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Preface
Dear colleagues! We have prepared the following 39th issue of our journal. In this issue we
propose you 34 research papers which were represented by the authors from various fields. We
hope you will be interested in them.
The founder of the journal is a scientific public organization “Sobornist”. Our aim is the
promotion of science, education and culture to enrich the world-wide spiritual potential and the
revival of the society moral foundations and consolidation of the scientific community for the
implementation of joint scientific projects, preparation of textbooks, monographs, training manuals,
development and improvement of educational multimedia and online courses on actual problems of
modern science.
One of our main projects is conduction of the annual international scientific and practical
conferences: “Labyrinth of Reality”, “Religion, religiosity, philosophy and the Humanities in the
Modern Information Space: National and International Aspects”, “Human Virtual: New Horizons,
"Topical Issues, Problems and Prospects of Development of Humanitarian Knowledge in Modern
Information Space: National and International Aspects". About 4,000 scientists and researchers
took part in the work of these conferences.
We are constantly working on development and popularization of our journal, and it gives us the
opportunity to get into prestigious international scientometric databases.
In April 2016 the contract on scientific cooperation and a joint edition of our journal with the
Centre of Modern Pedagogy “Learning Without Boarders” was signed. The cooperation of canadian
and Ukrainian scientists and researchers has opened additional opportunities for the development
of the scientific journal “Virtus”. This event promoted also the implementetation of joint
projects,namely the development of author courses and seminars and trainers.
Since 2017 the journal will be published 10 times a year. We are encouraged that the editorial
board is constantly updated with new scientists (experts) from different countries of the world.
Today, the editorial board includes scientists from 15 countries: Azerbaijan, Hungary, Italy, Ireland,
India, Canada, Lithuania, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Switzerland, Turkey, Czech Republic,
Ukraine.
According to the decision of the journal editorial board, we print the e-mail addresses of the
authors of the publications that enables the interested readers to contact them personally.
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We pay special attention to the review of the submitted materials, which is a necessary
prerequisite for modern editions. The peer review process consists of three stages:
I stage. Firstly the received publication is checked for compliance with technical requirements
and assessed of its compliance to subject of the journal. Also, this stage involves checking articles
for plagiarism, however, in accordance with the terms of publications, full responsibility for the
borrowing of material and copyright violation lies on the author of the publication.
II stage. The manuscript goes through two types of review process – an open peer review and /
or blind peer review. The first is an open peer review by the external reviewers is when both the
reviewer and author are known to each other during the peer review process. Many scholars
believe open peer review is the best way to stop plagiarism and encourage open, honest reviewing.
The second is a blind peer review by the members of the editorial board of the journal for relevant
areas: neither the authors nor the reviewers do not know each other.
III stage. The second review is carried out by the scientific organization “Sobornist”. After the
completion of the whole review process and receiving the positive result, the journal is considered
on editorial council of the scientific journal. Only after the decision of the editorial board about
printing of the scientific journal Virtus it is passed to the publisher.
We address with the words of sincere gratitude to all who responded to our projects in this hard
time who supported them by submitting materials, readiness for collaboration. Thank you for your
help, useful advices, a wide response, interest in the declared range of problems! We hope that this
experience will have continuation for more years and our new project – journal Virtus will be also
productive.
Dear colleagues! We pay your attention that the edition of the journal is carried out on
democratic principles and consequently each scientist has the right to express his opinion on
various questions, sometimes sharp enough and debatable. Pay attention that sometimes the
editorial board may not share the position on various questions expressed stated by the authors.
The editorial staff of the journal Virtus is ready for expansion of colloboration with Ukrainian and
foreign partners and invite heads of higher educational establishments and their structural divisions,
chairs, faculties for the common continuation of the started work.

Best regards,
Ph.D., professor, Editor-in-Chief
Scientific Journal «Virtus»

M. Zhurba
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Philosophy
УДК 321:316
Воропаєва Т.С.,
к.психол.н., доцент, ст. науковий співробітник Центру українознавства філософського факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, voropayeva-tania@ukr.net
Україна, м. Київ

КОНФЛІКТИЗАЦІЯ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОГО ПРОСТОРУ
УКРАЇНСТВА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЗАГРОЗ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті розглянуто теоретико-методологічні засади дослідження процесів конфліктизації
культурно-історичного простору українства в умовах сучасних загроз. У статті також розглядається
проблема деконфліктизації та цивілізаційного розвитку українського суспільства. Доведено, що доцільно
застосовувати інтегративний підхід до класифікації соціальних конфліктів. Інтегративний підхід до
аналізу конфліктів – це методологічна основа дослідження, яка передбачає її розгляд не лише як джерела
руйнування та смерті, але і як певного начала розвитку суспільства. На основі аналізу конфліктологічних
теорій розкрито сутність процесу конфліктизації, його специфічний характер, джерела виникнення.
Обґрунтовано важливість стратегії «розумної сили» як основи подолання збройного конфлікту на
території України та реінтеграції окупованих територій. Дискурсивно-консенсусні та асертивні
стратегії успішного вирішення соціальних конфліктів вважаються оптимальними в нинішніх умовах.
Ключові слова: конфлікт, постбіполярний світ, процеси конфліктизації та деконфліктизації,
збройний конфлікт, дискурсивно-консенсусні та асертивні стратегії, Україна, Російська Федерація.
Постановка проблеми. На межі ХХ–ХХI ст.
людство вступило в новий період свого розвитку. Після
розпаду СРСР та Варшавського блоку біполярна система,
яка домінувала після закінчення Другої світової війни,
була зруйнована. Після краху біполярної моделі з’явилась
глибока криза у сфері забезпечення всіх систем безпеки
(міжнародної, макрорегіональної, мезорегіональної, національної та мікрорегіональної). «Пост-біполярний світ
на нинішньому етапі можна було б назвати проміжним,
перехідним від глобального домінування Заходу, яке
сформувалося після завершення холодної війни, до
багатополярного, який ще не склався (і невідомо, чи
складеться остаточно)...» [12, с.30]. Сучасні дослідники
намагаються знайти відповіді на питання, чи буде постбіполярний період новим етапом якісної трансформації
світового порядку, чи загострення міжнародної напруженості після російської агресії проти України в 2014 р.
стане нездоланною кризою і тотальною дестабілізацією
світопорядку. В кінці ХХ і на початку ХХІ ст. кількість
збройних конфліктів невпинно зростає. Серйозною
загрозою для людства є загострення різних проявів
сепаратизму, екстремізму, релігійного фанатизму й
тероризму, прояви яких постійно модифікуються, що
підтверджується трагічними подіями і терактами у
Європі (Париж, Ніцца, Брюссель, Берлін, Лондон,
Стокгольм, Страсбург) і на теренах інших континентів.
Збройна агресія в Сирії та в Україні, як підкреслюють
деякі політологи й футурологи, можуть служити своєрідною «прелюдією» до третьої світової війни (В. Горбатенко).
В умовах глобалізації конфліктизаційні процеси у
пост-біполярному світі можуть набувати транснаціонального й планетарного характеру [9;12]. Глобальними
загрозами вже стали міжнародний тероризм і екстремізм, а
також можливість застосування зброї масового ураження.

Крім цього, продовжує зберігатися і відтворюватися
конфліктогенний потенціал соціумів пострадянського
простору, що призводить до конфліктизації відносин між
новими незалежними державами, а також між окремими
незалежними державами та колишнім імперським центром
(в першу чергу, це стосується Молдови, Грузії та України). Отже, проблема конфліктизації культурно-історичного простору українства в умовах сучасних загроз є
доволі актуальною і займає важливе місце в системі
сучасної соціогуманітаристики. У коло даної проблематики входять і питання використання конфліктизації як
інструменту імперського впливу на колонізовані народи,
і питання міждержавного збройного конфлікту неоколоніального типу, що триває на території України вже
шостий рік, конструктивне вирішення якого має величезне
практичне значення для всієї планети. Подальший цивілізаційний поступ України вимагає не тільки захисту
національної незалежності, державного суверенітету та
територіальної цілісності держави, але й реалізації
національних інтересів, досягнення стабільності на
глобальному й регіональному рівнях та загальнонаціональної єдності. Надзвичайно важливою у цьому плані є
деконфліктизація українського суспільства і реінтеграція
населення окупованих територій. Ця проблема має сьогодні практичну актуальність для України.
З античної доби і до наших днів відомі мислителі,
вчені й дослідники вивчали різні аспекти конфліктної
взаємодії між людьми, соціальними групами, суспільствами і країнами, а також проблеми війни і миру
(Геракліт, Геродот, Емпедокл, Епікур, Аристотель,
Платон, Цицерон, Н. Мак’явеллі, Ф. Бекон, Г. Гегель,
Г. Гроцій, Д. Дідро, І. Кант, Дж. Локк, Ш. Монтеск’є,
Т. Мор, А. Рабле, Е. Роттердамський, Г. Спенсер та ін.).
У працях зарубіжних та вітчизняних авторів конфлікт
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розглядається і як руйнівна сила [13], і як спосіб
вирішення накопичених суперечностей у процесах
взаємодії різних суб’єктів (як індивідуальних, так і
колективних).
Перші прото-конфліктологічні концепції розробляли Т. Гоббс,
Ж.-Ж. Руссо,
А. Сміт,
К. Клаузевіц,
Ч. Дарвін та ін. Аналіз наукових досліджень в галузі
філософії, соціології, психології показує, що теоретикометодологічні й практичні основи сучасної конфліктології базуються на працях видатних мислителів (Геракліт, Емпедокл, Епікур, Аристотель, Платон), філософів
епохи Відродження і Нового часу (Ф. Бекон, Г. Гегель,
Т. Гоббс, Д. Дідро, І. Кант, Ш. Монтеск’є, Т. Мор,
А. Рабле, Ж.-Ж. Руссо, Г. Спенсер та ін.), засновників
провідних соціологічних і психологічних теорій конфліктів (серед яких М. Дойч, К. Левін, Д. Мід,
К. Роджерс, К. Хорні, У. Юрі) та ін. Саме ці мислителі й
науковці започаткували процес інституціоналізації сучасної конфліктології, яка вивчає конфлікти на мікро-,
мезо-, макро- та мега-рівнях [13].
Різноманітні конфліктологічні теорії формувались
упродовж ХІХ–ХХ століть, серед них можна виокремити три підходи: мотиваційний (Л. Берковець, М. Дойч,
Г. Теджфел, З. Фройд та ін.), ситуаційний (Р. Блейк,
М. Шеріф та ін.), когнітивний (А. Елліс, Дж. Келлі,
В. Клар, К. Левін, Ф. Хайдер та ін.). Відомі також інші
підходи до конфліктологічної проблематики: біхевіористський (А. Бандура та ін.), гуманістичний (К. Роджерс
та ін.), інтеракціоністський (Ф. Гайдер, М. Дойч,
Т. Парсонс, Т. Шибутані та ін.), системний (А. Анцупов,
І. Ващенко, О. Донченко, Л. Карамушка, Г. Ложкін,
С. Максименко, В. Москаленко, М. Пірен та ін.) [10;13].
Сьогодні конфлікти привертають до себе увагу представників різноманітних галузей знання (філософії,
соціології, конфліктології, психології, історії, політології,
правознавства, військової науки, культурології, етнології,
педагогіки тощо), зокрема, з метою розробки оптимальних стратегій і способів їх вирішення на тих чи інших
рівнях розгортання конфліктного протистояння різних
сторін. Філософи, соціологи, політологи і психологи
визначили зміст поняття «конфлікт» (від лат. сonflictus –
зіткнення), а також його істотні ознаки, функції (конструктивні й деструктивні), причини його виникнення
(суб’єктивні та об’єктивні), способи його запобігання,
вирішення і врегулювання. Відомі вчені Дж. Бернард,
М. Дойч, Л. Козер, Л. Крісберг (США), М. Кроз’є
(Франція), Р. Дарендорф (Німеччина) уточнили понятійний апарат конфліктології, розкрили природу конфлікту
як явища, його роль і значення в суспільному бутті. Вони
досліджували різні аспекти конфліктів: виникнення і
причини, профілактику і прогнозування, розвиток і регулювання, способи й методи вирішення та їхні наслідки.
Сучасні вчені продовжують вивчати гносеологічні, феноменологічні і праксеологічні проблеми конфліктології.
Проблеми, пов’язані з розгортанням, поглибленням і
врегулюванням різнопланових кризових і конфліктних
явищ на глобальному, національному і регіональному
рівнях, а також із підвищенням конфліктності та її
впливом на розвиток окремих держав і світу в цілому,
були проаналізовані у працях Р. Арона, Дж. Б’юкенена,
І. Валерстайна, Е. Гідденса, Е. Гобсбаума, Л. Даймонда,
Р. Дарендорфа, А. Етционі, В. Зігерта, Л. Козера, А. Пшеворського, Д. Растоу, Дж. Сарторі, Ч. Тіллі, Р. Фішера,
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М. Хеттіха, У. Юрі [14;15;16;17;20]; В. Алтухова,
В. Баринової, О. Батрименка, Т. Бельської, С. Бобровник,
А. Большакова, В. Бусленко, О. Валевського, А. Глухової,
В. Горбатенка, В. Горбуліна, О. Григор’євої, Г. Дерлуг’яна,
А. Ішмуратова, О. Картунова, В. Котигоренка, І. Кресіної,
Д. Лікарчук, О. Маруховської, О. Москаленко, Т. Павловської, Є. Перова, Б. Толчинського, М. Цюрупи та ін.
Різнопланові проблеми збройних конфліктів, їх причини
і способи запобігання аналізували у своїх працях
С. Бжезінський, С. Гантінгтон, Дж. Джоулвен, Г. Кіссінджер, Дж. Кеннан, Дж. Робертсон, Т. Скочпол,
А.Г. Франк; М. Воротнюк, В. Горбулін, С. Попов,
В. Сліпченко, В. Юрковський та ін. Проблеми розгортання збройних конфліктів та особливостей їх врегулювання за допомогою міжнародних миротворчих операцій
вивчають С. Акулов, П. Гай-Нижник, М. Капітоненко,
Г. Луцишин, Г. Перепелиця та ін. [5;6;10;14;15;16].
Отже, процеси конфліктизації є об’єктом сучасної
соціогуманітаристики і вперше досліджуються у рамках
українознавства як інтегративної науки, оскільки і
конфлікти, і процеси конфліктизації є важливими феноменами як етнічного, так і національного буття українства. Актуальність уведення конфліктизаційної проблематики у проблемне поле українознавства підвищується
в умовах постколоніального періоду розвитку України
та російсько-українського збройного конфлікту на
теренах України.
Мета роботи – окреслити теоретико-методологічні
засади дослідження процесів конфліктизації культурноісторичного простору українства в умовах сучасних
загроз.
Виклад основного матеріалу. В сучасній соціогуманітаристиці виділяють кілька підходів до розуміння
конфліктів, відповідно до яких використовуються різні
аналітичні моделі, що дозволяють пояснити ці конфлікти,
запропонувати й обґрунтувати різне бачення їх еволюції
та перспектив урегулювання. Для вирішення поставленої
проблеми нами був застосований інтегративний підхід,
який передбачає розгляд об’єкта дослідження у його
зв’язках і взаємозалежностях з іншими процесами та
явищами, а також врахування взаємодії різнопланових
чинників, що зумовлюють його становлення і розвиток.
Інтегративний підхід до аналізу процесів конфліктизації
культурно-історичного простору українства в умовах
сучасних загроз – це методологічна основа даного дослідження, яка передбачає розгляд конфліктів не тільки
як джерела руйнувань, воєн і смерті, але і як джерела
розвитку суспільства. Інтегративний підхід має великий
дослідний і методологічний потенціал для узагальнюючих теоретичних побудов [7], що базуються на основі
трансдисциплінарного аналізу особливостей сучасних
конфліктів у контексті глобальних процесів і постколоніального періоду розвитку України, а також специфіки
забезпечення міжнародної, регіональної та національної
безпеки у постбіполярному світі. Інтегративне осмислення
сутності конфліктизації культурно-історичного простору
українства у минулому та сьогоденні дозволяє більш
оптимально вирішити проблеми припинення міждержавного збройного конфлікту на території Україні та
реінтеграції населення окупованих територій. Зокрема,
це було реалізовано разом з Н. Авер’яновою під час
аналізу специфіки конфліктизаційних процесів у сучасній Україні, а також у процесі обґрунтування на цій
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методологічній основі стратегії «розумної сили» для припинення збройного конфлікту на теренах України [2;
3;4].
Отже, основними теоретико-методологічними засадами дослідження процесів конфліктизації культурноісторичного простору українства в умовах сучасних
загроз є наступні:
1. Конфлікт як невід’ємна характеристика людського
існування, виявляє себе в суперечливій єдності природи
і соціуму, природи і культури, культури і соціуму,
соціуму і людини, а також людини і людини. Будь-який
конфлікт може приводити і до деструктивних, і до
конструктивних наслідків.
2. Конфлікт є однією з форм життєдіяльності будьякого суспільства. Саме тому конфлікт необхідно розглядати як один із видів соціальної взаємодії, учасниками якої можуть бути окремі індивіди, людські
угруповання, організації, установи, суспільства, країни,
держави тощо [13]. Чим більш диференційованим є
соціум, тим більше існує несхожих і взаємовиключних
інтересів, потреб, цілей, цінностей і, отже, й більше
джерел для потенційних конфліктів. Конфлікти можуть
розгортатися на усіх рівнях соціальної взаємодії – від
міжособистісних конфліктів (в яких можуть брати
участь усього дві особи) до світових війн (в яких можуть
брати участь багато держав світу).
3. Конфлікт необхідно розуміти як зіткнення
актуалізованих суперечностей, протилежно спрямованих
інтересів, потреб, цілей, думок, мотивів, соціальних
установок, цінностей, поглядів, планів, намірів, позицій
суб’єктів взаємодії (які можуть бути опонентами,
ворогами тощо). Тривале напруження та граничне загострення актуалізованих суперечностей призводить до
безкомпромісної боротьби, деструктивних дій, непростих
колізій і трагічних наслідків для суб’єктів конфліктної
взаємодії. Конфліктні ситуації виникають тоді, коли
суб’єкт конфліктної взаємодії намагається просувати
власні інтереси, які не відповідають інтересам іншого
суб’єкта [5;6;8;13]. Такі суперечності завжди мали місце
в історії людської цивілізації, і з плином часу вони
набували все більш гострого «звучання», зокрема в
умовах кардинальних трансформацій, які відбувались і
відбуваються у межах різних держав, посилюючи конфліктність у різних сферах суспільного життя.
4. Критеріальною ознакою при дослідженні конфліктів, конфліктних ситуацій та процесів конфліктизації та
деконфліктизації є конфліктність.
5. Конфліктизація – це процес підвищення (посилення) рівня конфліктності у будь-якому соціумі (як на
індивідуальному, так і на колективному рівні) [8].
Сутність процесів конфліктизації особливо гостро
розкривається в періоди кризового стану суспільства.
Процеси конфліктизації можуть бути природними і
штучними, реальними і потенційними, зовнішньо- та
внутрішньо-інспірованими тощо.
6. Аналізуючи конкретний конфлікт потрібно враховувати види й типи конфліктів, рівні й фази конфліктної взаємодії, причини виникнення конфліктних
ситуацій тощо. Обов’язковими ознаками конфліктів є
біполярність протилежно спрямованих тенденцій (носій
суперечностей), суб’єктність (наявність носіїв, репрезентантів конфліктної взаємодії) та активність, що
передусім націлена на подолання наявних суперечностей) [8;13]. Та чи інша сфера життєдіяльності людей

зумовлює виділення побутових, сімейних, шкільних
(освітніх), генераційних, громадських, політичних, релігійних, виробничих, міжетнічних, міжнаціональних тощо.
За характером перебігу конфлікти бувають гострими й
уповільненими, за формою свого прояву – явними й
латентними. За часовим критерієм конфлікти поділяються на короткочасні (швидкоплинні) й тривалі (затяжні) [5;6;8;10;13].
7. Джерела конфліктів (явища, факти, події, ситуації
тощо), які зумовлюють їх розгортання, бувають об’єктивними та суб’єктивними. Основними серед них є:
нестача матеріальних та духовних благ, необхідних для
нормальної життєдіяльності людей; зіткнення різноспрямованих інтересів і потреб суб’єктів; світоглядні
відмінності; слабкість моральних і правових норм для
врегулювання конфліктної ситуації; а також особистісні,
організаційно-управлінські, функціонально-організаційні,
структурно-організаційні,
особистісно-функціональні,
ситуативно-управлінські, соціально-психологічні та інші
джерела конфліктів. Причинами, що детермінують конфлікти, є наступні: розподіл ресурсів, дискримінація,
відмінності в цілях суб’єктів, взаємозалежність і суперечливість виконуваних завдань, несправедливість, упередженість, відмінності в уявленнях, поглядах і цінностях,
неналагоджена взаємодія та недостатній рівень спілкування, відмінності в ментальності та стилях поведінки
тощо [13].
8. Процес конфліктизації культурно-історичного простору українства необхідно розглядати в «координатах»: 1) Історії, яка репрезентує історію буття праукраїнства (протоукраїнських і праукраїнських племен)
та українства (Середньовіччя, Ранньомодерної, Модерної
та Постмодерної доби), а також 2) Культури (яку ми
розуміємо в широкому контексті, включаючи етнічну,
національну, художню, організаційну та ін.).
9. Культурно-історичний простір українства ми
розуміємо як простір життєдіяльності українства
(у порівнянні з відомим поняттям «життєвий світ», запропонованим німецьким філософом Е. Гуссерлем),
а також як Хронотоп (від грец. Χρόνος «час» і τόπος
«місце») – «закономірний зв’язок просторово-часових
координат» (цей термін і його визначення було запропоновано О. Ухтомським у контексті його фізіологічних
досліджень, а завдяки дослідженням М. Бахтіна даний
термін було уведено у сферу соціогуманітаристики;
М. Бахтін розумів під хронотопом «істотний взаємозв’язок часових і просторових відносин»).
10. Пошук оптимальних засобів і способів деконфліктизації різноманітних відносин у державі й суспільстві
варто розпочати з глибокого аналізу конкретного конфлікту, визначення його суті та виявлення основних
умов врегулювання. Наприклад, інтегративний підхід
дозволив з’ясувати, що нинішній російсько-український
збройний конфлікт на теренах Україні тісно пов’язаний
з неоколоніальною політикою Кремля, тому його можна
визначити як тривалий міждержавний збройний конфлікт неоколоніального типу, який виник у результаті
ескалації гібридної війни, що розпочалась задовго до
2014 р. [1;11]. Адже гібридна агресія Кремля проти
України (а також проти інших незалежних держав)
пов’язана як із намірами відновити СРСР, так і з
прагненнями відновити Російську імперію у кордонах
1913 р. [11], а Російська імперія та Радянський Союз (як
її більшовицька реінкарнація) системно використову-
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вали конфліктизацію як інструмент імперського впливу
на колонізовані народи [2;3;4].
Оскільки попередні дослідження Центру українознавства показали, що для вітчизняного й зарубіжного
українства надважливими є концепти та ідеологеми
«Гідності», «Гідного життя», «Утвердження України
в колі цивілізованих держав», а також горизонтальний
колективізм, інтернальність, толерантність і традиції
ненасильницького спротиву, то у процесах деконфліктизації українського соціуму вирішальна роль належить
асертивній поведінці суб’єктів та асертивним стратегіям [8]. Асертивність – це здатність людини впевнено і
з гідністю відстоювати свої права, не порушуючи при
цьому прав інших людей. Асертивність є найбільш
оптимальним і конструктивним способом деконфліктизації
міжсуб’єктної взаємодії в умовах будь-якої конфронтації.
З асертивними стратегіями тісно пов’язані дискурсивно-консенсусні практики, які спрямовані на ефективну
комунікацію, на неконфронтаційний діалог, на колективний пошук спільної позиції, на послаблення конфліктної
напруженості у процесі взаємодії, на ненасильницьке
подолання різнопланових конфліктів. Асертивні стратегії
та дискурсивно-консенсусні практики (які необхідно
популяризувати у ЗМІ та поширювати у повсякденному
житті українців) спроможні актуалізувати деконфліктизаційний потенціал вітчизняного й зарубіжного українства
в умовах сучасних викликів та загроз [8]. Інтегративний
підхід дозволяє вивчити деконфліктизаційний потенціал
вітчизняного й зарубіжного українства (який накопичується і реалізується в умовах еміграції, імперського й
тоталітарного тиску, гібридної війни, депопуляції й соціально-економічного розшарування населення, постколоніальної олігархізації, корумпізації, штучної сегментації
та дезінтеграції України), а також української традиції
ненасильницького спротиву (репрезентованої в усній
народній творчості, у Майданних стратегіях, у консолідаційних практиках, у творах і діяльності українських
«будителів», науковців, митців, політиків, правозахисників, дисидентів, журналістів, державних діячів та ін.).
Інтегративний підхід до вирішення «заморожених»
конфліктів на пострадянському просторі дозволяє чітко
пов’язати їх з неоколоніальною політикою Росії, спрямованою на збереження контролю над цим простором.
Імперське домінування, неоімперський реваншизм, неоколоніальна гібридна політика РФ спрямована, у першу
чергу, на Молдову, Грузію, Україну. Тривалий міждержавний збройний конфлікт неоколоніального типу, який
розпалила РФ на теренах України, можна подолати (запустивши процеси врегулювання суперечностей, а також
деескалації, дерадикалізації, дехаотизації та стабілізації
соціуму з урахуванням принципів конфлікт-менеджменту)
за допомогою стратегії «розумної сили». Адже саме ця
стратегія відповідає сучасним загрозам і викликам найоптимальнішим чином. Вона дозволить Україні діяти на
міжнародній арені як «відповідальному суб’єкту», формувати більш стійку міжнародну систему прийняття
колективних рішень і вирішувати завдання деокупації та
реінтеграції України за допомогою стратегічно продуманих, інноваційних і гнучких підходів. Стратегія
«розумної сили» дозволяє застосовувати як «м’які», так і
«жорсткі» методи, а головне – уміти розрізняти випадки,
коли доречні або перші, або другі, або перші і другі
одночасно [18;19], щоб у результаті виник синерге-
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тичний ефект від поєднання засобів «м’якої» та «жорсткої»
сили. Концепцію «розумної сили» варто застосувати як
стратегію стримування неоімперського реваншизму РФ
та її неоколоніальної гібридної політики. Застосування
стратегії «розумної сили» дозволить вибудувати послідовність дій, спрямованих на зниження деструктивного
політичного, економічного та інформаційного впливу
РФ як на європейському просторі, так і у всьому світі [4].
Висновки. Таким чином, конфлікт розглядається як
одна з форм життєдіяльності будь-якого соціуму. Конфлікт
є певним вектором, «началом», що пронизує всі сфери
життя сусупільства, редукуючись в особливі способи
взаємодії, які є характерними для конкретної сфери
суспільного життя [2;3;4]. Будь-який конфлікт може
приводити і до деструктивних, і до конструктивних
наслідків. Інколи внутрішні конфлікти завдають певній
групі (або спільноті) більше шкоди, ніж зовнішній ворог.
Прояви конфліктів є такими ж різноплановими, як і
шляхи та способи їхнього попередження і врегулювання
[2;3;4]. На жаль, досить часто внутрішньодержавні
конфлікти послаблюють можливості країни захищати
свої національні інтереси на міжнародній арені. Такі
конфлікти можуть бути використані і зовнішніми, і
внутрішніми гравцями як інструмент тиску на керівництво
певної держави та прийняття ним невигідних для даної
країни умов [2;3;4].
Дослідження сучасних вчених показують, що конфліктізація міждержавних відносин стала однією з форм
cилoвoгo вирішення пoлітичних, тeритopіальних, етнічних,
нaціoнaльних, peлігійних, економічних та інших суперечностей, що формує цілу систему загроз як для
нaціoнaльнoї, тaк і для міжнародної безпеки. В умовах
мілітаризації будь-якої конфліктної взаємодії рівень
конфліктогенності в соціумі зростає. Ескалація напруженості і застосування насильства призводить до конфронтації і збройних конфліктів. Сучасні збройні конфлікти
являють серйозну загрозу людству, оскільки в умовах
глобалізації вони можуть швидко поширюватися. В умовах постбіполярного світу необхідний пошук розумного
балансу між різноспрямованими інтересами протиборчих
сторін, а також механізмів задоволення життєво важливої
потреби світового співтовариства у мирі та безпеці для
нинішніх і майбутніх поколінь.
У постколоніальну добу простір дестабілізації різних
сфер суспільного життя українства помітно збільшується.
Одним з найпотужніших дестабілізаторів є процеси конфліктизації життєдіяльності громадян України (конфліктизація є одним з традиційних способів насильницького
вирішення будь-яких питань колоніальними імперіями на
теренах їхніх колишніх колоній). Процеси конфліктизації
(як природні, так і штучні; як зовнішні, так і внутрішні)
приводять не тільки до загострення вже наявних викликів
і загроз національній безпеці України, але й до виникнення нових, що передбачає необхідність коригування
державної політики в усіх сферах суспільного життя на
основі аналізу сутності й змісту сучасних процесів конфліктизації та деконфліктизації, тенденцій їх розгортання, а також визначення пріоритетних нап рямків діяльності органів державної влади щодо протидії цим вкрай
негативним чинникам політико-правового, соціальноекономічного та соціокультурного розвитку країни.
Відомо, що за підсумками «кривавого» XX ст. Україна
є одним із світових лідерів за чисельністю людських
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(а також матеріальних, духовних і моральних) втрат у
різноманітних конфліктах. У ХХІ ст. гібридна війна та
збройна агресія РФ проти України приводить до загибелі
десятків тисяч людей, внаслідок військових дій та вимушеної міграції були зруйновані долі мільйонів громадян
України. У зв’язку з цим правильне розуміння представниками влади і громадянами України закономірностей
виникнення, розвитку, ескалації і завершення конфліктів
дозволить утримувати «холодні» й «гарячі» конфлікти
в певних управлінських (професійно регульованих)
рамках, а також поступово нівелювати їх. Кожному
керівнику будь-якого рівня вкрай необхідні сучасні знання про шляхи попередження й конструктивного розв’язання конфліктів різного рівня і масштабу. Найбільш
важливими завданнями сьогодні є і посилення контролю
за діями влади з боку громадянського суспільства, і
зміцнення міжнародної коаліції для протидії російській
агресії, і необхідність формування комплексу заходів
(гуманітарних, соціально-економічних та політико-військових), спрямованих на запобігання викликам, небезпекам і загрозам національним інтересам України. Необхідно також підтримувати баланс сил, цінностей, ресурсів,
політичних, правових та соціально-економічних проблем у
суспільстві та державі. Надзичайно важливою є розробка
комплексної стратегії протидії руйнівним діям іноземних
найманців в Україні. Основна увага має приділятися використанню політичних і дипломатичних засобів деконфліктизації через активну участь міжнародної спільноти
та посилення економічних санкцій проти Російської
Федерації. Припинення міждержавного збройного конфлікту на теренах України та подолання його наслідків є
вкрай важливими завданнями для усього європейського
та світового співтовариства, адже збереження незалежності й відновлення територіальної цілісності України є
одним із визначальних чинників підтримання стабільності й безпеки у Європі та всьому світі.
Отже, дослідження конфліктизаційних та деконфліктизаційних процесів в Україні не буде повним без участі
українознавців, які спроможні генерувати нові ідеї, що
сприятимуть переходу українства до нового, менш конфліктного періоду своєї історії. Таким чином, конфліктологічні дослідження із залученням українознавства
(з його трансдисциплінарним потенціалом) набувають
все більшої ваги у зв’язку з інтенсифікацією неоколоніальної політики Росії та стрімким зростанням як
глобальних, так і локальних викликів та загроз.
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CONFLICTIZATION OF THE CULTURAL AND HISTORICAL SPACE OF UKRAINIANNESS
IN THE CONDITIONS OF MODERN THREATS: THEORETICAL
AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY
The article deals with the theoretical and methodological foundations of the study of conflictization of the cultural and
historical space of Ukrainianness in the conditions of modern threats. The article deals with the problem of deconflictization and
civilizational development of ukrainian society. It is proved that it is reasonable to apply an integrative approach to classification of
social conflicts. An integrative approach to the analysis of conflicts is the methodological basis of research, which involves its
consideration not only as a source of destruction and death, but also as the initial place of development of society. On the base of
conflictological theories analysis the essence of process of conflictization, its specific character, sources of emergence are revealed.
A negative attitude towards conflict is dominated in the public consciousness. Conflict is united with aggression and violence,
negative emotions, feelings and meanings. This is directly related to dysfunctional consequences of conflict interaction. The
philosophers, sociologists, and psychologists determined the content of the concept «conflict» as well as its essential attributes, functions
(constructive and destructive), causes of its emersion (subjective and objective), ways of its prevention, solution and settling. The article
analyzes the problems of ensuring international and national security in the post-bipolar world, special features of contemporary
conflicts in the context of global processes. The specifics of conflictization of interstate relations in the era of globalization is that this
phenomenon becomes transnational, and planetary in scale. In the conditions of militarization of conflict interaction, the level of
conflictogenity increases. The escalation of tension and the use of violence through militarization of conflict interaction leads to armed
confrontation. Contemporary armed conflicts pose a significant threat to humanity as they may expand in the context of globalization.
The necessity of formulating a set of measures (humanitarian, socio-economic and politico-military) aimed at preventing challenges,
dangers and threats to the national interests of Ukraine. It is also necessary to maintain a balance of forces, values, resources, political,
legal and socio-economic problems in society and the state. The importance of a comprehensive strategy to counter the destructive
actions of foreign mercenaries in Ukraine has been substantiated. The focus is on the use of political diplomatic means through the
active participation of the international community and the strengthening of economic sanctions against the Russian Federation. «Smart
power» is interpreted as the ability to combine the resources of «hard» and «soft» power in order to strengthen the position of Ukraine
on the international scene. The importance of the strategy of «smart power» as a basis for overcoming the armed conflict on the territory
of Ukraine and the reintegration of the occupied territories was substantiated. The discursive-consensus and assertive strategies for a
successful solution of a social conflict is considered to be an optimal one.
Key words: conflict, post-bipolar world, processes of conflictization and deconflictization, armed conflict, discursive-consensus
and assertive strategies, Ukraine, Russian Federation.
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ЖЕНСКИЕ АРХЕТИПИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ
В ИНДИЙСКОЙ ДУХОВНОЙ ТРАДИЦИИ
В статье анализируется смысл женских архетипических образов – Бхарат Мата, Радха, Дурга, Кали,
Мритью, выявляется их значение для индийской духовной традиции. Если в социальном аспекте образ
Бхарат Маты – символ единства страны, то в психологическом аспекте Бхарат Мата персонифицирует
скрытую часть души индусов – аниму. Доказывается, что если Бхарат Мату воспринимать исключительно
с позиции политической идеологии, то ее образ может трансформироваться в свою противоположность.
Ключевые слова: Индия, Бхарат Мата, анима, женский архетипический образ, шакти.
Постановка проблемы. В культуре Индии на всем
протяжении ее истории исключительное место занимали
сверхъестественные силы, воплощенные в женских образах: образ Радхи, супруги Кришны, образ Дурги –
супруги Шивы, другие женские божества вплоть до
Мритью – Смерти. Особо следует выделить образ Бхарат
Маты – Матери Индии, который сложился относительно
недавно, и поэтому помогает найти ответ на вопрос –
что выражают в индийской духовной традиции женские
архетипические образы?
Ответ на этот вопрос можно искать на трех разных
уровнях: на внешнем социальном уровне, на внутреннем
психическом уровне и на высшем духовном уровне.
Внешний социальный уровень соотносится с областью
эмпирической реальности, которая обусловлена социальными закономерностями и социально-историческими
факторами. Внутренний психический уровень охватывает
область человеческих переживаний, включая факторы,
формирующие эмоциональное отношение ко всем событиям, в которые вовлекается человек. Духовный уровень
включает все, что не обусловлено психическими и эмпирическими факторами. Разные мировоззренческие системы
в духовной сфере усматривают разное содержание: умопостигаемый мир эйдосов (Платон), трансцендентальные
принципы этики (Кант), архетипические образы и символы
коллективного бессознательного (К.Г. Юнг), религиозное
откровение и т. д. Поиск ответа на поставленный вопрос
будет проводиться на всех трех уровнях.
Цель статьи – раскрыть смысл и значение женских
архетипических образов для индийской духовной традиции.
Изложение основного материала.
Образ Бхарат Маты в современной Индии.
Религиозная традиция Индии восходит к Ведам и разветвляется на множество течений, которые впитали
в себя также и местные неарийские культы. Европейцы
называют ее индуизмом, а наиболее древнюю форму –
брахманизмом, сами же индусы используют для нее
термин «санатана-дхарма». Духовная сфера в санатанадхарме включает все, что получено не из эмпирического
опыта – откровения, священные тексты, знания, передаваемые от учителя к ученику, плоды духовной практики
и аскезы, мистическая сторона религиозных культов.
Образ Бхарат Маты новый по сравнению с женскими
образами индийских божеств, которым последователи
санатана-дхармы поклоняются уже сотни и тысячи лет.
Однако в настоящее время самым популярным изображе-

