне
використання та ефективне управління яким в
довгостроковій перспективі можуть сформувати нові
конкурентні переваги національної економіки і вивести
її
на
новий
рівень
розвитку,
забезпечивши
конкурентоспроможність на світових ринках. Людський
капітал є соціально-культурним ресурсом суспільства,
без якого неможлива високопродуктивна виробнича та
інноваційна діяльність, яка забезпечує соціальноекономічний і науково-технічний прогрес. Він повинен
стати рушійною силою розвитку інноваційної
економіки, здатної відповідати на виклики, зумовлені
діалектичними змінами світової цивілізації в просторі і в
часі.
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THE INTEGRATED ASSESSMENT OF THE HUMAN CAPITAL: THEORETIC AND APPLIED ASPECT
Article is devoted to a perspective of use of integrated assessment of the human capital in the course of social and
economic management. The research objective consists in studying of approaches to an assessment of the human capital,
research of territorial differentiation of its integrated indicator and definition of the main obstacles to development of the
human capital in Ukraine.
The component’s structure of an index of the human capital of Ukraine in comparison with the countries of the world is
analyzed. It is established that as the main obstacles of growth to quality and a level of development of the human capital in
Ukraine the adverse demographic situation, growth of unemployment rate and poverty of the population, deterioration of the
population’s life, lack of favorable conditions and incentives for human capital development.
Key words: human capital, integrated index of the human capital, education, labor, cost of the human capital
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СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА:
ЗМІСТ ТА ВЛАСТИВОСТІ
У статті показано, що поняття "система економічної безпеки підприємства" як фундаментальне у
понятійно-категоріальному апараті економічної безпекології, єдиного тлумачення дотепер не отримало.
Проаналізовані відмінності у наявних визначеннях поняття "система економічної безпеки підприємства".
З позицій захисного підходу надано визначення поняття "система економічної безпеки підприємства", яке
послугувало підставою для характеристики властивостей системи. Для виявлення властивостей системи
економічної безпеки підприємства використано наявні ознаки класифікації систем. Структурування
системи економічної безпеки підприємства виконано з використанням об’єктно-суб’єктного підходу.
Ключові слова: підприємство, економічна безпека, система, захисний підхід, властивості, об’єктносуб’єктний підхід, структура.
Постановка проблеми. Сукупність знань щодо
економічної безпеки (держави, регіону, підприємства)
сьогодні є достатньою для виникнення потреби в їхній
інтеграції та систематизації, що можна зробити на основі
системного підходу. А.І. Уємов, відомий фахівець з
теорії систем, відзначав, що протиріччя між зростанням
обсягу інформації і обмеженими можливостями її
засвоєння можна подолати за допомогою системної
реорганізації знання [4]. Дещо перефразовуючи слова
М.С. Кагана, можна стверджувати, що тяжіння в
економічній безпекології до системного підходу
породжується його можливістю моделювати економічну
безпеку як цілісність, а не зводити її до механічної суми
частковостей [1].
Саме тому у забезпеченні економічної безпеки
підприємства вирішальна роль належить відповідній
системі, що зумовило утворення в економічній
безпекології
такої
предметної
області
як
системотворення. Системний підхід у цьому аспекті
надає можливість глибше розглянути взаємозв’язки між
складовими економічної безпеки. Організація, принципи
та механізми функціонування системи економічної
безпеки підприємства та управління нею, завдяки чому
система виконує своє призначення протягом тривалого
часу, посідають центральне місце у методології
економічної безпекології науці про структуру, логічну
організацію, способи, принципи, методи, засоби та
норми
науково-пізнавальної
діяльності
щодо
забезпечення економічної безпеки підприємства.
Група 1. Поняття "система економічної безпеки
підприємства" визначено виходячи з семантеми
"система" (наприклад, [7 с. 22; 10 с. 115])
Група 2. Система економічної безпеки підприємства
як структурна характеристика (сукупність певних
елементів) (наприклад, [6; 8, с. 143])

У
системотворенні
економічної
безпекології
дослідження знаходяться на початковому етапі, тому ще
багато питань залишаються без належної відповіді. До
числа таких належить, зокрема, питання властивостей
структури системи економічної безпеки підприємства.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Поняття
"система економічної безпеки підприємства" входить до
понятійно-категоріального
апарата
економічної
безпекології, дозволяє описати феномен її системності і
надати практичні рекомендації щодо побудови системи,
її функціонування та управління нею.
Незважаючи на достатню останнім часом увагу до
системи економічної безпеки підприємства, єдиного
тлумачення цього поняття дотепер не сформульовано.
Відмінності у наявних визначеннях поняття "система
економічної безпеки підприємства" є доволі виразними.
Визначення цього поняття поділено на кілька груп
(рис. 1). Аналіз визначень поняття "система економічної
безпеки підприємства" дозволяє стверджувати таке.
Визначення поняття "система економічної безпеки
підприємства" є різноманітними, що свідчить про
відсутність єдності думок з цього питання. Вважаємо,
що
різноманіття
визначень
поняття
"система
економічної
безпеки
підприємства"
зумовлено
невирішеністю проблематики системотворення в
економічній безпекології. Адже серйозно це питання
почало досліджуватися не так давно. Можливо, тому
більшості наданих визначень поняття "система
економічної
безпеки
підприємства"
бракує
переконливого обґрунтування.
Група 3. Система економічної безпеки підприємства
як сукупність функціональних підсистем (наприклад, [9,
14])
Група 4. Система економічної безпеки підприємства
як комплекс взаємопов'язаних заходів різноманітного
характеру, які мають здійснюватися з метою захисту
інтересів підприємства від зовнішніх та внутрішніх
загроз (наприклад, [11,12])

Рис. 1. – Розподіл визначення поняття "система економічної безпеки підприємства" за групами
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Визначення поняття "система економічної безпеки
підприємства"
переважно
відображають
його
емпіричний характер, майже не розкривають сутність
феномена економічної безпеки, є неповними і часто
поверхневим. Надані визначення є підстави вважати
емпіричними, що, можливо, зумовлено тим, що до
недавнього часу економічну безпекологію вважали
більше практичною наукою. Саме емпірика і стимулює
розвиток теоретичних досліджень проблематики
системотворення в економічній безпекології, за
результатами яких, у свою чергу, можливе пояснення
емпірики системи економічної безпеки підприємства.
Зміст поняття "система економічної безпеки
підприємства" розкривається переважно за допомогою
структурної характеристики, завдяки чому систему
надано у вигляді сукупності певних елементів.
Відсутність змістового визначення поняття "система
економічної безпеки підприємства" перешкоджає
визначенню властивостей системи, які виступають
формою пізнання системи і процесів інтеграції
безпекозабезпечувальної діяльності підприємства та
інших видів його діяльності, зводять різноманітність
спостережуваних особливостей системи до чогось
єдиного.
Метою статті є аналіз властивостей системи
економічної безпеки підприємства, які визначають
попереднє розроблення комплексу ключових положень
економічної безпекології, загальну спрямованість та
архітектоніку побудови системи, дозволяють вибрати
найефективнішій варіант її побудови.
Виклад основного матеріалу. Визначення поняття
"система економічної безпеки підприємства" має
виходити з вибраного підходу до тлумачення поняття
"економічна безпека підприємства" та підходу до
побудови системи.
З числа наявних підходів до розуміння економічної
безпеки
підприємства
(діяльнісний,
захисний,
гармонізаційний, ресурсний тощо) вибрано захисний,
відповідно до якого система економічної безпеки має
захистити діяльність підприємства від загроз та
Цілеспрямованість
завдяки управлінню
системою

Організаційність завдяки
забезпеченню взаємодії
основних елементів

Інформаційність (система за
характером є
інформаційною)

Штучність
(створюється
антропогенно)

небезпек, тим самим створивши умови для діяльності та
розвитку
підприємства.
Призначенням
системи
економічної безпеки у такому контексті є виявлення
загроз та небезпек, підсистем підприємства, на які
спрямовано дію загроз, щодо яких виникають небезпеки,
визначення впливу уразливих підсистем на інші
підсистеми, нейтралізація загроз та небезпек або
зменшення наслідків їхньої реалізації.
З позицій захисного підходу систему економічної
безпеки підприємства слід розглядати як сукупність
організаційних стосунків суб’єктів захисту, які
відображають логіку їхньої поведінки при здійсненні
взаємопов’язаних цільових дій організаційно-правового
та економічного характеру для захисту об’єктів безпеки
підприємства відповідно до прийнятої на підприємстві
концепції економічної безпеки та відповідної політики,
що реалізує її положення.
Надане визначення поняття "система економічної
безпеки
підприємства"
слугує
підставою
для
характеристики властивостей системи.
Для виявлення властивостей системи економічної
безпеки підприємства використано наявні ознаки
класифікації систем. Незважаючи на те, що повної
класифікації систем дотепер немає, опис системи
економічної безпеки підприємства за наявними ознаками
класифікації систем [15] (рис. 2) дозволяє отримати
достатньо повну характеристику системи економічної
безпеки підприємства.
Система економічної безпеки підприємства є
цілеспрямованою системою, оскільки завдяки наявності
управління нею система здатна до вибору поведінки
відповідно до її призначення, тобто досягнення мети
функціонування. За однорідністю та різноманіттю
структурних елементів система економічної безпеки
підприємства є гетерогенною, оскільки складається з
різнорідних елементів, які не є взаємозамінними.