нием Индии как богини стал образ Бхарат Маты, или
Матери-Индии, олицетворяющий территориальное и
политическое единство страны. Прямо сейчас мы можем
наблюдать, как в индуизме складывается культ нового
божества. Исследование этого процесса может дать ключ к
пониманию всей традиции санатана-дхармы.
Возникновение образа Бхарат Маты является продуктом колониального дискурса. Такой вывод делает
Ю.С. Филь, полагая, что «вопреки тому, что все признаки
образа апеллируют к традиции и он кажется продуктом
исключительно индийским, его создание спровоцировала
колониальная ситуация. По нашему мнению, наибольшее
влияние на возникновение образа имел английский
ориентализм, западная географическая наука и практики
западного национализма» [1, с.235].
Бхарат Мата становится богиней современной Индии,
хотя индусам она представляется традиционной и существовавшей изначально. Она ассоциируется с образом
Индии как отдельной страны внутри гораздо большего
мира, охваченного процессом глобализации. Однако
в доколониальную эпоху сама Индия представлялась
вовсе не отдельной страной, а всем миром, поэтому в то
время не могло быть богини, персонализирующей
отдельно Индию [2, с.7]. Как отмечает Е.В. Ванина,
в средневековую эпоху индийские авторы описывали
Индию не как единую страну, а как «страны, конгломерат
регионов и государств» [3, с.61], и сами индийцы
ассоциировали себя не с общей страной, а с теми
регионами, в которых они жили. «Таким образом, на
протяжении всей доколониальной истории Индия не
воспринималась населением в качестве единой страны,
родины» [3, с.65].
В колониальную эпоху Индия в представлении индийцев переходит из своей священной истории в профанную историю глобального мира. В этих условиях
появляется необходимость в новом женском архетипическом образе, посредством которого индус сохранял
бы собственную идентичность даже внутри профанного
секуляризированного пространства, чувствуя связь со
своей духовной традицией. В колониальный период,
ассоциируя страну с Бхарат Матой, индусы противопоставляли себя Великобритании. Для этой цели никак не
годился наиболее популярный у вайшнавов образ вечной
возлюбленной Кришны – Радхи, несмотря на то, что ее
образ гораздо древнее и намного значимее для индусов.
Дело в том, что Радха олицетворяет внутреннюю энер-
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гию Кришны, которая охватывает весь мир, а не только
отдельно взятую страну. Поэтому когда индийцы увидели
свою страну так, как она видится европейцам – как одна
из многих на карте мира – потребовался новый образ,
олицетворяющий Индию.
Противопоставляя Индию британской империи, индийцы стремились подчеркнуть единство страны, которого
раньше никогда не было. Поэтому женский образ страны
воплощается именно в аспекте материнства, так как для
материи все дети дороги независимо от того, враждуют
они между собой или нет. «Материнская роль нации
автоматически накладывала на представителей этой
нации роль детей, которые не просто находят убежище в
доме своей матери, а готовы принять мученичество ради
нее, ведь она является самим богом» [1, с.237]. Обращаясь
к Матери-Индии, индийцы, не знавшие ранее чувства
своего единства, поднимались над своими раздорами.
Вообще женские образы стран стали востребованы
с возникновением национальных государств. «Изображение нации как женщины культивировалось с конца
XVIII – нач. XIX в. еще и для того, чтобы представить
собственную нацию легитимной наследницей древней
традиции. Индийский национализм сделал то же самое.
Образ Бхарат Маты действительно выглядит очень традиционным – нация предстает не просто как женщина,
а как богиня, прямо отсылая к классической ведической
традиции и к средневековым тантрическим культам,
в которых женскому аспекту божества отводилась особая
роль» [1, с.236]. В доколониальную эпоху женский
аспект мира раскрывался в шакти Божества и не мог
быть женским аспектом отдельной страны. В настоящее
время образ Индии в современном политическом контексте
вытесняет образ сакральности мира. Образ Бхарат Маты –
это сакрализация страны на фоне секуляризации
восприятия остального мира. Поэтому особенно популярны изображения, на которых образ Бхарат Маты
наложен на карту Индии. Ранее у индусов весь мир
воспринимался сакральным, являясь проявлением энергии Бога. С этой позиции сакрализация отдельной
страны на политической карте мира – это сужение
сферы сакрального.
Первоначально персонифицированный образ Индии,
как показывает Ю.С. Филь, начал формироваться в бенгальской литературе второй половине XIX века: «Генеалогия образа Матери Индии прослеживается с сатирического произведения «Унабимса Пурана» («Девятнадцатая пурана») Бхудеба Мукхопадхяя, изданного
в 1866 году. Индию воплощает в себе Ади Бхарати,
которая является образцом всего арийского [4, с.35-36].
В 1873 году на театральных сценах появляется пьеса
Кирана Чандры Бандхопадхяя под названием «Бхарат
Мата». Но наиболее проработанный образ МатериИндии встречаем в романе «Ананда Мат» Банкима
Чандры Чхатерджи, вышедшего в свет 1882. В этом
произведении Индию олицетворяют богини Джагадхатри,
Кали и Дурга, которые являются воплощениями Индии
прошлого, настоящего и будущего соответственно [4, с.36].
При этом Индию персонифицируют не просто женские
персонажи, а женские божества, что уже тогда предоставило образу Индии религиозный оттенок» [1, с.236].
Из сказанного ясно, что образ Бхарат Маты первоначально конкурировал с образами других божеств,
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в которых также персонифицировалась Индия: Джагадхатри, Кали, Дурга, Лакшми, но в конечном счете утвердился образ именно Бхарат Маты. Постепенно Бхарат
Мата приобретает вполне наглядные визуальные черты:
«Появившись на страницах литературных произведений,
образ Бхарат Маты переходит в визуальную культуру.
Абаниндранатх Тагор изображает Индию как богиню
Лакшми. В начале ХХ в. Бхарат Мата обретает свои
иконографические черты, отмеченные сходством с иконографией богини Дурги. Кроме того, неотъемлемым
элементом изображения богини становится карта на ее
фоне. Кульминацией изобразительного искусства стала
картографическая репрезентация Индии в пространстве
храма, когда в 1936 году в Бенаресе был построен храм
Бхарат-Маты» [1, с.236].
Образ страны в женственном аспекте встречается
у многих народов: «Женские образы Родины возникали
именно в Европе. Образы «Британии», «Германии»,
«Марианны», «Матери-Швеции», «Гельвеции», «Ибернии»
и многие другие начинают символизировать нации
в XVII веке» [1, с.236]. Однако персонифицированный
образ Индии имеет свою специфику. Во-первых, здесь
женственный образ в буквальном смысле обожествляется. Бхарат Мата – богиня, которую воспринимают так
же, как традиционных богинь. Во-вторых, возникнув
в колониальную эпоху, этот образ является трансформацией уже существовавших в традиции женских образов
божеств, изменяя при этом их смысл. В-третьих, образ
Бахарат Маты – всего лишь одна сторона женственного
начала, отождествляемая со страной, которая параллельно
сосуществует с другими проявлениями женского начала
как в созидательном, так и в разрушительном аспекте,
например, в образе Кали.
Психологический уровень осмысления женского
архетипического образа. От понимания образа Бхарат
Маты на внешнем социальном уровне можно перейти
к пониманию на внутреннем психологическом уровне.
Современные индусы изучают западную науку и развивают на ее основе новые технологии, ведут бизнес по
западным правилам и используют англосаксонскую
правовую систему. По мере адаптации к глобальному
миру повседневность традиционной индийской жизни
вытесняется вглубь души, ассоциируясь с чем-то давно
прошедшим, о чем рассказывала в детстве мать. Пользуясь
терминологией К.Г. Юнга, можно сказать, что Бхарат
Мата – это анима индуса, олицетворяющая связь со всей
традиционной культурой даже тогда, когда он вынужден
перестраивать себя в соответствии с требованиями
современного мира. Стремление сохранить собственную
идентичность в меняющемся мире воплотилось в определенной символической форме – архетипическом образе
Матери-Индии, который обретает самостоятельность и
собственную жизнь в современном индийском сознании.
К.Г. Юнг понимает аниму как персонификацию бессознательного – ту скрытую часть психики, которую
человек не хочет в себе признать и проецирует на образ
женщины [5, с.197]. Причем, как утверждает К.Г. Юнг,
первым носителем образа анимы является мать: «есть
вторичное слияние с матерью, которая была для нас
некогда первым объектом и с которой мы когда-то уже
были действительно одним неразрывным целым. Она
была нашим первым переживанием внешнего и, в то же
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самое время, внутреннего» [6, с.520]. В колониальную
эпоху индийцы обнаружили, что их страна оказалась
внутри другого большого культурно чуждого им мира,
что вызывало стремление сохранить нетронутым традиционный быт, который в воспоминаниях детства и олицетворяет мать.
Архетипический образ Матери ассоциируется с мифами
и историями, которые передается в семье, с ощущением
детства, когда мир казался таким простым и сказочным,
как он выглядит в мифологических рассказах родителей.
В концепции К.Г. Юнга эти ассоциации можно объяснить
тем, что архетипический образ матери «как первое воплощение архетипа анимы фактически персонифицирует
все бессознательное. Следовательно, регрессия только
по внешней видимости ведет обратно к матери; в действительности же она является воротами в бессознательное» [6, с.529]. Таким образом, в бессознательном сохраняются целые пласты наследия духовной традиции,
которые казалось бы уже забыты. Потребность в идентификации себя с духовной традицией Индии заставляет
адаптировавшегося к новому миру индуса вновь и вновь
актуализировать эти пласты путем обращения к архетипическому образу матери.
Возникает вопрос, почему потребовался образ Бхарат
Маты, когда есть более древние женские архетипические образы, например образ Радхи – супруги Кришны,
которая является воплощением его энергии – шакти?
Это связано с тем, что секуляризация жизни начинает
распространяться и на душу человека, оставляя незатронутым лишь тот ее закуток, который ассоциируется
с детскими воспоминаниями, связанными с его воспитанием в духовной традиции. Поэтому, чтобы восстановить целостность с этим потерянным кусочком собственной души нужна помощь Матери, а вовсе не шакти
самого Бога. Если Радха – это анима Бога, то Бхарат Мата –
это анима вестернизированного индуса, который пытается найти свою идентичность через возвращение к детской
непосредственности восприятия мира как своего дома.
Женский архетипический образ и бинарные оппозиции. Как отмечает Ю.С. Филь, выделение женского
аспекта в процессе антропоморфизации картины мира
связано с бинарной структурой мышления: «Концептуализация реальности с помощью бинарных оппозиций –
это наиболее привычный и «экономный» способ организации картины мира, который берет свое начало в противопоставлении Своих и Чужих. Картина мира всегда
«очеловечена», при этом наделение вещей и отношений
гендерными характеристиками путем соотнесения их с
мужским или женским началом является одним из
способов ее антропоморфизации» [1, с.236].
В соответствии с этим женские богини в санатанадхарме образуют пару с божеством, воплощающим
мужское начало: Радха с Кришной, Дурга с Шивой.
Однако Бхарат Мата ни с кем пару не составляет,
очевидно, потому, что пару с ней образует сама Индия.
Элементом бинарной оппозиции может быть не
только сам образ, но и другие феномены картины мира,
которые соотносятся с этим образом. Так с Бхарат Матой
соотносится сакрально-традиционный быт, олицетворяющий мир как родной дом, который находится в
оппозиции к внешнему миру, подвергшемуся трансформации в процессе глобализации и секуляризации.

Внутри индийской картины мира Ю.С. Филь выделяет
так соотнесенные с женским архетипическим образом
бинарные оппозиции: вечные ценности/современная греховная цивилизация, внутреннее/внешнее, духовное/материальное, дом/мир. «Женские образы призваны персонифицировать духовную сторону национальной жизни –
вечные ценности, которые противопоставляются «современной греховной цивилизации». Женский образ оказался
очень удобным для индийского национализма, ведь в
нем существовало то противоречие между традицией и
современностью, которое, по мнению П. Чхаттерджи,
разрешалось путем разделения культуры на духовную и
материальную. Достояние Запада оказывалось актуальным
и продуктивным именно в материальной культуре.
Колониальный дискурс не просто проводит такое разделение, но и создает еще одну дихотомию – внутреннее/внешнее. Материальное – это внешнее, навязанное
Индии, то, чему она просто вынуждена следовать, в то
время как духовное – это изначально индийское, внутреннее. Материальная сфера по большому счету оказывается не значимой. Таким образом, если духовная
сфера – то, что отличает индийскую культуру от других,
является подлинной идентичностью Индии, то, соответственно, именно ее нужно беречь в процессе вхождения
в современный мир [7, с.624; 8, с.WS65]. Образ МатериИндии представляет пространство дома, последнее
исключительно индийское не захваченное пространство
[9, с.202]. Дихотомия внутренний/внешний превращается
в дихотомию дом/мир (ghar/bahir). Мир – это огромная
территория материальных интересов, и он мужской. Дом
же – территория чуждая профанной активности мира и
женщина в нем хозяйка» [1, с.236].
В подтверждение этой мысли Ю.С. Филь приводит
слова Свами Вивекананды: «Почитание Бога как «Матери»
называется индусами «правым» путем, всегда ведущим к
духовности, но отнюдь не к материальной обеспеченности. Почитание же Бога как отца называется «страшным»
или «левым» путем, ведущим к большому материальному
достатку, но очень редко к духовности; подчас это
приводит к полному упадку и к уничтожению народности» [10, с.45].
Однако в более раннюю эпоху индусы не противопоставляли Индию остальному глобальному миру,
ощущая себя в сакральном пространстве истории.
Поэтому бинарные оппозиции ранней индийской картины
мира соотносились с другими, более древними, женскими
архетипическими образами. На основе этих архетипических образов индийской души можно судить о духовном
состоянии и духовных процессах, которые развивались
в индийской культурной традиции.
Шакти божества в женских образах Радхи и
Дурги. Восприятие женственного аспекта Бога индусами
в доколониальную эпоху отличалось от современного
среди прочего и тем, что с женской ипостасью шакти
Бога соотносился весь мир, а не отдельная страна. Такими
женскими ипостасями являлась Радха – жена Кришны,
Дурга – жена Шивы, и другие божества. Вместе с тем
шакти Бога тоже олицетворение анимы, однако, в этом
случае анима – инаковость не человеческой души, а
инаковость самого Бога, которая как высшая сила становится движущей силой души человека.
Остановимся на сравнении Радхи и Бхарат Маты.
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Радха по природе неотличима от Кришны и является его
внутренней энергией – сварупа шакти [11, с.61]. Поэтому в
обращении к Радхе индус восходит к жизненному началу
мира. Однако при обращении к Бхарат Мате в нем пробуждается детский опыт того времени, когда он еще не
знал, что мир такой большой. И теперь, когда он увидел,
насколько огромен мир, оставшуюся его частичку,
которая ассоциируется с чем-то личным и родственным,
он отождествил с архетипическим образом Матери,
ставшим для него олицетворением Индии.
Радха – это такая манифестация женственности в сакральном пространстве, которая наполняет божественными
энергиями весь мир. Однако обращение к Матери связано
еще и с ностальгией по уже утраченному сакральному
восприятию мира в детстве. Взрослый индус воспринимает внешний социальный мир, к которому вынужден
приспосабливаться, уже как профанный, и лишь архетипический образ Матери возвращает ему чувство сакрального. Таким образом, Бхарат Мата связывает воедино
две дихотомии: сакральное/профанное и время детства/
нынешнее время. Если Радха – проводник вездесущей
действующей силы Кришны, то Бхарат Мата олицетворяет
исток жизни, к которому нужно вернуться.
Однако если так, то возникает вопрос, почему в роли
Матери-Индии порой выступает Дурга – супруга Шивы,
одна из его воинственных форм и его шакти. Причем
порой Бхарат Мату смешивают с Дургой.
Десятирукая сокрушительница демонов Дурга олицетворяет космическую разрушительную силу, и этим
она близка Кали – тоже супруге Шивы. Однако именно
Дурга – богиня воительница, является защитницей богов,
мирового порядка и справедливости. Быть защитницей
ребенка является одной из функций матери. Очевидно,
этот аспект воительницы и защитницы в архетипическом женском образе побудил в колониальную эпоху воспринимать Дургу как защитницу Индии, порой смешивая
ее с образом Матери-Индии. Полного слияния двух
образов не произошло, так как шакти божества превосходит Бхарат-Мату, чье присутствие в мире уменьшалось
по мере того, как Индия, воспринимавшаяся ранее как
целый мир, сократилась до одной страны, окруженной
другими странами с чужой культурой. Однако шакти
божества, будь то Дурга – супруга Шивы, Радха – супруга
Кришны или Лакшми – супруга Вишну, присутствует
в мире безгранично. Бхарат Мата стоит несколько ниже
их всех, олицетворяя начало жизни и родной дом, который находится в окружении эмпирического мира.
Отождествление с Индией как отдельной страной среди
прочих стран мира только подчеркивает принадлежность
эмпирическому миру. В этом смысле культ Бхарат Маты
занимает гораздо меньшее религиозное пространство,
чем культ Радхи или Дурги.
Женский образ смерти. Воплощенная в женских
образах энергия божества всеобъемлюща. Она включает
силу созидания, поддержки порядка и разрушения.
В своем яростном разрушительном аспекте шакти Шивы
воплощается в образе Кали. Таким образом, каждый
аспект анимы божества от созидания до разрушения
персонифицируется в конкретной форме. Но интересно,
что в женском образе прекрасной вечно юной девы
персонифицируется не только божественная сила разрушения, но и сама смерть – Мритью. Во многих куль-
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турах смерть предстает в женском образе, однако в Индии
она не просто женщина, а прекрасная женщина: «В Мокшадхарме Мритью изображается юной, стройной, длинноглазой и темнокожей девой, одетой в черное с красным.
Кроткая, милосердная Мритью, наотрез отказывающаяся
губить существа, изнуряет себя тяжелой аскезой для
того, чтобы Брахма отменил приказ, заставляющий ее
уносить жизни. Только после миллионов лет аскезы,
когда Брахма все же настоял на своем, боясь проклятия
и получив в виде милости свойство не нарушать закон
невреждения, она стала исполнять свою дхарму согласно
собственной природе» [12, с.173].
В индийской культуре существование представляется
как сансара – колесо рождений и умираний. В соответствии с этим смерть – это сила рождения через умирание, и
в этом она сближается с Матерью. Может показаться
странным, что в женском аспекте выступают противоположные начала: и дарующая жизнь Мать, и отнимающая
жизнь Мритью (Смерть), но это не случайно, так как оба
эти начала лишь разные грани женского архетипа индийской духовной культуры. Мать олицетворяет рождение,
и если смерть становится предпосылкой нового рождения
после умирания, то есть возрождения жизни, то она, как
и мать, тоже обретает женскую форму. В индийской
культуре смерть олицетворяет переход к началу другой
жизни за пределами этой, и в этом смысле смерть
выводит за пределы обыденного сознания, привязанного
к данной эмпирической реальности.
Не только образ Матери, но и образ Смерти, как это
доказывает Г.М. Тарнапольская, можно может служить
воплощением архетипа анимы.
В психической жизни человека формируется его
индивидуальный образ анимы, когда он отказывается
что-то признавать и принимать в себе. Тем самым частичка
психической жизни человека оказывается вытесненной в
бессознательное. Однако в индийской культуре аналогом
такой области бессознательного являются прошлые
жизни, которые обычный индус не помнит так же, как
обычный европеец не осознает свое бессознательное.
Рано или поздно смерть отнимет то, что человек обрел и
пережил, навсегда скрыв в недоступной для памяти
прошлой жизни. При этом недоступные осознанности
психические факторы одинаково будут воздействовать
на его психическую жизнь независимо от того, относятся
ли они к области бессознательного или же сформированы в прошлых жизнях. С психологической позиции
не важно, идет ли речь о прошлых жизнях в понимании
индуса, или о коллективном бессознательном в понимании К.Г. Юнга. Поэтому смерть может символизировать
скрытую часть души.
Г.М. Тарнапольская обосновывает, что содержание,
которое европеец обнаруживает в архетипическом
образе анимы, индус относит к своей прошлой жизни:
«Личность человека в предшествующей жизни может
принципиально отличаться от личности, которой он является в настоящий момент. Содержание его прошлого –
это его инаковость, которую он не хочет в себе признавать» [12, с.173]. Но тогда, казалось бы, индусу и вовсе
не нужен образ анимы, однако, как считает Г.М. Тарнапольская, анима появляется в Махабхарате в образе
прекрасной девы Мритью (Смерти). Объясняется это
тем, что когда мы смотрим на инаковую сторону чело-
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веческой души не на индивидуальном уровне, а на космическом, то тогда уже невозможно спрятать свою аниму в
представлении о прошлых жизнях: «Однако в ведийской
картине мира космогенез соответствует психической
структуре личности, поэтому также предполагает собственную инаковость, которую уже невозможно растворить в
индивидуальной памяти о своем предшествующем
существовании. Но если мир в понимании индуса – это
психический космос, то его инаковость – это не то, что
лежит за пространственными границами мира, а то, что
качественно отличается от состояния психической жизни,
т.е. это смерть. Поэтому анима мира неизбежно приобретает образ смерти» [12, с.173].
В религиозном сознании индусов смерть – это переход
к новой жизни, а не полное уничтожение. В Мокшадхарме
рассказывается о том, как Мритью из милосердия согласилась убивать живые существа, чтобы они могли вновь
возродиться [13, с.307-313]. Этот миф можно рассматривать как раскрытие одной из сторон архетипа анимы:
«В мифологии архетипу анимы соответствует образ
«души мира». Душа мира – место, где рождается все
живое – персонифицируется как прекрасная женщина.
Она же является и смертью – местом, куда все возвращается, чтобы возродиться вновь. Примечательно, что
когда Брахма разгневался по поводу перепроизводства
существ, своим количеством обременяющих Землю, он
опалил мир огнем своего гнева, и множество существ
погибло. Тогда Шива пришел к Брахме просить о том,
чтобы существа не погибали безвозвратно, он пришел
«молить о возвращении существ». Брахма успокоился,
подумал и создал Мритью, и это было актом милосердия
к живым существам» [12, с.174].
Г.М. Тарнапольская предлагает психологическую интерпретацию этого мифа, усматривая параллелизм космических и индивидуально-психологических процессов:
«Если этот миф спроецировать на индивидуально психологический уровень, то перепроизводство существ
можно истолковать как преизбыток внутренних психологических факторов, блокирующих друг друга и парализующих человека. Этот преизбыток возникает лишь
тогда, когда бессознательная часть личности начинает
действовать в жизни. С позиции К.Г. Юнга это проявление
коллективного бессознательного, а с позиции ведийской
традиции – действие действие бессознательной противоположности личности. Однако это создает угрозу
жизни в мире и в психике человека. Поэтому кармы.
Мритью сначала пытается сохранить все живые существа.
Это означает, что анима сосредотачивает в себе необходимо прервать действие кармы или устранить фактор
бессознательного. Радикальным средством является
умирание личности с последующим ее возрождением.
В этом умирании прерываются все действующие психические факторы, освобождая место для их нового формирования. Именно поэтому анима в образе Мритью
соглашается убивать живые существа. В данном случае
в образе Мритью следует различать смерть как инаковость
мира, которая составляет ее природу, и ее смертоносное
действие, как избавление для живых существ. Первое
само по себе еще не предполагало второго» [12, с.174].
Как полагал К.Г. Юнг, анима – это скрытая сторона
души мужчины, но у женщины ее скрытой стороной
души является дух – анимус. Однако позицию К.Г. Юнга

следует скорректировать. Анима для женщины вовсе не
вытесненный эпифеномен души, но сущностная основа
ее самости. Поэтому если для мужчины архетипический
образ Смерти, как аспекта анимы, действительно будет
символизировать его скрытую сторону души, то для
женщины – ее главный внутренний стержень.
Как показывает К.П. Эстес, архетипический образ
смерти неразрывен с жизнью и раскрывает архетип
женской самости. У многих народов смерть изображается в образе скелета, однако К.П. Эстес истолковывает
скелет как символ не только смерти, но и жизни. Кости
концентрируют в себе жизненную силу тела после его
распада для нового рождения, поэтому скелет может
выступать одним из архетипических образов женской
самости: «Я зову его «Женщина-Скелет». Ее можно назвать и Госпожой Смертью, и в этом качестве она выступает
как образ Жизни-Смерти-Жизни, одно из множества ее
обличий. В этой своей ипостаси Госпожа Смерть не
напасть, а божество» [14, с.157]. По мнению К.П. Эстес
образ Скелета не только может символизировать архетип
женской самости, но и открывать тайну Жизни и Смерти:
«Женщина-Скелет олицетворяет пассивную разновидность
подспудной инстинктивной жизни, которой известно все
про зарождение Жизни и про зарождение Смерти» [14,
с.143]. В связи с этим образ Мритью, как указывает
Г.М. Тарнапольская, будет по-разному восприниматься
мужчиной и женщиной: «Мритью предстает как анима
мира лишь для мужского восприятия, в женском мироощущении она будет восприниматься как истинная сущность женщины, которая сама себя начинает ощущать
как инаковость по отношению к остальному миру. Это
связано с тем, что мужское начало воспринимает смерть
как нечто противоположное себе, а женское – как
внутренне присущую себе часть» [12, с.174].
К.П. Эстес рассматривала цикл Жизни-Смерти-Жизни как силу женской сущности, которая освобождает от
всякой зависимости и открывает возможность самореализации, однако в индийской культуре колесо рождения
и умирания ассоциируется с кармической зависимостью.
Очевидно, есть различие в понимании этого цикла на
индивидуальном психологическом уровне и на уровне
циклической макроистории в индийской культуре.
Начиная с античной философии памятование о смерти
было философским методом самопознания, благодаря
которому человек обретал свободу от внешнего мира.
Как считает К.П. Эстес, женщина изначально обладает
интуитивным знанием о том, что «самореализация осуществляется через процесс психологического умирания.
Смерть в этом процессе несет не уничтожение, а очищение, освобождение от зависимости, создаваемой прошлой
жизнью. Чтобы почувствовать себя новой свободной
личностью, женщина должна умереть как старая личность,
и в этом циклическом процессе жизни-смерти-жизни она
призвана достичь собственной самореализации» [12, с.174].
Однако в сансарическом колесе рождений и умираний
человек попадает под власть кармы, которая привязывает его к внешнему миру. Его мать приводит в эмпирический мир, а смерть заставляет оставить в прошлом и
забыть накопленный опыт, чтобы в следующий раз ему
пришлось все начинать сначала. В этом случае мать и
смерть выступают как орудия кармы, так как олицетворяют привязанность к эмпирическому миру. Помочь
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человеку освободиться от эмпирической реальности может
только запредельная эмпирическому миру сила – шакти
божества, которая должна проявиться в матери как Матьбогиня или в смерти как богиня-разруши-тельница.
Роль такой Матери-богини иногда выполняла Дурга –
шакти Шивы, однако потом ее потеснила Бхарат Мата,
пару которой составляет не божество, а сама Индия.
Индус ищет поддержку в Бхарат Мате, чтобы сохранить
традицию и собственную идентичность, но это лишь
больше привязывает его к эмпирическому миру. Поэтому
он нуждается в силе, которая выведет его за пределы
эмпирического в момент смерти. В религиозной традиции
считается, что человек должен в момент смерти быть
полностью сосредоточен на Боге, только тогда он может
освободиться. Однако существование культа богини-разрушительницы Кали указывает, что сама Смерть может
восприниматься как действие шакти божества, разрушающей тюрьму обыденного сознания, которое привязано
к эмпирическому миру. Поэтому необходимо различать
смерть как проявление кармы и циклической закономерности времени, и Смерть как действие шакти в разрушительном аспекте, которое не считается с закономерностями мира, и потому дает шанс вырваться из цикла
повторяемости. В этом случае Смерть будет воплощена
в своем страшном образе, противоположном прекрасному
образу Мритью.
В Мокшадхарме приводится миф о том, как смерть
вышла из тела змея – Вритры, которого сразил Шакра
[13, с.408-413]. «Этот второй пугающий образ смерти
также находит в Мокшадхарме яркое выражение: страшное
лицо с клыками и растрепанными волосами, длинные
когти, черно-желтые цвета и черепа в качестве украшения.
Имя этой другой смерти – Брахмавадхья (Смерть браминов). Брахмавадхья предстает как злобное, ужасающее,
кровожадное существо, которое, выйдя из мертвого тела
Вритры, нападает на Шакру и крепко в него вцепляется.
Шакра, после безуспешных попыток спрятаться от нее,
потом сбросить с себя, приходит к Брахме, чтобы тот
освободил его от Брахмавадхьи» [12, с.174].
Г.М. Тарнапольская полагает, что этот страшный
образ символизирует страх перед бесконечностью времени
и кармой, ссылаясь на то, что и сам Кришна напугал
Арджуну, когда явил ему свою вселенскую форму, охватывающую бесконечность времени: «смерть может нести
не только возможности рождения нового, но и опасность
повторения старого. …В этом случае смерть несет
бесконечное повторение одних и тех же страданий, а ее
образ приобретает отвратительные и пугающие черты.
Именно к такому пониманию смерти неизбежно приходит
человек, осознав, что уже на протяжении бесконечности
из жизни в жизнь повторяются одни и те же неразрешимые ситуации. Смерть в этом случае символизирует
собой, что все в жизни преходяще, все радости уходят в
прошлое, а все страдания повторяются» [12, с.174].
Однако предложенная интерпретация всего лишь одна
из возможных и не самая удачная. Возможны и другие
интерпретации. Пример самой простой из них: пугающий
облик смерти является воплощением инстинктивного
страха человека перед смертью, присущего всем людям.
Однако такая интерпретация не позволяет понять специфику образа смерти в индийской культуре. Другая
интерпретация с учетом индийской специфики: ужасный
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лик смерти олицетворяет темные силы асуров и ракшасов,
противостоящих богам и стремящихся погрузить мир в
хаос. Однако более убедительным представляется такое
понимание: образу смерти страшный вид придает неосознанность человека. С трансцендентной позиции божества все в мире, включая смерть, является его энергией.
Однако с эмпирической позиции смерть, которая выполняет важную задачу в системе мироздания, воспринимается как безжалостная сила, неоправданно отнимающая
жизнь. Из этого следует, что дихотомия образа смерти –
злобное существо/прекрасная дева – указывает на два
уровня познания: эмпирический, с позиции которого
всякое нарушающее естественный порядок действие
божества воспринимается как непонятная разрушительная
сила, и трансцендентный по отношению к эмпирическому,
на котором все пугающие формы разоблачаются в своей
иллюзорности, и просвечивает истинная сущность божественной шакти.
Возможно, эта дихотомия носит более универсальный
характер. В этом случае всякая попытка привязать элементы религиозного культа и духовной практики к
решению проблем эмпирического мира может ослабить
связь с трансцендентным содержанием духовной традиции,
что в отношении психологии масс индийского общества
может иметь разрушительные последствия.
Выводы. В социальном аспекте образ Бхарат Маты –
символ единства страны в противостоянии внешнему
миру, возникший в колониальную эпоху, когда появилась
возможность посмотреть на свою страну со стороны.
Кроме того, образ матери ассоциируется с сакральнотрадиционным бытом, связанным с детскими воспоминаниями, который противопоставляется внешнему глобальному миру.
В психологическом аспекте образ матери олицетворяет
скрытую часть души индусов – аниму, выражаясь языком
К.Г. Юнга. Бхарат Мата – это образ, в котором воплощается анима индуса, вынужденного адаптироваться к
современному миру. Ему приходится отказываться от
частички своей души, которая неразрывна с духовной
традицией Индии, но эта частичка возвращается к нему
вновь в образе Бхарат Маты, сохраняя его самоидентификацию с индийской культурой.
В более раннюю эпоху анима индуса воплощалась
в иных женских архетипических образах, олицетворяющих шакти божества. Однако шакти божества безгранично присутствует в мире, поэтому Бхарат Мата
стоит ниже других женских божеств, олицетворяя
начало жизни и родной дом, который находится внутри
эмпирического мира.
Смерть с эмпирической позиции лишает человека
памяти, и поэтому он оказывается в плену кармы, до
конца не осознавая ее. Если бы он был бессмертным, то
мог бы помнить всю свою жизнь, осознавать все происходящее в ней, однако, тогда он оказался бы в плену
своего сознания, привязанного к эмпирической реальности. Лишь шакти божества в образе Смерти своим
спонтанным действием способна разрушить оковы
внешнего мира, что дает лишь шанс освободиться от
привязанности к эмпирической реальности, но не гарантирует освобождение.
В Мокшадхарме Смерть представлена в двух противоположных обликах – прекрасной девы и кошмарного
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существа. Эти два облика смерти соответствуют двум
уровням восприятия – трансцендентному и эмпирическому. Если человек не достиг осознанности и привязан к
эмпирическому миру, то воспринимает смерть как безжалостную разрушительную силу. Если же он достигает
осознанности и воспринимает эту силу как шакти
божества, то освобождается от иллюзии страшного облика
и воспринимает смерть как одну из энергий божества,
которая является необходимым элементом жизни.
Дихотомия прекрасного и ужасного облика смерти
может служить предупреждением, что если какое-либо
божество, например, Бхарат Мату, воспринимать исключительно с эмпирической позиции, в частности с позиции
политической идеологии единства станы, то она явится в
ужасающем разрушительном аспекте, например, как знамя
фанатизма и религиозного экстремизма. Благодаря тому,
что Бхарат Мата воспринимается не только как символ
Индии, но и как связь с индийской духовной традицией,
которая включает в себя практику осознанности на
трансцендентном уровне, это божество раскрывается в
своей благой созидательной форме. Однако в случае
подчинения религии интересам политики опасность
превращения Бхарат Маты в свою противоположность
остается.
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FEMALE ARCHETYPAL IMAGES IN THE INDIAN SPIRITUAL TRADITION
The article analyzes the meaning of female archetypal images – Bharat Mata, Radha, Durga, Kali, Mrityu, revealing their
significance for the Indian spiritual tradition. Weather the image of Bharat Mata is a symbol of the unity of the country in the
social aspect; it personifies the hidden part of the Hindu soul (anima) in the psychological aspect. It is proved that if Bharat
Mata is perceived exclusively from the position of political ideology, then her image can be transformed as opposed to her.
Key words: India, Bharat Mata, anima, female archetypal image, shakti.
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПЕДАГОГА ВИЩОЇ ШКОЛИ:
ТЕОРЕТИЧНИЙ ОГЛЯД
У статті показано, що розвиток освіти та науки неможливий без дотримання принципів академічної
доброчесності, саме вона є показником розвитку суспільства. З огляду на це головне завдання суспільства –
формування спільноти, яка дотримується принципів академічної доброчесності. Акцентується увага на
тому, що саме академічна доброчесність є сукупністю етичних принципів та визначених законом правил,
якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження
наукової та творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та наукових
досягнень. Визначено, що основним інструментом дотримання академічної доброчесності у вищій школі є
Кодекс честі.
Ключові слова: академічна доброчесність, освіта, етичні принципи, кодекс академічної доброчесності,
студент, університет.
Постановка проблеми. Досліджуючи поняття
академічної доброчесності Сацик В. зазначає, що категорія
академічної доброчесності є багатовимірною, що поєднує в
собі моральні цінності, механізми та інструменти їх
забезпечення і просування в освітньо-науковий простір.
Вкрай важливим є «усвідомлювати потенційні внутрішні
та зовнішні чинники, які зумовлюють академічну нечесність, передусім морально-культурні, інституційні та
освітньо-виховні» [4]. Розроблення ефективної політики
забезпечення академічної доброчесності на національному
рівні не можливе без вивчення природи і походження
цих чинників.
Відповідно до Закону України «Про освіту» від
05.09.2017, окреслено види порушень академічної доброчесності (академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація,
фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання) та визначено особливості дотримання
академічної доброчесності науково-педагогічними і науковими працівниками та здобувачами освіти [3].
Сучасний стан вищої освіти спрямований на піднесення
освіти України на рівень досягнень розвинених країн
світу. «Освіта, інтелектуальний розвиток сьогодні виступають у якості стратегічного ресурсу суспільного поступу
і одночасно могутнім фактором самореалізації особистості,
її конкурентноздатності, добробуту і комфорту» [2, с.14].
З огляду на це головне завдання суспільства – формування спільноти, яка сповідує принципи академічної
доброчесності. Особлива увага, звісно, повинна бути
приділена формуванню професійних спільнот, для яких
принципи доброчесності є базовими, життєво необхідними моральними чеснотами.
Ступінь розробки теми. Концептуальні і правові
засади академічної доброчесності відображені в Національній доктрині розвитку освіти (2002), Національній
стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (2013), Законі України «Про авторське право і суміжні
права» (2015), Законі України «Про освіту» (2017).
Проблема формування академічної доброчесності
у майбутніх фахівців освіти під час професійної підготовки
знайшла відображення у таких дослідників: І. Каменщик,
С. Мельничук, Н. Пеньковська, В. Ромакін, В. Шерстюк,

М. Жарикова, В. Касаджик, К. Васильєва, В. Сацик,
О. Коробкіна, Т. Яворська, І. Жиляєв, Т. Фініков.
Мета статті – визначити місце та роль академічної
доброчесності педагога в освіті на основі окремих
положень статті 42 Закону України «Про освіту».
Виклад основного матеріалу. У новому законі України
«Про освіту» одним з аспектів державної політики є
«академічна доброчесність – сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають
керуватися учасники освітнього процесу під час навчання,
викладання та провадження наукової (творчої) діяльності
з метою забезпечення довіри до результатів навчання
та/або наукових (творчих) досягнень» [3, с.42, п. 1]. Крім
того, у цьому документі обґрунтовані провідні тези
дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами освіти, види її
порушень та форми академічної відповідальності. Так,
для освітян важливим є здійснення контролю за студентами з питань її впровадження в навчальних закладах, а
також у професійній компетентності, заснованій на
загальноприйнятих етичних нормах, положеннях Конституції і законах України, що виявляються в обов’язковому врахуванні доктрини про авторське право, наданні
правдивих результатів досліджень та ін. Від здобувачів
освіти вимагається самостійне виконання письмових
робіт, оформлених відповідно до загальних вимог МОН
України, де задіяні посилання на першоджерела інформації, а також представлення несфабрикованих показників
власної навчальної діяльності.
Неможливий розвиток освiти та науки без дотримання
стандартiв та принципiв академічної доброчесності, саме
вона є показником розвитку суспільства. Академiчна доброчеснiсть є моральним ядром академічної культури.
Ось чому пояснення основних засад академічної доброчесностi студентам та молодим науковцям в процесi
навчальної, виховної та наукової дiяльності cтає одним
із найбiльш важливих зaвдань. Саме на молодь покладають
великі надії щодо утвердження і поширення високих
етичних і моральних ідеалів та належних стандартів
доброчесності у процесі навчання та наукової діяльності [1, с.3].
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У законі України «Про освіту» поняття академічної
доброчесності визначається як сукупність етичних
принципів та визначених законом правил, якими мають
керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової та творчої
діяльності з метою забезпечення довіри до результатів
навчання та наукових досягнень [3].
Академічна культура не може бути перенесена чи
запозичена. Вивчення європейських практик є важливою
основою для розробки власних методів та засобів
зрощення та розвитку академічної культури, адаптованих
до реалій соціально-економічного розвитку держави,
правового регулювання даної проблеми та ментальності.
Серед фундаментальних цінностей академічної доброчесності виділяють такі:
1. Чесність – пошук істини й знання через особисту
правдивість.
2. Довіра – впевненість у чесності, порядності і
компетентності інших. «Клімат довіри заохочує і підтримує вільний обмін ідеями, який у свою чергу дає
можливість науковим пошукам реалізуватися найповнішою мірою» [5, с.20].
3. Справедливість – особливий механізм який визначає
міру і відповідність у намаганнях віднайти стандарти й
практики для підтримання справедливості у стосунках
між студентами та викладачами.
4. Повага – почуття шани до інтерактивної природи
пізнання, академічні спільноти «шанують та вважають за
належне розмаїття думок та ідей» [5, с.26].
5. Відповідальність – свідоме покладання на принципи
особистої відповідальності, що «підсилюється готовністю
окремих осіб і груп подавати приклад відповідальної
поведінки» [5, с.28]. Керуються взаємно узгодженими
стандарти, а також вживають належних заходів у випадку
їхнього недотримання.
Вища освіта повинна створити фундамент академічної
доброчесності, яка базується на інтелектуальній гідності
і повазі до думок та ідей інших.
Дотримання академічної доброчесностi здобувачами
освiти передбачає: самостiйне виконання навчальних
завдань, завдань поточного та пiдсумкового контролю
результатiв навчання; посилання на джерела інформації
у разi запозичень ідей, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право; незаохочування iнших осiб до вчинення дій, якi суперечать
нормам академічної доброчесності.
У Законі України «Про освіту» зазначається, що
дотримання академічної доброчесності педагогічними і
науково-педагогічними працівниками передбачає: посилання на джерела інформації у разі використання ідей,
тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства
про авторське право; надання достовірної інформації
про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність; контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.
Академічна доброчесність базується на таких принципах: демократизму; справедливості; науковості; професіоналізму та компетентності; взаємодопомоги; поваги і
толерантності; відкритості і прозорості; відповідальності
за порушення академічної доброчесності.

Порушенням академічної доброчесності можна вважати: академічний плагіат, самоплагіат, академічне шахрайство, фабрикація; списування, обман, необ’єктивне
оцінювання, порушення авторського права або суміжних
прав в приватних інтересах.
Для дотримання академічної доброчесності необхідно:
вказувати посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей; дотримуватися
норм законодавства про авторське право; надавати достовірну інформацію про результати досліджень; запровадити контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами вищої освіти.
У статті 42 про академічну доброчеснiсть Закону
України «Про освіту» зазначено, що порядок виявлення
та встановлення фактiв порушення академічної доброчесностi визначається уповноваженим колегiальним органом управління закладу оcвіти з урахуванням вимог
цього Закону та спеціальних законів.
Кожна особа, стосовно якої порушено питання про
порушення нею академічної доброчесностi, має такi права:
ознайомлюватися з усiма матерiалами перевірки щодо
встановлення факту порушення академiчної доброчесності, подавати до них зауваження;
особисто або через представника надавати уснi та
письмовi пояснення або вiдмовитися від надання будьяких пояснень, брати участь у дослідженні доказів
порушення академічної доброчесності;
знати про дату, час і мiсце та бути присутньою пiд
час розгляду питання про встановлення факту порушення
академiчної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;
оскаржити рiшення про притягнення до академічної
відповідальності до органу, уповноваженого розглядати
апеляції, або до суду [3].
Висновки. Варто погодитися з думкою багатьох
учених, що для розвитку академічної доброчесності недостатньо покладатися на фундаментальні цінності, досягнення моральних стандартів залежить від того,
наскільки всі будуть дотримуватися загальнолюдських
норм моральності.
Основним інструментом дотримання академічної
доброчесності є Кодекси честі. В кожному ВНЗ повинні
існувати подібні документи, що містять окрім переліку
етичних норм, яких повинна дотримуватиcь академiчна
спiльнота, ще й санкції за їх порушення. Правила поведінки повинні поширюватися на всiх студентiв та викладачiв, причому, як правило, вони прописанi в окремих
документах. Важливим є те, що викладачі та студенти
беруть участь у розробці та встановленні норм Кодексу,
а також слідкують за їх виконанням.
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ACADEMIC HONESTY OF HIGH SCHOOL EDUCATION: A THEORETICAL OVERVIEW
The article shows that the development of education and science is impossible without observing the standards and
principles of academic integrity, it is an indicator of the development of society. In view of this, the main task of society is to
form a community that adheres to the principles of academic virtue. Emphasis is placed on the fact that academic virtue is a
set of ethical principles and rules defined by law, which should be guided by participants in the educational process in
teaching, teaching and conducting scientific and creative activities in order to ensure confidence in learning outcomes and
scientific achievements. The Code of Honor has been identified as the main instrument of academic integrity in higher
education.
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ТРАНСЦЕНДЕНТНА ПСИХОТЕРАПІЯ А. ЛОУЕНА
(МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІЛОСОФІЇ МЕДИЦИНИ)
Сучасна філософія презентує себе потужною критичною парадигмою, в якій на перше місце виходить
людина та аналітика кризи соціального, мова йде про постмодерністську і постструктуралістську
методології. Основним об’єктом і предметом стає тілесність, як матеріалізація знань про людину. І тому в
сучасних умовах формування міждисциплінарного, інтелектуального проекту філософії медицини, має дуже
актуальну значимість. Інтеграція філософського і медичного дискурсу дає можливість знайти відповіді на
складні соціальні виклики, що спричинені агресивними, бездуховними, стресовими поведінковими
стандартами сучасної людини, що призводить до зміни стану здоров’я та продовження життя. Гармонія
душі та тіла дає цілісне сприйняття та знання про людину, тому велика кількість вчених-природознавців,
лікарів звертаються до філософії для отримання відповідей на складні питання стосовно визначення
природи людини.
Тому звернення до праць А. Лоуена, до його тілесно-орієнтованої методології дає можливість зрозуміти
сутність людини та допомогти їй покращити свій психофізіологічний стан в умовах тотального
соціального ритму та перенапруги сьогодення.
Ключові слова: постмодерністська і постструктуралістська методологія, тілесність, матеріалізація,
філософський і медичний дискурс, стан здоров’я, гармонія душі та тіла, природа людини, тілесноорієнтованої методології, психофізіологічний стан, тотальний соціальний ритм, перенапруга сьогодення.

«Мудрі люди прочитають твоє минуле життя
по твоєму зовнішньому вигляді, ході, поведінці.
Властивість природи – самовираження. Навіть
найменша деталь тіла що-небудь показує.
Обличчя людини, як дзеркало, відображує те,
що робиться всередині».
Р.В. Емерсон
Постановка проблеми: Сучасна філософія поступово
відходить від аналізу законів буття, переходячи в
дискусію тілесності, аналізуючи хвороби, безумство,
вади, сексуальний аспект життя. Стикаючись із сотнями
медичних історій взаємовідношень лікарів та пацієнтів,
відношення лікарів до своєї справи, ми звернули увагу
на те, що чимала значимість приділяється фізичному
аспекту хвороби людини, полегшенню тілесних страждань,
купіювання симптомів захворювання, і дуже мало саме
душевному стану людини, її внутрішнім переживанням,
хвилюванням і конфліктам, особливо. Але для лікаря
будь-якої спеціальності, на нашу думку, вкрай необхідно
звертати увагу саме на душевний стан своїх пацієнтів,
приділяти увагу спілкуванню із ними.
Такі деонтологічні основи в роботі лікаря цікаво
представлені в роботі А. Лоуена «Психологія тіла». Саме
цій роботі автор приділяє багато уваги аналізу
психосоматичних станів, внутрішніх проблем людини,
вправам для подолання внутрішніх психологічних проблем, які так часто є прихованими причинами різних
хвороб. Дана книга буде надзвичайно актуальною саме
через її зв’язок із психотерапією.
Мета статті: Розкрити методологічні основи трансцендентної психотерапевтичної теорії А. Лоуена, в якій
розглядається функціонування психіки людини в категоріях тіла та енергії, показати як автор пов’язує моральне
становлення особистості з тілесно-орієнтовними методи-

ками в лікуванні неврозів, депресій та інших психофізичних відхилень.
Виклад основного матеріалу: В роботі А. Лоуена
«Психологія тіла» багато уваги приділяється визначенню
поняття «біоенергетика», як сучасному методу психотерапії, що бере свій початок від технік Вільгельма
Райха – австрійського психоаналітика, який збагатив
психоаналіз так званою робою з тілом (bоdy-work).
Людиною, який створив напрямок біоенергетики був
американський психіатр та психотерапевт А. Лоуен. Взявши від Вільгельма Райха основні поняття про енергетичну
основу психофізичних процесів, він розвинув власну
концепцію психотерапії та заснував в 50-х роках Інститут
Біоенергетичного Аналізу в Нью-Йорку, що стало передумовою створення в наступні 30 років декількох
десятків схожих установ у багатьох країнах.
Біоенергетика розглядає функціонування психіки людини в категоріях тіла та енергії, вважаючи джерелом
неврозів, депресій, пригнічення почуттів, що проявляється
у вигляді хронічних м’язових напружень, що блокують
вільний потік енергії в організмі. В ранньому дитинстві
проявляються, а потім закріплюються специфічні навички
уникнення болю, розпачу, страху та засоби отримання
безпеки та любові оточуючих. Вони призводять до
розвитку структури характеру людини, що складається з
часто викривленого образу світу та власної особистості,
ригідних схем поведінки та відчуттів, а також обмежує
життєвість організму патернів «самовладання», що називається також «панцирем характеру». Таким чином фізичний вигляд людини символічно відображує її психіку.
Терапія складається з пізнання структури характеру
та «оживлення» заморожених в тілі емоцій. Її метою є
розблокування обмежень розвитку особистості» [1, с.5] –
так починається вступ до книги, з чого ми можемо
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побачити та відчути зв’язок фізичної та духовної сторін
людини. Тобто успішний процес лікування хворої людини
має бути саме комплексним і з індивідуальним підходом
до кожної людини.
«У цій книзі я спробую показати, що здоров’я має
духовну сторону. Ми побачимо, що суб’єктивне відчуття
здоров’я – це відчуття задоволення, що отримане від
тіла, яке іноді досягає ступеня радості. Саме в таких
станах ми відчуваємо зв’язок із усіма живими істотами
та з усім світом. Біль навпроти ізолює нас від інших.
Коли ми хворіємо, у нас з’являються симптоми хвороби,
але ми також лишаємося ізольованими від світу. Ми
побачимо також, що здоров’я проявляється в граційних
рухах тіла, в «сяянні» тіла, а також у його м’якості та
теплі. Повна відсутність цих якостей означає смерть або
смертельну хворобу. Чим м’якшим і еластичнішим є
наше тіло, тим ближче ми знаходимося до здоров’я. Із
віком наше тіло стає більш грубим, ми наближаємося до
смерті» [1, с.6].
Як бачимо, А. Лоуен у даній книзі акцентує увагу на
тих речах, від яких наша медицина дедалі більше відходить, акцентуючи увагу лише на наборі конкретних
симптомів для кожної конкретної хвороби, певних лабораторних та інструментальних методів діагностики, звичайних стандартних схем лікування. Але проблема діагностики та лікування хвороб лежить значно глибше та
криється в глибинах людської психіки.
А. Лоуен також задається питанням: «Чи можна лікувати психічні захворювання, не звертаючи уваги на стан
тіла? І чи можна лікувати хвороби тіла не звертаючи
уваги на душевний стан пацієнта? Якщо метою терапії є
вилікування окремого симптому хвороби, концентрація
на обмеженому фрагменті особистості, в якій цей симптом наявний, має місце та може виявитися успішною.
Майже вся практика медицини використовує цей приклад.
Але це не повертає повного здоров’я та не впливає на
причину захворювання, на так званні особистісні фактори,
що є можливою причиною захворювання. Звісно, не
завжди виникає необхідність вникати в ці подробиці.
Якщо ми маємо справу з переломом або інфікованою
раною, можна впливати безпосередньо на хворе місце,
щоб пришвидшити загоювання» [1, с.8].
«Західна медицина досягла справді великих успіхів у
лікуванні та перемогла чимало хвороб, але ця медицина
має чимало явних обмежень, які не бажають помічати
лікарі. Але на противагу є також багато інших хвороб,
які досі залишаються невиліковними, наприклад, захворювання поперекового відділу хребта, артрит, рак та
велика кількість інших хвороб» [1, с.9]. А. Лоуен наголошує на тому, що це хвороби всього організму і що їх
можна зрозуміти тільки шляхом цілісного підходу до
людини.
Чимало проблем у дорослому житті в людини виникає
через її непрості стосунки з батьками. Багатьох дітей
часто сварять за те, що вони починають плакати, гніваються через щось, не слухаються батьків. Батьки часто
виховуючи дитину, контролюють її згідно із загальноприйнятими правилами поведінки. Вирішується не те,
що є зручним і гарним для дитини, а саме те, що підходить
батькам. Виникає конфлікт, та руйнується нитка любові,
що з’єднує дитину з батьком і матір’ю, що й, згідно з
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Лоуеном, призводить до втрати дитиною духовності, вона
втрачає власну грацію. А це є фізичним явищем, яке ми
можемо помітити по тому, як люди рухаються або стоять [1, с.13].
«На консультаціях я часто бачу пацієнтів, які
страждають від депресії. Депресія впливає не тільки на
свідомість людини, але також на рухи, апетит, дихання
та вироблення енергії. Для того, щоб повністю зрозуміти
це захворювання, я спостерігаю за тілом. Я дуже часто
бачу когось у позі «слухняної дитини», яка очікує батьківських наказів. Ця неусвідомлена позиція стала частиною
їх особистості, яка вкорінилася до структури тіла. Коли
ми дозволяємо пацієнтам усвідомити цю поведінку, обов’язково виявляється, що батьки вважали їх слухняними
дітьми. З таких «гарних дітей» виростають гарні робітники, але, якщо не наступає зміна в їх особистості, вони
ніколи не досягнуть повноти життєвої сили та чарівності.
Часто говорять, що ми створені нашими переживаннями, але зараз я хочу сказати це дослівно: наші тіла
відображають наші переживання», – такою була думка
Лоуена [1, с.13].
Справді чималу роль у нашому подальшому житті
відіграє наша родина, і надзвичайно великих зусиль,
чималої мудрості, витримки та таланту від батьків вимагає
виховання власних дітей гідними людьми, вільними від
внутрішніх комплексів, протиріч, такими, які мають
внутрішній стержень, які не ламаються під дією складних
життєвих ситуацій та обставин. Саме ця внутрішня
свобода та сила, на мою думку, здатна в майбутньому
надати сил людині кожного разу, коли вона стикається з
хворобою та перемагати її.
Автор проголошує чіткі смислові константи правила
біоенергетики, воно полягає в тому, що людина втрачає
контакт із кожною частиною тіла, де присутнє хронічне
м’язове напруження. Чим більш жорстоким стає тіло,
тим менше стає в ньому відчуттів, і тим більше воно стає
подібним до машини. Мозок такої людини стає більш
активним, і людина починає засновувати «самовідчуття»
виключно на своїх розумових процесах. Тіло стає апаратом
для перенесення голови та створення нею думок. У такій
людині мало життя та духовності.
Така людина постійно бореться за вирішення внутрішніх конфліктів вдень, а вночі їй сняться сни. Вони
можуть виникати із свіжих вражень або із пригнічених
переживань дитинства. Як бачимо, існує тонка межа між
нашими внутрішніми переживаннями, конфліктами, дитячими травмами із наступними проблемами та хворобами
в дорослому віці. Але «аналіз і терапія, що концентруються в основному на скаргах і симптомах, не є цілісним
підходом, оскільки такий метод не розглядає людину в
цілому» [1].
Завдяки біоенергетиці ми маємо змогу читати «язик
тіла», бачити внутрішні конфлікти пацієнта, що виявляються в хронічному м’язовому напруженні тіла. Люди за
допомогою психотерапевта вчяться відчувати це напруження, розслабляти власне тіло та повертати йому природну грацію, яка ще є притаманною маленьким дітям,
життя яких ще не підпорядковано стереотипам, внутрішнім конфліктам, страхам.
Хронічне м’язове напруження є ні чим іншим, як
пригніченим відчуттям розпачу, паніки, злості, прини-
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ження. Його не можна подолати, якщо не звільнитися
від цих відчуттів. Ось саме тому такій людині й необхідний терапевт, який сам пройшов через це відчуття та
знає, як знайти з нього вихід [1, с.95-96]. І саме тому, на
нашу думку, саме емоційний стан пацієнта, його усвідомлення власного стану та переживань і є ключем до
подолання багатьох хвороб. Багато людей скептично
ставляться до понять і значної ролі психосоматики у
виникненні різних захворювань. Але ж чому тоді позитивний емоційний стан так часто допомагає одужувати
від хвороби набагато швидше, аніж коли пацієнт знаходиться в пригніченому стані, загнаний власними страхами
та переживаннями.
Автор у книзі зазначав, посилаючись на професора
Делоу: «Серед невпевності, сумнівів завжди є наявним
відкритий канал зв’язку з душею. Його може бути тяжко
відшукати, але цей канал завжди там знаходиться, і наша
справа – підтримувати його відкритим для того, щоб
мати доступ к своїм глибинам, які з’єднуються з вищою
свідомістю» [1, с.98].
«Твердження, що не хлібом єдиним жива людина,
показує, що для життя, крім їжі, потрібна ще й віра. Сам
хліб живить тіло, але людському створінню необхідна
інша їжа, для того, щоб укріпити власний дух. Такою
духовною їжею є кохання, глибокий, серцевий зв’язок із
іншою особистістю або особистостями, з іншою істотами,
з природою або з Богом» [1, с.99]. Тобто життя кожної
людини має містити якийсь сенс, а найвищим сенсом і є
саме сенс кохання. Він є тим стимулом, що допомагає
людині вижити в найскладніший момент свого життя.
Саме в цьому моменті даної книги можна провести
паралель із постулатами, які заклав Віктор Еміль Франкл
у своїй книзі «Людина в пошуках сенсу». Три базових
постулати нашого життя за Віктором Франклом є проідними орієнтирами, які надають людині змогу вижити в
будь-яких обставинах і допомогти їй перемогти тяжкі
обставини свого життя – це сенс життя, сенс кохання та
сенс страждання.
Звертаючись до поняття сенсу людського життя не
можна не згадати значення, яке відіграє релігія в житті
багатьох людей. Наприклад, східні релігії об’єднані між
собою збереженими анімістичними уявленнями, вони
наближені до природи, до людей, до гармонії. А ось на
Заході «процес індустріалізації підірвав віру більшості
людей у гарну організацію їх світу та існування доброї
сили у Всесвіті, котра могла забезпечити людям
добробут і допомогла б їм вистояти. Замість цього люди,
що живуть у Західному світі продовжують вірити науці,
що є силою людського розуму в подоланні різноманітних труднощів, які нам загрожують. Деякі люди
впевнені, що все, що нам потрібно – це добра воля та
достатня кількість грошей» [1, с.100]. Але наші знання
обмежені, оскільки ми є частиною природи, та ніколи не
зможемо її перевершити.
«На Сході люди не тільки зберігають анімістичні
уявлення, але й більше вірять в оздоровлюючу міцність
тіла. Ця віра не відкидає, звісно, допомоги, яку, наприклад,
може надати антибіотик у боротьбі з гострою інфекцією.
Тим не менш, твердження, що віра творить дива, правдиво.
В дуже багатьох документально підтверджених випадках
віра змінила прогноз смерті, та фактодужання виглядав

як чудо. Ці чудеса однак не є результатом діяльності
таємних зовнішніх сил, що входять у тіло для того, щоб
вилікувати хворобу. Таке розуміння надає в основному
сучасна медицина, звертаючись за допомогою ліків та
інструментів. Віра діє зсередини, хоча може бути замінена
досвідом любові. Наприклад, звернення до Божої милості
позитивно впливає на тіло, справляючи збуджуючу та
відкриваючу дію. Коли людина з’єднується з Всесвітом,
її енергія зростає до такого ступеня, що переповнює
тіло, випромінюючись назовні радісним збудженням. Це
внутрішнє випромінювання може прийняти образ прекрасної аури навколо тіла. А оскільки будь-яке збудження
або енергія є джерелом життя, вона може часом перемогти руйнуючий вплив хвороби. Можна було б привести
аргументи, що віра не завжди приводить до такого результату. Це є неправдою, оскільки ми уявляємо собі
віру, як тілесну реакцію на життя. Відкрите сприйняття
життя підвищує рівень енергії у тілі й тому завжди дає
позитивний ефект. Тому віру слід описати, як стан відкритості, що дозволяє природньому збудженню вільно
протікати по тілу.
Не можна закритися від життя та продовжувати
жити. Тому, допоки ми живі, в нас є якась віра в життя
та джерело всіх життєвих сил. Тільки смерть повністю
знищує віру. З тих же переконань не можна зовсім закритися від любові, тому що внаслідок цього наше серце
охолоне та перестане битися. На жаль, багато людей
частково закрилися від життя та любові, коли були
зраджені в дитинстві, що змусило їх тіла напружуватися,
знижуючи рівень енергії і зменшуючи їх віру. Це призвело до хронічного напруження м’язів, яке можна порівняти з панциром у тому сенсі, що він не тільки захищає
людину від подальших травм, але й замикає її у жорсткійшкаралупі. Людина тільки частково відкрита до життя
та є недовірливою по відношенню до кожного, хто хоче
проникнути через цю броню та досягнути серця. Але
саме цей спосіб захисту руйнує оборону та відчиняє
шлях захворюванням.
Якщо вільний енергетичний потік від поверхні тіла –
це позитивне явище, то хронічна м’язова напруга, яка
блокує цей потік – вище негативне. Якщо відкритість –
позитивне відношення до життя, то замкнутість якоюсь
мірою є позицією, що направлена проти життя. М’якість –
це риса, яка є супутньою життю та любові, напроти,
хронічна жорстокість пов’язана із смертю та ненавистю.
Ненависть робить людину холодною та твердою, так само
як і смерть. У той час, як ці негативні якості мають
безпосередній зв’язок із травмами, які людина отримала
в дитинстві, у дорослих людей вони зберігаються як
страх «відпустити себе», піддавшись тілу та прибравши
контроль.
Людський розум не змучується шукати безпеки.
Найбільшою загрозою безпеки людини є природа, власна
природа людини та повна несподіванок гра сил природи
в її оточенні. Оскільки людині ніколи не вдається
повністю перемогти природу, вона веде з нею постійну
боротьбу. Ця боротьба людини з природою, відображенням якої є боротьба між его та тілом пацієнта, віднімає
в людині спокій розуму, який потрібен йому для того,
щоб усвідомити радість, яку приноситьїй життя. Маленькі
діти та тварини знають цю радість, яку Достоєвський
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назвав даром Бога. Ця внутрішня боротьба більш інтенсивна в невротичних особистостей, ніж у здорових людей.
Часто вона отримує вигляд боротьби за владу, успіх або
любов» [1, с.100-102].
Люди нашої епохи постійно кудись поспішають, постійно пришвидшуючи час. Вони все більше намагаються
перемогти природу технологічним прогресом, але все
більше й більше стають стурбованими, більш пригніченими, більш не впевненими ніж будь-коли раніше.
«Перемагаючи природу ми підрізали власне коріння».
Переважною проблемою сучасної людини є нарцисизм. Нарцистична особистість не довіряє власним відчуттям, не може себе прийняти, оскільки відчуває, що
особистість, якою вона є, не порівняна з тою, якою вона
має бути. Ми, мешканці сучасного світу, залучені до
безрезультатних зусиль, щоб стати кимось іншим і бути
вище природи. Не здатні довіряти собі, ми не здатні
вірити й іншим. Без довіри та віри в щось ми не можемо
довіряти природі. Та в кінці з кінцями знищимо інших, а
потім і самих себе.
Темною силою в цьому сценарії завжди виступає его
із своєю потребою контролювати життя. Звісно ж, его є
також творчою силою, але воно може бути й руйнівним,
якщо не буде заземлено, укорінено в тілі, підсилено
вірою в тіло та природу. Без цієї віри ми приречені
контролювати та тримати віжки своїх природніх реакцій,
і таким чином створюємо в м’язах такі вибухонебезпечні
напруження, що боїмся втратити контроль. Людина, яка
вірить, не створює вибухонебезпечних напружень, що
потребують пригнічення через їхній нищівний потенціал,
і тому не боїться втратити контроль. Довіряючи життю,
вона може дозволити імпульсам вільно протікати у власному тілі, модифікуючи їх лише настільки, щоб забезпечити необхідне вираження.
«Людина вже давно втратила блаженство, однак вона
не є втраченою істотою. Втраченою вона стає лише тоді,
коли зло в ній переважає над добром. Коли людина
віддана правді, благородству, блаженству, вона може
досягати дуже високого ступеня чарівності, здоров’я та
духовності» [1, с.102].
Вчинки багатьох людей визначаються переживаннями
дитинства. І саме батьки є відповідальними за те, щоб
дитина виросла гармонійною особистістю.
«Наскільки ми не замикаємося в собі та не обмежуємося від світу, шлях добрих справ і добродіяння
життя, моральність вчинків є єдиним засобом досягненням заспокоєння розуму та справжнього духовного
життя. Й тварини, й діти керуються підсвідомими уявленнями гарного та поганого. З часом їх світогляд змінюється під впливом загальноприйнятих норм і правил.
Інколи ці норми та правила не відповідають власним
моральним установкам і правилам, що може стати
причиною внутрішньої боротьби та конфліктів. Тобто
людина пригнічує свою справжню сутність, діє всупереч
собі. «Особистість без правил функціонує в категоріях
власних безпосередніх потреб і бажань. Цей тип поведінки
властивий невротичним особистостям, які мислять виключно в категоріях власної особистості. Це є характерною
рисою інфантильної поведінки» [1, с.102].
У деяких людей поведінка стає повністю позбавленою
правил. Вони починають користуватися максимою «все
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дозволено». В психіатричній літературі таких людей
описують, як нарцисичні особистості. В більш екстремальній формі цей тип особистості характеризується
недоліком совісті, що призводить до поведінки, що описується, як психопатична та соціопатична. Психопат не
має змоги відрізнити правди від фальші та може повторювати явну брехню, перебуваючи у впевненості, що це
абсолютна правда. В той же час психопат не може
відрізнити добро від зла. Обидва вони є крайніми типами,
оскільки інтеграція всіх нарцисичних особистостей
якоюсь мірою порушена їхнім розщепленням.
Нарцисизм – найбільш розповсюджена патологія
психіки сучасної людини. Нарцисична особистість живе,
скриваючись за фасадом, метою якого з одного боку є
отримання схвалення та захоплення, а з іншого – компенсація та заперечення внутрішніх почуттів неповноцінності, відчаю та суму». Прикладом такої особистості
автор наводить чоловіка, що розвиває свої м’язи, щоб
справити враження мужності, сили та влади, хоча
насправді за таким фасадом «мачо» ховається маленька
розгублена та налякана дитина. Ми ніколи не повинні
зважати на зовнішність людини, не побалакавши з нею
особисто, адже часто те, що ми бачимо ззовні не відповідає тому, що є всередині людини, її справжніх страхів і
переживань, її сутності. Наша культура орієнтована на
такі цінності, як влада та успіх, що й проявляється саме
як частка нарцисизму. Необхідно навчати дітей основам
етики та моралі не просто на словах, а власним прикладом [1, с.106-107].
Отже, трансцендентна терапія і смисли в лікуванні
тіла все частіше поєднуються із когнітивними, ментальними структурами духовності. Духовність стає контекстом
пояснення енергії. Автор наполягає на тому, що моральна
поведінка розвиває добрі почуття в людей і одночасно
приносить благо суспільству, в якому вона живе. Якщо
головною метою життя є те, щоб бути людиною, яка є
повною грації та чарівності, то саме такою має бути
також мета освітніх програм, а не просто являти собою
звичайне отримання нових знань. Ми не повинн і вважати,
що знання та влада, яким вчать нас освітні програми, є
шляхом «правильного» життя. Життя, що позбавлене
основ, які спираються на високі етичні прагнення, несе
за собою втрату найбільшого дару, який дарує життя –
радості. Не будучи інтегрованими фізично та психічно,
ми не отримуємо глибокого задоволення та гарних
почуттів, які дає чарівливий рух, і не отримуємо глибокого екстазу блаженства. Не дивлячись на свою владу
та багатство, людина, яка не має цих рис, живе в похмурій
в’язниці страху, недовіри та ворожості [1, с.107].
Для А. Лоуена «духовність» тісно пов’язана з енергією
та Любов’ю до бога і тут психотерапевт ототожнює
поняття духовності з деяким пожвавленням тілесності.
Бог не дає людині відчути втомленість від життя. Таким
чином, в центрі уваги А. Лоуена розташовується проблема
цілісності людини. Автор пише: «Людські істоти можуть
отримувати любов Бога до людини через любов, яка
дарується взаємно. Бог є не тільки всевидячим, але й
усюдисущим. Він є у всіх нас. Містики різних релігійних
направлень писали, що Бог живе в людському серці.
Коли ми відчуваємо у власному серці любов, то ми
знаходимось в єднанні з Богом. Коли ми любимо, це
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часто допомагає нам з’єднатися із своїм ближнім. Чарівлива посмішка здатна зігріти іншу людину, як промінь
сонця. Ласкавий вчинок здатен до пробудження та
відкриття душі до краси життя. Чарівлива та блаженна
людина приймає інших не із почуття обов’язку, а з любові.
Це не значить, що вона ніколи не вибухає гнівом, однак
її гнів, як гнів Бога, безпосередній і короткочасний. Після
такої бурі небо стає чистим та ясним, а сонце світить
радісно.
Душа – це ім’я, яке ми надаємо енергетичній системі,
що оживляє кожний механізм. Коли ми ненавидимо,
наше серце стискається, а душа – зіщулюється. Коли ми
ласкаві, серце розкривається та душа підноситься. Променистість ласкавої посмішки надходить із серця, що
сповнене гарним почуттям. Тепло ласкавої людини створюється від його великої життєвості та малої жорстокості.
Неможливо бути одночасно ласкавим та прагнути до
якоїсь мети. Блаженна людина настільки терпелива, що
може встановити щирі та теплі відносини з усіма тими, з
ким зустрічається. Блаженна людина відчуває, що підпорядковується чомусь більшому та сильнішому, ніж
вона сама. Я маю на увазі, звісно, Бога та віру. Без такої
сили, яка могла б протистояти егоїзму людини, яка
дивиться на Землю та на її мешканців, як на речі, що
можна використовувати для власної мети та задоволення? Через власну гординю людина знищує Землю, від
якої залежить її існування. Всі ми добре знаємо проблему
забруднення повітря, землі та води разом із втратою
лісів та вимиранням великої кількості живих істот. Цю
руйнівну діяльність супроводжує зневага моральних цінностей і відповідає погіршенню здоров’я та життя людей.
Депресія стала ендемічним явищем, а багато людей відчули потребу повернення в сторону тих або інших засобів, щоб якось перемогти її.
У західному світі життя піддалося значній секуляризації. Поняття духовності спростилося до того, що
стало набором переконань і символів. У подальшому
вона справляє значний вплив на життя деяких людей.
Проте вірування та символи є процесами мислення, що
не приймають до уваги тіло. Згідно західним поглядам,
тіло вміщується в категорію світських речей, вульгарних
і матеріальних. Це провокує розщеплення між розумом і
тілом, що, як я зазначив, є коренем емоційних страждань
людини» [1, с.108].
Як бачимо, велику увагу А. Лоуен приділив саме
тілесному аспекту багатьох людських хвороб, він наголошує на тому, що чимало проблем виникає через хронічне
м’язове напруження тіла. Ця думка, звісно, є актуальною,
проте важливим є також звернення уваги на людську
особистість, яка є унікальною в кожної людини, та на
основі цього й має відбуватися формування правильного
підходу до пацієнта.
Не можливо не звернути увагу на працю П. Рікера
«Людина, як предмет філософії». У ній йдеться саме про
унікальну особистість кожної людини, про те, що кожен
із нас не просто бездушне тіло, а комплекс неповторних
якостей характеру. Автор намагається розібратися, ким
все-ж-таки є людина, використовуючи для цього декілька
рівнів: лінгвістичний, практичний, етичний.
«Особистість – індивідуальність особливого роду.
Але через причини, пов’язані із статусом самоіндиві-

дуалізованої особистості (особистості як «я»), які ще
проясняться в подальшому, в особистості нас цікавить її
своєрідність. А завдяки закладеним в цих операторах
можливостям індивідуалізації ми можемо виділяти саме
одну, окрему особистість, відрізняючи її від всіх інших.
Це частина того, що ми називаємо ідентифікацією.
Ідентифікувати особу як індивіда означає зробити перший, елементарний і самий абстрактний крок у філософському дискурсі про людину» [4]. Я вважаю, що для
лікаря будь-якої професії надзвичайно важливим є розуміти всю глибину кожної людської особистості для того,
щоб успішно підходити до лікування захворювань.
Ще одна надзвичайно слушна думка, яку, мені здається,
слід популяризувати та про яку варто нагадувати людям,
що була згадана в роботі П. Рікера: «Стався до людського початку в собі та в іншому не тільки як до засобу,
але як до самодостатньої цінності». «Я підкреслюю, що,
на мою думку, не бажання, а ґвалтування примушує нас
надавати моралі характер боргу, чи буде це у формі
заборони: «Не вбий», – або у формі позитивного наказу:
Того, на кого направлена твоя дія, вважай таким же, як
ти сам» [4].
Як справедливо зазначає А. Лоуен в своїх роботах,
людина здатна знайти цілісність подолавши страждання,
а для цього їй потрібно пізнати Бога, знайти згоду та
розуміння із самим собою, найближчим оточенням і
природою, одним словом, вийти за межі свого природного існування, таким чином, стати людиною в філософському, метафізичному сенсі. І тоді сучасна людина розвине
в собі можливість тілесного залучення в навколишній
світ. Адже в повній мірі осягнути, відчути гармонію
життя людина здатна повністю його тілесністю, а не
тільки духом. Чим раніше ми усвідомлюємо, що людина
істота й духовна, й тілесна, та мислить світ не тільки
мізками, але й всім тілом, тим краще ми почнемо розуміти нашу навколишню дійсність і медицину зокрема.
Висновки: Отже, розглядаючи дані аспекти в контексті
медицини, ми не повинні зводити проблеми людини, її
хвороби лише тільки до набору симптомів, проблеми
хронічного м’язового напруження, внутрішніх конфліктів,
хвилювань, ми повинні використовувати цілісний, індивідуальний, особистісний підхід до кожного пацієнта, до
кожної людини, яка страждає від якоїсь проблеми в
даний момент. І саме завдяки тілесно-орієнтовному
підходу, що запропонував А. Лоуен, ми здатні врятувати
не одне життя, а тисячі, допомогти іншій людині повернутися до гармонії душі та тіла.
В сучасних умовах для всіх нас залишається надзвичайно актуальним відродження морального. Ми не
повинні допустити тотальну кризу соціального і, тим
паче, його кінець. Справді людське існування та людські
стосунки завжди базуються та будуть базуватися на
високих моральних сенсах буття. Про це книга та психоаналітична теорія А. Лоуена.
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A. LOUEN’S TRANSCENDENT PSYCHOTHERAPY
(METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE PHILOSOPHY OF MEDICINE)
Modern philosophy presents itself as a powerful critical paradigm, in which man and the analysis of the social crisis come
first by talking about postmodernist and poststructuralist methodology. The main object and object is physicality, as the
materialization of knowledge about man. That is why in modern conditions of formation of an interdisciplinary, intellectual
project, the philosophy of medicine is veryimportant. The integration of philosophical and medical discourse provides an
answer to the complex social challenges posed by the aggressive, spiritual, stressful behavioral standards of today, leading to
a change in health and life expectancy. The harmony of body and soul gives a holistic perception and knowledge of man, which
is why a large number of natural scientists and physicians turn to philosophy to answer complex questions about human
nature. Therefore, the appeal to the works of A. Lowen, his body-oriented methodology makes it possible to understand the
essence of human and help to improve psychophysiological state in the conditions of total social rhythm and overstrain of the
present.
Key words: Postmodernist and poststructuralist methodology, physicality, materialization, philosophical and medical
discourse, state of health, harmony of body and soul, human nature, body-oriented methodology, psychophysiological state,
total social rhythm, overstretch of the present.
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ПРОБЛЕМА СТРЕСОГЕНЕЗУ ПРАВОВОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ
УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ В КОНТЕКСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО
ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
В статті подано трактування стресогенезу як чинника формування настанов правової ментальності
українського етносу в державотворчому дискурсі. Обгрунтовано тезу про пришвидшення процесу
формування правових стереотипів українців в останні століття. Також подається авторське визначення
категорії «стресогенез правової ментальності» та перераховані основні його чинники. Автор звернув
увагу і на той факт, що чинники стресогенезу одночасно є й історичними викликами для соціальної
спільноти, тому не лише зумовлюють ментальні трансформації в її членів, але і мають наслідком
активізацію їх державотворчої активності. Зроблено висновок про неперсистентний характер
українського етносу та наявність у нього значного потенціалу для розвитку.
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Постановка проблеми. Український етнос пройшов складний та тернистий шлях до становлення власної
національної держави. Здобуття незалежності в 1991 році лише актуалізувало питання формування власної
ідентичності вітчизняним соціумом, що тисячоліттями
формувався на межі Європи та Азії, цивілізаційних
Заходу та Сходу. Проблема дослідження української
ментальності, зокрема правової, а також чинників її
формування особливо гостро постала в кінці 2013 – на
початку 2014 років, у контексті трагічних подій на майдані
Незалежності в Києві та початку військового конфлікту
на сході держави. З огляду на це важливим є вивчення
подій та процесів національної історії як чинників формування політико-правових настанов українців у державотворчому дискурсі.
Мета роботи. В даній статті автор має на меті проаналізувати процес формування політико-правових
настанов українського етносу та розкрити суть і значення
ментального стресогенезу як чинника їх трансформації.
Виклад основного матеріалу. Загально відомо, що
українська правова ментальність є досить складним та
суперечливим феноменом, який в історичній ретроспективі
часто ставав основною причиною бездержавності вітчизняного етносу, його пригнобленого становища і навіть
нищення. Саме тому необхідно з’ясувати, які саме чинники
зумовлюють формування правових автоматизмів українців.
Наприклад, з точки зору Р. Додонова, для того, щоб ментальність змінилась, необхідні настільки сильні подразники, що їх вплив може не витримати стійкість існуючої
етносистеми. Він вважає, що зі зміною менталітету змінюється і сам етнос, але якість таких змін складається
з кількісних накопичень мікроанаомалій у процесі адаптацій людей до зовнішніх умов. Посилаючись на розвідки Л. Гумільова, вчений стверджує, що між зовнішнім
подразником і появою доступних для спостереження в
історичній ретроспективі психологічних стереотипів членів
етнічної спільноти проходить не менше 150 років [1,
с.143]. Та дослідник, разом з тим, неодноразово згадує