Колізіонність
(система припускає
зіткнення протиборство і
протиріччя)

Властивості системи економічної
безпеки
підприємства

Гетерогенність завдяки
різнорідності невзаємозамінних
елементів

Абстрактність
(система є моделлю
реальних дій)

Концептуальність завдяки
відображенню принципової ідеї
забезпечення економічної
безпеки

Активність (система здатна
свідомо надавати недостовірну
інформацію)

Рис. 2. – Найпоширеніші властивості системи економічної безпеки підприємства
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Система економічної безпеки підприємства є
штучною (створюваною, антропогенною), а за
об’єктивністю існування абстрактною, оскільки, по суті,
є моделлю реальних дій щодо захисту об’єктів безпеки
підприємства, які визначаються за результатами
оброблення певних обсягів інформації. Більш того,
можна стверджувати, що система економічної безпеки
підприємства є концептуальною системою, оскільки
вона
виражає
принципову ідею
використання
спроможності підприємства виявити загрози своїй
діяльності, уникнути їх або подолати наслідки реалізації.
Система економічної безпеки підприємства є
організаційною системою, оскільки в ній забезпечується
взаємодія основних елементів об’єктів безпеки, суб’єктів
та способів їхнього захисту у вигляді координації дій
суб’єктів захисту щодо застосування способів захисту
стосовно певних об’єктів безпеки. У системі економічної
безпеки підприємства є працівники підприємства, які
мають право приймати управлінські рішення щодо
взаємодії зі структурними підрозділами підприємства
щодо дій із запобігання або нейтралізації загроз, щодо
витрачання ресурсів на забезпечення економічної
безпеки тощо. Зв’язки у системі економічної безпеки
підприємства мають інформаційну основу і реалізуються
завдяки механізмам системи (функціонування та
управління).
Система економічної безпеки підприємства належить
до описових абстрактних систем і є системою понять та
визначень про структуру системи та основні
закономірності її функціонування. Тому функціонування
такої системи слід розглядати як дії людини (працівника
підприємства), що виконуються на підставі певних
уявлень та образів. Система економічної безпеки
підприємства є антропною системою, причому
системою, що є породженням людської думки та праці.
А звідси випливає, що у такій системі людина є не
просто елементом, а системоутворювальним елементом.
Отже, виходячи з того, що система економічної
безпеки
підприємства
є
цілеспрямованою,
організаційною та антропною, то є всі підстави вважати
її активною (або, за П. Чєклендом, "м’якою"). Активні
системи здатні свідомо надавати недостовірну
інформацію і свідомо не виконувати плани або завдання,
якщо це їм вигідно [3]. Віднесення системи економічної
безпеки підприємства до активних або "м’яких"
зумовлено тим, що у складі її параметрів переважають
якісні, процеси, що відбуваються у системі, складно
описати математично,
а
в
описі
результату
функціонування системи стану економічної безпеки
підприємства можуть знайти застосування декілька його
інтерпретацій. Розгляд системи економічної безпеки
підприємства у суворих термінах системної теорії
("структура функції", "цілі засоби") може спотворити
реальну ситуацію, адже суб'єкти захисту діють у рамках
правил та норм, які розуміють по-своєму, по-своєму
інтерпретують ситуації із забезпечення економічної
безпеки, що призводить до виникнення протиріч,
проблемних ситуацій та колізій (від лат. collisio
зіткнення).
Колізія притаманна різним сферам людського життя,
вона припускає зіткнення протилежних сил, прагнень,
інтересів, поглядів, їхнє протиборство і протиріччя. Це
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поняття зазвичай використовується для характеристики
специфічних ситуацій, що виникають в процесі спільної
діяльності людей [16]. Системі економічної безпеки
підприємства притаманна колізіоність явище, що
виникає при функціонуванні системи. Питання
співвідношення важливості об’єктів безпеки, вибору
способів захисту та врахування їхніх особливостей, дій
суб’єктів захисту у часі та просторі, а також корегування
різноманітних процедур у системі мають вирішуватися
саме з врахуванням властивості колізіоності системи.
Саме колізіоність системи економічної безпеки
підприємства є вагомим аргументом на користь
використання у функціонуванні системи методології
"м'яких" систем П. Чєкленда, оскільки вона призначена
для виявлення різних точок зору і поступового
досягнення
взаєморозуміння
шляхом
отримання
відповідей на запитання: що і чому необхідно зробити,
хто це зробить, хто виграє і програє, які є обмеження [2].
Більш того, в процесі пошуку прийнятного рішення
відбувається процес навчання фахівців, завдяки чому
поповнюються знання підприємства, тобто зміцнюється
його інтелектуальний капітал.
Наявність
в
системі
економічної
безпеки
підприємства активного елемента людини, що надає
підстави вважати її цілеспрямованою, дозволяє
стверджувати, що така система належить до систем, що
самоорганізуються. Це твердження зумовлено також
наявністю таких ознак. Поведінку системи у конкретних
умовах достатньо складно передбачити, адже завдяки
наявності активного елемента та обмеженості ресурсів
підприємства виникають альтернативи дій із захисту
об’єктів безпеки та їхніх комбінацій. При цьому система
економічної безпеки підприємства зберігає свою
цілісність та основні властивості, а також спроможна
виконувати свої функції. Система економічної безпеки
підприємства
здатна
протистояти
ентропійним
тенденціям і адаптуватися до умов, що змінюються.
Визнання системи економічної безпеки підприємства
системою,
що
самоорганізується,
дозволяє
стверджувати, що її складно описати формальною
моделлю навіть тоді, коли така система реально працює.
А тому в описі системи економічної безпеки
підприємства необхідно сполучати формальні методи і
методи якісного аналізу. Причому, перевага належить
останнім. Відповідно, іншим буде і доказ адекватності
моделі (або моделей) системи.
Абстрактність
системи
економічної
безпеки
підприємства зумовлює необхідність побудови її моделі,
для чого необхідно визначити структуру системи, яка
дозволяє проаналізувати її елементи та виявити зв’язки
між ними. У найзагальнішому вигляді поняття
"структура" тлумачиться як внутрішній устрій,
просторова побудова будь-чого [5, с.28]. У науковій
літературі зустрічається значна кількість різноманітних
визначень цього поняття, але у всіх визначеннях
присутні атрибути структури елементи, зв’язки між
ними, які визначаються метою функціонування системи
та виконуваними нею функціями, та їхня незмінність у
часі (інваріантність). Як зазначено в [13], саме атрибут
інваріантності дозволяє розмежувати поняття "система"
та "структура".
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Структура
системи
економічної
безпеки
підприємства це стійка упорядкованість елементів,
зв’язків та відносин між ними, що визначаються метою
функціонування системи та виконуваними нею
функціями, які залишаються незмінними при виконанні
системою її функцій у різних режимах функціонування
системи. Структура системи економічної безпеки
підприємства визначає її конфігурацію (або дизайн) і є
передумовою синтезу системи, а також розроблення
механізмів функціонування системи та управління нею.
У загальному вигляді структура системи економічної
безпеки підприємства становить собою сукупність
об’єктів, суб’єктів та способів їхнього захисту, зв’язки
та відносини між якими визначаються виконуваними
системою функціями та режимом функціонування
системи (рис. 3). Така структура системи економічної
безпеки
підприємства
зумовлює
доцільність

використання
до
побудови
системи
об’єктносуб’єктного підходу.
У
межах
об’єктно-суб’єктного
підходу
до
структурування
системи
економічної
безпеки
підприємства призначенням системи є забезпечення
економічної безпеки підприємства шляхом захисту
об’єктів безпеки підприємства від різноманітних загроз,
реалізація яких може нанести шкоду підприємству
(матеріальну або моральну), призвести до збитків,
погіршити його стан або результати діяльності.
Застосування об’єктно-суб’єктного підходу до
побудови системи економічної безпеки підприємства
дозволяє розв’язати методологічну проблему полісемії
поняття "економічна безпека підприємства". Визначення
конкретного неділимого об’єкта захисту на підприємстві
дозволяє визначити суб’єкта захисту, до компетенції
якого належить захист об’єкта.

Рис. 3. Співвідношення між елементами системи економічної безпеки Підприємства
Вибір
об’єктно-суб’єктного
підходу
до
структурування
системи
економічної
безпеки
підприємства не спростовує актуальність та можливість
використання й інших наявних підходів. Але такий
підхід значно збільшує конкретику безпекозабезпечувальної діяльності підприємства і створює когнітивне
підґрунтя для побудови системи.
Висновки. Надане визначення поняття "система
економічної безпеки підприємства" з позицій захисного
підходу послугувало підставою для характеристики
властивостей системи, які можуть бути корисними для
проектування системи, організації її функціонування та
управління нею. Виділені властивості системи
економічної безпеки підприємства зумовили вибір
об’єктно-суб’єктного підходу до структурування
системи економічної безпеки підприємства, який
збільшує
конкретику
безпекозабезпечувальної
діяльності підприємства.
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ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY SYSTEM: CONTENT AND FEATURES
It is shown in the article that notion “enterprise economic security system” as fundamental one in thesaurus of economical
securitology has not acquired the only comprehension. Differences in existing definitions of notion “enterprise economic
security system” are analyzed. By the positions of protective approach the definition of notion “enterprise economic security
system” is proposed. Such definition is used as the basis for characterizing features of such system. To define features of
enterprise economic security system the existing criteria of system classification are used. Structuring enterprise economic
security system is made using the object-subject approach
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ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: СТАН, ПРОБЛЕМИ,
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
У статті представлено авторське розуміння інноваційної політики й механізму її функціонування на
мікро-, мезо-, і макрорівні. Розглянуто основні показники розвитку інноваційної діяльності в Україні в
співставленні з показниками країн Європейського союзу й інших країн-партнерів на Асоціативних засадах.
Визначено окремі фактори що спричинили відсталість розвитку сфери інновацій України від європейських
стандартів та обґрунтовано напрями їх реформування.
Ключові слова: інноваційна політика, система інвестицій інноваційної політики, напрями інноваційного
розвитку, ресурсне забезпечення інноваційної діяльності, інтеграція інноваційної системи.
Постановка
проблеми.
Сучасна
соціальноекономічна система України, формується в складному й
неоднозначному геополітичному середовищі. Адже
внутрішньополітична нестабільність та воєнна агресія
збоку проросійських збройних формувань не лише
піддала сумніву ефективність глобальної системи
безпеки, а й створила плацдарм для налагодження
Євроінтеграційних відносин. Так, втрата адміністративного контролю над окремими територіями, суттєве
зростання курсу іноземних валют, збільшення видатків
на обороноздатність країни й додаткове соціальне
навантаження на бюджет, пов’язане з забезпеченням
учасників бойових дій, призвели до зростання, і без того,
значного розриву в показниках економічного розвитку
України і країн ЄС. Однак, ці обставини змусили
консолідуватись політичну еліту західних держав задля
всебічної (окрім військової) підтримки вітчизняної
соціально-економічної системи. В таких умовах
оперативний пошук дієвих механізмів реалізації
євроінтеграційних перспектив України і, як наслідок,
стабілізація її соціально-економічного розвитку стає
загальнонаціональним пріоритетом в побудові будь-яких
суспільних відносин. Особливе місце в цьому процесі
належить інноваційній політиці, яка за своєю природою
здатна модернізувати консервативні суспільні настрої в
гуманітарній, економічній, управлінській, творчій чи
будь-якій іншій сфері. Необхідність формування
ефективної інноваційної політики, як безальтернативної
сили євроінтеграційного процесу соціально-економічної
системи України, вимагає якісного моніторингу стану,
проблем та перспектив розвитку цієї сфери в сучасних
умовах, що і зумовило актуальність проведення даного
дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Неабияку
важливість інноваційної політики як процесу, що
організовується
в
системі
макро-,
мезота
мікроекономічних відносин підкреслюють численні
наукові дослідження в цій сфері. Зокрема, Ільєнкова С.Д.
дає поняття інноваційній політиці як формі
стратегічного управління, яка визначає цілі та умови
здійснення інноваційної діяльності підприємства,
спрямованої на забезпечення його конкуренто-