феномен «радянської ментальності», яка, очевидно, не
могла формуватися впродовж такого тривалого часу, а,
отже, стає зрозумілим, що поведінкові автоматизми
(принаймні деякі з них) формуються у значно коротші
хронологічні проміжки.
Щоб обгрунтувати цей висновок, необхідно розглянути
категорію часу у соціально-філософському контексті.
Так, за визначенням вітчизняного дослідника В. Вагуріна,
час – це «впорядкована течія енергії різної густини,
притаманна всім великим формам матерії і така, що
зумовлює різницю швидкості їх еволюції. При цьому
густина енергії часу стрибкоподібно зростає на кожній
швидкій стадії еволюції самоорганізації найбільш складних
форм матерії» [2, с.22-23].
Західний соціолог П. Штомпка слушно зазначав, що
в соціальних змінах час проявляється в двох іпостасях.
Перш за все, він може слугувати свого роду зовнішньою
рамкою для виміру подій та процесів, впорядкування їх
хаотичного потоку таким чином, щоб людина могла
орієнтуватись та координувати соціальні дії. Це, на його
думку, – «кількісний час».
Але вчений виявив і іншу іпостась часу в соціальних
змінах: час пов’язаний із соціальними змінами як внутрішня, іманентна, онтологічна властивість подій та процесів. Це, за твердженням автора, «якісний час», що
визначається природою соціальних процесів. Коли ми
розглядаємо які-небудь соціальні процеси, то, за його
спостереженнями, бачимо, що вони виявляють різні
часові якості [3, с.71-72].
Таким чином, можна виділити астрономічний (звичний для повсякдення індивіда) та соціальний (історичний) час, що сприймається лише великими соціальними
організмами і який є найбільш значимим у контексті
даного дослідження.
Погоджуємося з тезою вітчизняного філософа А. Лоя,
що міра тривалості процесів в історичному часі змінюється з розвитком суспільства і є величиною відносною.
Він зауважує, що «тут не мають сенсу самі по собі такі
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одиниці відліку історичного часу, як рік, століття,
тисячоліття. Одиниці історичного часу співвідносяться
не з абсолютними хронологічними масштабами, а з помітними зсувами та змінами в середовищі соціальних
процесів, тут в якості одиниць відліку фігурують поняття
«формація», «епоха». Тривалість історичного часу виявляється різною для різних формацій, епох, систем,
оскільки хронологічно за один і той час вони проходять
різні шляхи розвитку» [4, с.13-14].
В. Вагурін доречно зауважує, що напруженість та
робота енергії соціального часу напряму залежить від
ступеня ускладнення соціальної матерії – від характеру
суспільного устрою, від рівня розвитку демократії, від
гостроти конкуренції в політичній та економічній
сферах, від культури населення, від створення сприятливих умов творчої праці та інших факторів [2, с.25]. Наприклад, останні події та процеси у вітчизняному соціумі
(революційний виступ 2013–2014 року, анексія Криму та
військові дії на Сході країни, зміна вектору зовнішньополітичного та цивілізаційного руху на європейський,
початок структурних реформ тощо) зумовили прискорення протікання соціального часу і на вітчизняних теренах.
А.М. Лой наголошує, що в переломні моменти людської історії (революції, соціальні катаклізми і т. д.)
спостерігається більш висока «густина» часу в порівнянні
з повсякденням [4, с.20]. Крім того, на його думку,
в процесі росту культурно-історичного досвіду в цілому
від епохи до епохи протікання часу для поколінь людей
«уповільнюється» з точки зору його освоєння, переробки і
накопичення: за один і той самий проміжок календарного часу люди сучасної епохи, особливо в епоху НТР,
«проживають» набагато більше, ніж століттям раніше [4,
с.27]. Згідно з дослідженнями, наведеними В. Вагуріним,
глобального прискорення світового розвитку соціальної
матерії, один мільйон років в палеоліті є еквівалентним
сорока рокам в наш час, тобто прискорення складає 2,5 5
рази [2, с.24].
Таким чином, правові автоматизми українського етносу
формуються протягом певного проміжку соціального
часу під впливом потужних факторів його суспільноісторичного розвитку. Процес творення політико-правової
ментальності українського етносу під впливом подій,
явищ, процесів його суспільно-історичного розвитку, а
також факторів географічного розташування та особливостей навколишнього природного середовища, що надзвичайно болісно сприймаються соціальною спільнотою
і, як наслідок, зумовлюють трансформації в змісті її
настанов, визначимо як ментальний стресогенез. У ХХХХІ століттях, внаслідок прискорення процесу протікання соціально-історичного часу, спостерігається й активізація стресогенезу.
Відслідковування стресогенезу вітчизняної правової
ментальності та деформацій, які він спричинив, має і
значне практичне значення, зокрема дозволяє прогнозувати наслідки тих чи інших соціальних процесів чи
проведення реформ в державотворчому дискурсі.
Джерела стресогенезу українського етносу поділяють
на екзогенні і ендогенні. До екзогенних джерел українські
етнопсихологи та дослідники ментальності О. Донченко
та Ю. Романенко відносять, наприклад, безперервні навали
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різноманітних за походженням агресорів (татарських,
польських, російських, німецьких) та всілякі спроби
акультурації ними українства [5, с.209]. До ендогенних
чинників, на їх думку, можна зарахувати різноманітні
міграційні процеси, що породили маргінальність та зраду
українськими керманичами свого народу [5, с.210-211].
Основними чинниками ментального стресогенезу є
«межове» становище українців, яке зумовлене географічним розташуванням їх етнічних земель на кордоні
між Сходом та Заходом, Північчю та Півднем, Європою
та Азією; відсутність упродовж кількох століть власної
національної держави, розділення українських земель
разом із їх населенням між різними державами; тривале
перебування українського селянства у стані особистої
несвободи (кріпацтва); перебування українських земель
та населення у складі СРСР; проведення на території
України масштабних військових дій, особливо в ході
Другої світової війни; аварія на Чорнобильській АЕС;
значне стресове навантаження на колективне несвідоме
окремих категорій громадян мав розпад СРСР, наслідки
якого ми відчули в контексті подій Революції Гідності та
збройного протистояння в Донецькій та Луганській
областях. Наведений в статті їх перелік не є вичерпним і
може бути доповнений.
Надзвичайно важливим наслідком вказаних подій та
процесів, які ми визначили в якості чинників стресогенезу
вітчизняної правової ментальності, стало формування в
української нації (принаймні її частини) комплексу «невідомщеної жертви», що потенційно є потужним фактором
підриву віри в справедливість і правосуддя. Адже, на
відміну від фашизму, комунізм не постав перед міжнародним судом і його злочини не були офіційно викриті.
При цьому, нідерландський етнопсихолог та філософ
Даарен ван Кампенхаут слушно заперечує досить поширене твердження про те, що жертви можуть очиститись
через свої страждання, навіть стати святими через них,
як це скажімо, нерідко тлумачиться в християнській
догматиці. На думку вченого, «реальність інша: жертви
не виникають з того, жертвою чого вони стали, наповнені світлом – пробачаючі та мудрі. Навпаки, вони виходять зі своєї ситуації глибоко травмованими, дисоційованими та розщепленими. І в такому стані вони з легкістю
самі можуть стати агресорами великих чи малих масштабів, будучи навіть не в змозі усвідомити це чи задуматись про це» [6, с.211].
Виходячи з цього, варто зазначити, що українському
етносу необхідно уникати прагнення до «історичної
справедливості», яка проявляється в ряді неправомірних
дій, прикладом яких можемо вважати стихійну «декомунізацію» в 2014-му та наступних роках, що призвела,
зокрема до самочинного повалення монументів радянської доби. Надзвичайно важливим є й утримання від
будь-яких спроб «повернення» колишніх етнічних територій всупереч нормам вітчизняного та міжнародного
права, до чого закликають окремі політичні сили країни.
Зразком таких деструктивних дій та їх наслідків є події
2014 року в АР Крим за участю Російської Федерації,
коли під гаслом «збирання споконвічних російських
земель» в угоду політичній кон’юнктурі, підкріпленій
архаїчними імперськими амбіціями минулих епох, була
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анексована частина території України, у результаті чого
виникли негативні наслідки для самого агресора у вигляді санкцій та міжнародної ізоляції.
Водночас, варто зазначити і те, що вказані нами
суспільно-історичні процеси та явища є не лише чинниками стресогенезу вітчизняної політико-правової
ментальності, але й потужними викликами, на які український етнос просто змушений був давати не менш
потужну відповідь. Англійський філософ А. Тойнбі вважав,
що виклик спонукає до зростання. На його думку, «відповіддю на виклик суспільство вирішує поставлене перед
ним завдання, чим переводить себе в більш високий і
більш досконалий, з точки зору ускладнення структури,
стан… Відсутність викликів означає відсутність стимулів
для росту й розвитку. Традиційна думка, згідно з якою
комфортні кліматичні та географічні умови, безумовно,
сприяють суспільному розвитку, виявляється хибною.
Навпаки, історичні принципи демонструють, що занадто
гарні умови, як правило, зумовлюють повернення до
природи, до припинення усякого зростання» [7, с.99-100].
Очевидно, це і стало однією з причин того, що
український етнос, ареал проживання якого завжди був
надзвичайно сприятливим, хронічно зазнавав невдачі в
своїх державотворчих намаганнях, що і зумовило творення ідеологічного міфу про його «природну бездержавність», що пізніше був використаний царською та
радянською пропагандою. І лише соціальні катаклізми у
вигляді революцій та національно-визвольних воєн
давали змогу, хоча й на короткий час, створити державницькі структури. Так було в роки національновизвольної війни під проводом Б. Хмельницького (створення козацької держави Гетьманщини), визвольних
змагань 1917–1922 років (створення УНР, ЗУНР, Гуляйпільської республіки тощо) та боротьби українських
націоналістичних збройних формувань в роки Другої
світової війни (створення Поліської Січі тощо).
Якщо проаналізувати наведені нами вище чинники
стресогенезу вітчизняної правової ментальності, то можна
помітити, що кожен з них став не лише причиною деформації тих чи інших правових автоматизмів, але і
сприяв піднесенню етносу на новий етап розвитку,
зокрема і в державотворчому дискурсі. Наприклад, межове
становище українських земель на кордоні між Сходом і
Заходом сприяло не лише інтенсивному економічному
та культурному обміну між двома цивілізаціями, що
відбувався на цій території, але і зумовило появу
козацького прошарку, зусиллями якого була створена
перша власне українська держава Гетьманщина; період
боротьби проти кріпацтва створив умови для активного
розвитку народної та елітарної культури, дав українцям
видатних митців та поборників національної ідеї та
ідеалів справедливості, свободи, рівності (І. Котляревського, М. Гоголя, Т. Шевченка, П. Куліша, П. Мирного,
І. Франка, М. Костомарова тощо); війни та революції
першої половини ХХ століття відродили, хоч і не на
довго, українську державу на політичній карті світу;
аварія на ЧАЕС стала каталізатором розпаду СРСР та
появи незалежної України тощо.
Важливе значення для розвитку етносу, зокрема і
його стресогенезу, має поняття пасіонарності. За визначенням етнолога та філософа Л. Гумільова, пасіонар-

ність – не просто «погані нахили», а важлива спадкова
ознака, що викликає до життя нові комбінації етнічних
субстратів, перетворюючи їх в нові суперетнічні системи.
Тобто, він вважає, що пасіонарність – не біологічна
ознака, а початковий поштовх, що порушує інерцію
спокою, – це поява покоління, що включає певну
кількість пасіонарних індивідів. На його думку, вони
самим фактом свого існування порушують звичні
обставини, вони просто не здатні жити щоденними
турботами, без захоплюючої їх мети. Необхідність
опиратися оточенню, за висновком автора, примушує їх
об’єднуватись і діяти злагоджено; так виникає первісна
консорція, що швидко набуває тих чи інших соціальних
форм, зумовлених рівнем суспільного розвитку даної
епохи… [8, с.281].
Узагалі Л. Гумільов поділяє представників всіх
етносів на три категорії: 1) пасіонарії – активні борці,
завойовники, революціонери, які змінюють світ навколо
себе; 2) індивіди з нульовою пасіонарністю – основна
маса людей, що ніяк себе не виявила в етногенезі;
3) субпасіонарії – мандрівні солдати-найманці, які не
змінювали і не зберігали світ, вони жили за його рахунок [9, с.121-122].
В процесі етногенезу та державотворення ключове
значення має саме перший із цих прошарків. До числа
українських пасіонаріїв різних епох умовно можна віднести козаків, активних учасників антипольських, антиросійських та антикріпосницьких повстань, борців за
відновлення української держави в 1917–1922 роках,
вояків УПА, дисидентів, афганців, ліквідаторів аварії на
ЧАЕС, активних учасників Євромайдану та добровольчих
батальйонів у 2014 році тощо. Саме цей прошарок виступає формотворчим чинником становлення нової якості
українського етносу (далеко не завжди конструктивного
у пропонованих новаціях), яка, однак, поступово засвоюється широким загалом співвітчизників, орієнтованих
на засвоєння духовних здобутків пасіонаріїв.
Інколи поведінкові автоматизми етносу змінюються
від покоління до покоління. Л. Гумільов вважав, що це
вказує на те, що етнос розвивається, а етногенез не згас.
Інколи ж вони стабільні, тому що нове покоління
відтворює життєвий цикл попереднього. Такі етносоціальні утворення, на думку вченого, можна назвати персистентами, тобто такими, що пережили себе… [8, с.93].
Значна кількість чинників стресогенезу (чи, вживаючи
термінологію А. Тойнбі, викликів), забезпечує не лише
трансформацію вітчизняної ментальності, зокрема і правової, але і змушує націю до розвитку, вдосконалення,
активного пристосування до навколишньої дійсності.
Саме тому український етнос не може вважатись персистентним.
Висновки. Подолання ментальних стереотипів, що
склалися під впливом негативного історичного досвіду
українського етносу можливе лише в умовах збереження
національної держави, яка, на сьогодні, постала перед
реальною загрозою не лише з боку зовнішнього агресора,
але і внутрішніх контрпродуктивних процесів у вітчизняному соціумі, обумовлених значною мірою деструктивним впливом тієї ж вітчизняної правової ментальності.
Лише цілеспрямоване формування позитивних світоглядних настанов у сфері праворозуміння дасть змогу
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перебороти «примар минулого» та успішно завершити
процес націє- та державотворення.
Однак, безпосереднім наслідком впливу чинників
стресогенезу на вітчизняну правову ментальність стало
формування таких деструктивних у державотворчому
дискурсі настанов, як правоий нігілізм та анархізм, заперечення авторитету державної та комунальної власності,
абсентеїзм та непотизм, корупція та розкрадання, громадоцентризм тощо.
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The article deals with the interpretation of stressogenesis as a factor in shaping the legal mentality of the Ukrainian ethnic
group in the state-making discourse. The thesis about accelerating the process of formation of legal stereotypes of Ukrainians
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL CONDITIONS
OF SAVING PROFESSIONAL HEALTH
OF MEDICAL INDUSTRY PROFESSIONALS
The article deals with the socio-psychological analysis of the problem of preserving the professional
health of specialists in the medical field. It is shown that the formation of social and psychological
competence of medical professionals is a condition for preserving their occupational health, its content and
structure are determined. Ascertaining study of the level of formation of components of social and
psychological competence of specialists in the medical field. It is shown that social and psychological
competence, as a necessary component of professionalism of a specialist of medical profile, depends on the
orientation of her personality, the level of motivation to obtain professional knowledge and skills at the
required level, as well as the need for communication, which determines the expediency of applying certain
educational measures for its development and improve. The selection of tools and the development of a
program of molding influence were carried out taking into account the specification on the specialty, age and
gender characteristics, features of the process of social and psychological adaptation. In accordance with the
isolated complications in the development of social and psychological competence, as well as taking into
account the possibility of their transition to critical forms of conflict, psychological mechanisms are provided
to overcome the blocking effects of negative experiences of internal conflict, expanding personal capacity for
self-transformation and potential transformation.
Key words: social and psychological competence, components and components of social and
psychological competence, specialists in the medical field, levels of social and psychological competence.
Formulation of the problem. In the age of high
technology, global computerization and digitized
information, the problem of interpersonal communication is
becoming more and more difficult. A person communicates
through computer networks, Internet technologies,
eliminating the emotional color of the language, the
empathetic attitude towards each other, the non-verbal aspect
of communication. Interpersonal communication is minimized,
losing cultural heritage, personal aspect, morality, values,
ability to communicate effectively and understand each
other, that is, everything that includes the concept of «social
and psychological competence».
The problem of finding out the essence of modern sociopsychological competence, its social functions, peculiarities
of formation has not only important theoretical, but also
extremely important practical significance. Competence of
communication, communication is an indispensable part of a
civilized society. For Ukraine, which is undergoing a radical
transformation of social structures and institutions, the need
for coordinated interaction of all subjects of public life, the
need for mutual understanding, balanced dialogue,
consensus and consent are among the most pressing
problems. This is achieved through communication, which is
based on generally accepted ethical requirements for
communication that are focused on recognizing the
uniqueness and value of each individual. These requirements
are: politeness, correctness, tact, modesty, accuracy,
precaution. All of these concepts are fundamental to good

communication. Professional communication is a process of
interconnection and interaction in which activity,
information and experience are exchanged. Professional
communication differs from communication in the broad
sense in that its process sets goals and specific tasks that
require their decision. And such communication has a
certain level of socio-psychological competence [3;6;9].
The purpose of the article is to conduct a sociopsychological analysis of the problem of maintaining the
professional health of medical professionals.
Presenting main material. The term «socio-psychological competence» is understood and used as an enrichment,
improvement of the intangible life, a high degree of
development of the act of transmission, knowledge about
life, based on easy-to-establish mutual understanding [7;8].
Questions on social and psychological competence,
considered in the research G.N. Artemieva, O.A. Baronenko,
A.V. Bilonozhko,
V.A. Vozchikova,
V.O. GrigorievaGolubeva, Yu. Emelyanova, S.V. Znamenskaya, O.M. Korniaki, O.V. Kravchenko, A.A. Pozdnyakova, T.O. Listen and
others. Some researchers define socio-psychological
competence as the level of interpersonal experience, that is,
the learning of interacting with others that an individual
needs in order to be able to function successfully in a
relevant society within the limits of their abilities and social
status. This view is taken by Yu.V. Yemelyanov, who traces
the dependence of social and psychologicalcompetence on
the individual abilities of the individual, on his s ocial
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mobility. The researcher notes that communicative competence
is influenced by changes that take place in society, and
therefore it cannot be a ready-made characteristic of the
individual. The scientist argues that socio-psychological
competence is a “conglomerate of knowledge, language and
non-linguistic and communication skills acquired by a
person in the course of natural socialization, education and
upbringing. It is a complex personality characteristic that
includes psychological knowledge, communicative abilities,
abilities and skills, as well as some personality traits
(temperament, character, emotional states) manifested in
communication with people” [3].
Considering socio-psychological competence as a specific
way of organizing communication, S.V. Znamenskaya notes
that it is characterized by the presence of a communicative
ideal, a system of communicative rules and rules, the attitude
to the interlocutor as a value, knowledge of his individual
features, his own communicative abilities and ability to
communicate. situation. The author considers sociopsychological competence as a system of internal resources
necessary for building effective communication in a certain
range of situations of interpersonal interaction.
Exploring the social and psychological competence of
the individual, O.V. Kravchenko understands it as a complex
of formed knowledge and skills in the realm of interpersonal
communication, which are manifested in relation to people,
in the ability to control and regulate their speech behavior,
competently argue their position, help verbal and non-verbal
communication [5].
Socio-psychological competence is considered as a set of
skills that provide friendly interaction of people with each
other, effective solution to various communication problems,
is an important means of education and as a result of
personal development [2;5;7;8].
Under the social-psychological competence of a person is
understood the system of knowledge, norms, values and
behaviors adopted in the society in which he lives, and
organically, naturally and easily implements them both in
business and in emotional communication [1;4;10].
They emphasize that mastering a language will make a
person not only educated but also cultured, not to teach
thoughts but to think, not with ready knowledge and their
application, but with creativity. The main way of mastering a
language, according to this statement, can be reflected in the
formula: competence through language and language through
culture, that is, the acquisition of facts of competence in the
process of using language as a means of communication and
mastery of language as a means of communication on the
basis of mastering the facts of competence.
Researchers identify such general components of social
and psychological competence as: cognitive, activity,
emotional, or – motivational, cognitive, activity, emotional.
In this case, researchers have a different understanding of the
meaningful content of components of social and
psychological competence. In particular, the cognitive
component of socio-psychological competence includes
knowledge of the rules of social behavior acquired in the
process of interpersonal communication [7;8].
Considering the problem of interpersonal communication
of specialists, it should be noted that the value of
communication is huge and continues to grow. It is well
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known that a radical change of mass communication and
information has led to the fact that modern experts know the
world quite differently than the generation of their parents.
First, their knowledge is not limited to the space in which
they live, and secondly, they are not only aware of the
realities that teachers would like to know. In this way,
interpersonal communication is minimized and barriers to
communication may arise in the future. During
communication, manners, customs, style of behavior are
conveyed, cohesion and solidarity are revealed, which
distinguish group and collective activity. Finally,
communication is an essential factor in the complex process
of their social determination, a stimulus to personal
development. This is a very effective way of knowing. The
exchange of information in such communication is
characterized by a high level of understanding, low
redundancy of information, saving time [8;9].
The future specialist will acquire any knowledge in the
process of interpersonal interaction, coordinating their
actions and correlating their goals and their achievements. In
the structure of interpersonal interaction there are three
interdependent components: communicative, interactive and
perceptual [3;4]. This is especially true of a physician whose
professional competence determines the competence of
communication.
The modern medical worker acts as a person who is a
bearer of a certain competence, he is characterized by certain
temperament, character, abilities, extraverted-introvertedness,
features of the intellectual-cognitive sphere (feeling,
perception, memory, attention, thinking, imagination, etc.) it
assimilates knowledge, acquires the skills needed for the
chosen profession. We are faced with a personality with its
ideals, life guidelines, values, which has certain moral
qualities, ethical norms and principles, a certain level of
orientation, which are not always sufficient for communication
and professional activity, to achieve success in it.
In this regard, we determine the structure of social and
psychological competence of a specialist medical profile. It
contains the following components: personal, components of
which are individual personality traits (temperament,
character, abilities, intellectual-cognitive sphere, extravertedintrovertedness, etc.) and its vital qualities (ideals, attitudes,
values, moral qualities, ethical norms); motivational, which
is formed by the need-motivational component (needs for
cognition and self-cognition, in evaluation of other people,
in communication, in self-affirmation, self-improvement,
self-expression; motivation for success and avoidance of
failures; personality’s focus on self, on communicative
contact, on affair) and the emotional-volitional component
(self-control, self-control, emotional stability, emotional
competence (competence of expression of emotions), ability
to avoid conflict and effectively overcome it); operating,
which includes the social-psychological component (empathy,
perception of self and others, the ability to be needed,
reflexivity, awareness of the social role and behavior
consistent with this role) and the individual-communicative
component (interconnectivity, understanding and support;
contact, feedback, linguistic competence, competence in
thinking and speaking, speaking activity; communicative
knowledge, skills and abilities). These components
complement each other and affect the quality of social and
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psychological competence of the individual. In order to be
successful in the professional field, socio-psychological
competence must be inherent in the specialist as a
humanitarian profile, in particular, in the medical field as a
leading component of his or her activity.
Diagnosis of emotional barriers in communication
showed the presence of two equal groups of health care
workers with low emotional barriers in communication and
professionals experiencing difficulties in communication,
with high values of the scale of emotional barriers.
In addition to the general level of emotional barriers in
communication, the V.V. Boyko test contains types of
emotional barriers, which makes it possible to analyze in
more detail the difficulties in communication encountered by
physicians. Thus, the main problem in the communication of
medical professionals is the untimely or inappropriate
expression of emotions, which prevents contact in
communication. However, the ability to take their emotions
under control, the ability to flexibly respond emotionally is
not lost. Alienation in communication is also not a problem
for medical professionals and is weak. Particularly
noteworthy is the very low prevalence of negative emotions,
in most cases they are positive. The overall emotional
intelligence remains stable
Most physicians have high scores on an integrated selfrating scale. Average results are observed in 30% of persons
with low self-esteem. Thus, in general, medical professionals
can be characterized as having a positive attitude to
themselves.
A characteristic feature of the sample of medical
professionals is the absence of cases of low perceptualinteractive competence. However, it should be noted that the
lack of dynamics of this property indicates that there is no
influence of any factors, including training in the profession,
on communication competence, which is a negative
indicator, since communicative-interactive competence is an
important professional property of physicians. The NonVerbal Competence Scale shows the degree of expression of
the ability to establish relationships and to feel the context of
communication. The high results obtained in the sample of
physicians indicate that the problems and feelings of others
are excessive.
Empathy is one of the main properties of medical
professionals. Empathy involves the interplay and
interpenetration of feelings in communication. At low rates
of interaction in the process of interaction, empathy in
medical professionals is high, while maintaining the ability
to perceive emotions while in an alienated position.
Socio-psychological competence in the sample is
developed at an average level (tendency to low 28%,
tendency to high 21%), low indicators on communicative
competence make 8%, high – only 15%. Thus, social and
psychological competence is the most important component
of the professional development of a physician.
The selection of tools and the development of a program
of molding influence were carried out taking into account
the specification on the specialty, age and gender
characteristics, features of the process of social and
psychological adaptation. In accordance with the isolated
complications in the development of social and
psychological competence, as well as taking into account the

possibility of their transition to critical forms of conflict,
psychological mechanisms are provided to overcome the
blocking effects of negative experiences of internal conflict,
expanding personal capacity for self-transformation and
potential transformation. Thus, the optimization of the
internal resources of positive self-presupposition implied the
intensification of the specialists in the medical field with a
focus on self-discovery, the formation of a sense of inner
self-confidence, self-confidence by analyzing the strengths
and weaknesses of one’s self, mastering the psychotechnical
techniques of creating a positive image of Ya.
Priority in the development of social and psychological
competence was the formation of skills of social and
psychological self-presentation, constructive communication.
On the basis of observations and analysis of changes that
occurred during the implementation of the program of
influence, the following trends were revealed: the knowledge
and knowledge about the psychological peculiarities of
communication and its complications were expanded and
systematized, their conflict potential, the psychological
mechanisms of self-cognition, positive self-concept,
supplemented and systematized the means of effective
emotional self-regulation and constructive communication.
Observations and conversations suggest that active
communication and group discussions of one’s own
experiences, typical problem situations as a whole
contributed to the reduction of conflicting experiences on
virtually the entire spectrum of problems and complications
closely related to the weakness of the inner self: markedly
decreased self-esteem; there was an intensification of the
communicative exchange.
Conclusions. The socio-psychological analysis of the
problem of preserving the professional health of medical
professionals is carried out. It is shown that the formation of
social and psychological competence of medical
professionals is a condition for preserving their occupational
health, its content and structure are determined. Ascertaining
study of the level of formation of components of social and
psychological competence of specialists in the medical field.
It is shown that social and psychological competence, as a
necessary component of professionalism of a specialist of
medical profile depends on the orientation of her personality,
the level of motivation to obtain professional knowledge and
skills at the required level, as well as the need for
communication, which determines the expediency of
applying certain educational measures for its development
and improvement.
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здобувач кафедри практичної психології та соціальної роботи
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля,
n.e.zavadska@gmail.com
Україна, м. Сєвєродонецьк
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО
ЗДОРОВ’Я ФАХІВЦІВ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ
В статті здійснено соціально-психологічний аналіз проблеми збереження професійного здоровʼя фахівців медичної
галузі. Показано, що формування соціально-психологічної компетентності фахівців медичної галузі виступає умовою
збереження їх професійного здоровʼя, визначено її зміст і структуру. Проведено констатувальне дослідження рівня
сформованості складових соціально-психологічної компетентності фахівців медичної галузі. Показано, що соціальнопсихологічна компетентність, як необхідна складова професіоналізму фахівця медичного профілю, залежить від
спрямованості її особистості, рівня вмотивованості отримання професійних знань та вмінь на потрібному рівні, а
також потреби в спілкуванні, що зумовлює доцільність застосування певних освітніх заходів для її розвитку й
вдосконалення. Добір засобів і розробка програми формувального впливу проводилися з урахуванням специфікації за
фахом, вікових та гендерних особливостей, особливостей процесу соціально-психологічної адаптації. Відповідно до
виокремлених ускладнень в розвитку соціально-психологічної компетентності, а також з урахуванням можливості їх
переходу у критичні форми конфліктності, виокремлено психологічні механізми, що забезпечують подолання
блокуючих ефектів негативних переживань внутрішньої конфліктності, розширення особистісних можливостей
щодо трансформації в потенціал саморозвитку та продуктивної самореалізації.
Ключові слова: соціально-психологічна компетентність, складові й компоненти соціально-психологічної
компетентності, фахівці медичної галузі, рівні сформованості соціально-психологічної компетентності.
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ПОНЯТТЯ ТА СУТЬ ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОБОРУ
КЕРІВНИКІВ ОРГАНІВ І ПІДРОЗДІЛІВ МВС УКРАЇНИ
В статті обґрунтовано важливість та необхідність якісного професійно-психологічного добору
керівників органів і підрозділів МВС України. Розмежовано поняття професійно-психологічного добору та
відбору кандидатів на керівні посади. Визначено специфіку основних методів добору майбутніх управлінців.
Запропоновано деталізувати вимоги до кандидатів на керівні посади в органи і підрозділи МВС України.
Ключові слова: відбір, оцінка, професійно-психологічний добір, керівник, МВС України.
Постановка проблеми. Відповідно до Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на
період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 15 листопада 2017 року, № 1023-р,
розвиток кадрового потенціалу передбачає формування
стабільного та високопрофесійного кадрового складу органів системи МВС, який здатний належно реагувати на
виклики та загрози у визначених сферах. Тому, особливо
в період реформування правоохоронної системи України,
як ніколи стає актуальним пошук інструментів добору
персоналу системи МВС України.
Фактично підбір персоналу, постановка та ведення
кадрового діловодства були й залишаються провідними
напрямками роботи будь-якої системи, організації, підприємства, особливо це стосується комплектування керівних посад, на які покладається функція управління.
Загальновизнано, що успіх будь-якого підприємства залежить від її очільника, керівника. Кожен здатен бути
керівником, але не кожен здатен ним стати. Не всі люди
можуть однаковою мірою добре виконувати ту саму
роботу. Обіймати керівну посаду не завжди означає бути
справжнім керівником. Тому, кандидатів на виконання
певної діяльності необхідно вдумливо добирати.
Ціль представленої роботи – розкрити професійнопсихологічні аспекти добору кандидатів на посади керівників органів і підрозділів МВС України.
Виклад основного матеріалу. Оцінка якостей і проблем, пов’язаних з добором керівників, є одним із найбільш складних аспектів управлінської діяльності органів і
підрозділів МВС України. І хоча вивченню особливостей
добору кандидатів на посади керівників органів і підрозділів МВС України присвячені ґрунтовні роботи
Д. Адександрова, В. Адросюка, О. Бандурки, В. Барка,
О. Євдокімової, О. Землянської, Л. Казміренко, З. Кісіль,
І. Клименка, Я. Кондратьєва, В. Криволапчука, О. Кудерміної, Л. Мороз, Ю. Ірхіна, В. Сокуренка, О. Цільмак,
Д. Швеця, Г. Юхновця, О. Ярмиша та інші, окреслена
проблематика потребує подальшого її дослідження.
Найперше звернемося до основоположного поняття.
Варто констатувати, що в науковій літературі знаходимо
синонімічне використання понять «добір» та «відбір».
Дана позиція є помилковою, оскільки професійний добір
персоналу є процесом оцінки професійних якостей кола

претендентів, визначення придатності кожного з них для
виконання посадових обов’язків [3, с.102], а професійний
відбір, у свою чергу, – це система профдіагностичного
обстеження особи, спрямована на визначення ступеня її
придатності до окремих видів професійної діяльності
згідно з нормативними вимогами [3, с.152].
Відбір кандидатів, як ретельний аналіз анкет, проведення співбесід, тестування, оцінка кандидатів, робота
центру оцінювання, пропозиція про найом, отримання
рекомендацій; підготовка трудового договору, є лише
однією з трьох стадій добору, поряд з визначенням вимог
(підготовка посадових інструкцій та перелік вимог до
кандидатів, прийняття рішення про умови зайнятості) та
залученням кандидатів (огляд і оцінка внутрішніх і зовнішніх джерел залучення кандидатів, розміщення оголошень про набір, звернення до агентств і консультантів) [1, с.341].
В академічному тлумачному словнику української
мови знаходимо чергове підтвердження: відбір або дія за
значенням відбирати – брати, вибирати, виділяючи із загальної маси за певною ознакою [7, Т.1, с.555], а добір
або дія за значенням добирати – вибираючи, знаходити
найбільш відповідне, підбирати [7, Т.2, с.318]. Таким
чином, професійний відбір передує професійно-психологічному добору. Саме за допомогою добору, ми, з відібраних кандидатів на посади керівників органів і підрозділів МВС України, обираємо найкращого управлінця та
менеджера.
Говорячи про добір кандидатів на керівні посади
системи МВС України, важливо наголосити, що професійна управлінська діяльність сучасного менеджера є багатоплановою. Вона поєднує діяльність щодо визначення основних цілей очолюваного структурного підрозділу
(це і вплив на підлеглих, і виконання певних функцій як
по відношенню до підлеглих і організації в цілому, так і
до вищих органів) та обов’язково передбачає контроль
за дотриманням норм чинного законодавства [8, с.250].
Керівник системи МВС України має виробляти стратегію управління, консолідувати зусилля своїх підлеглих
на розв’язання важливих завдань, використовуючи при
цьому свою владу. Керівник є водночас суб’єктом як
внутрішньо організаційних, так і зовнішніх управлінських
відносин. Він повинен не тільки організувати роботу

Scientific Journal Virtus, December # 39, 2019
всіх структурних підрозділів, а й забезпечити його діяльність загалом. Об’єктами впливу керівника є матеріальні
та фінансові засоби, трудовий колектив. Керівник репрезентує очолюваний ним орган і здійснює його представництво в зовнішніх відносинах. Таким чином, до основних
управлінських функцій, які має здійснювати керівник
органів і підрозділів МВС України, належать: організація,
координація, планування діяльності, прийняття управлінських рішень і впровадження їх у життя, контроль за
їх виконанням та персональна відповідальність за організацію діяльності органу (підрозділу). Реальний вплив
керівника на діяльність органу (підрозділу) ґрунтується
не тільки на його офіційних повноваженнях, а й на особистому авторитеті, тобто має два складники: формального
керівника та неформального лідера [9, с.62]. Тому, добір
керівника має мати, окрім професійного, ще й психологічний характер.
Професійно-психологічний добір менеджерів правоохоронної системи передбачає прогностичну оцінку взаємної узгодженості людини і професії, через відповідність
особистості майбутнього керівника його потенційній
професійній управлінській діяльності; та обумовлює
забезпечення ефективності системи МВС України високо
професійними кандидатами на керівні посади.
На підставі аналізу літератури з кадрового менеджменту, варто виділити найбільш дієві методи професійно-психологічного добору кандидатів на посади керівників органів і підрозділів МВС України [4; 5; 6]:
– метод біографічних даних – вивчення біографії кандидата під кутом прогностичних можливостей виконання
управлінських функцій та придатності кваліфікаційним
вимогам посади;
– кваліфікаційна розмова – одержання інформації за
допомогою словесної комунікації, співбесіди, дозволяє
спрогнозувати майбутні показники діяльності та порівняти
з іншими кандидатами;
– тестування за допомогою валідного діагностичного
інструментарію щодо виявлення рівня розвитку інтелектуальних здатностей, професійної придатності, особистих
якостей;
– профіль професії або професіограма, що являють
собою перелік та опис загальних і спеціальних знань,
вмінь та навичок, необхідних для виконання професійної
управлінської діяльності;
– метод «assessment centre», як залучення професіоналів-експертів у сполученні із комплексним використанням тестів, дискусій, аналізу ситуацій, імітаційні і
ділових ігор, розв’язання комплексних ситуаційних
завдань;
– методика вияву поведінкової реакції «STAR», за
якої кандидат на посаду вирішує ситуаційні завдання з
управління;
– кадровий аутсорсинг або надання повноважень
організації добору сторонній організації, яка має відповідні дозволи та програми;
– кваліфікаційні карти та карти компетенції, тобто
портрети або профілі успішних керівників;
– поліграф як метод одержання необхідної орієнтувальної інформації та визначення особливостей добро-
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чесності кандидата, однак застосування цього методу не
визначено законодавством України.
Важливо відмітити, що в Національній поліції України
набули свого розповсюдження Поліцейські комісії, які
регулюється Законом України «Про Національну поліцію»
та Порядком діяльності поліцейських комісій, затвердженим Наказом МВС України № 1631. І хоча вони не
функціонують у напрямку призначення осіб на керівні
посади, досвід їх роботи, в подальшому, може бути
успішно використаний і для добору кандидатів на керівні
посади до органів і підрозділів МВС України.
Відзначимо, що представлені методи не вичерпують
усієї палітри можливих варіантів оцінки кандидатів на
керівні посади. В цілому вибір методів залежить від
органів і підрозділів МВС України, які потребують нового
менеджера, та специфіки майбутньої професійної управлінської діяльності. Разом з тим існує необхідність комплексного використання методів професійно-психологічного добору, оскільки жоден метод окремо не дасть
повної та вичерпної інформації про відповідність кандидата бажаній посаді.
Враховуючи те, що ефективності добору кандидатів
на керівні посади сприяють: зв’язок між процесом добору
та загальним контекстом програм, які реалізуються в
системі управління персоналом; врахування факторів,
які впливають на працівника (організаційна культура,
психологічний клімат в колективі, оточення); вибір методів; дотримання відповідності обраного методу необхідній фаховій категорії кандидата; врахування рівня
витрат на застосування обраного методу; врахування
вимог трудового законодавства; забезпечення справедливого підходу до претендентів на посаду [2, с.364], варто
зауважити на необхідності деталізації вимог до кандидатів на керівні посади. Чим чіткіше сформульований та
розроблений профіль вимог до кандидата, тим легше
здійснити якісний професійно-психологічний добір.
До прикладу, нині існує «Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик основних посад
працівників Міністерства внутрішніх справ України»
затверджений наказом МВС України від 24 березня 2006
року № 301. Однак, враховуючи, що реформування правоохоронної системи розпочалося в 2014 році, зазначений довідник вже застарілий та потребує доопрацювання,
що і обумовлює перспективи наших подальших досліджень.
Висновки. Дієвість професійно-психологічного добору
керівників до органів і підрозділів МВС України повинна
враховувати психологічні особливості особистості кандидатів, специфіку їх майбутньої професійної управлінської діяльності, трудовий потенціал та вимоги чинного
законодавства. Успіх обрання компетентного керівника
залежить від конкретизації вимог до кандидата та вірно
підібраних методів професійно-психологічного добору.
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СИСТЕМНИЙ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПРОЕКТ
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ
ПРОЦЕСУ СТАНОВЛЕННЯ ОБДАРОВАНОЇ
ОСОБИСТОСТІ
В статті розкрито методологічні та змістовно-процесуальні засади системного програмноцільового проекту соціально-психологічного супроводу процесу становлення обдарованої особистості,
побудованого на принципах системно-інтегрованого підходу, та спрямованого на становлення
мотиваційної складової механізму психічної регуляції навчальної й професійної діяльності обдарованої
особистості і заснованого на засадах створення розвивального соціокультурного середовища, зокрема в
різних типах освітніх установ.
Доведено, що системний програмно-цільовий проект соціально-психологічного супроводу процесу
становлення обдарованої особистості, побудований з урахуванням її онто- та соціогенезу, є дієвим
засобом розвитку всіх складових обдарованості (когнітивних, особистісних, соціально-психологічних).
Проект інтегрує структуру, зміст, науково-методичне обгрунтування та технологічне забезпечення
даного процесу в умовах розвивального соціокультурного середовища.
Результати впровадження системного програмно-цільового проекту показали свою ефективність
щодо статистично значущих змін у рівні розвитку обдарованих неповнолітніх у пізнавальній сфері (за
показниками здатності до аналізу, логіки, індукції); індивідуально-особистісних характеристик (за
показниками пізнавальної мотивації, волі у досягненні поставленої мети, комунікативності,
самостійності, допитливості, широти кругозору, рефлексивності, критичності); діяльнісноперетворювальній сфері (у трансформації мовних одиниць, конструюванні мовних одиниць і їх
комбінуванні більш високого рівня з одиниць нижчих рівнів; вербалізації; імпровізації).
Системний програмно-цільовий проект довів свою дієвість у напрямку підвищення показників
самоактуалізації, творчої мотивації, творчої спрямованості, рефлексивності, здатності до
комбінування, дивергентного мислення, свободи асоціацій, саморозуміння, саморегуляції, гнучкості у
спілкуванні у середньому і пізньому онто- та соціогенезі.
Ключові слова: особистість, обдарованість, становлення обдарованості, соціально-психологічний
супровід, сучасний соціум.

Постановка проблеми. Аналіз стану проблеми обдарованості у психології засвідчує, що
у розумінні і тлумаченні цього феномену між
дослідниками (Б. Ананьєв, Л. Виготський, В. Дружинін,
Г. Костюк, В. Крутецький, О. Лазурський, Н. Лейтес,
О. Матюшкін, В. Моляко, К. Платонов, С. Рубінштейн,
І. Сікорський, Б. Теплов, В. Шадріков, В. Штерн та ін.)
існують певні теоретичні розбіжності. Так, під
обдарованістю розуміють природну передумову здібностей; сукупність внутрішніх умов для досягнення видатних
результатів у діяльності; загальні здібності; високий
рівень розвитку здібностей та їх інтеграцію; творчі
можливості людини; потенційний талант тощо. Показано,
що зазначене розмаїття поглядів зумовлене складністю і
багатоаспектністю досліджуваного феномену, а також
використанням для його розкриття таких дефініцій, як
«здібності», «талант», «геніальність», «творчість» [1-4].
Стержневим моментом, який об’єднує вищевказані теоретичні позиції, є підхід до обдарованості як до процесу
цілісного розвитку особистості, що дозволяє реалізувати
її потенціал (Н. Карпенко).
Мета статті – розкрити особливості системного програмно-цільового проекту соціально-психологічного
супроводу процесу становлення обдарованої особистості.

Виклад основного матеріалу. Запропонований системний програмно-цільовий проект соціально-психологічного супроводу процесу становлення обдарованої
особистості передбачав таку сукупність дій: визначити
логіку становлення обдарованої особистості в онто- та
соціогенезі; виявити етапи роботи, що відображають
таку логіку; сформулювати провідні цільові установки,
які визначають завдання експериментальної роботи на
кожному її етапі; включити в зміст освітнього процесу
різні аспекти творчої діяльності, сформувати на їх основі
міцні і гнучкі навички вирішення різноманітних творчих
завдань; розробити систему творчих завдань, поетапно
ускладнюваних і охоплюючих різні сфери життєдіяльності особистості; розкрити систему контрольнооцінювальних методик, що дозволяють з високим
ступенем достовірності визначити рівень обдарованості
особистості; скоординувати дії всіх суб’єктів, які
активно взаємодіють в умовах розвивального соціокультурного середовища в напрямку становлення
обдарованої особистості. Зокрема, організація роботи з
батьками щодо створення у сім’ях розвивального
середовища
передбачала
проведення
семінарів
«Обдарована дитина у сім’ї», спільні заходи з дітьми
«Інтелектуальний марафон», щотижневі консультації з
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фахівцями; розроблення рекомендацій для батьків по
роботі з обдарованими дітьми.
Показано, що системоутворюючим компонентом у
процесі навчання обдарованих неповнолітніх та молоді
виступає системно-інтегрований підхід, який забезпечує
цілісність освітнього процесу, діагностичне цілепокладання, свободу вибору форм, методів, засобів навчання,
його індивідуальний темп. У запропонованому системному програмно-цільовому проекті були задіяні стратегії,
які спираються на зміну кількісних параметрів змісту
освіти: стратегії прискорення та інтенсифікації, а також
стратегії навчання, які спираються на якісні зміни у
змісті освіти: стратегії індивідуалізації; навчання мисленню; соціальної компетенції; дослідницького навчання;
проблематизації. Елементами індивідуальних і групових
стратегій навчання обдарованих досліджуваних зазначеного періоду онто- та соціогенезу виступали цілі,
цінності, зміст, форм навчання на певному його етапі.
Стратегії навчання поширювалися на навчальну, позанавчальну та дозвіллєву сфери життєдіяльності обдарованих неповнолітніх та молоді.
Провідні завдання розвитку обдарованої особистості
у зрілому та похилому віці полягали у необхідності
підтримки внутрішньої інтегрованості, соціальних зв’язків,
укріпленні почуття власної гідності, структуруванні і
передачі досвіду. Зокрема, прояви обдарованості у пізньому онто- та соціогенезі спиралися на критерії мудрості,
як володіння багатим і процедурним знанням життєвих
питань, відносність цінностей життя, життєвий досвід і
потребу вироблення цілісного погляду на своє життя, що
спонукає здатність до узагальнення багатоаспектного та
розгорнутого досвіду. Мета розвитку обдарованої особистості у зрілому та похилому віці вбачалася в оптимальному сполученні здібності до творчості з рефлексивним інтелектом, у стабілізації власного Я, складанні
позитивного життєвого сценарію на частину життя, яка
залишилася.
Розкрито специфіку підготовки і перепідготовки фахівців, зокрема майбутніх і практикуючих психологів, до
створення розвивального соціокультурного середовища,
як умови становлення обдарованої особистості. Впровадження системи підготовки і перепідготовки фахівців
в межах запропонованого системного програмно-цільового
проекту здійснювалося на основі формування моральнопсихологічної готовності до творчості, що виражається у
цільовій установці на індивідуально-особистісний підхід,
стратегію співробітництва і співтворчості; організацію
діяльнісного спілкування; діалогічність взаємодії, створення оптимальних умов для обміну інтелектуальними,
моральними, емоційними, творчим цінностями; переважання емпатії у міжособистісних відносинах; спрямованість на підтримку індивідуального розвитку і саморозвитку обдарованої особистості; надання необхідного
простору для прийняття самостійних рішень, свободи
вибору змісту й способів діяльності.
Формами роботи для фахівців, які працюють з обдарованими неповнолітніми та молоддю в напрямку
побудови для них індивідуальних і групових стратегій
навчання на основі системно-інтегрованого підходу слу-

гували: проведення інформаційно-методичних семінарів,
методичних об’єднань, майстер-класів («Ознаки та прояви
обдарованості», «Організація навчального процесу для
обдарованих», «Розвиток обдарованості засобами навчальної та позанавчальної роботи», «Розвиток творчого і
креативного мислення», «Технології творчості», «Інформаційні технології для обдарованої і потенційно обдарованої молоді» та ін.), а також соціально-психологічні
тренінги, індивідуальні та групові консультації по роботі
з обдарованими тощо.
Результати повторної діагностики на формувальному
етапі дослідження засвідчили значні зміни рівня
розвитку обдарованих неповнолітніх у пізнавальній
сфері за показниками здатності до аналізу (ЕГ1емп=5,43;
ЕГ2емп=8,12; при p≤0,05), логіки (ЕГ1емп=6,71;
ЕГ2емп=7,89; при p≤0,05), індукції (ЕГ1емп=6,58;
ЕГ2емп=10,14; при p≤0,05). Позитивна динаміка розвитку творчих здібностей обдарованих неповнолітніх
відображена також у показниках швидкості (ЕГ1емп=6,86;
ЕГ2емп=8,94; при p≤0,05), оригінальності (ЕГ1емп=5,32;
ЕГ2емп=7,65; при p≤0,05), розробленості (ЕГ1емп=5,28;
ЕГ2емп=7,32; при p≤0,05).
Позитивна динаміка зафіксована й у розвитку індивідуально-особистісних характеристик цих респондентів: зросла мотивація (ЕГ1емп=6,12; ЕГ2емп=7,48;
при p≤0,05), воля у досягненні поставленої мети
(ЕГ1емп=6,31; ЕГ2емп=8,54; при p≤0,05), комунікативність (ЕГ1емп=5,69; ЕГ2емп=6,84; при p≤0,05),
самостійність (ЕГ1емп=5,30, ЕГ2емп=7,12; при p≤0,05),
допитливість (ЕГ1емп=5,72, ЕГ2емп=7,17; при p≤0,05),
широта кругозору (ЕГ1емп=6,14, ЕГ2емп=7,21; при
p≤0,05), рефлексивність (ЕГ1емп=7,32, ЕГ2емп=8,15;
при p≤0,05), критичність (ЕГ1емп=7,46, ЕГ2емп=8,59;
при p≤0,05).
Визначено значні зміни у діяльнісно-перетворювальній сфері обдарованих неповнолітніх: у трансформації
мовних одиниць (ЕГ1емп=8,71; ЕГ2емп=10,06; при
p≤0,05), конструюванні мовних одиниць і їх комбінуванні більш високого рівня з одиниць нижчих рівнів
(ЕГ1емп=5,33; ЕГ2емп=7,51; при p≤0,05); вербалізації
(ЕГ1емп=6,12; ЕГ2емп=7,34; при p≤0,05); імпровізації
(ЕГ1емп=7,03; ЕГ2емп=9,11; при p≤0,05).
В результаті проведеної експериментальної роботи
були зафіксовані позитивні зміни мотиваційно-діяльнісних, самооцінюючих і особистісних характеристик неповнолітніх експериментальної групи, які були відсутні у
респондентів контрольній групі.
Реалізація програми засвідчила з одного боку позитивні зміни у параметрах обдарованості молоді, а з іншого –
самоактуалізації особистості, гармонізації системи ставлень і самооцінок, а також підвищення рефлексивності,
що корегує її систему цінностей. У респондентів експериментальної групи відбулися значущі зміни за всіма
показниками креативності – найбільші за шкалами дивергентного мислення (з 35,2±3,2 балів до 46,8±2,3 балів,
t=4,30; при р≤0,05 та творчої спрямованості (з 26,0±1,5
балів до 31,5±1,4 балів, t=4,39; при р≤0,05), менші – за
шкалою винахідливості (з 17,9±1,3 балів до 23,7±2,2
балів, t=1,95; при р≤0,05). Водночас у контрольній групі
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значущого зростання показників не відбулося.
Експериментальний етап дослідження показав, що
відбулося підвищення ефективності навчальної діяльності обдарованої молоді експериментальної групи у
порівнянні з контрольною групою, де подібні зміни були
менш значні за якістю і зайняли значно більший проміжок часу.
Встановлено, що значущо зросли показники у респондентів експериментальної групи за шкалами рефлексивності, самооцінки, самоставлення. Найбільшу кількість
статистично значущих кореляційних зв’язків віднайдено
між показниками рефлексії та всіма показниками розвитку
творчих рис особистості: креативна мотивація та креативна спрямованість (r=0,43 при р≤0,01), свобода асоціацій
(r=0,47 при р≤0,01), дивергентне мислення (r=0,49
р≤0,001), винахідливість (r=0,52 при р≤0,001). Найбільш
значущим є кореляційний зв’язок між показниками
рефлексії та показником здібності до комбінування
(r=0,69 при р≤0,001). Коефіцієнт кореляції між показниками рефлексії та показниками самооцінки на кінець
експерименту: r=0,86, при р≤0,001, між показниками
саморегуляції й самооцінки: r=0,75, при р≤0,001, між
показниками саморегуляції й показниками рефлексії:
r=0,82, при р≤0,001. У контрольній групі за більшістю
показників не було діагностовано значущих змін досліджуваних параметрів. Отже, рефлексивність є одним з
провідних особистісних чинників розвитку обдарованої
особистості.
Констатовано, що у респондентів з експериментальної
та контрольної груп відбулася значна перебудова усієї
системи цінностей загалом, та її складових – ієрархічних
систем термінальних цінностей у кожній життєвій сфері,
зокрема. Провідними цінностями респондентів експериментальної групи стали креативність, високий рівень
матеріального забезпечення, саморозвиток та досягнення, а
провідними сферами життя – навчання й освіта та професійне життя (р≤0,01), й у респондентів контрольної
групи: провідними цінностями стали: високий рівень
матеріального забезпечення, збереження індивідуальності,
власний престиж та провідними сферами життя – професійне життя та навчання й освіта відповідно (р≤0,05).
Змін зазнали параметри самоактуалізації респондентів
зрілого віку: орієнтації у часі (ЕГ1емп=6,46; ЕГ2емп=9,13;
при p≤0,05), цінностей (ЕГ1емп=5,87; ЕГ2емп=6,31; при
p≤0,05), потреби у пізнанні (ЕГ1емп=7,58; ЕГ2емп=9,74;
при p≤0,05), креативності (ЕГ1емп=7,81; ЕГ2емп=9,86;
при p≤0,05), саморозуміння (ЕГ1емп=7,48; ЕГ2емп=8,64;
при p≤0,05), гнучкості у спілкуванні (ЕГ1емп=6,29;
ЕГ2емп=7,44; при p≤0,05). У контрольній групі суттєвих
змін у параметрах самоактуалізації не відбулося.
В експериментальний групі осіб похилого віку позитивно змінилися такі параметри самоставлення, як самовпевненість (ЕГ1емп=5,52; ЕГ2емп=7,41; при p≤0,05),
самоцінність (ЕГ1емп=5,40; ЕГ2емп=7,89; при p≤0,05),
самокерування (ЕГ1емп=6,32; ЕГ2емп=7,71; при p≤0,05).
Значно знизилися показники внутрішньої конфліктності
(ЕГ1емп=6,29, ЕГ2емп=5,17; при p≤0,05). Відбулося підвищення однорідності вибірки за зазначеними шкалами.
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Отже, ефективність впровадження системного програмно-цільового проекту соціально-психологічного супроводу процесу становлення обдарованої особистості на
різних етапах її онто- та соціогенезу є експериментально
доведеною, а запропонований проект може бути рекомендований до практичного застосування.
Висновки. Визначено провідні складові ефективної
реалізації програмно-цільового проекту соціально-психологічного супроводу процесу становлення обдарованої
особистості в умовах сучасного соціуму. Показано, що
для успішності процесу становлення і розвитку обдарованої особистості мають бути створені відповідні умови і
враховано впливові соціально-психологічні чинники:
надання всебічної допомоги особистості у виявленні
домінуючих здібностей та їх розвитку; урахування спадкових даних, які є передумовою становлення здібностей;
створення соціокультурного середовища щодо розвитку
відповідних здібностей; розробка соціально-психологічного та методичного супроводу обдарованої особистості, індивідуальних програм її навчання і розвитку;
організація цілеспрямованого виховного впливу на становлення обдарованості за умови єдності соціальнопсихологічних та психолого-педагогічних впливів;
включення особистості до різноманітних видів діяльності
з метою набуття досвіду їх виконання та стимулювання
активності, що сприятиме дієвому розвитку її потенційних
можливостей; формування відповідної системи цінностей,
що відображається у становленні реалістичної Я-концепції, внутрішньої мотивації, яка зумовлюється ціннісними змістами індивідуальної свідомості, автономністю,
самодостатністю, незалежністю від ситуативних чинників,
спрямованістю у майбутнє; створення системи стимулювання та заохочення обдарованої особистості.
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SYSTEM SOFTWARE-DESTINATION PROJECT OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL
SUPPORT OF THE PROCESS OF ESTABLISHMENT OF THE GIFTED PERSON
The article reveals the methodological and substantive-procedural foundations of the system program-purpose project of
social-psychological support of the process of becoming a gifted person, built on the principles of a system-integrated
approach, and aimed at the formation of the motivational component of the mechanism of mental regulation of educational
and professional activities creation of developmental socio-cultural environment, in particular in different types of educational
institutions.
It is proved that the system program-purpose project of social-psychological support of the process of becoming a gifted
person, constructed taking into account its ont- and sociogenesis, is an effective means of development of all components of
giftedness (cognitive, personal, social-psychological). The project integrates structure, content, scientific and methodological
substantiation and technological support of this process in the conditions of developing socio-cultural environment.
The results of implementation of the system program-targeted project have shown their effectiveness with respect to
statistically significant changes in the level of development of gifted minors in the cognitive field (in terms of ability to analyze,
logic, induction); individual and personal characteristics (by indicators of cognitive motivation, will to achieve the goal,
communicative, independent, inquisitiveness, breadth of horizons, reflexivity, criticality); activity-transformative sphere (in
transformation of linguistic units, construction of linguistic units and their combination of higher level with units of lower
levels; verbalization; improvisation).
The system program-targeted project proved its effectiveness in the direction of increasing the indicators of selfactualization, creative motivation, creative orientation, reflexivity, ability to combine, divergent thinking, freedom of
association, self-understanding, self-regulation, flexibility in communication in medium and late.
Key words: personality, giftedness, giftedness formation, social and psychological support, modern society.
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PSYCHOPROPHYLACTICS OF EMOTIONAL DISORDERS
OF THE ADULT PERSONALITY
The article deals with the empirical analysis of the problems of psychoprophylaxis of emotional disorders
of the adult personality. It is shown that the performed psychoprophylaxis should be based on the personalitydifferentiated approach and complex application of humanistic oriented methods and aimed at increasing the
psychological stability of the individual to the influence of negative individual-typological and environmental
factors, taking into account the level and type of manifestations. The main tasks of the program of
psychoprophylaxis of emotional disorders in adulthood consisted in the formation of constructive motivation
of the individual (positive values; orientation to fulfill social requirements and self-preservation); integration
of individual experience; improving self-regulation; increasing stress resistance and expanding adaptive
resources; enhancing social connections and positive social experiences.
The criteria for the effectiveness of psychoprophylactic work were: the desire of the researchers to
understand their problems and personal resources; formation of positive self-esteem; openness to conflictfree interaction with others; readiness for change; ability to increase responsibility independently and so on
The proposed measures of psychoprophylaxis contributed to the valuable reorientation of the subjects in the
constructive direction; the formation of mechanisms of socially positive goal setting, the development of the
ability to self-analysis, reflection and self-knowledge; emotional self-regulation, responsibility, a significant
decrease in aggression.
Key words: personality, adulthood, emotional disorders, psychoprophylaxis, psychocorrection.

Formulation of the problem. The age of maturity
is characterized by the stability of mental activity of
a person, the acquisition of integrity and, most importantly,
maturity. Under the maturity of the individual understand the
awareness of their place among other people, selfidentification, acceptance and internalization of social norms
responsibility for their own actions. The main thing in
adulthood is professional activity, which in the elderly and
old age is inferior to the values of existence and human
values [1; 2].
Mental aging is the process of age-related changes in
higher mental functions that characterizes the final period of
human life. Mental aging is essentially the content of life
itself in old age, with its new forms of attitude toward
oneself and one’s surroundings. Mental decline is natural
and obligatory in old age as well as natural and obligatory
are age-related reduction of forces, limitation of physical
possibilities. The primary signs of mental decline are a
general decrease in mental energy, a decrease in vitality and
mental tone. Clinical manifestations of mental decline as a
symptom or syndrome of aging are expressed in narrowing
the range of interests, passivity, change in strength and
mobility of mental processes with qualitative immutability
of the processes themselves [3; 4; 5]. The main thing that
characterizes aging is the decrease in mental activity, which
is expressed in the narrowing of the volume of perception, in
the difficulties of focusing, slowing down psychomotor
reactions.
The purpose of the article is to reveal the features of
psychoprophylaxis of emotional disorders in adulthood.
Presenting main material. At adulthood, the main
psychological problem is identity, self-expression, and

acceptance of self (that is, objectification of personality).
More often, the identification of mature age is based on
identification in the field of professional activity,
achievements and status, and work activity is a condition and
form of expression of maturity. Four types of identification
are described in the profession (K. Abulkhanov-Slavsk):
Type I – identification occurs through the choice of a
profession that is as close as possible to the characteristics of
the individual (for example, if a person is at risk, then the
profession associated with work in difficult conditions, lifethreatening is chosen).
Type II – identification with the profession, which gives
the opportunity to promote the personality of the official
steps and steps of skill.
III type of identification, in which the movement in the
profession is carried out through the deployment,
development and improvement of the qualities and abilities
of the individual. If at the time of choosing the profession of
ability were in a potential state, then the profession
actualizes them and thus opens the prospect of personal
development.
IV type of identification, for which the coincidence with
the profession is due not only to their existing abilities, but
also to the creative activity of the individual as a whole.
Disagreement in the field of professional identity, which
includes dissatisfaction with career success, authority,
material well-being, is only one of the major disagreements
that is more important for a man than for a woman. The
second such area is family life, in which the crisis is capable
of causing dissatisfaction with family status, choosing a
partner and friends, relationships with loved ones, family
well-being, etc. The third sphere in which the process of
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reconciling the ideal and reality is – is the sphere of personal
growth, which includes self-actualization – self-actualization.
A middle-aged man is inclined to analyze the inquiry of
himself for the society, a measure of disclosure in the process
of life of his potential capabilities and abilities [6; 7].
In the transition to the elderly and older people gradually
resign themselves to the role and position that they reached
in the process of life. It aims at a worthy end of life, focuses
on one’s own health and human values (for example,
justice). Although aging is an inevitable biological fact,
however, the cultural environment in which it occurs affects
it. There is evidence that, first of all, older people with a
healthy mind are more involved in the communication
process than the mentally ill; second, older women have
more social roles on average, have more friends than men,
and are more likely to complain about loneliness and lack of
social contact.
These include some self-centeredness, slowness in
making decisions that lead to serious changes in life, and
particular mistrust. Retirement is considered to be the
dividing line between the age of active action, health and
vigor and the period of old age, when activity is replaced by
passivity, life becomes a struggle for health, interests
become narrower [8].
In mental and psychological terms, the main problem of
old age is loneliness and, as a result, the loss of necessary
and desirable contacts, the lack of protection against the
environment, which seems to be elderly, only a threat to
their well-being and health. From the typical psychological
or psychopathological phenomena of the elderly and elderly,
it is possible to note increased anxiety, suspicion and
distrust, fear of being deceived. From personal qualities
there is a decrease with age such qualities as ambition,
vanity and vanity (pride), while reducing the sociability and
love for people. If you compare the manifestations of
emotional experiences of the elderly and young people, with
age there is a significant decrease in the experiences in the
form of anguish and sadness with increasing anxiety,
irritability, gloom, fear. The emergence of affective
disorders is facilitated by the emergence of role ambiguity
and social identity.
There are several basic life positions of the elderly
(K. Vysnevskaya-Roshkovskaya):
– constructive position. People with such an orientation
have been calm and happy all their lives. They are positive
about life, able to come to terms with approaching death,
active, and willing to help others. From old age tragedies do
not, seek entertainment and contact with people;
– the dependent position is characteristic of the elderly,
who have not fully trusted themselves throughout their lives,
have been weak-willed, passive. As they grow older, they
seek even more effort for help, recognition, without
receiving which, they feel unhappy;
– a protective position is formed in people with high
mechanisms of resistance. They do not want to get closer to
people, do not want to receive help from anyone, they keep
themselves closed, shielding themselves from people, hiding
their own feelings. Old age is perceived by them with
indignation and hatred;
– a position of hostility to the world. These are angry
elderly people, inclined to blame the environment and

society for all the failures they have experienced in life.
Such people are suspicious, aggressive, do not believe in
anyone, do not want to depend on someone, feel
immediately to old age, try to hold on to work;
– the attitude of hostility to oneself and one’s life is
expressed in passivity, disappearance of interests and
initiative. Such people are prone to low spirits and fatalism,
feeling lonely and unnecessary. They consider their life
unsuccessful, treat death painlessly, as getting rid of
existence.
The differentiated psychoprophylaxis program and the
content of the classes are the author’s development, and the
exercises and training games were designed both
independently and through the use of already existing
achievements (I. Vachkov, I. Dubrovina, L. Zhuravskaya,
S. Kuzikova, D. Lubovsky, V. Pahalyan, L. Podlipna,
A. Holmogorov, N. Yavorskaya), modified by us according
to the subject of the study.
The basic principles of building a psychoprophylaxis
program were the principles of unity of diagnostics and
correction, systematic, integrative, dynamic, differentiated
forecasting, active principle of correction [1;6]. The program
included, in particular, developments in Gestalt Therapy,
Autotraining, Psychodrama (Sociodoram), Artotherapy,
Cognitive-Behavioral and Emotional-Rational Psychotherapy [2;
3;5;6].
Taking into account the typology of manifestation of
affective disorders of the subjects, the use of psychocorrective measures, the maximum efficiency of which is
specific to certain groups of personality traits, was promoted.
Effective were lessons on visualization, self-disclosure,
analysis of problem situations, psychotechnical exercises,
exercises from the arsenal of emotional-rational and gestalt
therapy, which allowed for correction of demonstrative,
indirect and verbal aggression, contradictions in resolving
conflict situations, evaluations. Effective were cognitivebehavioral psychotherapy, training the development of
sensitivity with the elements of art therapy, relaxation, which
contributed to a significant reduction in conflict, excessive
stability of affect, impulsivity, self-esteem motivation
approval, sphere, increase the level of self-control. Group
discussions, role-playing games, socio-training, autotraining,
psychodrama (socio-drama) were also effective, which
contributed to the increase of stress resistance, correction of
disturbances in the establishment of interpersonal contacts,
reduction of eccentricity, anxiety, astheno-neurotic and
cytotoxic.
In general, the effectiveness of the program of
psychoprophylaxis of emotional disorders of the individual
in the period of maturity is proved by the increase of the
level of sophistication of a positive ideal image, with which
correlate their own motives and behavior and positive
tendencies in the distribution of types of their representative
identification; emotional stability, regulating function of
self-esteem, respect for the feelings and feelings of others,
along with the reduction of conflict, self-centeredness,
position of self-justification.
Conclusions. On the basis of empirical analysis, the
tasks of psychoprophylaxis of emotional disorders of the
adult personality are revealed. It is shown that the performed
psychoprophylaxis should be based on the personality-
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differentiated approach and complex application of
humanistic oriented methods and aimed at increasing the
psychological stability of the individual to the influence of
negative individual-typological and environmental factors,
taking into account the level and type of manifestations. The
main tasks of the program of psychoprophylaxis of
emotional disorders in adulthood consisted in the formation
of constructive motivation of the individual (positive values;
orientation to fulfill social requirements and selfpreservation); integration of individual experience;
improving self-regulation; increasing stress resistance and
expanding adaptive resources; enhancing social connections
and positive social experiences.
The criteria for the effectiveness of psychoprophylactic
work were: the desire of the researchers to understand their
problems and personal resources; formation of positive selfesteem; openness to conflict-free interaction with others;
readiness for change; ability to increase responsibility
independently and so on.
The proposed measures of psychoprophylaxis contributed
to the valuable reorientation of the subjects in the constructive
direction; the formation of mechanisms of socially positive
goal setting, the development of the ability to self-analysis,
reflection and self-knowledge; emotional self-regulation,
responsibility, a significant decrease in aggression.
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ПСИХОПРОФІЛАКТИКА ЕМОЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ У ОСІБ ЗРІЛОГО ВІКУ
У статті на основі емпіричного аналізу розкриті завдання психопрофілактики емоційних розладів особистості
зрілого віку. Показано, що здійснювана психопрофілактика має бути заснована на особистісно-диференційованому
підході та комплексному застосуванні гуманістично орієнтованих методик і спрямована на підвищення психологічної
стійкості особистості до впливу негативних індивідуально-типологічних й середовищних чинників із урахуванням
рівня та типу прояву емоційних порушень. Основні завдання програми психопрофілактики емоційних розладів в
зрілому віці полягали у формуванні конструктивної мотивації особистості (позитивних цінностей; орієнтації на
виконання соціальних вимог та самозбереження); інтеграції індивідуального досвіду; удосконаленні саморегуляції;
підвищенні стресостійкості та розширенні адаптивних ресурсів; розширенні соціальних зв’язків і позитивного
соціального досвіду.
Критеріями ефективності психопрофілактичної роботи вважалися: бажання досліджуваних усвідомити свої
проблеми і особистісні ресурси; формування позитивного самоставлення; відкритість до безконфліктної взаємодії з
оточуючими; готовність до змін; здатність самостійно підвищення відповідальності тощо. Запропоновані заходи
психопрофілактики сприяли ціннісній переорієнтації досліджуваних у конструктивному напрямку; формуванню
механізмів соціально-позитивного цілепокладання, розвитку здатності до самоаналізу, рефлексії й самопізнання;
емоційній саморегуляції, відповідальності, значному зниженню агресивності.
Ключові слова: особистість, зрілий вік, емоційні порушення, психопрофілактика, психокорекція.
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MANAGEMENT OF LLM PROGRAMMES
IN INTERNATIONAL DISPUTE RESOLUTIONAND
ARBITRATION: THE EXPERIENCE OF ENGLAND
In the article the author states that international arbitration is the private way that businesses, companies,
governments or individuals use to solve disputes with foreign parties. Many progressive foreign schools of law
initiate Master degree programmes (LLM) in International Dispute Resolution and Arbitration. Theirbasictarget is to
studyand compare laws, rules and practice of international Dispute Resolution and Arbitration, providing students
with knowledge and skills necessary to future lawyers who will arbitrate disputes at the international level. Thus,
LLM programmes in International Dispute Resolution and Arbitration are designed for lawyers and non-lawyers
who are interested in the origins, causes of public and private international conflicts and disputes, as well as in
measures which help prevent, manage, and resolve them. The author analyzes personal data of people who have
been appointed to occupy the positions of the leaders/directors of the LLM programme/course in International
Dispute Resolution and Arbitration of the law schools of the world leading universities. Certain regularities in their
records are traced: excellent education, practical experience in dispute resolution and arbitration, knowledge of
foreign languages, teaching practice, close cooperation with governmental and non-governmental entities, research
involvement and engagement. These characteristics favour academic and professional achievements of current and
potential students of LLM programmes in International Dispute Resolution and Arbitration.
Key words: professional training, Master degree programmes (LLM), law schools, directors, International
Dispute Resolution, Arbitration.
Introduction. International arbitration is the private
way used by businesses, companies, governments or
individuals to solve disputes with foreign parties. Many
foreign schools of law initiate the opening of Master’s
(LLM) programmes in international arbitration. Their main
objective is to study and compare laws, rules and practice of
international arbitration, providing students with knowledge
and skills necessary to future lawyers who will arbitrate
disputes at the international level.
The goal of the research is to characterize the staff that
manage and coordinate Master Degree programmes in
International Dispute Resolution and Arbitration in England.
Presentation of the basic material. Being the final level
of higher professional education, LLM programme can
provide students with in-depth professional (theoretical,
scientific-research, and practical) training, allowing
graduates to become experts who can effectively deal with
arbitration activities in various public and private companies,
state authorities, universities, public associations and other
institutions and organizations.
Management of LLM programmes is a structural
subdivision, the purpose of which is provision and
implementation of organizational, methodological, and
methodical support for educational services realization
within Master programme.
A unique team of professionals in the field of arbitration
with exceptional experience, knowledge of theories and
principles of Alternative Dispute Resolution (ADR) in
general, and theoretical, legal, practical underpinnings of
arbitration in particular, under both party agreement and

rules of court, are able to lead LLM programmes to success.
The Schools of Law of the famous British universities
become the leading world scientific, educational and
methodological centers in the field of arbitration and
relevant spheres due to their excellent directors.
Let us have a closer look on the profiles of famous
personalities who run LLM programmes in International
Dispute Resolutionand Arbitration in UK and contribute to
their prestige.
For example, Professor Loukas Mistelis is a recognized
expert in the area of international dispute resolution and
investment treaty law. He coordinates the LLM
specialization in Comparative and International Dispute
Resolution as the Director of the School of International
Arbitration at the Centre for Commercial Law Studies,
Queen Mary University of London. He started his career in
Queen Mary University of London in 1998 and was
qualified as a professor in 2005. He was also a Visiting
Professor, NYU in London (2006–2012), a Visiting
Professor at Pepperdine University London programme
(2008–2011); a Distinguished Visiting Professor, National
University of Singapore (2013); a Visiting Scholar at
Columbia University Law School (spring semester 2007), a
Visiting Fellow at NYU Law School (2012), a Visiting
Professor at Keio University, Tokyo (2008), LUISS, Rome
(2009) and Catholic University of Portugal, Lisbon (2007,
2009) [4]. Such courses as International Arbitration Law and
Practice II, Investment Treaty Arbitration and Investment
Arbitration:
Substantive
Protection,
International
Commercial Law and International Energy Transactions
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(London); International Investment Dispute Settlement,
Regulation and Infrastructure of International Arbitration
and Applicable Law and Procedures in International
Arbitration (Paris) are taught by him within the LLM
programmes in London and Paris. This outstanding scholar
has received the Diploma by Distance Learning in
International Arbitration, in International Mediation (ADR)
and the Diploma in International Arbitration, which is
accredited by the Chartered Institute of Arbitrators.
Professor Mistelis’ record comprises such positions as:
– the Secretary of the Advisory Council of the Convention
on Contract for the International Sale of Goods (CISG-AC);
– a member of the Academic Committee of the Institute
of Transnational Arbitration;
– an academic member of the Investment Treaty Forum,
British Institute of International and Comparative Law and a
member of the Advisory Board of the EFILA (European
Federation of Investment Law and Arbitration);
– a member of the Academic Committee of AIPN;
– Chair of Academic Committee of the Civil Mediation
Council;
– President of the Court of Cyprus Eurasia Dispute
Resolution & Arbitration Centre (CEDRAC);
– a Fellow of Chartered Institute of Arbitrtors (CIArb) [4].
He has worked as a lawyer in Germany, Greece, the
United Kingdom, providing expert advice in foreign
countries, including Ukraine. He has also consulted several
UK government agencies and international organizations,
such as the United Nations and the European Bank for
Reconstruction and Development. His considerable
experience in arbitration involves various disputes with
parties-representatives of different countries. Subject matters
cover distribution agreements, investment, sales contracts,
aviation, trade, construction, infrastructure, defense
contracts, mining, natural resources, oil and gas transactions.
He was an expert in arbitral proceedings on English and
Greek law. In 2006 Professor Loukas Mistelis was ranked as
one of the “leading lights in international arbitration” among
the top 15 outstanding members, one of the Though Leaders
in International Arbitration, since 2007 he is listed on the
Who’s Who Commercial Arbitration, in 2013 he received
the GAR Award for best lecture on arbitration [4].
His scientific interests are focused on international
commercial arbitration, role of international arbitrators,
investment arbitration, interaction of commercial and
investment arbitration, harmonization and unification of
private law, international sales and trade transactions,
commercial and civil law reform in Central and Eastern
Europe, ADR methods. Loukas Mistelis has a good
command of foreign languages.
Dr Holger Hestermeyer is the leader of the LLM in
International Dispute Resolution (IDR) at King’s College
London. Dr Holger now fulfils also the function of the CoExecutive Vice President of the Society of International
Economic Law. Holger joined King’s College in 2014 but
before this period he had a great work experience in different
organizations such as:
– a Référendaire at the CJEU for Advocate General Cruz
Villalón;
– a junior and senior research fellow at the Max Planck
Institute for Comparative Public and International Law;
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– a co-director of the Red Latinoamericana de
DerechoEconómicoInternacional;
– a Referendar for criminal and civil court judges in
Hamburg;
– a lawyer in the international law firm in Hamburg,
Madrid and Alicante.
His specialty is international law, European Union law
and comparative law. His scientific research was highly
appreciated and awarded an Otto Hahn Medal, an Otto Hahn
Award and the ISUS prize. Holger is a former Fulbright
Fellow and German National Merit Foundation Fellow. He
is fluent in German, Spanish, French and Italian [1]. Holger
was an expert for the German Foreign Office and consulted
Sudan and Lybia on constitution projects. Holger’s interests
are focused on interface of human rights and international
economic law, preliminary reference proceedings under EU
law, federalism in various federal systems. Implementation
of international law in South Africa and Germany was
Holger’s latest research project, done together with the
University of Pretoria and the Max Planck Institute of
Comparative Public and International Law in Heidelberg.
The results of this work were published by Pretoria
University Law Press in 2015. Dr Holger teaches the
following modules: European Law, Public International
Law, World Trade Law, Current Developments in
International Dispute Resolution,
Introduction to
International Dispute Resolution: Mechanisms under
International and European Law, Oral Advocacy in
International
Dispute,
Foundational
Seminars
in
International and EU Law [1].
Ms Joanne Atkinson is a director of LLM programme in
Alternative Dispute Resolution at the School of Law of the
University of Portsmouth. She graduated from the University
of Nottingham with LL.B. degree, completed the LPC at the
College of Law, Chester. In 1999 Ms Joanne Atkinson was
certified as a solicitor and in 2011 she started to work in the
School of Law of the University of Portsmouth on a
permanent basis. She was also an in-house counsel in the
legal department of Zurich Financial Services where she
consulted on a great variety of questions, for instance
contract formation, business strategies, consumer law,
commercial disputes settlement and intellectual property
law. In 2003 she was appointed Company Secretary for
Zurich’s UK general insurance business, comprising some
60 companies [3]. In the University she teaches different
undergraduate and postgraduate courses as contract,
employment law, commercial law and corporate practice and
strategy. As the Director of LLM Programmes she realizes a
number of important duties among them development of the
School of Law’s careers programme, coordination of a
professional mentoring scheme, organization of the annual
Law Fair, regular law clinics and other career events,
invitation of guest speakers. Own practical experience and
networking within legal profession enables Ms Joanne
Atkinson contribute to the development of the School of
Law’s employability services [3].
Martin Green became a director for the MSc
Construction Law & Dispute Resolution at Leeds Beckett
University in 2002. He was initially a Civil Engineer, but
then he initiated the own Building Consultancy where he had
a chance to gain experience in both design of buildings and
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contract administration. Thus his scientific interests are
devoted to construction law, contract law and dispute
resolution in the construction industry – especially
arbitration and adjudication. Martin teaches exclusively on
the MSc Construction Law and Dispute Resolution,
including: law of obligations, construction law, adjudication,
international arbitration, professional research [2]. He does
research on topics relevant to his interests: mediator
impartiality, precedent law, design liability, law of
adjudication. The results of his research are included into the
teaching materials for the MSc Construction Law & Dispute
Resolution [2].
Susan Blake is the course director of the LLM Civil
Litigation and Dispute Resolution at the City Law School.
The programme is aimed at providing a deep and practical
understanding of civil litigation, mediation and arbitration,
underlying advantages and disadvantages of these methods
of dispute resolution. Susan first joined The City Law
School staff (formerly the Inns of Court School of Law) in
1978 [5]. She was always interested in the provision of high
quality legal professional training, as she had experience of
the Course Director for the Bar Vocational Course from
1990–1998, and then Director of Studies, where she worked
out curriculum and organized learning process for all law
professional programmes. Since 2002 Susan has been
Associate Dean at The City Law School. She teaches civil
litigation, civil advocacy, ADR, opinion writing and drafting
on the Bar Professional Training Course. Susan is the author
and a co-author of many scientific works. The most known
manuals are:
– A Practical Approach to Effective Litigation published
by Oxford University Press (2010)
– A Practical Approach to Alternative Dispute Resolution
published by Oxford University Press (2012);

– The Jackson ADR Handbook published by Oxford
University Press (2013).
They are used during the learning process at The City
Law School. Susan is a founder member of the Centre for
the Study of Legal Professional Practice at The City Law
School. Reports on legal professional skills training are
presented at a number of scientific events [5].
Conclusions. Having analyzed personal data of people
who have been appointed to occupy the positions of the
leaders/directors of the LLM programme/course in
International Dispute Resolutionand Arbitration of the
above-mentioned universities, certain regularities in their
records are traced: excellent education, practical experience
in dispute resolution and arbitration, knowledge of foreign
languages, teaching practice, close cooperation with
governmental and non-governmental entities, research
involvement and engagement. These characteristics favour
academic and professional achievements of current and
potential students of LLM programmes in International
Dispute Resolutionand Arbitration.
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УПРАВЛІННЯ МАГІСТЕРСЬКИМИ ПРОГРАМАМИ З ВИРІШЕННЯ
МІЖНАРОДНИХ СПОРІВ ТА АРБІТРАЖУ: ДОСВІД АНГЛІЇ
У статті автор зазначає, що міжнародний арбітраж – це приватний спосіб, який використовують
підприємства, компанії, уряди чи приватні особи для вирішення суперечок з іноземними сторонами. Багато
прогресивних закордонних юридичних шкіл ініціюють магістерські програми з вирішення міжнародних спорів і
арбітражу. Їх основна мета – вивчення та порівняння законів, правил та практики міжнародного вирішення спорів
та арбітражу, надання студентам знань та навичок, необхідних майбутнім юристам, які будуть вирішувати
суперечки на міжнародному рівні. Таким чином, магістерські програми з вирішення міжнародних спорів та
арбітражу розроблені для юристів та неюристів, які цікавляться джерелами, причинами міжнародних державних
та приватних конфліктів та суперечок, а також заходами, які допомагають запобігти, керувати ними та
вирішувати їх. Автор аналізує персональні дані людей, яких призначено обіймати посади керівників / директорів
магістерських програми з вирішення міжнародних спорів та арбітражу в юридичних школах провідних університетів
світу. Простежуються певні закономірності в їхніх анкетних даних: відмінна освіта, практичний досвід у вирішенні
суперечок та арбітражу, знання іноземних мов, викладацька практика, тісна співпраця з урядовими та неурядовими
організаціями, проведення досліджень. Ці характеристики сприяють навчальним та професійним досягненням
нинішніх та потенційних студентів магістерських програм у галузі вирішення міжнародних спорів та арбітражу.
Ключові слова: професійна підготовка, магістерська програма (LLM), юридична школа, директор, вирішення
міжнародних спорів, арбітраж.
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АНАЛІЗ АНГЛОМОВНОГО ПІДРУЧНИКА
«МЕНЕДЖМЕНТ І»
У статті аналізується зміст англомовного підручника як ефективного засобу комунікації
«Менеджмент І» видавництва «Експрес Паблішінг». Особлива увага приділяється відповідності змісту
навчальної книги її меті, доцільності використання вищезазначеного підручника на практичних заняттях у
вищих навчальних закладах. Робиться наголос на найбільш вдалих текстах та вправах, вміщених у
навчальній книзі. Статтю присвячено опису трьох частин, включно з читанням, прослуховуванням і
фокусуванням на мові, говорінні та письмі. Автор намагається вказати на позитивну роль вступу,
підкреслюючи мету курсу для здобувачів вищої освіти й людей, що працюють у галузі економіки зі середнім
й високим рівнем англійської мови. Науковий пошук розглядає використання найбільш поширених тестів:
питально-відповідних вправ, заповнення пробілів/пропусків, співвіднесення/зіставлення, доповнення,
заповнення таблиць, конспектування (складання коротких записів), називання, вікторин/опитувань/
змагань/ігор і т. д. Стаття підкреслює функції підручника, необхідність впровадження в освітній процес
наступних креативних завдань для здобувачів вищої освіти, а саме – розробку портфоліо, роботу в групах,
складання записів, діалогів, організацію дискусій, презентацій, рольових ігор. Вищезгадана стаття
фокусується на наступному розвитку чотирьох компонентів англійської мови – аудіюванні, говорінні,
читанні та письмі й на чотирьох компетенціях – мовній, мовленнєвій, соціально-культурній та
стратегічній.
Ключові слова: англомовний підручник, засіб комунікації, зміст, мета, частини, практичні заняття,
вищий навчальний заклад, тексти та вправи.