спроможності та оптимальне використання наявного
виробничого потенціалу [1, с.99]. За визначенням
Ніколаєвої Т.П., інноваційна політика включає об’єднання цілей технічної політики і політики капіталовкладень
та направлена на впровадження нових технологій і видів
продукції [2, с.143]. У дослідженнях А.Г. Поршнева,
З.П. Румянцевої, Н.А. Соломатіна сформульовано більш
загальний характер поняття інноваційної політики. Ці
науковці окреслюють інноваційну політику як науку і
систему практичного регулювання нововведеннями у
суспільстві, в умовах конкретного підприємства, галузі,
країни [3, с.37]. А.В. Войчак зазначає, що інноваційна
політика пов’язує в єдине ціле всі політики
підприємства і визначає місце кожної з виконуваних на
підприємстві функцій в загальному процесі інноваційної
діяльності [4, с.272]. У дослідженні Василенка В.А.
інноваційна політика визначається як потужний важіль,
за допомогою якого належить подолати спад в
економіці, забезпечити її структурну перебудову і
наситити ринок різноманітною конкурентоспроможною
продукцією [5, с.91].
Різноманітність наукових концепцій в сфері
інноваційної політики зумовлена всеохоплюючим
характером цієї категорії та динамічністю результатів,
які в тій чи іншій мірі сприяють її еволюції. Проте,
формулювання будь-яких концепцій здійснюється в
наперед визначених рамках об’єкта дослідження чи
специфіки інноваційної діяльності окремої країни, а
тому сфера володіє необмеженим потенціалом для
проведення наукових досліджень. Останнім трендом
розвитку вітчизняної економіки стала інтенсивність
процесу євроінтеграції, і не останню роль в ньому
відіграє інноваційна політика. Проте, складністю цього
процесу в Україні є те, що в складних фінансовоекономічних умовах сфера інновацій повинна
розвиватись до рівня Європейських стандартів і
одночасно
слугувати
інструментом
модернізації
соціально-економічної системи України. В таких умовах
виникла гостра необхідність в симбіозі основних
факторів розвитку вітчизняної інноваційної політики та
визначенні майбутніх її перспектив.
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Постановка завдання. Метою роботи є дослідження
стану, виокремлення існуючих проблем та визначення
перспектив розвитку інноваційної політики України в
умовах євроінтеграції.
Виклад основного матеріалу дослідження. В
широкій диференціації наукових понять інновації,
можна виділити два «кореневі» фактори, які її
характеризують. Перше – це процес, науководослідницька та інноваторська діяльність окремих осіб,
що задіяні в тій чи іншій галузі, і друге – результат,
тобто матеріальні чи нематеріальні цінності (сфера
відносин і т.д.), що поліпшують будь-яку сферу
життєдіяльності людини, незалежно від наявності чи
відсутності
взаємозв’язків
з
іншими
членами
суспільства. Очевидним є те, що ці два фактори
перебувають у правильному наслідковому проте
незворотному зв’язку. Тобто, без належного процесу не
можливо досягти результату. Однак навіть, і при
масштабній підтримці процесу не завжди вдається
досягти результату. Візьмемо до прикладу антенну
решітку Аллена, котра за час свого десятирічного
функціонування (при вартості 50 млн. дол.) не вловили
жодного космічного радіо- сигналу для чого власне вони
й розроблялися. Саме ця властивість інновацій є
основним джерелом ризику відповідної сфери й
стримуючим фактором щодо її розвитку. Саме тому,
інноваційна політика, незалежно від того, на якому рівні
вона здійснюється, повинна орієнтуватись на процес і
співвідноситись до потенційного результату.
Загалом саме поняття політики, не залежно від того в
якій сфері вона здійснюється, характеризується рядом
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певних заходів, які вживаються відносно складових
елементів певної системи. Розглядаючи політику в сфері
інновацій, і безпосередньо її орієнтацію на процес,
доцільно виділити рушійні елементи цього процесу та
основні параметри їх взаємодії. Виникнення будь-якої
інновації є результатом поєднання творчої, креативної
чи дослідницької діяльності людини з окремими
ресурсами за допомогою, чи на основі яких, вона
здійснюється. В сучасній інтерпретації ці елементи
можна визначити як: елемент 1 людина-новатор,
елемент 2 інвестиції інноваційної політики. Зважаючи на
це, ефективність інноваційної політики залежатиме від
підтримки першого елемента через забезпечення другим.
Загальну схему взаємодії елементів інноваційної
політики можна представити за допомогою схеми рис. 1.
Дана схема може доповнюватись й іншими
факторами, що можуть розцінюватись як інвестиції в
системі інноваційної політики, проте вектор їх дії
залишиться незмінним. Характер будь-яких інвестицій в
інноваційній політиці визначається їх походженням.
Наприклад, якщо розглядати створення спеціальної
інфраструктури, як процес інвестиційної діяльності в
сфері інноваційної політики, то їх характер матиме
виключно економічне походження, адже вимагатиме
певних витрат, які покриватимуться за рахунок
конкретного економічного об’єкта. Зовсім іншого
характеру будуть інвестиції інноваційної політики, що
забезпечують авторитет і визнання, оскільки їх
особливістю є соціальні відносини, а тому їх доцільно
розцінювати як соціальні.

Рис. 1. – Взаємодія елементів інноваційної політики
Диверсифікованість інвестицій інноваційної політики
створює передумови для значного розширення
можливостей дослідження її стану та перспектив
розвитку
і,
одночасно,
вимагає
встановлення
комплексних причинно-наслідкових зв’язків між цими
елементами.

Підписання і ратифікація Угоди про Асоціацію
України й ЄС розцінюється як основний фактор
подальшого розвитку усіх галузей вітчизняної
економіки, в тому числі й інноваційної сфери.
Оперативне
й
ефективне
використання
євроінтеграційних перспектив визначається рівнем
скорочення розривів в показниках розвитку всіх
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складових соціально-економічного середовища держави.
Наявна відсталість вітчизняної економіки від економік
країн ЄС в значній мірі зумовлена браком нових
технологій й відсутністю ефективних програм з
модернізації. В таких умовах інноваційна політика
України
може
стати
не
лише
об’єктом
євроінтеграційного розвитку, а й виступити своєрідним
інструментом для піднесення інших галузей соціальноекономічної системи країни. Проте сучасний стан науки
й інновацій в Україні є однією з тих сфер, де різниця в
рівні й особливостях розвитку є надзвичайно великими,

при чому ця різниця спостерігається по всіх елементах
інноваційної політики кадрах й інвестиціях.
За рейтингом The Global Innovation Index 2014
Україна посіла 63 місце серед 143 держав світу з
показником індексу 36,3, який на 1,82, менший від
найнижчого в ЄС-28 показника Румунії (38,08) і на 13,3
нижчий від середнього по ЄС-28 показника (49,56).
Лідером ЄС за рейтингом The Global Innovation Index
2014 стало Сполучене Королівство, значення індексу в
якого 62,37, і майже вдвічі перевищує вітчизняний
показник (рис. 2).
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Рис. 2. – Значення показника The Global Innovation Index 2014 для країн ЄС - 28 і України [6]
Значне відставання в показниках ефективності
інноваційної політики України від загальноєвропейських
тенденцій ставить під сумнів ефективність її подальшої
інтеграції. Однак, якщо порівняти відповідні показники з
60

державами, які розцінюються збоку ЄС як потенційні
кандидати на вступ, та державами Асоціативного блоку
(уклали Угоду про Асоціацію з ЄС) то можна побачити
дещо інші тенденції (рис. 3).
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Рис. 3. – Значення показника The Global Innovation Index 2014 для країн, що претендують на членство ЄС - 28 і
України [6]
Серед цих країн Україна характеризується
усередненою позицією. За показником The Global
Innovation Index 2014 вона поступається Ісландії,
Молдавії, Туреччині та Македонії, однак випереджає