Постановка проблеми. Сучасний етап упровадження нових підходів до вивчення іноземної
мови, формування гностичних умінь здобувачів вищої
освіти вимагає від викладачів необхідність оволодіння
навичками роботи не тількі з вітчизняними, але й з
автентичними підручниками, посібниками тощо.
Проте аналіз наукових джерел свідчить, що в Україні
недостатньо висвітлений аналіз закордонних навчальних
джерел інформації, що й спонукає до всебічного аналізу
на науковій базі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню різноманітних аспектів позитивних сторін англомовних підручників були присвячені праці багатьох
науковців. Дослідники Н.В. Андрійчук, Т.О. Бровченко,
Г.П. Буцан, А.С. Гембарук, Т.В. Гора, В.А. Дмитренко,
В.Ф. Дороз, А.К. Корсаков, О.Ю. Кузнецова, К.О. Олександренко, В.Г. Рогожа, А.М. Самойленко, І.А. Ткаля,
С.О. Царьова, Л.О. Чулкова зазначають, що існує нагальна потреба у подальшому висвітленні вищезазначеного
питання.
Англомовні науковці Х. Аллен, Дж. Годуін, У. Кепел,
К. Кеппер, С. Макуін, М. Рейллі, Р. Річі, С. Сіебай,
А. Сілвер, Л. Стратт небезуспішно намагаються всебічно
аналізувати вітчизняні підручники, приділяючи увагу
гносеологічній та акмеологічній точках зору.
Аналіз автентичних англомовних підручників з боку
українських науковців на нашу думку, не дуже розвинутий, тому в нашій статті ми намагаємося об’єктивно й
неупереджено висвітлити позитивні сторони підручника
видавництва «Експрес Паблішінг» «Менеджмент І» за
допомогою якого навчаються здобувачі вищої освіти,
розвиваючи мовні, мовленнєві, соціокультурні та стра-

тегічні компетенції. Ми вважаємо, що таке дослідження
допоможе викладачам англійської мови в їхній подальшій роботі зі здобувачами вищої освіти.
Постановка мети. Виходячи з вищезазначеного, мета
статті – здійснення всебічного аналізу англомовного підручника «Менеждмент І» видавництва «Експес Паблішінг»
як ефективного засобу комунікації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Англомовний підручник «Менеджмент І» видавництва «Експрес
Паблішінг» є результатом колективної спільної праці
низки науковців Великої Британії, серед яких ми відзначимо В. Еванс, Дж. Дулі та Г. Брауна. Вперше надрукована у 2013 році, навчальна книга перевидавалася
шість разів (востаннє у 2019 році) й розрахована на
професійний рівень володіння англійською мовою та
має теоретичне та практичне спрямування. Вона складається з інформації про персонал видавництва, інструкцій,
змісту, трьох частин з глосаріями після кожної частини
та підсумків. Всі без винятку частини англомовного
підручника містять інформацію щодо офісного обладнання, офісних працівників, організації офісної діяльності. Розділи підручника висвітлюють роботу менеджерів,
пов’язану з веденням бізнесу: грошовими операціями,
банківськими рахунками, коливанням курсу валют. Увага
приділяється телефонним розмовам, бізнес листуванню,
бізнес планам, проектам тощо. Автори підручника ретельно підходять до питання висвітлення персоналу
компанії, виокремлюючи розподіл обов’язків. В. Еванс,
Дж. Дулі та Г. Браун пишуть про делегування й мотивацію,
зворотній зв’язок й міжнародних клієнтів у царині менеджменту. Не забувають автори підручника й про висвітлення таких тем як пошук й отримання роботи, найм
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нових працівників, їхне звільнення та причини. Корпоративна драбина (від прибиральника до президента),
розклад, зустрічі, презентації, тайм-менеджмент, перемовини, бізнес подорожі – все це ми знаходимо на шпальтах підручника.
Нами приділяється особлива увага відповідності змісту
навчальної книги її меті, доцільності використання вищезазначеного підручника на практичних заняттях у вищих навчальних закладах. Контент підручника в цьому
аспекті повністю відповідає нормативним положенням,
враховує вікові особливості й попередню підготовку
здобувачів вищої освіти. Загальна характеристика викладу
навчального матеріалу свідчить про науковий підхід
авторів до написання підручника. Головна перевага підручника «Менеджмент І» видавництва «Експрес Паблішінг», його авторів – В. Еванс, Дж. Дулі, Г. Брауна в
спрямованості навчального матеріалу на формування
науково-теоретичного мислення, мотивації навчання,
розширенню світоглядних позицій. Навчальний матеріал
містить корисні інноваційні педагогічні технології, виклад
матеріалу економічного спрямування доречний, скоординований та збалансований. Ми цілком небезпідставно
вважаємо, що заслуговує на увагу оптимальність розподілу
матеріалу відповідно нормам навчального часу. Великим
плюсом є, на наше переконання, відповідність підручника принципам наступності, логічної послідовності; він
органічно поєднується з попередніми виданнями. Якість
та доцільність ілюстративного матеріалу (схеми, таблиці,
малюнки, фотознімки, графіки, символи, календар) допомагають легше засвоїти навчальний матеріал [6]. Для
посилення емоційного впливу навчальних текстів у підручнику авторами використовуються засоби виразності
й образності англійської мови.
Аналізуючи підручник, слід пам’ятати про методичні
аспекти, а саме, про відповідність системи питань, завдань,
вправ вимогам сучасної вищої освіти. Навчальна книга
видавництва «Експрес Паблішінг» має в наявності завдання різного ступеня складності. Заслуговує на відзначення різноманітність та оригінальність завдань, суцільна
спрямованість підручника на розвиток логічного мислення,
творчих здібностей, пізнавальної активності здобувачів
вищої освіти. Добірка ілюстративного матеріалу надає
нам право впевнено сказати про методичну цінність підручника [5].
Що стосується поліграфічного виконання книги «Менеджмент І», то воно на високому рівні: якість естетичного
оформлення, спрямованість на розвиток естетичного
смаку, дотримання гігієнічних, поліграфічних вимог
(шрифт, формат, вага, ламінація) свідчить про професійний підхід науковців до створення навчальної книги.
На наш погляд, найбільш вдалі вправи, пов’язані з
креативною роботою здобувачів вищої освіти, а саме –
з постановою власної фінансової мети й шляхів її досягнення, з чисельними ризиками, що можуть з’явитися при
проведенні різноманітних фінансових операцій. Автори
підручника пропонують скласти власні діалоги, проекти,
письмові звіти з опорою на модель.
Спираючись на науку, англомовний підручник містить
основи знань з навчальної дисципліни; матеріал викладено
згідно з метою навчання, визначеними програмою й вимогами дидактики. У навчальному процесі вищих навча-

льних закладів освіти він успішно виконує наступні функції: а) освітню, що полягає в забезпеченні процесу
засвоєння здобувачами вищої освіти певного обсягу систематизованих знань на пристойному рівні, у формуванні в
них пізнавальних умінь, а також креативних навичок;
б) розвивальну, що сприяє розвиткові здобувачів, їх перцептивних, розумових, мовних, мовленнєвих та інших
здібностей; в) управлінську, яка полягає в програмуванні
певного типу навчання, його методів, форм і засобів,
способів застосування отриманих знань у різних ситуаціях; г) науково-дослідницьку, яка спонукає молодь до
самостійного вирішення проблем, навчає сучасним методам наукових пошуків [3].
Структура навчальної книги забезпечує науковість
змісту матеріалу, вона доступна, зрозуміла, з чіткими
формулюваннями, підходами, правилами, законами, ідеями. Найважливіший матеріал підручника проілюстрований схемами, малюнками, фотографіями, відповідно
структурований, налаштований на всебічне сприйняття
матеріалу. Великий позитив книги «Менеджмент І» в
тому, що в неї чітко виокремлюється індивідуальний
підхід, що є пріоритетним на сьогодення. Рівень наданих
завдань і вправ різний, а це є доказом продуманості та
виваженості його авторів. На наше переконання, слід
також додати беззаперечну інноваційність цієї навчальної
книги. Використання найновіших, найсучасніших досліджень, технічних установок, методик, технологій сприяє
гарному засвоєнню матеріалу молоддю [4].
Проте, книга, на нашу думку, містить низку недоліків, а
саме:
– відсутність триалогів та полілогів;
– недостатньо велике розмаїття тестових завдань;
– слабкий зв’язок з глобалізаційними процесами в
Європі та світі.
Але все вищезазначене ніяким чином не зменшує
цінність англомовного підручника. Таким чином, на основі
здійснення аналізу «Менеджмент І» як корисного засобу
спілкування, ми можемо встановити наступні висновки,
закономірності й тенденції:
– навчання здобувачів вищої освіти з використанням
вищезазначеного підручника корисне, адже базується на
впровадженні досвіду традицій європейської системи
освіти, яка має провідне значення;
– використання новітньої методології викладання
іноземних мов у вищих навчальних закладах успішно
здійснюється засобами навчальної книги;
– залучення підручника як автентичного з притаманними рисами є міцним підмурівком для подальшого опанування іноземною мовою номер один у світі молоддю;
– опрацювання підручника людьми, що навчаються,
дає переваги при тестуванні, працевлаштуванні, складанні
автобіографії, спілкуванні з носіями мови;
– дедуктивний та індуктивний методи є основними у
підручнику, які сприяють подальшій реалізації компетенцій здобувачів вищої освіти;
– наявність різноманітних тестових, а також креативних завдань дає змогу молодим людям бути гнучкими й мобільними, обирати оптимальні шляхи вирішення проблем.
Загалом, англомовний підручник як ефективний засіб
комунікації виправдовує себе, оскільки допомагає педагогу
реалізувати наступні функції:
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– термінальну, або функцію-мету (пов’язану із загально-освітніми, стратегічними напрямами педагогічної
діяльності);
– тактичну, або функцію-засіб (який сприяє успішній
реалізації стратегій, обслуговує всю сукупність стратегічних функцій);
– операційну, або функцію-прийом (обслуговує кілька
багатовекторних функцій, хоча в певних межах вони
можуть бути пов’язані з тією чи іншою педагогічною
стратегією або тактикою).
Ведучи предметну розмову про підручник, ми поділяємо точку зору тих науковців, які вважають, що до
термінальної функції відноситься навчальна, виховна,
розвивальна, функція життєзабезпечення, соціалізації;
до тактичної – інформативна, експресивна, смислоутворювальна, діагностична, індивідуалізаційна, спонукальна,
прогностична, культурологічна, психотерапевтична, рекреаційна; до операційної ми відносимо функції вимірювання та оцінювання, методичну, управлінську, координаційну, а також функції самоствердження та формоутворень [1].
Погоджуючись з поглядами провідних учених, ми
зазначаємо, що бонус навчальної книги «Менеджмент І»
у її цілісності, компактності й динаміці. На основі
вищезазначеного підручника педагог вищої школи може
розробити власний метаплан та спрогнозувати метадіяльність із менеджментським тлом. Такий вид діяльності
викладача буде дуже корисним особисто як для нього,
так і для здобувачів вищої освіти [2].
Висновки з проведеного дослідження. Підводячи
підсумки аналізу підручника, ми усвідомлюємо, що не
може бути ідеальної навчальної книги, але вищезазначений інтелектуальний продукт є результатом спільної
праці низки науковців Великої Британії. Ми дуже вдячні
за дуже високий науково-методичний рівень і не маємо
намірів зупинятися на досягнутому в наших подальших
планах висвітлення англомовних підручників, оскільки
педагоги України в системі вищої освіти давно й ціле-
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спрямовано працюють з автентичними книгами і вони
мають бути обізнаними з їхніми сильними і слабкими
сторонами. Зазначимо, що водночас слід пам’ятати про
відповідність таких навчальних книг нашим планам,
програмам, реаліям життя. Ми вважаємо, що подальшої
уваги потребують питання висвітлення та всебічного
аналізу різноманітних англомовних автентичних підручників, посібників у вищих навчальних закладах України
з менеджерським забарвленням.
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ANALYSIS OF ENGLISH SPEAKING TEXTBOOK «MANAGEMENT I»
The article analyses the contents of English speaking textbook as effective mean of communication «Management I» of
publishing house «Express Publishing». Special attention is paid to correspondence of contents of textbook to its aim,
purposefulness of usage of mentioned textbook at practical sessions at higher educational establishments. It is made stress on
the most successful texts and exercises, placed in the textbook. The article deals with description of three parts, reading,
listening, and language focus, speaking and writing. The author tries to indicate positive role of introduction, emphasizes the
objectives of course for the competitors of higher education and people working in the economical industry with an
intermediate or upper-intermediate level of English. Scientific research examines usage of the most spread tests: askinganswering questions, gap-filling, matching, completing, table-filling, note-taking, labeling, quiz, etc. The article underlines
functions of the textbook, necessity of implementation into educational process of following creative tasks for students as
working out of portfolios, work in groups, making notes, making up dialogues, organization of discussions, presentations, and
role-playings. Mentioned article focuses on further development of four components of English language – audition, speaking,
reading and writing and four competences – language, linguistic, social-cultural and strategic ones.
Key words: English textbook, mean of communication, contents, purpose, parts, practical work, higher educational
establishment, texts and exercises.
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ВПЛИВ КЛЮЧОВИХ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
НА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ
У статті досліджено вплив ключових життєвих компетентностей на формування інформаційноцифрової компетентності педагога. Розглянуто схему впливу окремих життєвих компетентностей на
компоненти інформаційно-цифрової компетентності. Детально проаналізовано компоненту «основи
програмування, алгоритмічне мислення, робота з базами даних». Показано важливість взаємного впливу
життєвих компетентностей.
Ключові слова: інформаційно-цифрова компетентність, життєва компетентність, післядипломна
освіта, ІКТ-компетентність.
Постановка проблеми. Неперервні зміни в розвитку
комунікаційних технологій відповідно породжують нові
вимоги до професійних умінь фахівців, у першу чергу в
сфері освіти. Педагоги, як основні реалізатори освітнього
процесу, мають мати необхідні знання, уміння та навички у
сфері інформаційних технологій. На сьогодні формування
інформаційно-цифрової компетентності стає вирішальним
чинником у процесі навчання вчителя. Достатній рівень
ІЦ-компетентності є також умовою застосування дистанційних форм навчання, які ґрунтуються на використанні
комп’ютерних технологій та можливостей Інтернет.
У Концепції Нової української школи [3] зазначено,
що «…інформаційно-цифрова компетентність передбачає
впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення,
пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні». До цієї
сфери також відносяться інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення,
робота з базами даних, навички безпеки в інтернеті та
кібербезпека. Виокремлено розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність
тощо).
Забезпечення успіху нової української школи неможливе без наскрізного застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі. Системність
запровадження ІКТ в освітній галузі суттєво розширить
можливості учителя, оптимізує управлінські та комунікаційні процеси, дозволить формувати в учня важливі
життєві компетентності.
На практиці виникає протиріччя між застарілими
ментальними моделями, які використовує педагог, та
сучасними вимогами до його професійних якостей. Тому

на перше місце у системі післядипломної освіти педагогів виходить проблема забезпечення підвищення рівня
ІЦ-компетентності учителя як технологічної крос-платформи для успішного формування інших життєвих компетентностей. Виникає питання щодо зворотнього впливу –
впливу рівня сформованості життєвих компетентностей
на процес формування ІЦ-компетентності.
Аналіз актуальних досліджень. У працях багатьох
зарубіжних та вітчизняних дослідників можна знайти
інтерпретацію понять, які розглядаються в рамках інформаційно-цифрової компетентності. Питання формування інформаційно-комунікаційної компетентності,
цифрової грамотності особистості розглянуто, зокрема,
у працях О. Овчарук [4], Н. Сороко [8], О. Спіріна [9].
Ряд наукових робіт присвячено проблемі оцінювання ІКкомпетентності педагогів та учнів (О. Гриценчук, І. Іванюк, О. Кравчина, М. Лещенко, І. Малицька, О. Овчарук,
Л. Тимчук [5]). У роботі авторів О. Саган, М. Гаран,
О. Ліба [7] розглядається проблема формування методикоінформатичної компетентності вчителя початкових класів.
Різні аспекти ІК-компетентності висвітлені в працях
Р. Моцик [1], О. Нікулочкіної [2], Л. Пєтухової [6],
О. Суховірського [10].
Метою даної статті є аналіз формування інформаційно-цифрової компетентності педагога з використанням
інших ключових життєвих компетентностей Нової української школи.
Виклад основного матеріалу. Як відомо [3], визначено 10 ключових компетентностей для Нової української
школи. В основу дослідження покладемо схему такого
виду: компонент ІЦК (5 компонент) – взаємозв’язок з
певною життєвою компетентністю (9 компетентностей).
Розглянемо таблицю:
Таблиця
Вплив ключових компетенцій на інформаційно-цифрову компетентність

№
пп
1.

Компонент інформаційно-цифрової компетентності
Впевнене, а водночас критичне застосування
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для
створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на
роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні.

Ключова життєва компетентність
Спілкування іноземними мовами. Соціальні і
громадянські компетентності. Уміння вчитися впродовж
життя. Загальнокультурна грамотність. Екологічна
грамотність і здорове життя.
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2.

Інформаційна й медіаграмотність.

3.

Основи програмування, алгоритмічне мислення, робота з
базами даних.

4.

Навички безпеки в інтернеті та кібербезпека.

5.

Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право,
інтелектуальна власність тощо).

Запропонована схема може бути однією з тих, які
можна використати у процесі формування всіх життєвих
компетентностей. На наш погляд, саме такий взаємозв’язок є природнім та обґрунтованим.
Детально розглянемо конкретні шляхи реалізації
однієї з найбільш складних для формування компонент –
«основи програмування, алгоритмічне мислення, робота
з базами даних».
Формування алгоритмічного мислення пов’язане з
використанням цілої низки допоміжних понять, а саме –
алгоритм, команда, виконавець, програма та інших. На
базовому рівні дані поняття вводяться у початковій школі в
межах вивчення інформатики. Але для більш поглибленого вивчення мов програмування важливим стає володіння іноземними мовами (в основному – англійською),
так як найбільш використовувані мови програмування
ґрунтуються саме на англійській мові. Таким чином, при
формуванні алгоритмічного мислення паралельно можна
формувати і компетентність володіння іноземною мовою, а
високий рівень знань з іноземної мови допомагає вивченню мов програмування.
Не меншого значення для формування основ програмування має і математична компетентність. При вивченні
мов програмування використовуються математичні терміни, задачі, які є ілюстративними, а також слугують для
демонстрації застосування алгоритмів у вигляді програм.
Тому осмислення та сприйняття основних понять програмування тісно пов’язане з рівнем математичної компетентності суб’єкта навчання. Математичні об’єкти є
ідеальним модельним середовищем для опанування навичками програмування. При вивченні основ програмування необхідно застосовувати наукові методи, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані,
проводити експерименти, аналізувати результати. Ці види
діяльності є складовими компетентності у природничих
науках і технологіях.
На сьогодні робота з базами даних стала повсякденним явищем. Але така діяльність ґрунтується на сучасних
технологіях, які перманентно змінюються. Користувач
бази даних має вміти використовувати можливості доступних баз даних, знати особливості їх функціонування,
перелік інформаційних послуг та їх інтерпретацію, мати
чіткі навички практичного застосування своїх знань. Для
того, щоб ефективно користуватись сучасними сервісами,
в основі яких є бази даних, суб’єкт повинен вчитися
впродовж життя, пристосовуватись до змін, які є наслідком введення новітніх технологічних рішень. Прикладом
може служити придбання квитка на потяг, якщо його
розглянути у ретроспективі – 20 років, 10 років назад і у
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Спілкування іноземними мовами. Соціальні і
громадянські компетентності. Загальнокультурна
грамотність. Екологічна грамотність і здорове життя.
Спілкування іноземними мовами. Математична
компетентність. Компетентності у природничих науках і
технологіях. Уміння вчитися впродовж життя.
Компетентності у природничих науках і технологіях.
Соціальні і громадянські компетентності.
Підприємливість. Екологічна грамотність і здорове
життя.
Спілкування державною (і рідною у разі відмінності)
мовою. Соціальні і громадянські компетентності.

теперішній час. На сьогодні купівля квитка через інтернет потребує від користувача навичок пошуку веб-сайта,
навігації по сайту, заповнення необхідних полів бази
даних квитків, підтвердження своїх дій по оп латі послуги,
роздруківки квитків або їх відображення в мобільному
пристрої.
Педагогіка інформаційного суспільства – це інтеграція
традиційної та цифрової педагогіки. У досліджуваному
випадку умовно можна вважати всі життєві компетентності, крім інформаційно-цифрової, такими, які можна
формувати методами традиційної педагогіки. Наведені
міркування показують, що вплив сформованих таким
чином життєвих компетентностей має суттєвий вплив на
формування ІЦ-компетентності, яка, в свою чергу,
слугує ґрунтом для ефективного формування інших компетентностей.
Висновки. Взаємозв’язок між життєвими компетентностями відображає приховані зв’язки між попередніми
педагогічними парадигмами та новітніми педагогічними
структурами. На сьогодні неможливо здійснювати сучасний освітній процес без застосування е-технологій.
Разом з тим, при формуванні ІЦ-компетентності слід
враховувати рівень сформованості інших життєвих компетентностей, які не потребують е-навчання для їх покращення і можуть формуватись традиційними методами.
Перспективи подальших досліджень. Зміна технологічної бази освітнього процесу призвела до становлення цифрової педагогіки, яка потребує перегляду більшості
основних педагогічних принципів. Такий перехідний
період вимагає додаткового дослідження ролі традиційних педагогічних методів у формуванні життєвих компетентностей, у тому числі – формуванні інформаційноцифрової компетентності.
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THE IMPACT OF KEY LIFE COMPETENCES ON THE FORMATION
OF INFORMATION-DIGITAL COMPETENCE
The article discusses the influence of key life competencies on the formation of the information-digital competence of the
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component «programming basics, algorithmic thinking, database work» is analyzed in detail. Significance of mutual influence
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SOURCES VALUATION OF MEMOIRS AS A HISTORICAL
AND PEDAGOGICAL SOURCE
The article discusses the differences between memoirs and autobiographies, the importance of memoirs for a better
understanding of the teacher’s personality. Emphasis is placed on the study of the life of pedagogical staff. The
complex methods and procedures for studying various forms of memoirs is emphasized on.
Key words: memoirship, sources, autobiography, research, scientific value.
Formulation of the problem. Demonstrate the value of
memoirs for teaching pedagogical personalities.
The purpose of the article is to compare memoirs and
autobiographies and to determine the value of memoirs as a
historical and pedagogical source.
Presenting main material. First of all, drawing on the
Academic Interpretative Dictionary (1970–1980) Dictionary
of the Ukrainian Language, we want to point out that
«autobiography is a description of one’s life», and «memoirs
are a literary work in the form of notes written by the first
person – a participant or a witness of the events reflected in
it. [1, p.11, 167]. The autobiography should be concise and can
be handwritten in chronological order. The main feature that
characterizes it is the first-person form of presentation [5].
Memoirs are characterized by the fact that they carry a
memoir, a narrative form of presentation of material about
real and historical, social and cultural events. The author of
the memoir was a participant or a witness of what is said in
the work [7, p.303].
As a rule, we know that memoirs are written in adulthood
based on personal experience. Clear adherence to historical
truth, factuality, chronicle and refusal to «play» the plot,
inappropriate artistic techniques [5].
Accordingly, it seems at first glance that sources of
personal origin are identified with memoirs. This opinion
makes some sense, but we believe that official sources are
separated from memoirs and form a separate corpus of
sources.
This is due to the fact that the memoirs is based on the
subjective position of the author, his personal outlook and
personal attitude to events and phenomena. We know that as
a result of studying information from memoir literature, we
can only discover what is often missing from other sources.
This situation does not allow the researcher to better and
deeper study the issues from different perspectives of life of
teaching staff.
According to the data, the scientific and theoretical
foundations of memoirs were elaborated by such scientists
as O. Halych, M. Fedun, S. Makarchuk S. Pavlenko, O. Yas,
S. Kodan, M. Honcharenko, N. Liubovets, N. Dichek,
T. Zavhorodnia, D. Raskin, O. Sukhomlynska etc.
Despite scientific assets have considerable discussion
points, they can be optimally adapted to the needs of
pedagogical biography.
Memoirs should be viewed synergistically as: a) cultural
and historical phenomenon; b) special historical discipline;

c) documentary and literary genre: autobiographies, diaries
(notebooks, notes), memoirs or memoirs in itself, correspondence (often considered separately), portraits, obituaries,
crypto-memoirs (life, chronicles, other obsolete forms),
etc. [2, p.25-26,41-49; 6, p.32-37; 4, p.36-37,447; 8].
We adhere to this approach, although these varieties are
often regarded as separate sources of personal origin. We
consider it not entirely appropriate to refer to them portraits
and obituaries, because they are formed not by their carriers,
but by other persons.
Autobiographical memory captures phenomena that are a
collection of documentary works, authored or witnessed by
events described by personal and official sources.
Memoirs can be studied by following the author’s outlook
on specific events of life, on the historical past of a nation,
epoch or persona, biographical memoir, in which the dominant
person is a certain person [3, p.117-128; 4, p.36-37].
In the second half of the nineteenth and early twentieth
centuries there was an institutionalization of memoirs as a
historical and literary genre and a scientific field. It has been
accepted that it is presented as an array of literature that reflects
the self-reflection plots of particular social environments.
In the Soviet era, there were two approaches to its
understanding: a) utilitarian-pragmatic – as a source of
information; b) comprehensive, aimed at studying «one’s own
history of memories» as monuments of public opinion in the
context of socio-psycho-cultural environment [8, p.608].
It should be noted that the term «memoirs» has become
used in the Eastern Slavic language tradition.
In the conceptual and categorical apparatus of historical
and pedagogical science such terms as «literature of
memories», «biographical biography», «ego-document», «life
story» and others are often used.
Autobiography, memories, diaries, epistolary, which are
also varieties of personal documents, become the source of
pedagogical biography.
Based on scientific experience [2, p.147-149; 3, p.117120, etc.] consider an autobiography as a consistent written
author’s description of one’s life, describing the basic
moments of a person’s life. Researchers are exploring any
form of material that allows them to better understand the
individual. These can be spontaneous, written by a person
regardless of the purpose of the outsider, the researcher;
prepared to order (not always correct); in the form of a
comprehensive biography; those that cover separate periods
of life; official written according to the canons of business
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language; creative ones that are already submitted with the
author’s self-esteem.
Autobiographies are also found in which in one case the
data on externally objectified events and circumstances
predominate, in the other the focus is on estimates,
reflections on life and so on.
In the “clear” form of autobiographies, there is
practically no such thing: they combine different features
and characteristics. Understanding the biographers of this
diversity is important for their analysis as a source of
personal origin. Varieties determine the informativeness and
significance of autobiographies as a historical and
pedagogical source concerning the origin of the pedagogical
staff, her childhood and adolescence, family, social,
professional environment, career and creative growth, social
activity, in the end, domestic conditions, ets.
An autobiography can be considered as an independent
work, where the author explores his own development.
However, despite such factualism, it belongs to the type of
phenomenological text. This is defined by its characteristics
as a source of personal origin and approaches to
interpretation.
The scientific and theoretical foundations of the study of
autobiography began to form in the mid-nineteenth century.
in the writings of V. Diltei, L. Ranke, and other
representatives of Western historiography. However, to her
first examples as the source of pedagogical biography
include the works of an earlier period, in particular the
mentioned «Teachings» of Prince Monomakh, the life
of I. Turchanskyi.
A separate sampling of creative autobiographies of
pedagogical personalities makes it possible to state that their
main massif, as the original sources of pedagogical
biography, was formed in the second half of the 19 th – 30 th
of the 20 th centuries.
Autobiographies are divided into those stored in archival
funds, and not always in the personal fund of the author.
They can be found in periodicals and editions of copyrighted
works or collections of documents about the life and work of
figures. It is also possible that the autobiography is printed in
a separate book format or printed in separate editions.
In the context of our research, I. Franko’s autobiographies are of interest from two perspectives. We are
interested in the fact that they point to the possibility of an
«autobiographical component» in various works, which
gives the basis for exploring different aspects of the
creativity of the person in different time frames of her life.
Another object of the study is the fact that when exploring
the personal life of the staff, it is impractical to focus only on
the purely «ego» (his) of the person: it is necessary to study
the external environment, the range of interests, connections
with social groups, etc.
The validity of this experience is proven by the tradition
of introducing special columns in periodicals.
The creative memorial autobiography of M. Drahomanov
allowed us to consider it as one of the main sources for the
study of teaching staff. The scientist detailed the factors of
his own formation as a person. It was in the memoirs that it
was emphasized that the love of reading was hereditary, with
great pleasure learning foreign languages, and as a student of

the university became one of the organizers of «Sunday
Schools». M. Drahomanov tells in detail about the numerous
pedagogical matters that intersected with the gymnasium, the
university, and the government’s educational policy in the
Russian Empire.
In general, it is precisely the works of M. Drahomanov’s
autobiographical direction that become an example of
literature in the development of the intellectual process of
the early twentieth century; a kind of model of selfreflection, which involved the personal submission by the
author of his ancestry and the disclosure of the learning
process, participation in youth associations.
Conclusion. These examples reflect the tendency of
intertwining autobiography with memoirs. Therefore, in
modern editions of memoirs, fragments that are presented as
«autobiographical» are often distinguished.
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У статті розглядаються питання щодо відмінності мемуаристики та автобіографії, значення мемуарів для
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ
У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖІВ
У ПОЗААУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті схарактеризовано педагогічні умови виховання толерантності у студентів педагогічних
коледжів у позааудиторній діяльності, а саме: методична підготовка наставників студентських груп до
виховання толерантності у студентів педагогічних коледжів; змістове і методичне забезпечення процесу
виховання толерантності у студентів педагогічних коледжів; залучення студентів педагогічних коледжів
до соціально-культурної діяльності, спрямованої на виховання толерантності.
З метою характеристики педагогічних умов виховання толерантності у студентів педагогічних
коледжів у позааудиторній діяльності було використано такі методи, як: синтез, порівняння,
класифікація, узагальнення теоретичних та емпіричних даних.
Ключові слова: толерантність, виховання толерантності, студенти педагогічних коледжів, години
наставника студентської групи, педагогічні умови, позааудиторна діяльність.

Постановка проблеми. В сучасних умовах проблема
виховання толерантності у студентської молоді набуває
особливої актуальності, оскільки загострення кризових
явищ у сучасному суспільстві призвели до зміни
життєвих цінностей та ідеалів, що виявляється у прояві
неповаги, нетерпимості, агресивності, насильства до
іншої точки зору.
У цьому контексті актуальності набуває проблема
виховання толерантності у студентів педагогічних коледжів, оскільки саме від майбутніх педагогів залежить
духовне відродження сучасного українського суспільства.
У державних документах, зокрема, Законах України
«Про Освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014), Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до
2012 року (2013), Концепції національно-патріотичного
виховання дітей та молоді (2015) – наголошено на важливості морального виховання студентської молоді, а
відтак і виховання толерантності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні
аспекти проблеми виховання толерантності знайшли відображення в працях вчених-педагогів, а саме: технології
виховання толерантності (Т. Білоус, О. Грива, В. Нечерда,
І. Сухопара, Г. Шеламова та ін.); вивчення досвіду виховання толерантності зарубіжних країн (А. Джуринський,
О. Матієнко та ін.); вивчення потенціалу гуманітарних
дисциплін, як засобу виховання толерантності (Л. Алєксашкіна, Є. Мєтліна, А. Сиротенко, Л. Шайгерова та ін.);
виховання толерантності у майбутніх учителів (Ю. Гордієнко, Р. Кострубань, Ю. Котелянець, І. Кривошапка,
Ю. Тодорцева, М. Якібчук та ін.).
Отже, незважаючи на широке відображення проблеми в
спеціальній літературі, такій її аспект, як виховання
толерантності у студентів педагогічних коледжів, не
знайшов широкого висвітлення.
Мета статті – схарактеризувати педагогічні умови
виховання толерантності у студентів педагогічних коледжів у позааудиторній діяльності.

Виклад основного матеріалу. Охарактеризуємо педагогічні умови виховання толерантності у студентів
педагогічних коледжів у позааудиторній діяльності.
У педагогічній літературі умови ефективності діяльності визначаються як об’єктивні й суб’єктивні передумови, реалізація яких дає змогу досягти запланованої
мети при найбільш раціональному (оптимальному) застосуванні сил і засобів. Реалізація умов виявляється
в «успішному вирішенні педагогічних завдань, у доцільному використанні засобів і способів для досягнення
цілей» [7, с.54].
У контексті нашого дослідження педагогічні умови
визначаємо як «… суттєвий компонент педагогічного
процесу, який включає в себе зміст, методи, організаційні форми виховання, а значить орієнтований на
внутрішній світ вихованця» [9, с.179].
Аналіз педагогічної літератури, вивчення стану вихованості толерантності у студентів педагогічних коледжів
дозволили визначити педагогічні умови, які підвищують
ефективність виховання толерантності у названого вище
контингенту здобувачів вищої освіти у позааудиторній
діяльності, а саме: методична підготовка наставників
студентських груп до виховання толерантності у студентів педагогічних коледжів; змістове і методичне забезпечення процесу виховання толерантності у студентів педагогічних коледжів; залучення студентів педагогічних
коледжів до соціально-культурної діяльності, спрямованої
на виховання толерантності.
Однією з педагогічних умов виховання толерантності
у студентів педагогічних коледжів є методична підготовка
наставників студентських груп до виховання толерантності
у студентів педагогічних коледжів.
Наставник студентської групи виконує багато функцій,
серед яких виокремимо: організаційну, інформаційнокомунікативну, охоронно-захисну, мотиваційно-стимулюючу, спрямовуючу, аналітичну, координаційну, прогностичну, превентивну, евристичну [10, с.131].
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Дослідниця Н. Кузьміна визначає ряд вмінь, якими
має володіти наставник студентської групи для ефективного здійснення своєї діяльності:
– гносеологічні вміння (поповнювати свої знання новими науковими даними (про способи виховання) та
передбачувати свою діяльність; аналізувати власну діяльність; аналізувати педагогічну ситуацію та розраховувати вплив на студентів; сприймати та враховувати
реакцію студентів на свою діяльність і перебудовувати її
в подальшому, враховувати у своїй діяльності рекомендації психолого-педагогічної теорії; формувати нові педагогічні знання);
– проектувальні вміння (проектувати виховну діяльність на весь час роботи з студентською групою з урахуванням подальших перспектив і можливих результатів;
проектувати виховний вплив з урахуванням майбутньої
професії студентів; проектувати роботу в студентський
групі з урахуванням інтересів студентів; проектувати
способи організації самостійної роботи студентів у освітній
діяльності; проектувати способи організації різних видів
діяльності студентів);
– конструктивні вміння (добирати й композиційно цікаво вибудовувати зміст позааудиторних заходів; використовувати в роботі із студентською групою традиції
закладу, його історію; залучати до роботи з групою цікавих
людей, активізувати студентів на вияв ініціативи щодо проведення цікавих зустрічей, бесід, дискусій [8, с.203-204].
Ключову роль у вихованні толерантності у студентів
педагогічних коледжів відіграє наставник студентської
групи, оскільки виховати толерантного студента здатний
лише толерантний педагог.
Дослідниця О. Богданова розглядає педагогічну толерантність як здатність конструювати рівноправні відносисни з іншими учасниками освітнього процесу [3].
Пристаємо до думки Л. Байбородової, що ознаками
толерантного педагога є такі:
– співпраця з іншими на засадах партнерства; готовність слухати і чути думки інших;
– повага права інших на індивідуальність та ідентичність; терпимість до чужих думок, вірувань, поведінки;
– здатність подивитися на проблему очима інших;
– визнання різноманітності; усвідомлення дій; емоційна
врівноваженість; конструктивна критика;
– уникнення застовування насильства;
– здатність брати відповідальність на себе за прийняті
рішення;
– вміння здійснювати аналіз своїх дій з подальшою їх
корекцією [2, с.36].
З метою підвищення рівня готовності наставників
студентських груп до виховання толерантності у студентів
педагогічних коледжів розроблено програму семінару
«Виховуємо толерантність у майбутніх педагогів»
(18 годин).
Основні завдання семінару: поглибити знання наставників студентських груп про сутність поняття «толерантність»; актуалізувати проблему виховання толерантності
у студентів педагогічних коледжів у позааудиторній
діяльності; розширити знання наставників студентських
груп про педагогічну толерантність; розглянути особливості виховання толерантності у зазначеного вище контингенту здобувачів вищої освіти; ознайомити наставників
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студентських груп з діагностикою рівнів вихованості
толерантності у студентів педагогічних коледжів; поглибити знання наставників студентських груп про форми і
методи виховання толерантності; сприяти формуванню
суб’єкт-суб’єктних відносин викладачів і студентів.
Наведемо тематику занять семінару наставників студентських груп «Виховуємо толерантність у майбутніх
педагогів»: «Толерантність як педагогічна категорія»,
«Сутнісна характеристика поняття «толерантність студентів педагогічних коледжів», «Оптимізація форм і
методів виховання толерантності у студентів педагогічних
коледжів у позааудиторній діяльності» (лекції); «Виховуємо толерантність», «Педагогічна толерантність»,
«Особливості виховання толерантності у студентів педагогічних коледжів у позааудиторній діяльності», «Методика діагностування рівнів вихованості толерантності у
студентів педагогічних коледжів», «Стилі педагогічного
спілкування», «Шляхи попередження міжособистісних
конфліктів» (інтерактивні заняття).
Робота з наставниками студентських груп сприяла
виявленню емоційно-позитивної мотивації щодо виховання толерантності у студентів педагогічних коледжів;
поглибленню знань про сутність та особливості виховання толерантності у майбутніх педагогів; оволодінню
відповідними формами і методами виховання толерантності; формуванню рефлексивної позиції.
За результатами проведення семінару «Виховуємо
толерантність у майбутніх педагогів» переважна більшість
наставників студентських груп виявили високий рівень
готовності до виховання толерантності у студентів педагогічних коледжів (75,0%).
Наступною педагогічною умовою виховання толерантності у студентів педагогічних коледжів є змістове і
методичне забезпечення процесу виховання толерантності
у студентів педагогічних коледжів у позааудиторній діяльності. Провідним засобом реалізації цієї педагогічної
умови була розроблена нами програма годин наставника
студентської групи «Крокуємо до толерантності», основні
завдання якої передбачали:
– поглибити знання студентів педагогічних коледжів
про сутність феномена «толерантність» та про якості
толерантної особистості;
– сприяти усвідомленню існування меж толерантності;
– розвинути емпатію;
– формувати вміння: виявляти гуманність, терпимість,
доброзичливість, чуйність, самовладнання; взаємодіяти,
співпрацювати та вступати в діалогічне спілкування;
знаходити способи попередження та вирішення конфліктів.
Кожна тема включала в себе як своєрідний теоретичний матеріал, спрямований на поглиблення знань
студентів педагогічних коледжів щодо сутності поняття
«толерантність» та матеріал для практичної роботи.
Наприклад, проведення тренінгового заняття «Що таке
толерантність?» мало на меті: наблизити студентів до
більш глибокого розуміння феномена «толерантність»;
сприяти покращенню взаємостосунків студентів на принципах толерантності.
Так, нами було зазначено, що толерантність – це
принцип культури світу; повага, сприйняття і правильне
розуміння багатого світогляду культур нашого світу,
наших форм самовираження і способів прояву людської
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індивідуальності; визнання універсальних прав людини і
її свободи; гармонія в багатоманітті; терпіння, стриманість по відношенню до особливостей інших людей.
Студентам було запропоновано написати власне визначення поняття «толерантність», потім було обговорено
це визначення. Отже, студенти наблизилися до більш
глибокого розуміння поняття проблеми, знайшли ключові
слова, які характеризують це поняття.
Розширенню знань студентів педагогічних коледжів
про толерантну поведінку сприяло проведення вправи
«Карусель» [5, с.81]. Студенти висловлювали своє розуміння толерантної поведінки. Отже, ми невербально спонукали кожного студента до толерантного спілкування.
На заняттях із студентами педагогічних коледжів дієвими виявилися різноманітні методи: розповіді, пояснення,
бесіди, переконання, приклад, вправи, дискусії, педагогічна вимога, створення та аналіз виховуючих ситуацій,
мозковий штурм, ділові ігри («Біла ворона», «Пустіть
мене в коло», «Візьму із собою», «Особистість – не
особистість» та ін.).
Дієвими виявилися такі форми як дискусії («Чому в
нашому житті важко бути толерантними?», «Так і ні» та
ін.), заняття з елементами тренінгу («Що таке толерантність?», «Дерево життя», «Сім напрямів навчання
толерантності»); проектна діяльність, відеопрезентації,
інсценування, вирішення проблемних ситуацій та застосування рефлексивних, емпатійних, діалогічних прийомів тощо.
Наступною педагогічною умовою є залучення студентів педагогічних коледжів до соціально-культурної
діяльності, спрямованої на виховання толерантності.
У соціально-культурній діяльності задіяні сутнісні сили
людини, її інтелект, емоції, воля, духовність, створюються передумови не лише для формування здатності до
творчості, а й до її активного прояву, тобто відбувається
збагачення соціального досвіду людини [4, с.270].
Дослідник Ю. Аксьонов стверджує, що діяльність та
відносини, які складаються у процесі її виконання здатні
позитивно впливати на людину лише у випадку, коли такий
вплив приймається та проникає у її потребо-мотиваційну
сферу. Цей процес відбувається лише за умов, якщо
включення в колективну діяльність сприяє у тій чи іншій
мірі для задоволення певних особистісних потреб,
інтересів і запитів самого учасника діяльності [1, с.42].
Пристаємо до думки Л. Канішевської, яка стверджує,
що соціально-культурна діяльність має були: цікавою і
неформальною; важливою для студентів, торкатися їхніх
інтересів; забезпечувати можливість реалізовуватися в
ній; важкою і в той же час посильною, оскільки успішність
її виконання повинна потребувати напруження волі;
діяльністю в якій студент стоїть перед вибором вчинку [6, с.254].
Залучення студентів педагогічних коледжів до таких
видів діяльності, як: науково-дослідницька, художньоестетична, ціннісно-орієнтована, організаційно-керівницька дозволило створити умови, необхідні для вироблення
вмінь співпраці, узгодження різних поглядів, самостійної
орієнтації в тій чи іншій ситуації.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Підсумовуючи зазначимо, що нами було схарактеризовано педагогічні умови виховання толерантності у сту-

дентів педагогічних коледжів у позааудиторній діяльності,
а саме: методична підготовка наставників студентських
груп до виховання толерантності у студентів педагогічних
коледжів; змістове і методичне забезпечення процесу
виховання толерантності у студентів педагогічних коледжів; залучення студентів педагогічних коледжів до
соціально-культурної діяльності, спрямованої на виховання толерантності.
Проблема виховання толерантності у студентів педагогічних коледжів у позааудиторній діяльності вимагає
подальшого, детального та різнопланового дослідження.
Зокрема, дослідження потенціалу позаадиторної діяльності
в цьому аспекті.
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ТИПОВІ ПОМИЛКИ В АНГЛОМОВНОМУ МОВЛЕННІ СТУДЕНТІВ
ТА СПОСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
Стаття присвячена вивченню помилок в англомовному мовленні студентів та проблеми продукування
успішного комунікативного процесу. Метою роботи є визначення причин та умов виникнення типових
помилок в англійській мові шляхом аналізу мовлення українських студентів, а також вивчення оптимальних
способів їх подолання. Авторами було обґрунтовано основні види помилок та окреслено способи їх усунення в
процесі опанування англійською мовою під керівництвом викладача.
Ключові слова: рідна мова, іноземна мова, інтерференція, помилки, усне і писемне мовлення.
Постановка проблеми. У глобальному світі, вивчення
будь-якої іноземної мови не може відбуватися без
зв’язку з рідною мовою. Необхідно організувати цей
процес найбільш ефективним чином, щоб рідна мова
допомагала, а не заважала в оволодінні іноземною. Для
цього необхідно дослідити основні проблеми, з якими
стикаються учні в процесі вивчення англійської мови, та
визначити шляхи їх подолання. Багато вчених і дослідників приділяють значну увагу проблемам двомовності, а
саме интерферуючому впливу рідної мови на процес
опанування іноземною.
Інтерференція визначається в мовознавстві наслідок
впливу однієї мови на іншу. Ця взаємодія мовних
систем, відхилення від норми і системи нерідного мови,
викликані впливом рідного. Слідом за В.А. Виноградовим
під інтерференцією ми розуміємо взаємодію мовних
систем в умовах багатомовності, при якому відбувається
неконтрольоване перенесення певних структур або
елементів однієї мови в інший [2]. Цей феномен може
виявлятися як в усній, так і в писемній мові.
«Інтерференція (від лат. Inter – межу собою, взаємно
і ferio – торкаюся, ударяю) – взаємодія мовних систем в
умовах двомовності, що складається або при контактах
мов, або при індивідуальному освоєнні нерідного мови;
виражається у відхиленні від норми і системи другої
мови під впливом рідної [3].
Основною метою дослідження є визначення причин
та умов виникнення типових помилок в англійській мові
шляхом аналізу мовлення українських студентів, а також
вивчення оптимальних способів їх подолання.
Виклад основного матеріалу. При контакті двох або
кількох мов охоронні функції їх стикаються, мовні
норми вступають в «протиборство», виникає явище
інтерференції – уподібнення: норма однієї мови прагне
підпорядкувати собі норму іншої мови. Для досягнення
оптимального результату в усуненні помилок у мовленні
необхідно, перш за все, виявити причини, що призводять
до подібних некоректностей.

Як зазначає О.Л. Пумпянський, дослідник науковотехнічного перекладу, до основних причин, що призводить
до помилок, відносяться: переконаність в однозначності
слів і граматичних форм; змішування графічного образу
слова з його семантичним значенням; помилкове використання аналогій; переклад слів більш конкретними
значеннями, ніж вони фактично мають; невміння підшукати українське значення для перекладу англійських
слів, лексичних та граматичних поєднань; незнання закономірностей викладу англійського матеріалу і способу
його передачі українською мовою [5, c.261].
Помилки у вимові. С.І. Бернштейн визначав основну
причину труднощів в оволодінні іншомовною вимовою
тим, що «учні сприймають звучання чужої мови крізь
призму фонетичної системи рідної мови. Володіючи
стійкими навичками слухання і вимовляння звуків рідної
мови, вони підганяють під ці шаблони своє сприйняття і
відтворення незвичних звуків чужої мови. Як на початковому етапі навчання, коли увага сконцентрована на
фонетичному аспекті мови, так і в процесі подальшого
вивчення, легше уявити замість іншомовних звуків звуки
рідної мови. Це відбувається тому, що в мовній нормі
закладена охоронна функція мови. Охоронну функцію
не можна розглядати як певну властивість мови у відриві
від його носіїв. Кожного разу людина (усвідомлюючи
або не усвідомлюючи), реалізуючи можливості мовної
структури, думає, як правильніше висловити свою думку,
тобто виявляє прагнення до мовного ідеалу. Надалі
потрібне постійне тренування в проголошенні слів, причому особливу увагу варто приділяти «важким» звуків.
Семантичні помилки. Словниковий склад більшості
мов світу містить значну кількість слів, спільних для двох
або декількох мов. Наявність загальних слів викликано
певними історичними причинами – загальним походженням деяких мов, побутовим і культурним спілкуванням
народів, які розмовляють різними мовами. При позначенні
нових понять широко використовували слова, запозичені
з грецької та латинської мов. Помилкові друзі перекладача –
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пара слів у двох мовах, схожих за написанням і / або
вимовою, часто із загальним походженням, але відрізняються в значенні. Причини появи помилкових друзів
перекладача: збіг (англійське «look» і українське слово
«лук», англійське mist – туман, в німецькій mist – гній.
Цей збіг призвело до конфузу при експорті до Німеччини
дезодоранту Mist Stic); незалежний розвиток мов (слово
«electric» в англійській мові означає «електричний», тоді
як за звучанням воно збігається з українським «електрик»,
аrtist- слово французького походження, англійською означає «художник», в українській мові може означати
«артист, актор»); зміна значення слова при запозиченні,
адже слова зазвичай запозичуються для того, щоб дати
назву деякого нового поняття. Часто для цього запозичуються слова в своєму неосновний значенні, так англійське
old-timer (старий, ветеран) була запозичена багатьма
мовами в звуженому значенні – старовинний автомобіль); паралельне запозичення (Дві мови можуть запозичувати слова одна з одної у різних значеннях. У україноанглійських «помилкових друзів» загальний попередник
найчастіше латинь (українське «ангіна» походить від
лат. angina tonsillitis ( «удушення від запалення мигдалин»), в той час як англійське angina (стенокардія) – від
лат. angina pectoris ( «удушення грудне») [1].
Лексичні і граматичні помилки. Виникає цей тип помилок при калькування речень з рідної мови. Наприклад,
I in Turkey on two weeks. Тут у наявності цілих два види
інтерференції: граматична і лексична. Під впливом першої
з пропозиції зникло дієслово (адже в українській мові
воно не обов’язкове), а остання вплинула на заміну прийменника «for» приводом «on» (калька з української «на»).
Орфографічні помилки. Орфографічна інтерференція
проявляє себе в помилковому написанні слів, схожих на
слова рідної мови: lemon, beefsteak, telephone, business,
metal, corridor, адже усі ці слова мають українські відповідні варіанти, однак іншу форму правопису.
Стилістичні помилки. Доцільно зауважити, що інколи виникає ситуація, коли той, хто говорить некоректно
вибирає слово з ряду стилістичних синонімів, в зв’язку з
чим змінюється стиль висловлювання, хоча предмет, про
який йде мова, може залишитися тим же. Наприклад,
українському слову «розмовляти» відповідають два англійських дієслова, що розрізняються по стилю: нейтральний «speak» та розмовний «talk». У разі неправильного
вибору стосовно конкретної мовної ситуації, можна спостерігати явище стилістичної інтерференції.
Лінгвокраїнознавчі помилки. Зустрічається і лінгвокраїнознавча інтерференція, тобто помилкове осмислення
фонової лексики. Справа в тому, що за кожним словом в
свідомості мовця на мові народу варто певний образ.
Наприклад, за поняттям «the first floor» британець автоматично уявляє поверх, розташований над першим, в
той час як сам перший поверх він звично називає «the
ground floor». Таким чином, щоб не переносити поняття
з однієї мови на іншу, особи, які вивчають мову зазвичай
не обмежуються словами, а прагнуть познайомитися і з
вартими за ними образами.
Соціокультурні помилки. Соціокультурна інтерференція викликана не самою системою мови, а культурою,
яку ця мова відображає. Інтерференція з’являється тоді,
коли хоча б один з учасників комунікації сприймає схожі
реалії, явища, норми поведінки в іншій культурі через
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призму засвоєної їм моделі світобачення, наприклад:
відповідає «please» у відповідь на «thank you» або пускається в просторові пояснення у відповідь на фразу «How
are you?». Якщо ви спілкуєтеся з людьми, які емігрували
з України кілька років тому, ви напевно помічали, що
хоча вони як і раніше говорять рідною мовою, їх українська часом здається дивною.
Загалом, необхідно зауважити, що напевно, в інтерференції немає нічого страшного, якщо це перехідний
етап вивчення мови. Неприємно, коли її вплив відчувається в текстах художніх перекладів – тоді через український текст «просвічує» іноземний і дуже відволікає
від читання або навпаки. За результатами опитування
студентів, які вивчають англійську мову та розуміють
проблему рівнів мови, де найбільш часто вживається мовна
інтерференція, ми виявили, що більшість опитаних вважають, що мовна інтерференція найбільше проявляється
на синтаксичному рівні (42% осіб), 33% студентів вважають, що вона проявляється на лексичному рівні, а інші
(25% опитаних осіб) – на фонетичному.
Висновки. Таким чином, оскільки мовна інтерференція – це уподібнення норм однієї мови при вивченні
іншого, котре проявляється практично на всіх рівнях
мови, в процесі опанування іноземною мовою необхідно
враховувати вплив рідної і намагатися уникати цього.
Інтерференція – це природній наслідок прояву охоронної
функції рідної мови. Розуміння суті цього явища дозволить розібратися в механізмі мовних взаємодій, а це, в
свою чергу, допоможе виробити стратегію щодо подолання
труднощів. Зменшення мовної інтерференції при вивченні
іноземної мови представляється складним завданням,
але використання автентичних навчальних матеріалів,
аудіоносіїв, газет, журналів, матеріалів мережі Інтернет,
а також правильна організація роботи над особливостями
мови, що вивчається, веде до її значного зменшення.
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TYPICAL MISTAKES IN STUDENTS ‘ENGLISH SPEECH AND METHODS OF THEUR ELIMINATION
The article is devoted to the study of mistakes in the English speech of Ukrainian students and the problem of producing a
successful communication process. The objective of the article is to determine the causes and conditions of typical mistakes in
English by analyzing the language of Ukrainian students, as well as to study the best ways to eliminate them. The authors
substantiated the main types of mistakes and outlined ways of their removal from speech in the process of mastering the
English language under the guidance of the teacher.
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ІСТОРИЧНІ ОНІМИ ЯК МАРКЕРИ
ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ТЕКСТУ
(НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ В. КОЖЕЛЯНКА «КОНОТОП»)
Мета дослідження – індивідуально-авторські особливості використання історичних онімів у
художньому тексті (на матеріалі роману В. Кожелянка «Конотоп»). Методи дослідження –
спостереження, індукції, дедукції, описовий, контекстуально-інтерпретаційний та компонентний аналіз.
Специфіка використання В. Кожелянком пропріальної лексики передає особливості використання онімів у
жанрі «альтернативна історія». Аналіз функціонування історичних онімів у романах В. Кожелянка буде
сприяти більш глибокому розумінню особливостей іменотворчості в сучасній українській
постмодерністській прозі.
Історичні оніми у романі В. Кожелянка «Конотоп» функціонально й стилістично навантажені, за їх
допомогою письменник передає характер персонажа, створити світ «альтернативної» України.
Ключові слова: онім, онімний простір, історичні оніми, функціонування онімів, антропонім,
постмодерністський текст.
Постановка проблеми. Одним із найважливіших
питань в ономастиці і нині є питання специфіки власного імені в художньому дискурсі. Активно займалися й
займаються дослідженням цього питання П. Чучка,
Л. Белей, Ю. Карпенко, В. Калінкін, Г. Лукаш, Е. Магазаник, В. Михайлов, В. Никонов, С. Зінін, Т. Немировська, О. Фонякова та інші науковці. Їхні праці стали
підґрунтям літературно-художньої ономастики в українському та російському мовознавстві. Сучасні наукові
розвідки описують специфіку літературно-художнього
оніма [1], вченими визначено особливі ознаки літературного оніма [2], виділено принципи добору і функціонування імен у художніх творах [3], визначено функції
літературних онімів, їх типологію [4;2;3;5], вивчено
конотації онімів [6]. Попри наявність значної теоретичної
бази літературно-художньої ономастики, багато творів
сучасних письменників все ще залишаються поза науковим обігом, зокрема романи В. Кожелянка, одного з яскравих представників українського постмодернізму, творця
жанру «альтернативної історії». Мета нашої статті – дослідити індивідуально-авторські особливості використання
історичних власних назв у художньому тексті (на матеріалі роману В. Кожелянка «Конотоп»). Наше завдання –
проаналізувати літературно-художні оніми, запозичені
з історії, у зазначеному тексті, їх функціонування, а також
авторське використання цих власних назв, у контексті
створеної письменником «альтернативної» історії України.
Виклад основного матеріалу. Роман «Конотоп»,
написаний 1998 року, продовжує творення В. Кожелянком «альтернативної історії» України. Літературні
критики називають цей твір взірцем майстерної белетристики в жанрі альтернативної історії. За визначенням
спеціалізованого видання «Книжник-Ревю», «Конотоп»
є «блискучою пародією на сучасну медіа-проституцію».
Автор зображує одне з Янусових облич сучасної журна-

лістики. Він оригінально трактує роль держави, еліти,
правоохоронних органів.
У романі «Конотоп» письменник відправляє головного героя – вільного журналіста Автовізія Самійленка в
минуле, у 1659 рік. Саме тоді, 28 і 29 червня, відбувалася битва під Конотопом, названа пізніше Конотопською («була битва року Божого 1659-го, дня 28-го і дня
29-го теплого місяця червня, що його ще ійунем називають» [7, с.128]). Подальша історія подана у вигляді
газетних статей Автовізія Самійленка, який, замість написання лише замовлених репортажів для «Ночі», пише
в усі видання, які згідні йому платити: патріотичні,
проукраїнські, промосковські, сіоністські, проамериканські, промусульманські і т.д., стилізуючи, пристосовуючи
повідомлення під формат кожної з газет.
Наявність імен історичних осіб є необхідною у творі
такого типу – адже романи В. Кожелянка відносять до
жанру «альтернативної історії», а історія, навіть альтернативна, неможлива без називання імен визначних її діячів. ЛХА (літературно-художній антропонім) Іван
Виговський запозичений з реального ономастикону.
«Кожний реальний антропонім існує в просторовому,
часовому, соціальному та емоційно-експресивному вимірах, що може позначатися і на його базових конотаціях»,
зазначає Л. Белей. «Процес літературизації реального
антропоніма часто відбувається шляхом суб’єктивної
переоцінки, авторської інтерпретації його базових конотацій» [8, с.12]. У романі «Конотоп» фіксуємо велику
кількість власних назв для іменування відомої історичної особи – гетьмана Івана Виговського. Гетьман Іван
Виговський належить до числа головних персонажів роману, про нього і його діяльність пише репортажі
Автовізій Самійленко. Тож частота і велика кількість варіантів онімів на позначення цього персонажа зумовлена
специфікою роману «Конотоп», його композицією.
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Для іменування гетьмана Івана Виговського В. Кожелянко використовує найрізноманітніші антропомоделі та
варіанти номінацій. Усього фіксуємо 40 варіантів найменувань для називання цього персонажа. Спектр
функціонально-стилістичного забарвлення цих власних
назв охоплює іменування з різним конотативним потенціалом – від нейтральних Виговський, Іван Виговський,
гетьман Виговський, гетьман Іван Виговський до таких
стилістично навантажених, як його ясновельмож-ність
гетьман всієї Руси-України Іван Виговський, гетьманзрадник Іван Виговський, гой Виговський, український
президент містер Джон Виговскі, гетьман Ян
Виговський, гетьман Івиговскі тощо. Ці літературнохудожні номінації, окрім варіантів імені й прізвища
персонажа, мають у своєму складі розгорнуті апелятивні
дескрипції, які містять оцінку, додаткову характеристику денотата. Стилістично нейтральні антро-поніми для
іменування І. Виговського використані, заз-вичай, у
тканині тексту в мові автора: «Коня мені! – крикнув до
свого джури гетьман Виговський» [7, с.163]. Персонажі
роману при звертанні до гетьмана використовують
антропоформули, ускладнені апелятивами. Зокрема
Автовізій Самійленко, перебуваючи у тілі Самійла
Самовидця в Україні 1659 р. поруч з гетьманом
Виговським, звертається до нього ваша ясновельможність, що відповідає звертанню до такої високопоставленої особи, як гетьман, нижчих за військово-соціальним
статусом людей.
У різних статтях, написаних для видань різного
спрямування, оніми для називання гетьмана Івана Виговського набувають додаткового стилістичного забарвлення. Зокрема, у репортажі «Як ішли до бою ми
темненької нічки або Гармати били, а ми наступали»,
написаному для газети «Шлях в Перемогу», для
іменування гетьмана Виговського використано такі
комбіновані моделі: український президент містер
Джон Виговскі, український президент м-р Виговскі,
президент в генеральському строї м-р Виговскі,
президент Виговскі, містер Виговскі, президент Джон
Виговскі («Тодішній український президент містер
Джон Виговскі знав, що Злучених Стейтів нема і
допомоги від країн з ринковою економікою не буде, тому
шукав опори у автентичних українських національних
силах» [7, с.168]). Також для номінації цього персонажа В. Кожелянко активно послуговується апелятивними
найменуваннями містер президент, президент-гетьман,
верховний головнокомандувач українських та союзницьких сил, містер гетьман, гетьман-генерал. Зважаючи на стилістику розділу (стаття «Як ішли до бою
ми темненької нічки або Гармати били, а ми наступали»), логічно припустити, що тут В. Кожелянко творить
текст (статтю Автовізія для газети «Шлях в Перемогу»)
у стилі діаспорної преси, на що вказують і мовні
особливості цієї частини роману. Ім’я і прізвище Івана
Виговського у цьому розділі «перекладено» англійською:
замість Іван виступає англійське Джон, прізвище
Виговський теж стилізоване на англійський кшталт –
Виговскі. Також запозиченнями з англійської є й апелятиви, використані для називання-характеристики персонажа: містер президент, містер гетьман, президент

Виговскі, містер Виговскі, президент Джон Виговські та
ін. Така стилізація потрібна письменникові для передачі
мовлення та світобачення українців діаспори. Водночас
яскраво сатирично передано намагання США бути
світовою супердержавою: «…не було тоді, у 1659-му
році, у світі Божому тої величезної буржуазної потуги,
демократичної твердині, благочестивого осердя, грошовитого бастіону, парадизу свободи та інферно комунізму, оранжереї успіху та тюрми тоталітаризму –
Злучених Стейтів оф Америки!» і далі: «Бо хочемо ми
цього, чи ні, але Америка була, є і буде завжди і скрізь
першою!» [7, с.168].
Різні літературно-художні номінації гетьман Іван
Виговський, гетьман Виговський, Виговський, Іван
Виговський, новообраний гетьман (президент) Іван
Виговський, гетьман І. Виговський, король Іван Перший
(Виговський), падишах України-Руси Виговський використано у статті «Реконструкція імперії: десять геополітичних віртуальностей», написаній Автовізієм Самійленком для газети «Вереск нації». Автовізій Самійленко
пише про те, що «висліди Великої Конотопської битви
могли вилитись у 10 різних варіантів, один з яких таки
справдився» [7, с.174] і моделює десять віртуальних
моделей можливого розвитку подій після Конотопської
битви. Відповідно до того, яку позицію обирає гетьман
Іван Виговський у модельованій віртуальності, змінюються й залучені до антропонімоформул апелятиви,
використання яких надає додаткових характеристик
поймемованому персонажеві. Наприклад, у «Віртуальності № 10»: «Гетьман Виговський оголошує про
орієнтацію на Туреччину» [7, с.180]. Послані на допомогу
яничари «за генетичним покликом несподівано для себе
проймаються українським патріотизмом і цілим 100тисячним корпусом переходять у православну віру і
присягають падишаху України-Руси Виговському» [7,
с.180] (виділення наше. – М.М.). Як бачимо, В. Кожелянко використовує для іменування-характеристики
апелятив падишах, яким іменують турецького султана.
Тож для передачі потрібних смислів і конотацій автор,
окрім використання варіантів імені, залучає для називання персонажа й апелятиви, які є своєрідним засобом
«перевдягання» героя/героїв. Цей прийом охоче використовує постмодерна література: згадаймо хоча б роман
«Рекреації» Ю. Андруховича. Г. Лукаш вбачає в його
використанні сучасними авторами продовження традицій
травестійного зображення дійсності І. Котляревського
[9, с.40]. Зазначимо, що в репліках персонажів гетьман
Іван Виговський іменується за допомогою додавання до
антропоніма пошанних апелятивів, наприклад: ясновельможний гетьман пан Виговський, ясновельможний
гетьман та ін. (« – Ясновельможний гетьман пан
Виговський дав наказ, тому воюємо, – чесно відповів
мені козак» [7, с.183]). Ще більшою пошанністю відзначаються апелятиви-найменування, використані в статті
«Discursus de bello Moscovitico», написаній Автовізієм
Самійленком для газети «Ніч». Це такі антропонімоформули: його ясновельможність гетьман всієї РусиУкраїни головнокомандувач Збройних сил України Іван
Виговський, великий князь Руський Іван Виговський.
Творення
В. Кожелянком
антропонімоформул
з
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нагромадженням такої кількості пошанних апелятивівдескрипцій цілком доречне в цьому розділі, адже
«Discursus de bello Moscovitico» містить інтерв’ю
Автовізія Самійленка з гетьманом Іваном Виговським
для газети «Ніч». Власне, саме інтерв’ю перемежоване
розповідями про події, які тоді відбувалися і свідком
яких став Автовізій Самійленко, оскільки він «два дні
28 і 29 червня 1659-го року ... провів поряд з й.я.в.
гетьманом Виговським і два дні тривало ... інтерв’ю» [7, с.186].
Фіксуємо ще низку апелятивів-характеристик, які
входять до складу найменувань, якими автор називає
гетьмана Івана Виговського у наступному розділі –
статті «Життя за царя Сказ про витязів землі Рускої –
богатирів билинних та про татарів поганих, хохлів
зрадливих, ляхів-супостатів». Стаття Автовізія Самойлова
«Життя за царя Сказ про витязів землі Рускої –
богатирів билинних та про татарів поганих, хохлів
зрадливих, ляхів-супостатів» для газети «Пульс Тушкіна» –
стилізація на кшталт російських билин, це «міні-епос
здібного гусляра Хрєнніка Тіхонова», якого Автовізій
«зустрів в обозі військ його світлости князя Трубецкого,
що відходили на Путивль» [7, с.198]. Автовізій «з мілітарних причин ... не зафіксував на диктофон цей сказ»,
тому передає «цю перлину усної народної творчости
своїми словами, а при потребі й з коментарем» [7,
с.198]. У самому «сказі» про гетьмана Виговського не
згадано, «сказ» повністю присвячений оспівуванню російського князя Пожарского, його загибелі. Лише в
коментарях журналіста Автовізія Самойлова фіксуємо
оніми на позначення гетьмана. Це номінації, представлені
дескриптивними апелятивами-характеристиками у поєднанні з прізвищем персонажа: зрадник Виговський,
гетьман-зрадник Іван Виговський («... таким чином
гетьман-зрадник Іван Виговський дав свою відповідь
Москві» [7, с.202]). Тут представлена російська імперська
традиція іменування зрадниками тих, хто посмів виступити проти Москви.
На польський кшталт Яном іменує гетьмана Виговського коронний обозний Анджей Потоцький (стаття
«Мечем і калачем» Автовізія Самуельського для газети
«Жєчь посполитих!»). Називання гетьмана Івана Виговського Яном Виговським органічне для поляка, оскільки
Ян – це польський варіант імені Іван. ЛХА Ян
Виговський виконує інформаційно-характеристичну функцію, є національно значущим. За допомогою використання іншомовного варіанта імені В. Кожелянко передає
мовлення персонажа відповідної національності.
У статті «Аллах – над нами, Москва – під нами,
перемога – за нами» для газети «Алтин-и-Кирим»
Автовізій Самуїл-огли описує події з погляду татар.
І відповідно змінюється прізвище гетьмана Виговського –
Івиговскі. Зауважимо, що згаданий у цій частині тексту
роману гетьман Богдан Хмельницький поіменований теж
таким чином – його прізвище змінено на Іхмельніскі
(«Як ми разом з ясновельможним гетьманом Іхмельніскі
розбили католицький Ляхистан, така ж доля чекає й на
невірну Москву» [7, с.212]). Обидва ЛХА є національно
значущими, тут В. Кожелянко використовує один з своїх
улюблених прийомів ономатворчості – перекладає, сти-
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лізує ім’я персонажа на кшталт іншомовних іменувань.
Таке «перевдягання» на онімному рівні, як ми вже
зазначали, є одним із уживаних прийомів у сучасній
українській постмодерністській прозі, який допомагає
увиразнити умовність зображення як одну з домінант
постмодерністського тексту.
Імена історичних осіб фіксуємо у різних розділах
тексту роману, часто в міркуваннях Автовізія Самійленка щодо того чи іншого питання геополітики, відносин
між Україною та іншими державами тощо. І відповідно в
різних розділах літературно-художні антропоніми отримують різні, часом навіть протилежні конотації,
поєднуються з різними апелятивними дескрипціями, які
додатково характеризують поіменованих персонажів,
творять необхідний для передачі авторського задуму
мікроконтекст. Імена історичних осіб нерідко виступають
у романі письменника, окрім свого «реального вигляду»,
у трансформованих у дусі постмодерністського тексту
формах, які увиразнюють авторське або інших персонажів ставлення до них, виконують характеристичну,
алюзійну функцію. Завдяки потужному конотативному
потенціалові імена історичних осіб, перефразовуючи
Г. Лукаш, стають «результатом розквіту словесної енергії
власної назви, спалахом її метафоричного смислу» [10,
с.294]. Іменування історичних осіб, використані у літературно-художньому творі, це, за класифікацією Л. Белея,
вторинні ЛХА. Вони «мають привнесену з реальної
антропонімії конкретну соціальну, часову, регіональну
чи національну значущість, до того ж такі ЛХА наділені
загальновідомим енциклопедичним значенням» [8, с.37].
Гетьман Богдан Хмельницький часто згадується в
тексті роману, зокрема в репортажах Автовізія Самійленка та в мовленні персонажів. І відповідно до контексту
автор творить різні варіанти для його іменування. Це
такі: Богдан Хмельницький, гетьман Хмельницький,
Хмельницький, Зінько Хмельницький, фюрер Хмельницький, Іхмельніскі. У різних розділах роману
«Конотоп» цей ЛХА має різне оформлення, і, зрозуміло,
перебуває у різних мікроконтекстах. У розділі «Битва
залізних канцелярій» фіксуємо кілька антропонімних
номінацій для називання гетьмана Богдана Хмельницького: «... після голокосту, вчиненого цими чубатими
фашистами Зінька Хмельницького, поволі почали
оживати осередки генделю в цій країні ...» [7, с.192];
«Згадайте того фюрера Хмельницького та його
запорізьких есесівців» [7, с.194]. Характеристика
гетьмана Хмельницького за допомогою апелятива
фюрер і називання козаків чубатими фашистами,
запорізькими есесівцями викликає асоціацію з іншим
фюрером та есесівцями – А. Гітлером та німецьким СС.
Тут же відзначимо використання поняття голокост, яке
посилює цю асоціацію.
Також гетьман Богдан Хмельницький схарактеризований у тексті роману ще кількома апелятивними
дескрипціями: український військовий диктатор тих
часів генерал армії, диктатор України («Український
військовий диктатор тих часів генерал армії Богдан
Хмельницький, відчуваючи, що йому бракує військового
союзника у війні з Польщею, вирішив заручитись
підтримкою когось із сильних на той час у тім районі
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чинників» [28, с.129]). Варто відзначити, що використання апелятивів для точнішої номінації персонажів дає
можливість В. Кожелянкові залучати додаткові засоби
для їх характеристики – як поіменованого, за допомогою
додавання до антропоніма певних лексем, так і тих, хто
так називає його.
Фіксуємо ще два антропоніми – імена історичних
осіб Святослав та Ярослав Мудрий. Києворуські князі
тут отримують не зовсім позитивну оцінку, зокрема
князь Святослав схарактеризований як гайдамака: «Як
тільки гайдамака Святослав знищив Хазарський каганат,
так монгольські номади затопили половину їхнього
«арійського світу» [7, с.197]. Ім’я князя Ярослава
Мудрого згадано в романі в цьому ж розділі в контексті
єврейських погромів (як подяки за все добро, зроблене
євреями для світу, за романом): «Казав один старий
мудрий єврей: не роби людям добре, вони тобі цього не
простять. Вони тобі обов’язково влаштують єврейський
погром, як влаштували це у Києві перший раз 823-го
року, коли вигнали з міста хазарів, другий раз – 1024 за
мовчазної згоди князя Ярослава, чомусь прозваного
Мудрим ...» [7, с.197]. Обидва антропоніми – імена
історичних осіб – використані як показники ставлення
персонажа-єврея до подій, які безпосередньо стосувалися його нації.
Висновки. Отож, як засвідчує проведений аналіз,
у романі «Конотоп» літературно-художні антропоніми –
функціонально навантажені одиниці. Автор вдало підбирає своїм персонажам імена, при цьому його герої
названі як іменами, запозиченими з реального ономастикону, це, насамперед, імена історичних осіб, так і
власними авторськими іменами-новотворами. Цілком
очевидним є факт, що імена, запозичені з реального
ономастикону, потрапляючи в контекст Кожелянкової
«історії», набувають додаткових конотацій. Цьому
значною мірою сприяє авторська манера ономатворчості
й ономавживання, а також введення цікавого з огляду на
додаткову конотативність «апелятивного конвою». Автор
часто послуговується своїми улюбленими методами
ономатворчості, до яких належать велика кількість варіантів імені на позначення одного персонажа, переклад
імені різними мовами. Ще однією прикметною рисою
ономатворчості В. Кожелянка є те, що оніми-іменування
другорядних персонажів, як і власні назви для номінації
головних героїв твору, стилістично забарвлені, несуть
додаткові конотації, творячи разом з іншими мовними
засобами загальну картину «альтернативної історії».
Характерним для В. Кожелянка можна назвати й часте
використання характеризувальних апелятивних дескрипцій – поряд з антропонімами чи й без них, як самостійне
іменування. Усі апелятиви, які використовує автор,
стилістично навантажені і, введені в контекст роману
поряд з онімом, відіграють важливу роль для оцінки
героя автором, чи для передачі оцінки поіменованого у
такий спосіб іншими персонажами.
Перспективним вбачаємо подальше дослідження
функціонування власних назв у романах Василя
Кожелянка, зокрема в його творах, які не були залучені
до аналізу.
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HISTORICAL ONYMS AS MARKERS OF POSTMODERN TEXT
(BASED ON V. KOZHELYANKO’S NOVEL «KONOTOP»)
The objective of the study is the individual and author’s peculiarities of the use of historical onyms in fiction (based
on V. Kozhelyanko’s novel «Konotop»). Research methods are observation, induction, deduction, descriptive, contextualinterpretation and component analysis. V. Kozhelyanko’s specific use of proprietary vocabulary conveys the peculiarities of
the use of onyms in the genre of «alternative history». Analyzing the functioning of historical onyms in V. Kozhelyanko’s
novels will contribute to a deeper understanding of the peculiarities of naming in contemporary Ukrainian postmodern prose.
Historical onyms in V. Kozhelyanko’s novel «Konotop» are functionally and stylistically loaded, and with their help the
writer conveys characters’ personality and creates a world of «alternative» Ukraine.
Key words: onym, onymic space, historical onyms, functioning of onyms, anthroponym, postmodern text.
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ЗБІРНИК ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША
«УКРАИНСКИЕ НАРОДНЫЕ ПРЕДАНИЯ»:
ІСТОРІЯ ВИДАННЯ, СТРУКТУРА, ТЕМАТИКА ПЕРЕКАЗІВ
У статті представлено аналіз збірника народних переказів, виданого українським письменником і
фольклористом Пантелеймоном Кулішем у 1847 році. Розглядається історія видання цього збірника,
особливості авторської методики фольклорних записів, систематизація записаних творів і структура
розділів, а також здійснюється огляд тематичних груп зафіксованих народних переказів, серед яких
переважають твори історичного характеру про відомих історичних діячів та народних захисників.
Ключові слова: Пантелеймон Куліш, народні перекази, казки, фольклор, козаки, гайдамаки.
Постановка проблеми. Фольклористична діяльність
П. Куліша вкладається в тогочасне загальноєвропейське
русло захоплення народною культурою, яке пройшло під
прапором романтизму. Епоха романтизму пробудила у
європейських народів інтерес до власної історії, мови,
народної культури. На зміну античному ідеалу, який
плекали класицисти, приходить усвідомлення поняття
національного ідеалу, «золотим віком» починає
вважатися не античність, а власне середньовіччя:
рицарство в Західній Європі, козацтво в Україні.
Національне відродження і становлення європейських
націй були б неможливими без романтично-фольклористичних ідей, початок яким поклали німецькі романтики, наближені до Гейдельберзького гуртка: А. Арнім,
К. Брентано, брати Грімм. Національні ідеї пронизали
всі сфери життя – від літератури до політики, де найгострішим виявом тодішніх національних прагнень стала
«весна націй» – низка національних революцій, що прокотилися Європою в 1848 році. Національно-визвольний
рух в Україні того часу оформився в діяльності КирилоМефодіївського товариства, розгромленого за рік до
«весни народів».
Саме цим 1847 роком датується аналізований нами
збірник «Украинские народные предания». Очевидно, вона
стала до певної міри втіленням тогочасних світоглядних
переконань Куліша. Важливою ланкою діяльності української інтелектуальної еліти стала етнографія. Філологи,
педагоги, історики, критики, літератори стали на шлях
збирання й дослідження народної творчості: М. Максимович, І. Срезнєвський, М. Костомаров, О. Бодянський,
П. Лукашевич, А. Метлинський та інші. Увага до національного фольклору була однією з найхарактерніших
рис романтизму, який в українській літературі набув
виразно фольклорних рис.Збірник українських народних
дум М. Цертелєва, альманах І. Срезневського «Запорозька
старовина», видання українських народних пісень
М. Максимовича, записи українських народних казок
О. Бодянського визначали дух і настрій тодішньої української літератури.
Метою роботи є аналіз одного з перших українських
фольклорних збірників, укладеного і виданого Пантелеймоном Кулішем у 1847 році, висвітлення історії його
видання і заборони, а також виокремлення та розгляд