Сербію, Грузію, Боснію і Герцоговину і Албанію.
Цікавим є той факт, що із всіх вище перелічених держав
лише одна (Ісладія) характеризується вищим за
середньоєвропейський показником і тільки три держави
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(Ісландія, Молдавія, Туреччина) за відповідним індексом
випереджають мінімальне значення в ЄС-28 (Румунії
38,08). Такі тенденції вирівнюють можливості
поглиблення євроінтеграції для усіх держав-учасниць
цього процесу. Більше того, будучи найбільшою з за
площею, маючи широку диференціацію економічного й
кадрового потенціалу в сфері інновацій, Україна, на
відміну від інших держав, при ефективному інвестуванні
може з легкістю вирівняти ситуацію, що склалася.
Першоджерелом млявого інноваційного розвитку
України в усі роки її незалежності є саме недосконалість
визначеної нами системи інвестицій інноваційної
політики й їх негативна дія безпосередньо на кадрове
забезпечення цієї сфери, про що свідчить показник
кількості науковців на тисячу зайнятого населення. За
цим показником Україна опустилася до найнижчого в
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Європі рівня – 3,7 чол. (у Польщі – 6,4; Чехії – 8,8;
Німеччині – 11,5; по країнах ЄС-27 – 9,2). Однією із
основних причин таких тенденцій є обмеженість
фінансового забезпечення науки й наукових кадрів. Ця
проблема є однією із найбільш дискусійних в сфері
розвитку інновацій і стосується як суттєвої різниці в
оплаті наукової праці, так і процесу представлення
результатів інноваційної діяльності. В загальному,
масштаби даної проблеми можна висвітлити за
допомогою співставлення частки ВВП, яку складає
інноваційна діяльність в Україні та країнах ЄС. За
останні роки частка витрат на інноваційну діяльність в
ВВП України постійно зменшується, при чому навіть в
пік свого розміру вона була далекою від стандартів ЄС
(рис. 3) [7].
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Рис. 3. – Частка витрат на інноваційну діяльність в Україні та країнах ЄС, (в % до ВВП)
В країнах ЄС, внутрішні витрати на наукові
дослідження і розробки складають 266,9 млрд. євро, що
в загальному становить 526 євро на одного жителя країн
ЄС-28. В відсотковому еквіваленті такий розмір
становив 2,06% від ВВП ЄС-28. В подальшому країни
ЄС і надалі будуть підтримувати розвиток науки,
оскільки у відповідності з положеннями стратегії Європа
2020 цей показник має досягти 3% [8].
Проте, варто відзначити що достатньо високе середнє
значення частки витрат на інноваційну діяльність в
країнах ЄС сформоване за рахунок лише окремих
держав членів чи регіонів, в той час, як більшість
суттєво відстають в цьому значенні. Так в Греції на
наукові
дослідження
і
розробки
заплановано
спрямовувати менш ніж 1,00%, на Кіпрі і на Мальті до
4,00% від ВВП, в Бельгії, Данії, Німеччині, Естонії,
Іспанії, Франції і Словенії 3,00% і т.д. Лише в 32
регіонах із 266 інтенсивність розвитку інноваційної
діяльності відповідала чи перевищувала плановий
показник в 3% від ВВП. Приблизно третина цих регіонів
(11 регіонів, які утворюють 19,1% загальної вартості
витрат від ВВП в ЄС-28) розташовані в Німеччині, шість
в Сполученому Королівстві, чотири у Швеції, три в
Фінляндії, і два в Бельгії, Франції та Австрії, і один
регіон один від Данії та Словенії. В цих регіонах
економічний розвиток тісно пов’язаний з науковими
установами
та
високотехнологічними
галузями
промисловості. В їх інфраструктурі чітко вибудувані

зв’язки між основними суб’єктами інноваційної
політики, та її об’єктами [8].
Значна розбалансованість в показниках рівня витрат
на інноваційну діяльність між країнами ЄС-28 й їх
регіонами створює можливості для інтеграції в цю сферу
таких країн як Україна. Більше того перспективність
налагодження плідної співпраці в інноваційній галузі
може забезпечити значний приріст вітчизняного ВВП,
адже в одній тільки Німеччині 3% від ВВП, які
спрямовуються на інноваційну сферу складають близько
112 млрд. дол. США, тобто суму близьку до 30% всього
ВВП України за відповідний рік. Тому ринок інновацій
ЄС для України є надзвичайно привабливим, а
враховуючи суттєву різницю в оплаті праці вітчизняних
науковців і європейських колег, вітчизняна інноваційна
сфера має значну конкурентну перевагу для його
наповнення. Єдиною складністю в цьому процесі є
втримання людей-науковців на території нашої держави.
Для цього необхідно реформувати решту елементів
інвестиційної системи інноваційної політики.
Однією із найважливіших сфер такого реформування
повинні виступити заходи з дебюрократизації процесу
апробації результатів наукових досліджень і процедури
присвоєння наукових звань та вчених ступенів. Сфера
науки в Україні побудована в двоступеневій ієрархічній
формі, яка керується вищестоящим державним органом
в особі МОН й координується системою спеціалізованих
рад при окремих ВУЗах. Функціонування такого
механізму аргументується тим, що держава бере на себе
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зобов’язання щодо оплати надбавок до зарплати
працівників, які здобувають науковий ступінь. Проте
дана схема мінімізує роль бізнесу, який в ринкових
умовах господарювання й в високо розвинутих державах
грає основну роль в розвитку будь-якої сфери соціальноекономічного розвитку. Більше того ускладнення
процедури захисту дисертацій й мізерні надбавки до
оплати праці присвоєння наукових звань та вчених
ступенів негативно відбиваються на стимулюванні
нових наукових кадрів й спеціалістів-практиків. Так
заробітна плата працівників ВУЗів після захисту

кандидатської дисертації часто є меншою, аніж середня
заробітна плата по країні.
Внаслідок існування таких негативних явищ
розвиваються інші негативні причинно-наслідкові
процеси. Особливе місце в цьому списку займає низький
рівень підприємницького фінансування науки й
інновацій (рис. 4). З кожним роком питома вага власних
коштів науковців в структурі джерел фінансування
інноваційної діяльності зростає. В 2014 році цей
показник досягнув свого максимуму 85%.
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Рис. 4. – Структура джерел фінансування інноваційної діяльності в Україні за 2010-2014 роки, млн.. грн.
В таких умовах вітчизняна наука зводиться до
простих взаємовідносин ВУЗів з працівниками, а
результати досліджень залишаються лише як теоретичні
розробки. Яскравим прикладом того є численні
публікації статей, тез доповідей і інших робіт в наукових
виданнях, що необхідно для захисту дисертації чи
продовження
контракту
науково-педагогічного
працівника, але видаються лише за умови сплати
організаційного внеску. Результати цих публікацій дуже
часто (практично завжди) просто не доходять до
потенційних споживачів. І це часто присвоює науковій
діяльності «тавро» певної «профанації», яка не може
використовуватись
задля
соціально-економічного
розвитку держави й ефективної її інтеграції в
Європейський простір.
Тому ми вважаємо, що загальним вектором
реформування інноваційної політики України повинен
виступати не механізм виконання певних нормативів, а
заходи що направлені на досягнення прикладних (і як
правило комерційно перспективних) результатів. Тобто,
якщо взяти до уваги, вище вказаний приклад, то процес
публікації наукової статті мав би забезпечуватись не за
рахунок її автора, а за рахунок зацікавленої особи в
проведенні такого дослідження. В таких умовах може
суттєво покращитись якість наукової діяльності без
суттєвого зниження добробуту задіяних в ній людей.
Для стимулювання інноваційної діяльності працівників
підприємств, установ і організацій, які не є учасниками
освітнього процесу необхідно забезпечити встановлення
загальних правил присвоєння наукових ступенів після
виграшу відповідним працівником певної кількості
(вартості) міжнародних інноваційних грандів і т.п. Тобто

формування конкурентоздатності вітчизняної науки
через підвищення її прикладного рівня.
Необхідність
проведення
таких
перетворень
диктується вкрай незадовільним станом розвитку
інновацій в порівнянні з потенційними країнамипартнерами ЄС-28, низьким обсягом їх фінансового
забезпечення збоку дійсно потужних інвесторів й
невідповідністю кількості присвоєних наукових ступенів
з реально впровадженими й успішно діючими
інноваційними ідеям й пропозиціями.
Висновки. Підсумовуючи вищевикладене можна
сказати, що на сучасному етапі розвитку поняття
інноваційної політики позиціонується як комплекс
різноманітних заходів і ресурсів, що спрямовуються на
підтримку й стимулювання наукової діяльності людини.
Висока залежність світової економіки від динаміки й
ефективності розвитку інновацій трансформувала
поняття інноваційної політики на глобальний масштаб й
створила ряд нових умов щодо її побудови. Однією з
таких умов стало поширення інновацій в рамках
окремих
інтеграційних
об’єднань
і
найбільш
розвинутими в цьому плані стали країни ЄС.
Підписавши й ратифікувавши Угоду про Асоціацію,
Україна
отримала
можливість
скористатися
інтеграційними перевагами в сфері інновацій, однак для
цього необхідно вжити ряд радикальних заходів щодо де
бюрократизації вітчизняної інноваційної політики.
Проведення відповідних заходів суттєво підвищить
конкурентоспроможність наукової сфери, погасить
фінансові, інфраструктурні, ресурсні й інші потреби і що
найбільш важливо дасть можливість використати
наявний кадровий науковий потенціал скоротивши при
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цьому ті розриви, котрі зараз спостерігаються за будьякими показниками.
Перспективами подальших досліджень є розробка
організаційно-прикладних заходів з забезпечення
визначеного нами складу інвестицій інноваційної
політики наукових кадрів в Україні й поступового їх
наближення до європейських стандартів розвитку
відповідної галузі.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА: ЭВОЛЮЦИЯ,
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В статье излагаются теоретико-методологические аспекты компетентностного подхода: эволюция,
тенденции и перспективы развития. Автором предлагается периодизация становления
компетентностного подхода на основе историко-экономического анализа. Выделяются тенденции
формирования компетентностного подхода и перспективные направления его дальнейшего развития.
Представляется модель компетентностно ориентированного управления XXI века, включающая ведущие
«драйверы» экономики знаний. Компетенции персонала представляются как ключевые конкурентные
преимущества, решающий фактор стратегического развития современной организации.
Ключевые слова: Компетенции, эволюция компетентностного подхода, компетентностно
ориентированная модель управления, ключевые конкурентные преимущества.
Постановка
проблемы.
Теоретические
и
методологические основы компетентностного подхода,
начиная с середины XX века, проработаны такими
учеными, как Д. МакКлелланд, Р. Бояцис, Р. Миллс,
Л. и С. Спенсер, С. Уиддет, С. Холлифорд. Различные
аспекты и детерминанты эффективности руководителя
исследовали А. и И. Сарно, Г. Хофстеде, Д. Гоулмен,
Р. Блом, С. Финкельштейн, Х. Мелин. Ряд разработок
выполнили российские специалисты Р.Н. Абрамов,
А.В. Брюханов, С.В. Дырка, О.И. Ильина, М.Н.
Макарова, А.А. Попов, О.И. Шкаратан, А.Е. Чирикова.
Однако, в контексте вызовов глобальной экономики,
масштаб-ности и динамизма мирохозяйственных
процессов актуальность компетентностного подхода
значительно возрастает. Представляется, что главная
задача состоит в точном и ясном представлении
относительно того, что должно быть достигнуто в
результате реализации компетентностного подхода к
управлению, каковы социальные требования и ожидания
к уровню профессиональной подготовки работников.
Наличие нерешенных проблем в данной области
свидетельствует о сложности рассматриваемого вопроса
и необходимости дальнейших исследований.
Цель работы проанализировать эволюцию, выявить
основные тенденции и определить перспективы
развития компетентностного подхода в сопряжении с
вызовами новой экономики.
Изложение основного материала. В кругах
специалистов не сложилось единства мнений в
определении понятий «компетенция», «компетентность»
и «компетентностный подход». Согласно словарю N.

Webster «A Compendious Dictionary of the English
Language» (New York, 1806), термин «компетенция» (от
англ. competencies) вошел в обиход ещё в 1596 году. В
нём приводится несколько значений: 1) достаточность,
такое количество, как достаточно; 2) правовой статус
или квалификация; 3) право или власть, правомочность
или возможность; 4) соответствие, уместность,
юридическая достаточность. Видно, что этимологически
приведённые толкования близки к современным
трактовкам.
Становление компетентностного подхода проходило
в тесной связи с уровнем развития производительных
сил. В рамках различных общественно-экономических
формаций данный подход прошёл путь тысячелетней
эволюции вначале на эмпирической, затем – на научной
основе.
Базовые
основы
компетентностно
ориентированной модели зародились 7 тыс. лет назад в
Риме, Египте, Греции, Китае, Индии, где в достижениях
хозяйственной, административной, военной, политической сфер существовала система компетенций, состав и
структура которых по ключевым параметрам близки
современным [2, с.16].
Научные основы стали утверждаться на Западе в
конце XIX – начале XX вв. Предпосылками были
технические, научные и экономические изменения,
обусловленные произошедшей в Европе в середине
XVIII в. промышленной революцией. По мере смены
социально-экономических
формаций
происходила
поступательная эволюция анализируемой категории
(табл. 1).
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Таблица 1. – Этапы развития компетентностного подхода
Период
Представители
Основные положения
7 тыс. лет назад Хаммурапи,
Протокомпетенции, возможности
(древний
Рим, Навуходоносор
II, к труду, включающие физические
Египет,
Греция, Кир
II,
Сократ, и личностные характеристики
Китай, Индия)
Платон, Аристотель
2. Ранний
середина XVIII Н. Макиавелли,
физические (мускульные) способпромышленный
этап начало XIX вв.
А. Смит, Д. Риккардо, ности,
умение
выполнять
(доиндустриальный,
Р. Аркрайт,
конкретную операцию, регламенремесленный)
Р. Оуэн
тация требований и повышение
трудовой отдачи
3. Индустриальный
конец
XIX Ф.У. Тейлор,
знания, опыт и администра-тивные
этап(монополистический, начало XX вв.
Г. Гантт,
навыки, обучение менеджменту,
машинное производство)
Ф. и Л. Гилбрет,
интенсификация трудовых операГ. Эмерсон, Г. Форд, ций, «экономи-ческий человек»
А. Файоль,
(человек-функционал)
М. Вебер
4. Социальносередина XX в.
Г. Мюнстерберг,
гуманизация управления; челопсихологический
этап
Ф. Ротлисбергер,
веческие ресурсы, «социальный
(поведенческий, гуманиДж.Э. Мэйо,
человек», гуманистическая личностический)
М.П. Фоллетт,
стная
ориентация,
групповые
Д. МакГрегор,
отношения и навыки социального
Д. МакКлелланд
взаимодействия
5. Организационный
середина XX в.
А.К. Гастев,
физическое
и
психическое
этап (всеобщая организаА.А. Богданов,
здоровье работника, «трудовые
ционная наука)
П.М. Керженцев,
установки», квалификация, научО.А. Ерманский
ная организация труда, организационная эффективность
6. Стратегический
конец XX в.
Ф. Селзник,
ключевые компетенции органикорпоративный
этап
К. Эндрюс,
зации, конкурентные преиму(разработка
ключевых
Г. Хамел ,
щества, «невидимые (нематерикомпетенций, конкурентК. Прахалад,
альные) активы», драйверы экононых преимуществ)
П. Друкер,
мического роста, стратегическое
И. Ансофф
видение
7. Образовательный
начало XXI в.
П.Г. Щедровицкий,
непрерывное образование, общеэтап (обучающий)
А.М. Аронов,
культурные, общепрофессиональА.В. Баранников,
ные и профессиональные компеИ.А. Зимняя,
тенции, продуктивные личностные
В.Г. Зарубин,
качества и способности, челоЕ.В. Харитонова,
веческий капитал, конкурентоВ.Д. Шадриков,
способность, экономика знаний
И.Д. Фрумин и др.
1. Эмпирический
этап
(опытно-практический,
обращении работорговец определил компетенции раба
донаучный).
как набор его возможностей к труду, включающих не
Как отмечает И.А. Зимняя, понятие компетентности
только
физические,
но
и
личностные
зародилось в философских учениях, в частности, оно
характеристики [3, с.5].
связано с именем Аристотеля, изучавшего «возможности
2. Ранний промышленный этап (доиндустриальный,
состояния человека, обозначаемого греческим atere
ремесленный).
«сила, которая развивалась и совершенствовалась до
Обострение противоречий между трудом и
такой степени, что стала характерной чертой
капиталом в условиях зарождающейся буржуазной
личности» [2].
эпохи предопределило весьма жёсткий характер
Определение требований к работнику формировалось
требований к рабочим, в которых во главу угла
эмпирическим
путём
и
диктовалось
личными
ставились физические (мускульные) способности: сила,
интересами собственника. Иначе, имело место
сноровка, ловкость, выносливость, сосредоточенность.
формулирование
протокомпетенций
(ранних,
Иллюстрацией этого выступает хрестоматийный пример
простейших, от греч. protos – первый). Примером
А. Смита по изготовлению булавок: «Один рабочий
является древнеегипетский папирус, хранящийся в
тянет проволоку, другой выпрямляет её, третий
Британском национальном музее, в котором сообщалось
обрезает,
четвёртый
заостряет
конец,
пятый
о продаже раба: «Он прекрасно слышит обоими ушами,
обтачивает…» [4]. Таким образом, умение каждого
видит обоими глазами. Гарантирую его умеренность в
рабочего выполнять конкретную операцию в условиях
пище, честность, покорность». По сути, в данном
монотонного мануфактурного производства фактически
Название этапа
1. Эмпирический этап
(опытно-практический,
донаучный)
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определяло
требования
к
профессиональным
компетенциям. При этом произошло признание
значимости и необходимости обучения рабочих
профессии и мастерству, что в последующем оказало
мощное влияние на формирование компетентностного
подхода.
Новаторские реформы социалистов-утопистов, в
первую очередь Р. Оуэна, призывавшего «относиться к
живым машинам» так же внимательно, как и к
«неживым»,
способствовали
«очеловечиванию»
компетенций. Это привело к включению социальнопсихологических факторов в перечень профессионально
значимых качеств, но направленность оставалась
прежней – регламентация требований и повышение
трудовой отдачи.
3. Индустриальный
этап
(монополистический,
машинное производство).
Формирование на рубеже XIX-XX вв. акционерной
системы обусловило отделение управления от
собственности, становление профессиональной когорты
менеджеров, что явилось безусловным прорывом и
вызвало потребность в определении управленческих
компетенций.
Развитие компетентностного подхода данного этапа
связано с постулатом Ф. Тейлора: «подбор работников в
соответствии с их физическими и умственными
возможностями и их обучение» [1, с.48]. Среди
соратников и последователей тейлоризма (Г. Гантт, Ф. и
Л. Гилбрет, Г. Эмерсон) наиболее масштабное его
воплощение обеспечил Г. Форд. Внедрённый им тип
поточного
производства,
основанный
на
стандартизации,
типизации
и
конвейеризации,
обусловил
востребованность
доведённого
до
автоматизма умения чётко выполнять заданные действия
в установленном алгоритме. При этом модель
компетенций «экономического человека» являлась
механистической, однонаправленной на максимизацию
результатов путем интенсификации трудовых операций.
Административная доктрина А. Файоля способствовала переориентации внимания в пользу организационных аспектов компетентностно ориентированного
управления. Впервые был поставлен вопрос о
необходимости целенаправленного обучения менеджменту и выделена «совокупность качеств и знаний,
которыми должен обладать персонал предприятия:
физические, умственные, нравственные качества, общее
развитие, специальные знания, опыт» [1, с.234].
Формализации процедур компетентностного подхода
в значительной мере способствовала концепция
рациональной бюрократии М. Вебера, утвердившего
формальные параметры управления организацией
(«знания, опыт и административные навыки»),
исключающие произвол и бесправие работников.
Главное достижение данного этапа заложен
фундамент компетентностной модели управления,
внедрены основы системы профессионального обучения
менеджменту, создан качественно новый тип культуры
управления.
4. Социально-психологический этап (поведенческий,
гуманистический).
Изменение
характера
трудовых
операций
индустриальной эпохи обусловило гуманизацию

процесса
управления,
признание
значимости
человеческого фактора в организации. Так, разработка Г.
Мюнстербергом методов выявления профессионально
значимых
качеств,
включая
профориентацию,
профконсультации, профпригодность, позволила на
научной основе выделять претендентов, пригодных для
деятельности
применительно
к
конкретному
предприятию.
Вывод автора доктрины «человеческих отношений»
Ф. Ротлисбергера о том, что «поведение работников
зачастую определяется не опытом и знаниями, а
чувствами и эмоциональными переживаниями» привел к
переосмыслению роли личности работника и новому
пониманию сущности компетенций.
Результаты знаменитого «хоторнского эксперимента» Дж. Э. Мэйо значительно раздвинули границы
компетентностного подхода, постулировали необходимость «предоставить рабочим шанс для развития умений
и расширения власти», приобретения компетенций, что
со
временем
вылилось
в
обширный
план
инструктирования и промышленного обучения Training
within industry.
Значителен вклад Д. МакГрегора в разработку
системы подготовки квалифицированных менеджеров и
создание благоприятных условий для роста человека в
организации. Вместо «технического» метода он
предложил
использовать
«сельскохозяйственный»
подход, основанный на создании соответствующих
условий («почвы, температуры, климата и удобрений»),
при которых «семена» (скрытый талант к управлению)
могут развиваться наиболее плодотворно. Итогом
двадцатилетних исследований на основе метода оценки
компетенций Д. МакКлелланда стал главный вывод:
«Компетенции это характеристики, необходимые для
успешной управленческой деятельности» [3, с.7].
Таким
образом,
компетентностная
модель
управления приобрела гуманистическую личностно
ориентированную
направленность,
включающую
помимо квалификации и мастерства работников,
способности к саморазвитию и совершенствованию,
оказанию
социально-психологического
влияния,
реализации личностного потенциала, проявлению
творчества, инициативы, сотрудничества и партнёрства.
В итоге рационалистическая модель «экономического
человека» сменилась моделью «социального человека»,
представляющей личность как главную ценность и
основу успеха компании.
5. Организационный этап (всеобщая организационная наука).
Исследования А.К. Гастева, названного «русским
Тейлором», нацеливали на максимальный рост
производительности
труда
при
«сохранении
физического и психического здоровья человека».
Императивом деятельности созданного им в 1920 году
Центрального института труда (ЦИТ), концепции
«трудовых установок» стало «создание методики,
прививка
определенной
организационно-трудовой
бациллы каждому рабочему», что, по нашему мнению,
следует рассматривать как стержень трудовых
компетенций. Постулаты Гастева дали импульс к
формированию управленческих компетенций не только
руководителей, но и рядовых работников: «Рабочий,
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который управляет станком, есть директор предприятия,
которое известно под именем станка» [5, с. 198].
Идеи всеобщей организационной науки (тектологии)
А.А. Богданова позволяют трактовать компетенции как
универсальные принципы, которыми пронизаны все
проявления человеческой жизни: социальное общение и
трудовая деятельность, поведение и образ жизни,
экономические действия и мышление. Перефразируя
афоризм Декарта, Богданов говорил: «Я организован,
значит, я существую». К формированию компетенций
применим «закон наименьших», согласно которому
«прочность цепи определяется наиболее слабым из её
звеньев». Отсюда, чтобы повысить эффективность
организации, необходимо поднять компетентность
отстающих работников и структур.
Рассмотренные
в
трудах
П.М. Керженцева
основополагающие проблемы управления (организационное планирование, подбор и использование
работников,
научная
организация
труда,
ответственность, дисциплина, учет и контроль),
принципы О.А. Ерманского (положительного подбора,
организационной
суммы
и
«физиологического
оптимума») следует считать шагами к становлению
компетентностно ориентированной модели. «Принцип
экономии» как получение максимально возможного
эффекта при наибольшей экономии ресурсов сегодня
является
основой
деятельности
хозяйствующих
субъектов. Полагаем, что именно достижение
эффективности является мерилом компетентности.
В положениях данного этапа ясно виден отказ от
механистического рационализма в пользу эволюционирования организационной компетентности, без которой
немыслимы современные подходы к управлению.
6. Стратегический корпоративный этап (разработка
ключевых компетенций, конкурентных преимуществ).
С середины XX в. в условиях глобализации,
гиперконкуренции и интеграции, приведших к росту
капитализации
транснациональных
корпораций,
индивидуальная и групповая компетентность утратили
решающую роль. Приоритетное значение приобрели
ключевые (корневые) компетенции (от англ. core
competency) – компетенции, отражающие уникальные
характеристики компании, состоящие из совокупности
знаний, способностей, ресурсов, технологий и
процессов, выступающих источником устойчивых
конкурентных преимуществ.
Ф. Селзник в 1957 году в книге «Лидерство в
управлении» отметил, что организация вырабатывает
определённый «характер», который он назвал
«отличительной
компетенцией»,
«влияющей
на
компетенцию
организации
формировать
и
придерживаться определённых стратегий». К. Эндрюс
использовал термин «отличительная компетенция» для
определения того вида деятельности, в котором
организация проявляет себя наилучшим образом.
В 1990 году Г. Хамел и К. Прахалад
позиционировали
внутрифирменные
ресурсы
и
способности как основу стратегического успеха.
Дальнейшие исследования зарубежных (П. Друкер,
Э. Брукинг, И. Ансофф, Т. Девенпорт) и российских
(Г.Л. Азоев, И.Б. Адова, В.С. Ефремов, Е.П. Голубков,
В.С. Катькало, С.А. Попов, Ю.В. Трифонов, Т.Г. Фило-
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софова, А.Е. Хачатуров) ученых были сосредоточены
«на учёте драйверов развития экономического процесса
для создания самооргани-зующейся совокупности
ключевых компетенций, нацеленных на реализацию
видения организации» [6, с.4].
Ключевые компетенции стали связывать с так
называемыми
«невидимыми
(нематериальными)
активами», которые были определены Х. Итами как
атрибуты компании, имеющие потенциал создания
прибыли, но не отображаемые в балансовом отчёте,
например, репутация, товарная марка, технические
знания и опыт, лояльность покупателей.
Таким образом, реализация амбициозных планов
современной компании возможна только на основе
формирования и наращивания ключевых компетенций.
Являясь продуктом внутренних сил синергетического
взаимодействия, ключевые компетенции позволяют
идентифицировать организацию в окружающей среде и
добиться эффективной внутренней консолидации.
7. Образовательный этап (обучающий).
Неуклонное нарастание вызовов рыночной среды
обусловило
необходимость
целенаправленного
формирования компетенций при подготовке кадров на
основе модернизации системы образования. Идеи
компетентностно ориентированного подхода в данной
сфере исследовали П.Г. Щедровицкий, А.М. Аронов,
А.В. Баранников, В.Г. Зарубин, И.А. Зимняя, А.В. Комарова, О.Е. Лебедев, Е.В. Харитонова, В.Д. Шадриков,
И.Д. Фрумин, Л.О. Филатова и др.
На мировом уровне ведущую роль играет программа
организации
Экономического
Сотрудничества
и
Развития (OECD) «Определение и выбор компетенций:
теоретические и концептуальные основы» (Definition and
selection of competencies: theoretical and conceptual
foundations – DeSeCo), главная задача которой состоит в
разработке концептуальной структуры для развития
ключевых
компетенций,
необходимых
каждому
человеку в перспективе непрерывного образования, а
также их оценки и сопоставления в международном
аспекте.
Приоритеты современной системы образования
заключаются
в
реализации
компетентностно
ориентированного подхода к ожидаемым результатам
обучения и студентоцентрированного подхода к
образовательному процессу, что переносит акценты в
разработке и реализации образовательных процедур с
содержания на результаты подготовки и личность
студента. Это ставит целью формирование у
обучающихся общекультурных и профессиональных
компетенций, а также развитие продуктивных
личностных качеств и способностей.
Управление
компетенциями
персонала
в
постиндустриальную эпоху следует рассматривать как
детерминанту инновационной модели экономического
развития экономики знаний. Совокупность ключевых
компетенций
составляет
человеческий
капитал,
обеспечивающий
достижение
высокого
уровня
эффективности и конкурентоспособности. По оценкам
экспертов, вклад человеческого капитала в экономику
наиболее развитых стран мира (государств-членов
ОЭСР) составляет от 50 до 70%. Как отмечает лауреат
Нобелевской премии Т. Шульц, «работники становятся
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капиталистами не от размывания собственности на
корпоративные активы (акции), а от приобретения
знаний и навыков, имеющих экономическую стоимость»
[7, с.397].
Таким образом, компетентностный подход выражает
общественно значимые потребности по переходу от
традиционной (знаниево ориентированной) системы
образования к компетентностной модели. По мнению
И.Д. Фрумина, «компетентностный подход проявляется
как обновление содержания образования в ответ на
изменяющуюся
социально-экономическую
реальность» [2].
Проведённый
историко-экономический
анализ
компетентностно
ориентированного
подхода
в
управлении позволяет выделить ряд тенденций,
представленных в виде антитез:
1) рефлексивный метод «проб и ошибок» →
научный подход к разработке компетентностно
ориентированной модели управления;
2) примитивные протокомпетенции моноприроды
→ сложная полиструктура ключевых компетенций;
3) требования
к
физическим
(мускульным)
способностям → качественные свойства и параметры,
характеризующие компетенцию как «особого свойства
информационный ресурс, содержащий опыт, знания и
навыки о способе организации и управления ресурсами
и бизнес-процессами» [8, с. 25];
4) статичные умения и навыки → динамические
способности, которые могут быть развиты путём
совершенствования и приращения;
5) технократическая основа компетенций →
гуманистическая интеллектуальная составляющая;
6) фрагментарный
подход
→
целостное
рефлексивное выстраивание компетенций;
7) однородность
состава
компетенции
→
многофакторные «синтетические» модели, включающие
интегрированную совокупность характеристик;
8) относительная независимость (автономность)
элементов компетенции → синергия структуры
компонентов, формирующих компетенцию;
9) точно
заданные,
регламентированные
компетенции → ситуативный, «рамочный» характер
требований к компетенциям;
10) отождествление компетенции с работником →
разотождествление самой компетенции с её носителями
в силу появления «нового качества»;
11) индивидуальный уровень отнесения компетенций
→ групповой (командный) → организационный уровень
на основе ключевых компетенций;
12) предписательный характер действий → гибкость,
вариативность, креативность, поиск нестандартных
управленческих решений;
13) ужесточение рыночного противостояния на
основе
конкурирующих
компетенций
→
взаимовыгодное сотрудничество конкурентов путём
объединения возможностей, выстраивания эффективной
конфигурации компетентностного профиля в рамках
создаваемого альянса;
14) однозначность компетенции → неоднозначность
(выигрыш в одном виде деятельности может стать
«некомпетенцией» в другой деятельности);

15) статичность набора компетенций → динамизм и
наращивание компетенций в силу непрекращающегося
развития организации;
16) универсальный характер
компетенций →
дифференцированный подход к построению набора
компетенций для каждого вида деятельности;
17) типовой набор компетенций → уникальность
«портфеля»
компетенций
каждой
организации
вследствие индивидуального пути развития компании;
18) направленность на интересы индивидуумов,
групп
(собственников)
→
направленность
на
удовлетворение общественно значимых потребностей;
19) возможность копирования и воспроизведения
компетенций другими объектами → невозможность
повторения уникальных ключевых компетенций;
20) качественное
описание
способностей
→
количественное
измерение,
выражающееся
в
достижении экономической эффективности;
21) «близорукость» ориентации компетенций («здесь
и
сейчас»)
→
стратегическая
направленность
компетенций на достижение перспективных целей;
22) фиксированность компетенций → выстраивание
временного ряда компетенций с учётом существующих,
формируемых и целевых компетенции;
23) «плоская»
структура
компетенций
→
многомерная архитектура в соответствии с иерархией
способностей и приоритетностью ресурсов;
24) локальный уровень проявления → масштабность,
всеобъемлющий
характер
компетентностного
управления во всех сферах и областях деятельности.
Выводы.
Выявленные
тенденции
позволяют
определить
перспективы
дальнейшего
развития
компетентностного подхода, которые, на наш взгляд,
будут
определяться
ориентацией
на
развитие
стратегически значимых зон хозяйствования в
направлении достижения рыночной стабильности и
укрепления конкурентного статуса компании. Развитие
методологии компетентностного подхода сопряжено с
внедрением в практику прогрессивных моделей
менеджмента:
концепция
лидерства;
социальное
партнерство; инструментальные модели управления;
концепция T-shaped management (TSM), управление
знаниями; организационное развитие, управление
проектами, командообразование, др.
Рефлексивное
и
целостное
содержание
компетентностной модели можно представить условно:

В условиях постиндустриализма компетентностный
подход выступает передовой методологией управления,
обеспечивающей
достижение
конкурентных
преимуществ компании на основе опережающего
развития структурных особенностей и динамических
способностей, инновационного потенциала, организационной продуктивности и рыночной интеграции.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES
OF COMPETENCE-ORIENTED APPROACH: EVOLUTION,
TENDENCIES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
The article describes theoretical and methodological aspects of competence-based approach: evolution, tendencies and
prospects of development. The author offers a periodization of formation of competence-based approach on the basis of the
historical and economic analysis. The tendencies of formation of competence-based approach and perspective directions of its
further development are allocated. The model of the competence-based focused management of the XXI century which is
turning on leading "drivers" of economy of knowledge is represented. Competences of the personnel are represented as main
competitive advantages, a decisive factor of strategic development of the modern organization.
Key words: competences, evolution of competence-based approach, competence-oriented management model, core
competitive advantages.
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ІННОВАЦІЙНІ ВЕКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
У статті розглянуті моделі інноваційної діяльності, наведено особливості та недоліки лінійної
та ланцюгової моделей. Визначено вплив інновацій на стійкість економічної системи. Окреслено
вектори забезпечення стійкості національної економічної системи. Виведено дискретно-хвильову
картину сукупності різних виробничих функцій, що відповідають ознакам інновацій, важливою
особливістю яких є прив’язка до реального часу.
Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційне управління, інноваційний розвиток, економічна
система, рівновага, стійкість, гомеостазис.
Постановка проблеми. Питання економічного
розвитку
являється
одним
із
ключових
та
найскладніших, що турбують більшість країн світу. І
саме сьогодні, в період становлення постіндустріального
суспільства, виникає гостра потреба переходу державної
орієнтації від кількісних до якових параметрів
економічного розвитку. Особливо гостро дана проблема
стосується слаборозвинених держав та країн із
перехідною економікою, до яких належить і Україна.
Підтверджуючим фактом цієї тези являється подальше
прискорене відставання даної групи країн за усіма
критеріями розвитку від вискокрозвинених, особливо за
науково-технічними та технологічними характеристиками, які являються ключовими факторами зростання у
сучасних умовах. Як наслідок, актуалізується проблема
негайного пошуку механізмів, моделей та стратегій,
здатних не тільки у короткостроковому, а в першу чергу,
у довгостроковому періоді забезпечити зростання рівня
продуктивності
та
конкурентоспроможності
економічних систем, зменшення рівня чутливості до
зовнішніх коливань та негативних глобалізаційних
впливів тощо.
Метою статті є проблема вибору вектору, що
забезпечить стійкість економічної системи та надасть
змогу вибудувати національну інноваційну модель
розвитку.
Виклад основного матеріалу. На початку минулого
століття Й. Шумпетер [1], а слідом за ним і ряд інших
економістів заклали у своїх працях теоретичну базу
досліджень суттєвості, закономірностей і специфіки
еволюції економічних систем. Їхні роботи дозволили
окреслити закономірності технологічної еволюції й роль
інновацій на різноманітних етапах довгострокового
циклу розвитку науки й технологій, обгрунтувати ідею
про взаємодію й взаємозалежності технологічних
зрушень та інституціональних змін, взаємовплив
технологічної й соціально-економічної еволюції,
докладно проаналізувати підходи до класифікації
інновацій [3].
Незважаючи на очевидний прогрес, досягнутий у
даній сфері, у теорії інновацій залишається ще безліч
“білих плям”, що ускладнюють як оцінку інноваційної
діяльності та її впливу на економічну еволюцію,
конкурентноспроможність корпорацій і країн, так і

регулювання цієї сфери на національному та
міжурядовому рівнях. До числа таких "білих плям"
передусім
відносяться
індикатори
інноваційної
діяльності. Статистичні показники не відбивають ані
потоки нововведень в інноваційній сфері, ані
використання нововведень різноманітними суб'єктами
інноваційної діяльності, ані вплив інноваційної
активності на конкурентно-спроможність і ефективність
виробництва.
Сьогодні
існують
чотири
групи
показників, що описують деякі аспекти інноваційної
діяльності. До них відносяться статистичні показники
розвитку сфери досліджень і розробок, або статистика
науки (витрати на дослідження й розробки, чисельність
дослідного персоналу тощо); патентна статистика;
бібліометричні дані про наукові публікації й цитування;
та технологічний баланс платежів, що характеризує
міжнародний трансферт технологій. Обмеженість цієї
інформаційної бази цілком очевидна.
Статистика науки відбиває лише першу стадію
інноваційного циклу – процес виробництва нових знань.
Які знання, у якому обсязі і якими суб'єктами
інноваційної діяльності будуть використані, залишається
поза полем зору даної області статистики [7].
Патентна статистика орієнтована також на перший
етап інноваційного циклу. Вона характеризує дуже
вузьку сферу інноваційної діяльності й, крім того, має
інші недолікі: багато продуктових інновацій не
патентуються через швидке застарівання технічного
рішення, що лежить у їхній основі; на декілька процесінновацій патенти не оформлюються через міркування
таємності, бо в патенті розкривається занадто багато
інформації.
Бібліометричні дані в деякій мірі відбивають
“інтенсивність і продуктивність” фундаментальних
досліджень. Використання ж результатів фундаментальних досліджень прикладною наукою не піддається
жодним вимірам і оцінкам у рамках існуючої системи
розрахунку бібліометричних індикаторів.
Показники
технологічного
балансу
платежів
характеризують лише потоки капіталу й технологій в
уречевленій і неуречевленій формах, але не дозволяють
оцінити вплив цих потоків на технологічну еволюцію в
країні й інноваційний клімат, а також на економічну,
екологічну й технологічну безпеку.
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Існуюча система показників не відбиває навіть ті
процеси, що відбуваються в стабільній економіці, не
кажучи вже про економіку транзитивного типу. Це
зумовлено двома глобальними змінами, що здійснили
помітний вплив на розвиток світових цивілізації:
прискорений ритм еволюції, що визначило швидкі зміни
в усіх сферах людської діяльності, і збільшена
складність проблем, з якими зіштовхується суспільство,
та його соціально-економічні і соціально-політичні
системи.
Обмеженість інформаційної бази не дозволяла
регулювати розвиток інноваційної сфери в цілому.
Наукова й інноваційна політика в усіх країнах
зводилася, як правило, до наукової політики, і повсюди
домінувала “лінійна” модель інноваційного циклу й
інноваційної політики. При такому підході вважалося,
що інноваційний цикл протікає лінійно й складається з
наступних стадій: наукові дослідження, винаходи,
нововведення й, нарешті, дифузія технологічних
інновацій, а інноваційна політика обмежувалася
прискоренням просування нововведень по всім стадіям
інноваційного циклу. Така лінійність у певному сенсі
виправдувала використання показників статистики
науки в якості основних індикаторів інноваційної
активності. Лінійна модель з її надмірним акцентом на
статистику науки критикується багатьма фахівцями [8].
При лінійному підході всі інші елементи й чинники
інноваційної діяльності, а саме: вплив ринку й
економічної кон'юнктури; мотивації й можливості
підприємців; зв'язки між структурами, що продукують
знання, і промисловістю; радикальність інновацій та
можливості їхнього використання в існуючому
технологічному й соціальному оточенні; етапи
життєвого циклу продукції тощо, фактично залишалися
поза полем зору дослідників.
Натомість Клайном і Розенбергом запропонована
ланцюгова модель інноваційної діяльності («the chainlink model of innovation»), яка аналізує інновації в
термінах взаємодії ринку, можливостей корпорацій і
науки. Відповідно інноваційна діяльність і інноваційний
процес постають у вигляді не лінійного ланцюжка
передачі знань за стадіями інноваційного циклу й
просування нового товару на ринок, а ланцюжком зі
зворотними зв'язками між всіма її складовими ланками.
Ключовим чинником, який детермінує успіх або провал
інновації при такому підході, є ефективність існуючих
зв'язків між різноманітними фазами інноваційного
циклу. У ланцюговій моделі інноваційного процесу
принципово змінюється роль науки. Остання виступає
не тільки як джерело інноваційних ідей, але і як ресурс
вирішення проблем, що можуть виникнути в будь-якій
ланці інноваційного циклу. Тобто сфера досліджень і
розробок більш не розглядається як та, що передує й
створює передумови для інноваційної діяльності.
Проблеми трансформації інноваційних систем при
переході до нового технологічного, економічного й
соціального порядку залишаються ще в Україні
малодослідженими. Такого роду дослідження повинні
передусім враховувати специфіку транзитивного
періоду, ту роль, яку він грає в рамках довгострокового
циклу [2].
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Будь-який подібний період є етапом переходу до
нової моделі інноваційної системи, а значить, він
припускає трансформацію всіх її системоутворюючих
складових при деякій синхронізації цих процесів. Тільки
тоді можна розраховувати на плавний перехід до нового
порядку. На сучасному етапі еволюції відбуваються
широкомасштабні засвоєння й дифузія базисних
технологічних інновацій. Головною рушійною силою
названих процесів служить сукупний ринковий попит,
хоча велике значення мають і інші економічні та
інституціонально-правові
умови.
Відокремленою
особливістю будь-якого транзитивного періоду є
інституційні зміни, покликані навести суспільні
інститути у відповідність з новими вимогами
технологічної еволюції. Однак до завдань транзитивного
періоду відноситься ще й формування нових механізмів
взаємодії різноманітних структур. Складність цієї задачі
на порядок вище, ніж здійснення інституційних
перетворень. Більшу роль тут грають процеси
самоорганізації, що, однак, необхідно підтримувати за
допомогою відповідної інноваційної політики. У
транзитивний період формуються нові моделі
інноваційної
політики
й політичної
культури:
створюються політичні інститути; змінюються роль і
функції структур влади; розробляється новий порядок
координації дій різноманітних суб'єктів інноваційної
діяльності; нарешті, змінюються й самі суб'єкти. Перехід
до нової моделі інноваційної системи має в Україні свої
особливості. По-перше, з ряду причин перехід до нового
технологічного укладу затягнувся, і Україна намагається
здійснити дифузію притаманних йому технологій у той
момент, коли розвинені країни Заходу практично вже
минули цей етап еволюції. Іноземні технології більш
відпрацьовані, їхня якість вище, а вартість – менше [4].
По-друге, у країнах колишнього соціалістичного
табору
склалася
специфічна
планова
модель
внутрішнього й зовнішнього трансферту технологій. У
результаті протягом десятиріччь в Україні відсутня його
цивілізована
інституційна
й
інформаційна
інфраструктура. По-третє, із-за успадкованої планової
моделі регулювання інноваційної діяльності в Україні не
сформувалися
традиції
скоординованих
дій
різноманітних суб'єктів, досі не розмежовано їхні
функції на різноманітних рівнях структур влади.
Забезпечення стійкості економічної системи для
економіки транзитивного періоду – завдання вкрай
складне внаслідок високого ступеня невизначеності,
притаманній будь-якому транзитивному періоду,
нерозробленості моделей прийняття рішень і відсутності
відповідної інформаційної бази. Українська статистика
надає надто бідну інформацію для аналізу положення в
інноваційній сфері. Такі найважливіші процеси, як
засвоєння продуктових і технологічних інновацій,
співвідношення між базисними, покращуючими та
псевдоінноваціями, приплив іноземних технологій на
внутрішній ринок та врахування їхніх якісних
характеристик, імпорт-експорт ліцензій, взаємозв'язки
між промисловістю й різноманітними секторами науки,
пропорції форм трансферту технологій, не показуются
статистичною звітністю. Це означає, що інститути влади
не володіють необхідним мінімумом інформації для
прийняття рішень у даній сфері [5].
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Спробуємо, у зв’язку з вищевикладеним, звернутися
до методології дослідження інноваційних процесів у
дусі «the chair-link model of innovation». Уперше
визначення інновацій, як вже було вказано раніше, дав
австрійський вчений Й.Шумпетер [1] в 1912 році, а через
27 років по тому він пов’язує інновації з виробничою
функцією та вказує, що інновації являють собою зміну
виробництва, яка має історичне значення: якщо замість
зміни величин факторів виробничої функції ми
змінюємо форму функції виробництва, та маємо
інновацію, тобто інновація означає зсув кривої
граничної продуктивності.
Аналіз виробничої та інвестиційної функцій показує,
що інновація впливає на виробництво, зумовлюючи в
ньому: зростання граничного продукту капіталу (зміну
продуктивності капіталу при збільшенні капіталу на
одну одиницю); збільшення віддачі від масштабу (коли
випуск зростає швидше, ніж капітал та праця);
підвищення капіталоозброєності, яка визначається
співвідношенням вартості капіталу й праці; появу нових
самостійних виробництв; появу автономних чистих
інвестицій (йдеться про чисті інвестиції в основний
капітал за вирахуванням інвестицій, спричинених
приростом населення); вони залежать від багатьох
чинників – зростаня граничного продукту капіталу,
зменшення реальної ціни капіталу тощо; підвищення
частки капіталу щодо частки праці у випуску. Для
дослідження інноваційного процесу за допомогою
виявлених ознак інновації нами було взяте положення,
що було в позаминулому столітті у залізничній галузі.
(Зроблено це спеціально з оглядкою на сьогоднішні
українські реалії й, зважаючи на те, що окремо по
Україні така статистика не велася). Динаміка цього
процесу вибудовується в логічну лінію. Випуск
паровозів стимулював появу нових виробництв, які, у
свою чергу, почали справляти зворотній вплив на
створення паровозів, активізуючи його. Прокладання
залізничних колій зумовило зростання виробництва
рейок, що, знову ж таки, вплинуло на будівництво
залізниць. Виробництво залізничних рейок позначилось
також на стані справ у машинобудуванні, чорній
металургії тощо [6].
Висновки. На прикладі цього процесу можна бачити,
як формується взаємообумовлена стійка економічна
система. Спочатку з’являється новий провідний сектор,
а потім він залучає у свою динаміку всю економічну
систему. У даному разі це: виробництво паровозів –
виробництво рейок – приріст довжини залізниць –

машинобудування – виплавка чавуну. Застосування
ознак інновації до виробництв, що утворюють цей
ланцюг, дало нам дискретно-хвильову картину
сукупності різних виробничих функцій, що відповідають
ознакам інновацій, важливою особливістю яких є
прив’язка до реального часу.
Підтвердженням висловлених міркувань може бути
ситуація, яка склалася в Україні в останній час. Хоча всі
розуміють, що вийти з кризи можна тільки за умови
активізації інвестиційного процесу, виходу так і не
знайдено. А, оскільки ознаки інновації відсутні, коло
пропонованих професіоналами пріоритетних напрямів
настільки широке, що саме поняття “пріоритет” втрачає
свій сенс.
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INNOVATION VECTORS ENSURE STABILITY NATIONAL ECONOMIC SYSTEM
The article describes a model of innovation, given the characteristics and shortcomings of linear and chain models.
The influence of innovation on the stability of the economic system. Outlined vectors to ensure sustainability of the
national economic system. We derive discrete-wave pattern combination of different production functions
corresponding attributes of innovation, which is an important feature of binding to real time.
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