характерних тематичних груп опублікованих фольклорних
творів, серед яких найбільш повно представлені історичні
перекази про козаччину та гайдамаччину, а також фантастичні легенди і казки.
Виклад основного матеріалу. Фольклористична й
письменницька діяльність молодого Куліша йшли плічо-пліч. Основою його ранніх оповідань «воронізького
циклу» стали народні перекази, почуті в рідному Воронежі.
«Перші твори Куліша мають виразно етнографічний
характер, – писав М. Зеров. – Їхній зміст – народні
перекази, місце дії – рідний Кулішеві Вороніж» [2,
с.191]. Історичні перекази, історичні пісні та думи лежать
в основі його наступних творів – поеми «Україна»
(1843), роману «Михайло Чарнишенко» (1843), історичної розвідки «Повесть об украинском народе» (1846).
Героїчний епос і козацькі літописи надихнули П. Куліша
на історичний роман «Чорна рада», перші глави якого
побачили світ у 1845 році.
У листах до М. Погодіна та М. Юзефовича Пантелеймон Куліш повідомляє про план багатотомного серійного
видання з фольклору під назвою «Життя українського
народу», до восьми томів якого мали б увійти думи,
пісні, легенди, перекази, прислів’я тощо. Реалізувати цей
задум вдалося лише через десять років і далеко не
повністю у двотомному виданні «Записок про Південну
Русь», про яке І. Франко сказав, що ім’я Куліша в історії
тривко записане його «Записками о Южной Руси». Кроком
до реалізації цього задуму стало видання збірника народної прози «Украинские народные предания», який вийшов
на початку 1847, але невдовзі заборонений і конфіскований.
У листі до Михайла Юзефовича від 31 липня 1843
року з Олександрівки (нині Кіровоградська область), де
Куліш гостював у маєтку письменника, представника
«української школи» в польській літературі Міхала
Грабовського, він зазначав: «Отсюда я буду углубляться
в разные места Украины для изыскания развалин народной
поэзии – дело великой важности, как я увидел после
нескольких опытов» [4, с.19]. Про натхненне захоплення
цією справою й перші результати П. Куліш пише: «Я теперь хожу как пчела по сотам: где только встречу седую
бороду, не отойду от неѐ без того, чтоб не выжать из неѐ
пахучего цветка народной поэзии или в предании, или в
песне [4, с.19].
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Про завершення цього етапу роботи свідчить лист
П. Куліша до М. Поґодіна від 15 жовтня 1843 року: «Совершил я летом двухмесячное путешествие по Малороссии
и извлѐк великие результаты, между прочим записал из
уст народа множество превосходных преданий (в особенности о гайдамаках) с такою точностию, что они вполне
могут назваться отрывками изустной народной литературы. Удивительные вещи! что за красота слова! что за
дивный полѐт фантазии! Приготовил к печати томик в
200 страниц, іп-8, под заглавием: «Малороссийские предания, легенды, поверья и разные заметки, касающиеся
местных примечательностей народного быта и т. п. (Материалы для изучающих народную историю и поэзию).
Собрал П. Кулеш. Книжка первая» [4, с.22]. П. Куліш
високо оцінює значущість запланованого видання і пророкує йому успіх, а собі визнання: «Эта книжка сильно
пойдѐт. Перед нею «Рассказы Коржа» – бледная копия
перед оригиналом. Она более сделает для истории нашего
края, чем 4 тома «Истории» Маркевича, и более даст
светлых мыслей о поэзии, чем иная глубокоучѐная теория.
Мне ж она доставит более известности, чем самый удачный роман, какой я могу написать» [4, с.22].
Однак ця спроба видати збірник виявилася невдалою,
і наприкінці 1845 року П. Куліш пише до І. Срезневського
про наміри видати її в наступному році й оцінює її суспільний резонанс значно скромніше: «Народные предания
свои я уже нашѐл средства издать без убытку, и в новом
году они появятся в свет. Если у Вас есть любители такой
поэзии, то напишите, сколько прислать Вам экземпляров.
Вы, конечно, не поставите себе в тягость предложить
одному-другому приобресть книгу, у которой нет таких
ног, чтоб разойтись повсюду, и которую оценят весьма
немногие» [4, с.61]. Про очікуваний вихід у 1846 році
друком цього збірника пише П. Куліш і Миколі Костомарову в грудні 1845 року [4, с.62]. У серпні 1846 року
в листі до О. Бодянського П. Куліш сповіщає про успішний, але тривалий перебіг виходу збірника у світ:
«Это народные исторические и фантастические предания, записанные мною стенографически и представляющие образцы высокой красоты простого слова. Они
уже пропущены цензурою и составляют такой том, что
в одном номере, при вашей мелкой печати, займут значительное место» [4, c.104-105].
1 вересня 1846 року П. Куліш надсилає свій збірник
редакторові «Чтений Московского общества истории и
древностей российских» Осипові Бодянському з проханням надрукувати його в редагованому ним виданні:
«Вверяю Вам моѐ сокровище с таким чувством, с каким
мать передаѐт своѐ дитя на руки мужу. Знаю, что Вы
оцените его по достоинству, сбережѐте и в дело употребите как нельзя лучше. Если хотите напечатать все эти
предания в одном нумере, печатайте; если в нескольких –
и на это я согласен, только бы оттиски для меня были
сделаны в том порядке, в каком эти предания расположены в рукописи. Ударения, если можно, нужно означить
на каждом слове. При сравнительном изучении славянских
языков это будет важным пособием для иностранцев.
При том же этим резче означится физиономия нашего
языка. В некоторых пьесах я не успел поставить ударений:
перечитывая их, вы сами потрудитесь поставить. Если
нет важных препятствий, прошу Вас соблюсть моѐ правописание – даже в случае бы оно противоречило Вашей
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системе – с оговоркою, что оно употреблено только по
желанию моему. Рукопись моя почти вся переписана
весьма тщательно. Я сохранял частности выговора, свойственные разным провинциям, поэтому, если где будет
казаться и ошибка, лучше печатайте так, как в рукописи,
кроме таких случаев, когда бы явно было, что это недосмотр» [4, с.110].
Збірник переказів П. Куліша був опублікований 1847
року у квітневій (восьмій) книжці «Чтений Московского
общества истории и древностей российских» (матеріали
засідання 29 березня). Публікація мала назву «Украинские народые предания, собрал П. Кулеш. Книжка первая».
Окремо було відбито 200 примірників (М., 1847. – [8], 90,
[2] с.). У цей час П. Куліш був заарештований за підозрою
в участі в Кирило-Мефодіївському товаристві, й у зв’язку з
цим увесь наклад видання був конфіскований. Ці записи
побачили світ уже через півстоліття в першій книжці
«Чтений» 1893 року в розділі «Материалы историколитературные». Тоді ж було надруковано й окремий відбиток, датований 1847 роком.
Значну частину зібраних того часу переказів П. Куліш
у дещо фонетично видозміненому вигляді передрукував
у першому томі «Записок о Южной Руси» (1856 р.). З цього
приводу А. Лобода зазначає: «Підходячи до записування, а
надто до публікування фольклорних текстів як митець
слова, Куліш не зберігав усіх мовних особливостей
співців та оповідачів, а вдавався до певного редагування
(змінювання, переставляння, пропускання та додавання
окремих слів і цілих виразів та частин); ставлячи собі за
мету витворювати українську літературну мову, він
уніфікував деякі діалектні риси – фонетичні та морфологічні; дещо знімав з огляду на цензуру (це все добре
помітно, як порівняти аналогічні тексти з «Украинских
народных преданий», де їх подано в більш-менш первісному вигляді, та із «Записок о Южной Руси» [5, с.111115]. Декілька переказів із рукопису Куліша в 1845 році
у віленському журналі «Rubon» опублікував М. Ґрабовський у власному перекладі польською мовою.
У наукових архівних фондах рукописів та фонозаписів ІМФЕ імені М. Рильського НАН України зберігається чорновий автограф передмови до запланованого
П. Кулішем збірника [6]. Доволі розлога передмова містить
думки про взаємозв’язок письменника з простим народом,
співвіднесеність фольклорної та літературної поетик та
роздуми про спорідненість українських дум та пісень із
Гомеровими. Але до надрукованого збірника П. Куліш
подає вкрай лаконічну передмову з чотирнадцяти рядків.
У ній він зазначає, що до збирання фольклору звернувся,
вивчаючи джерела історії українського народу, і з цією
метою «не раз объезжал обитаемые ими губернии для
собрания народных песен и преданий» [8, с.1]. Ця теза
молодого історика і фольклориста, яка окреслює й
гармонійно поєднує його життєві захоплення, є не лише
ключовою для його подальшої наукової діяльності, але є
важливою для фольклористики, як науки, оскільки
визнає за фольклором право бути джерельною базою для
історичних досліджень. Пізніше передруковуючи ці
твори в першому тому «Записок о Южной Руси» П. Куліш
так характеризує свій підхід до збирання старовини:
«Тут этнография сливалась для меня в одну науку с историей, а история разоблачалась в своих исторических
последствиях. Наши кабинетные люди, повторяя один
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другого, говорят, что в Малороссии не осталось почти
никаких памятников старины. Но сам народ – такой
памятник своей прошедшей жизни, который лучше
всякого произведения искусств вводит нас в познание
того, как он существовал до настоящего момента . Надобно
только всмотреться в нравственный его образ, которого
рассеянные черты собирает и объясняет для нас этнография» [1, с.235].
Також П. Куліш повідомляє, що із зібраного матеріалу
наразі він друкує лише перекази, а пісні обіцяє пізніше
представити «любителям истории и народной поэзии».
Декларує він також науковий принцип фіксації народних
творів, які «записывал стенографически, как песни,
дорожа каждым оборотом и словом народной речи».
У листі до І. Срезневського П. Куліш писав: «Ни один
стих, ни одно особенное слово не будет в моѐм издании
потеряно. Я отмечаю, кто и где записал, чтоб представить самый точный источник для изучающих народную
поэзию и украинский язык. Где только могу, буду делать
исторические, топографические и другие примечания»
[4, с.61]. Певного редакторського втручання, з жалем зізнається П. Куліш, зазнали лише тексти, передані його
приятелями, очевидно, маючи на увазі перекази, надіслані
йому Василем Білозерським із Чернігівщини, Петром
Чуйкевичем і Опанасом Марковичем із Полтавщини.
Важливою науковою рисою записів П. Куліша, чи не
вперше послідовно реалізованою в українській фольклористиці, стала фіксація і вказівка на те, де і від кого
записаний даний текст. Географія записів включає Київ,
Черкаси та населені пункти на Київщині: Кумейки,
Суботів, Звенигородка, Сміла, Корсунь, Олександрівка
та Мотронинський монастир на Черкащині. Кілька записів
подано з Чернігівщини та один із Полтавщини. Наведений також переказ, який розповідав Т.Г. Шевченко.
Під деякими текстами вказаний лише оповідач або лише
місце запису, чи інформація неповна: «Рассказывал один
старик возле Канева) (8, с.88).
Опублікований збірник має чітку структуру: усі
твори (60 зразків) розподілено за трьома розділами:
історичні перекази (45 зразків), казки і легенди (12 зразків) і третій розділ «Суміш», до якого увійшли три різножанрових твори. Як бачимо, історичні перекази займають
більше місця й користуються більшим пієтетом упорядника. Ще мав бути четвертий розділ, але його не пропустила цензура, про що П. Куліш повідомив О. Бодянському в листі від 1 вересня 1846 року: «Сборник мой
заключал ещѐ один отдел, религиозный, но цензор не
пропустил без духовной цензуры. Прилагаю этот отдел и
прошу Вас покорнейше, если можно, найти светского
или духовного цензора хоть для статьи: Путешествие
по другому свету, замечательной по сродству еѐ с
легендами, вошедшими в «Божественную комедию»
Данта» [4, с.110].
Отже, до першого, найбільш розлогого розділу увійшли історичні легенди й перекази. Розташовані вони за
хронологічним принципом – від часів Русі до Хмельниччини, переказів про Мазепу, гайдамаччину і Коліївщину. Наприкінці подано два топонімічних перекази про
урочища в містечках Смілій і Звенигородці, а також
коротка оповідка-спогад про минулі часи.
Відкриває розділ відома і поширена нині легенда про
Михайлика й Золоті ворота, аналізу якої окрему розвідку

присвятив Є. Нахлік [7]. Записав цю легенду від сліпого
старця П. Куліш на початку 1840-х, коли викладав спочатку в Києво-Печерському, а потім у Києво-Подільському
дворянському училищах. Він зазначав у «Записках о
Южной Руси», що «легенда о Золотых воротах есть
старинное произведение, от которого уцелел только
один кусок, говорящий о его первоначальной форме» [1,
с.170]. У ній йдеться про лицаря Михайлика – захисника
Києва, котрого кияни вирішили видати татарам на
вимогу їхнього воєначальника, який обіцяв зняти облогу
з міста в обмін на видачу Михайлика. Ображений Михайлик підняв на списа Золоті ворота й подався з ними
до Царгорода, де живе й понині, дотримуючись суворого
посту. А ворота сяють золотом, якщо перехожий висловить сподівання на повернення їх у Київ, а коли хтось
так не скаже чи навіть не подумає, то золото на воротах
меркне.
До часів Хмельниччини належать вісім переказів,
героєм яких є переважно сам Богдан Хмельницький.
Найвідомішим із них є переказ «Хмельницький і Барабаш», у якому йдеться про те, що гетьман Барабаш
приховав видані королем «козацькі права», а його писар
Хмельницький викрав ці права й поїхав на Січ, де й
підняв козаків «на баталію».
Три розлогих перекази присвячені постаті Мазепи та
його антиподів – царя Петра й Семена Палія. У перших
двох сюжет схожий: цар Петро, якого «став бить Мазепа»,
бідкався, щоби знайти когось, хто допоможе перемогти
Мазепу. Таким рятівником виявився Семен Палій, засланий царем до Сибіру чи в іншому варіанті замурованим Мазепою в стовпі. Сюжет складається з кількох
казкових мотивів: вибору богатирського коня, невидимого
проходу через військовий табір та використання військової магії. Оскільки й Мазепа, і Палій були «характерниками», то двобій носить магічний характер: заряджання гармат «навхрест» чи магічне об’їжджаннязаворожування війська супротивників. Палій зображений
позитивним персонажем, оскільки, як зазначає П. Куліш,
він «обладал свойствами, привлекающими любовь народа,
и составлял противоположность с нелюбимым ему Мазепой» [1, с.131]. «Функція Палія, -– зазначає В. Івашків, –
часто просто вичерпується його допомогою російському
війську у Полтавській битві» [3, с.19].
Причини зображення Мазепи негативним персонажем,
очевидно, криються в царській пропаганді, церковній
анафемі та нерозумінні широкими верствами причин, які
спонукали Івана Мазепу стати на бік шведського короля
Карла ХІІ проти російського царя Петра І. Втім, перекази
по-своєму об’єктивні. Як слушно вказує В. Івашків: «Одна
з прихованих народних оцінок – Мазепу перемогли свої
ж таки українці і коли б між народом була єдність, то не
бачити «восточному цареві» перемоги [3, с.48].
В одному з переказів цареві допомагає не Палій, а
Степан Плаха, але, як зазначає в примітці П. Куліш, «это
тот же самый Семен Палий, переименованный народом,
видно, по ошибке» [8, с.8]. Замість Мазепи тут діє Мазепенко – син Мазепи і хрещеник царя Петра, який виріс і
покликав царя на двобій, «на погуляння».
У фіналі цих переказів окремим мотивом згадується
кривава різанина, влаштована Меншиковим у Батурині
та страта Петром І козаків у Лебедині: «Розгнівався цар
Петро на Вкраїну. Зараз шле указ, щоб рубили в пень
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увесь народ» [8, с.9]. Врятовує Україну Палій, який
просить собі у винагороду за перемогу над Мазепою,
щоби цар не плюндрував Гетьманщину. В іншому переказі
церковний молебень змусив Петра передумати і простити
«ввесь народ».
Найбільшою групою переказів є цикл переказів про
гайдамаків та їхніх ватажків: Чуприну, Чортовуса,
Шелеста, Лусконога, Гниду, Вовчка, Максима Залізняка,
Максима Шила, Швачку, Харка та інших. Ці оповідки
часто починаються з емоційної характеристики гайдамацтва: «Гайдамаки дерли народ років може з десять»
[8, с.36]; «довго тягались по Вкраїні ті колії [8, с.40];
«гайдамащина … проклята була! Самовольці такі були,
що… [8, с.54]; «гайдамаки наробили багато шкоди в
Умані» [8, с.33]. Основними мотивами цих переказів є
пограбування гайдамаками панів та євреїв, переслідування гайдамаків польськими жовнірами та обдарування
бідняків украденими грошима: пасічника, який пригостив
гайдамаку медом; хлопчика, якого покинув батько, втікаючи від гайдамаків тощо.
Наступні цикли містять дванадцять оповідок про
запорожців і три оповідки про татар. Перший із переказів про запорожців, у якому йдеться про те, як гуляють
запорожці, коли приїдуть із Січі до Києва, має примітку
«Слышал от Т.Г. Шевченка». Цей переказ П. Куліш використав у романі «Чорна рада». Оповідки про татар
містять сюжети про набіги ординців, спроби протидії та
порятунок полонених бранців.
Сатиричне оповідання «Очаківська біда» розповідає
про участь козаків в облозі Очакова 1788 року спільно з
російським військом на чолі з Потьомкіним, їхнє голодне
поневіряння, грубе і зверхнє ставлення до них «світлійшого» та хитрість їхнього ватажка, яка допомогла їм
вижити в битві та повернутися із трофеями. Про цю
оповідку П. Куліш пише: «Украинские старинные балагуры для забавы гостей сочиняли иногда пресмешные
пародии, не щадя в них даже и самих себя. «Очаковская
беда» принадлежит к такому роду рассказов» [8, с.32].
Подіями козацьких часів перейняті два топонімічні
перекази наприкінці розділу про урочища в Смілій та
Звенигородці, де згадуються Юрова гора, Барабашиха
яр, Розкопана могила, Чорна могила, річка Погибна,
озеро Топило, урочище Козацький курінь, урочище Попів
ріг, Шугайлова могила, Грецький куток, камінь Писанка,
Писанчині байраки та інші.
У другому розділі, названому «Предания фантастические», вміщено фантастичні легенди й чарівні казки,
більшість із яких П. Куліш згодом опублікував у другому
томі «Записок о Южной Руси», вказавши, що їх записувачем був відомий російський художник Лев Жемчужников. Серед дванадцяти текстів подано дев’ять фантастичних казок та казок про тварин («Кирило Кожемяка»,
«Царевич и баба», «Царевич и цыганка», «Волк прожора»,
«Братоубийца», «Кур и курочка», «Ивась», «Мачиха»,
«Уж и царевна») і чотири легенди релігійного та міфологічного змісту («Свиридова могила», «Сокол и Пчела»,
«Превращения», «Мышь и воробей»).
До третього розділу, названого «Смесь», уміщено
п’ять творів: небилицю «Не любо – не слушай», розповідь
у якій побудована на алогізмі та абсурдності в описі

77

ситуацій; побутову казку «Загадки» про відповіді мудрого
діда на цареві загадки і три коротких «Сцены из домашнего быта».
Висновки. Загальний огляд змісту збірника «Украинские народные предания», аналіз передмови, коментарів
та приміток записувача та упорядника, його листування
із сучасниками дає можливість стверджувати, що П. Кулішеві вдалося не лише втілити свій задум щодо фіксації
та збереження народної прози, переважно історичного
характеру, але і зробити значний внесок у становлення
української фольклористики. Якби не арешт і конфіскація накладу, це видання могло б на десять років раніше
за «Записки о Южной Руси» продемонструвати науковий
підхід молодого фольклориста-романтика, його історіософсько-етнографічну концепцію та явити зацікавленій
аудиторії безцінні зразки переказів, легенд і казок,
записаних молодим П. Кулішем та його товаришами на
початку 1840-х років у різних частинах України.
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ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ЯКІСТЬ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ
В РАМКАХ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
У дослідженні розглядаються особливості впливу української мови на процес опанування англійською
мовою в рамках вивчення курсу у вищій школі. Автором було узагальнено та проаналізовано специфіку цього
впливу крізь призму культурно-мовних контактів, міжкультурної комунікації та білінгвізму. Було зроблено
висновок, що засвоєння другої мови теоретично не може бути процесом опанування нової системи мислення,
а йдеться лише про оволодіння новим кодом, який проектується на код рідної мови
Ключові слова: мова, мислення, помилки, спілкування, міжкультурна комунікація, білінгвізм.
Постановка проблеми. Проблема співвідношення
мови і мислення цікавила багатьох вчених. Мова впливає
на мислення людей, на їх думку, менталітет, на їх
поведінку і на те, як вони вивчають іноземну мову, як
спілкуються нею та які помилки при цьому роблять.
У результаті з’являються такі поняття, як «типові помилки
україномовних студентів» або «типові помилки німецькомовних, англомовних» і т.п. Іноземні мови входять в
Україні до освітнього мінімуму шкільних та вузівських
програм підготовки, а інколи мова освіти відрізняється
від рідної мови. У даний час полікультурна білінгвальна
освіта засобами вивчення рідної та іноземної мов є важливою складовою частиною модернізації цілей і змісту
національних освітніх систем як в країнах Європи, так і
в Україні. Без знання іншої або інших мов тією чи
іншою мірою тепер не обійтися. Знання іноземних мов
дозволяє будь-якій людині реалізувати свій накопичений
потенціал незалежно від часу і місця з використанням
усіх можливих засобів, способів і умов. Вивчення другої
мови – запорука успішної кар’єри кваліфікованого фахівця,
затребуваного ринком праці, здатного до ефективної роботи за фахом на рівні світових стандартів. Вищезгадані
процеси істотно впливають на мовну ситуацію загалом,
адже завдяки розвитку відкритого інформаційно-комунікативного простору створюються передумови та умови
для поширення двомовності або білінгвізму як провідної
тенденції мовного розвитку сучасного суспільства.
Метою роботи є встановлення особливостей вивчення
англійської мови студентами вишів шляхом аналіз у впливу
рідної української мови на сучасної англомовну комунікацію.
Виклад основного матеріалу. Зрозуміло, що рідна
мова – це природний основний інструмент не тільки
комунікації, а й спосіб пізнання реальності для будь-якої
людини. Пізнання іноземної мови тому також здійснюється за допомогою рідної мови, який надає суб’єкту
готову систему значень для осмислення іноземної мови.
Це означає, що в процесі вивчення іноземної мови,
студент неминуче порівнює її з рідною, він, як правило,
виділяє в мові і вивчає те, що схоже на рідну мову,
однак не помічає тих явищ, які специфічні для іноземної
мови, але відсутні в рідній. Проте науковці-методисти
схиляються до спільної думки про те, що адекватне
розуміння іноземної мови досягається тільки тоді, коли

учень повністю усвідомлює його системні відмінності
від рідної мови [3,4].
Студенти відчувають стихійний вплив рідної мови.
До того ж думка висловлювання у студентів-білінгвів
спочатку оформляється рідною мовою, а потім перекладається іноземною. Внаслідок цього допускаються
інтерферентні помилки.
На початковому етапі процесу вивчення іноземної
(англійської мови), вони не можуть знати про існування
усіх відмінностей між рідною мовою і іноземною, і коли
починають будувати речення англійською, то просто
калькують «знайомі» структури зі своєї рідної мови в
мову, яку вивчають, і якою володіють обмежено, а це і
призводить до помилок. Вивчаються завжди важче ті мовні
явища, які в іноземній і рідній йому мові функціонують
по-різному. Наприклад, українською мовою ми говоримо:
«входити до кімнати», тобто після дієслова «входити»,
нам обов’язково потрібен прийменник «до», а ось в
англійській мові слово enter (входити) використовується
без прийменника: «enter the room»; але якщо цього не
знати, то легко припуститися помилки і сказати: «enter
INTO the room».
Часом, ми знаємо правило, але все одно робимо
помилки, так як наша рідна мова домінує і, як було
вказано вище, впливає на нас. Спілкуючись з іммігрантами, які давно живуть в англомовних країнах і вільно
говорять англійською, ми тим не менш помічали, як
вони ставлять will після if, так як в українській мові
допускається вживання майбутнього часу після сполучника «якщо» – «If you will see him, tell him», або
замінюють іменник money, займенником they, хоча вони
знають, що money – незлічуваний іменник, а тому займенник має бути it. Проте, українська мова має на нас
вплив і «змушує» говорити they, так як в українській
мові гроші – це вони.
Відмінності існують і у фонетиці, і у лексиці, і у граматиці, і у пунктуації. Найголовніша фонетична відмінна
риса між українською та англійською мовою це те, що у
нашій мові немає різниці між довгими і короткими
голосними. У вокалізмі англійської мови, довгі голосні
відрізняються від протиставлені їм коротких як часом
звучання (більшою тривалістю), так і деякими артикуляційних особливостями: наприклад, англійський довгий
[i:] – більш закритий і передній, а короткий [ı] – більш
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відкритий і менш передній. Ще одна відмінна риса – це
повна відсутність дифтонгів в українській мові. Відмутній також у нашій мові немає звук [ə:] – щось середнє
між звуками о, е і и, тому такі слова, як girl, early або
turn викликають труднощі у вимові студентів. Особливу
складність викликають слова, які починаються з W, такі
як work, worm, але як тільки студент навчиться вимовляти
звук [w], може виникнути й інша проблема: він починає
вставляти цей звук скрізь, включаючи в початок тих
слів, які починаються з V і де звук повинен бути [v], а не
[w]. Часто доводиться чути, як учень вимовляє слово
woman через [v] (щось типу [вуман]), а слово village
через [w] ([уілідж]), хоча повинно бути навпаки. Звук
[æ] повністю відсутня в українській мові і тому україномовні студенти люблять замінювати його на «е», в результаті відбувається плутанина зі словами bad і bed, sat
і set. Ні для кого не секрет, що основні труднощі серед
приголосних звуків викликають міжзубні [θ] і [ð], які
замінюються на звуки української мови [c] або [з].
Типова помилка: слово then звучить як zen. Звук [ŋ] зазвичай замінюється українцями на [г] або [н], а звуки [p],
[k], [t] вимовляються без придиху. Звук [r] абсолютно
відрізняється від українського звуку [р] і в багатьох словах
не вимовляється зовсім (за умови, якщо ви вчите британську версію англійської). Головні труднощі, навіть
для дуже обдарованих студентів, становлять буквосполучення [θ] + [s], [ð] + [z] або [s] + [ð] (наприклад, в
словах months, clothes, sixth). Найчастіше ці приголосні
кластери замінюються на звуки [ts] або [z]. Під впливом
української мови, студенти дуже часто вставляють звук
[ə] в середину таких комбінацій, як [tl], [dl], [tn] або [dn],
що призводить до того, що слово little [litl], вимовляється як [litəl], button [bʌtn], вимовляється як [bʌtən],
modern [mɒdn], як [mɒdən].
Варто зазначити, що загалом пунктуація в українській і англійській мовах збігається. А головна відмінність
в тому, що в українській мові майже всі підрядні речення
відокремлюються від головного комами, що призводить
ось до таких помилок в англійському писемному мовленні:
«I think, that you’re right», «I do not know, which book to
choose» тощо. Коми в подібних випадках у англійських
реченнях не ставляться. Написання лапок також відрізняється в українському та англійському письмі.
Граматичний лад російської та англійської мов фундаментально відрізняється. Англійська – аналітична мова,
тобто мова, для якої властиво висловлювати граматичні
відносини за допомогою додаткових слів і певних змін у
фіксованому порядку слів. Українська ж, навпаки, мова
синтетична, де більшість граматичних форм виражаються
за допомогою змін в формі власне слова: префікси, суфікси
і закінчення дозволяють нам змінювати відмінок, відмінювання, особу, число і час. У зв’язку з цим, з одного боку,
в українській мові досить-таки складна система відмін
прикметників і дієвідмін дієслів, але з іншого боку, саме
завдяки цьому, українська мова може дозволити собі
вільний порядок слів. У англійському мовленні немає
системи відмінків і відмін, і тому порядок слів, а також
прийменники, є дуже важливою частиною англійської
мови.
Структура українського і англійського дієслова також
дуже різна. В українській мові існує тільки три часи:

теперішнє, минуле і майбутнє, а українське дієслово має
тільки два види – доконаний і недоконаний. Ця різниця
виражається за рахунок аффіксації (способу творення
слів за допомогою префіксів або суфіксів до кореня або
основи слова). В українській мові немає допоміжних слів,
як таких. Хоча, дієслово бути іноді може виступати в
якості допоміжного (це такий дієслово, який повністю
або частково втрачає своє основне лексичне значення),
для побудови складного майбутнього часу і окремих
форм пасивного стану. Окрім того, дієслово «нехай», яке
використовується для деяких форм спонукальних конструкцій, також вживається в якості так-званого допоміжного дієслова. Ще одна досить-таки суттєва різниця це
те, що в українській мові відсутні фразові дієслова, а
використання прийменників, на відміну від англійського
мовлення, дуже обмежене.
Артикль – одна з найважчих для сприйняття частин
мови, оскільки в українській мові він повністю відсутній.
Тобто, як ви бачите, основи української та англійської
дуже відрізняються і ця різниця в граматиці неминуче
веде до основних труднощів засвоєння англійської україномовними студентами.
Доцільно звернутися до більш детального аналізу окремих конструкцій. В українській мові немає еквівалентів англійським допоміжним дієсловам do, have, will і
be (вони використовуються для побудови питальних і
негативних пропозицій), що призводить до типових помилок: When you went there? (When did you go there?). Do
дуже часто плутається з does, а часом does і зовсім
забувається. Також, як і забувається закінчення -s у третьої
особи однини: I read. He reads. Не маючи допоміжних
дієслів в українській мові, для студентів дуже важко
освоїти розділові питання, а також складно навчитися
давати правильні короткі відповіді. Як наслідок, можна
почути такі некоректні речення: You like her, does not it?
(You like her, do not you?). Дуже часто у україномовних
студентів бувають труднощі зі спонукальними конструкціями або з дієсловом let. Неодноразово доводилося чути:
Let they to do it. (Let’s do it.). Якщо говорити про прості
форми пасивного стану, то тут особливих труднощів не
виникає, оскільки ці форми дуже схожі на україномовні
конструкції. Дієслово-зв’язка to be, як правило, не використовується в теперішньому часі сучасної української
мови, а тому найпоширеніша помилка це те, що його
просто не вживають в реченні: He good boy. (He is a good
boy.). Конструкція there is / are – це також надзвичайно
важлива конструкція для англійської мови і розбирають
її на початковому етапі вивчення, однак, вона швидко
забувається, так як учні не надають їй великого значення. Як наслідок, коли студентам потрібно сказати щось,
типу: «Картина висить на стіні» або «Ручка лежить на
столі», кожен раз починаються питання: «А як буде
англійською «лежить»?» Але навіть після того, як конструкіця there is / there are опановується, дуже часто її
плутають з пропозиціями, де потрібно вживати it замість
there, наприклад: There is hot here. (It is hot here.). З простими формами инфинитивів і герундію зазвичай не бувають складності, але проблеми виникають зі складними
формами (progressive, perfect і passive): I like inviting by
my friends. (I like being invited by my friends.). В українській мові немає конструкцій complex object і complex
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subject (складне додаток і складний підмет), натомість,
фрази типу «Я хочу, щоб ти сходив в магазин» будуються
за допомогою підрядного речення. У результаті, знову
типові помилки: I want that she will cook pizza. (I want her
to cook pizza.)
Іменники в українській мові мають граматичний рід,
тому часто доводиться чути: Where is the book? – She is
on the table. (It is on the table.). Типовою помилкою є
також англійській присвійний відмінок (використовується
з людьми і тваринами, яким належить якийсь предмет,
якість або ознака) відбуваються в результаті того, що
слово, в даному відмінку, вживається в функції визначення
і завжди стоїть перед визначеним словом, в той час як в
українській, навпаки, після обумовленого слова. Ми
говоримо: «кімната сестри», а англійською, нам треба б
сказати “sister’s room” («сестрина кімната»). Саме тому,
на початковому етапі вивчення англійської, багато студентів надають перевагу конструкції з прийменником of,
оскільки в цьому випадку, порядок слів дуже схожий на
порядок слів у рідній їм мові: the room of the sister.
Відносні займенники. Частенько, who плутається з
which, яке в англійському повинно використовуватися
тільки для предметів і тварин (The people which came ...
повинно бути: the people who came ...), а that плутається з
what (I know what he work here. Правильний варіант:
I know that he works here).
Варто зазначити, що прийменники також є великою
проблемою впливу української мови, оскільки тут вони
не несуть таку ж важливу роль, як в англійській, а тому
коли студенти вивчають слово, вони зовсім не звертають
увагу на прийменник, який повинен з цим словом вживатися. Зокрема так виникають помилки типу «I listened
music» (I listened TO music), «Explain me» (Explain TO
me), «Say me» (Say TO me).
Найбільш типові помилки в лексиці виникають через
міжмовні омоніми, або як їх іноді ще називають, «хибні
друзі перекладача» – термін, який був введений в 1928
році М. Кесслером і Ж. Дероккіньі в книзі «Les faux amis
ou Les pieges du vocabulaire anglais» [6]. Це така пара слів
у двох мовах, які схожі за написанням і / або вимовою,
часто із спільним походженням, але відрізняються в значенні. Наприклад, в англійській мові magazine – журнал,
а не магазин, genial – добрий, а не геніальний і т.п.
Справа в тому, що значення одного і того ж слова з
прамови в мовах-нащадках може розвиватися за різними
напрямками, що в підсумку і призводить до розбіжностей його лексичного значення в різних близькоспоріднених мовах. У процесі історичного розвитку відбувається
звуження або розширення лексичного значення того чи
іншого слова. Тому щоб уникнути помилок, не варто
лінуватися, доцільно перевіряти значення схожих англійських слів у словниках. До найбільш часто вживаних
«хибних друзів перекладача» англійської мови належать:
actual – дійсний; реальний; фактично існуючий, а не
актуальний (up-to-date / relevant); argument – суперечка;
сварка; лайка [словотвір: (to) argue (сперечатися) + -ment
(процес)], а не аргумент (reason); anecdote – випадок з
життя (особливо: з життя знаменитостей); цікаве подія, а
не анекдот (joke); artist – художник; живописець, а не
артист, актор (actor); decade – десятиліття, а не декада,
десятиденка (ten-day interval / period); Dutch – голлан-
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дський; нідерландський, а не датський (Danish); biscuit –
печиво, а не бісквіт (sponge cake); brilliant – блискучий,
чудовий, а не діамантовий (diamond); director – той, хто
управляє, направляє: глава, режисер, а не директор,
керівник компанії (Сhief executive officer, CEO); і ніколи:
директор школи (брит. headmaster / headmistress, амер.
principal); chef – шеф-кухар, а не шеф (chief, boss,
patron); cereal – злаки; крупа; пластівці до сніданку, а не
серіал (TV series); clay – глина, а не клей (glue);
complexion – колір обличчя, а не комплекція (build /
constitution); debris – уламки; руїни, а не нетрі (thicket /
maze); drug – наркотик; ліки, а не друг (friend); family –
сім’я, а не прізвище (surname / family name / last name);
insult – образа; образити, а не інсульт (stroke); lunatic –
божевільний, а не лунатик (sleep-walker); mayor – мер
(міста), а не майор (major); paragraph – абзац, а не
параграф (article / section); privet – бирючина, а не привіт
(hi / hello); public house – заїжджий двір або пивна, а не
публічний будинок (brothel); recipe – кулінарний рецепт
приготування страви, а не медичний рецепт (prescription);
sympathetic – співчуваючий; викликає співчуття, а не
симпатичний (cute / handsome); tort – цивільне правопорушення, а не торт (pie / (fancy) cake); troop – загін,
ескадрон, а не труп (corpse / dead body); waggon – віз,
візок, а не вагон (car / carriage).
Незнання реалій, також сприяє появі типових помилок і як наслідок казусів в різних ситуаціях. У лінгвістиці і перекладознавство «реаліями» прийнято називати
слова, що позначають предмети і поняття матеріальної
культури. Відомі теоретики перекладу С. Влахов і
С. Флорін розуміли під цим терміном «слова і словосполучення, які називають об’єкти, характерні для життя
(побуту, культури, соціального і історичного розвитку)
одного народу і чужі іншому». Доцільно розглянути, як
приклад, «meal». Воно дуже часто вживається в англійській мові, але ось в українській не має еквівалента, через що багато, часто ототожнюють його зі словом «food».
Це не зовсім так. «Meal» – це таке збірне поняття для
прийомів їжі, тобто до «meal» відносяться: breakfast,
brunch, lunch, dinner і supper. Найближче українське
слово для «meal», їжі, прийнятої в певні години дня
(будь то вранці, в обід або ввечері), правда застаріле, –
це «трапеза». «I’d like to have you over for a meal»
означає, що промовець запрошує вас до себе розділити з
ним трапезу, швидше за все, обід або вечерю. При цьому,
слово «meal» саме по собі не уточнює наміри говорить
про час прийому їжі. Студенти повинні навчитися не
тільки фонетично правильно читати тексти, а й усвідомлювати той факт, що кожен автентичний текст має типологічні спільні риси і національно зумовлені відмінності,
самобутність, неповторність. Коли в тексті, що опрацьовується на занятті, зустрічаються слова, що мають етимологічні відповідності в мові перекладу, ця відповідність зазвичай одразу ж з’являється в пам’яті студентів
як передбачуваний еквівалент. Як показує практика,
такий підхід у багатьох випадках не виправданий, оскільки значення, синтаксична і семантична сполучуваність
і стилістичні особливості етимологічно тотожних слів
навіть в близькоспоріднених мовах рідко збігаються повністю. У подібних випадках прикрі помилки відбуваються через ігнорування явищ лексичної атракції («при-
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тягання» схожих за формою, але різних за семантикою
слів з двох мов), що підтверджується не лише результатами наших спостережень, але і висновками інших
досліджень [1, c.259].
Висновки. Отже, підбиваючи підсумки нашої роботи, доцільно зауважити, що вплив рідної мови на процес
опанування у закладах вищої освіти іноземною мовою
загалом та англійською зокрема існує беззаперечно.
Засвоєння другої мови теоретично не може бути
процесом опанування нової системи мислення, а йдеться
лише про оволодіння новим кодом, який проектується на
код рідної мови. У такій ситуації важливо намагатися
якомога глибше занурюватися в англомовне середовище,
створюючи штучні умови в рамках кожного окремого
заняття, прагнути організувати умови, наближені до реальності: використовувати ресурси мережі Інтернет, дивитися передачі, читати книги, газети, журнали англійською мовою.
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THE IMPACT OF THE UKRAINIAN LANGUAGE ON THE QUALITY OF FOREIGN LANGUAGE
STUDYING WITHIN THE HIGHER SCHOOL EDUCATION
The study examines the peculiarities of the influence of the Ukrainian language on the process of mastering the English
language in the course of higher education. The author summarized and analyzed the specifics of this influence through the
prism of cultural and linguistic contacts, intercultural communication and bilingualism. It was concluded that mastering a
second language cannot theoretically be a process of mastering a new system of thinking, but it is only about mastering a new
code that is projected into the native language code.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ Й ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
ІДІОМ З КОМПОНЕНТОМ «HOME» ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД
Стаття присвячена аналізу структурно-семантичних й функціональних характеристик англійських
ідіом з компонентом «home» та особливостей їх перекладу українською. Розглянуто основні способи їх
відтворення, а саме: повний/частковий еквівалент та описовий; виділено чотири основні паттерни їх
будови на основі опиcового методу. Компонентний aнaліз дозволив з’ясувати, з якими образами найчастіше
асоціюється поняття «home» в англійців та українців, та виявлено сполучуваність даного компонента з
іншими частинами мови. Визначено основні тематичні спрямування відібраних фразеологічних одиниць.
Ключові слова: фразеологізм, ідіома, паттерн, еквівалент, способи перекладу, топік.
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку мовознавства і надалі нагальним залишається питання співвідношення понять «фразеологія» та «ідіоматика»,
що своєю чергою спричиняє розмаїття трактувань основних термінів «ідіома» та «фразеологічна одиниця».
Фразеологія – надзвичайно складне явище, вивчення
якого потребує свого методу дослідження, а також використання ряду інших наук – лексикології, граматики,
стилістики, фонетики, історії мови, історії, філософії,
логіки та країнознавства [1, с.5].
О.В. Кунін справедливо зазначає, що «фразеологічність
того чи іншого звороту неможливо встановити, аналізуючи лише його значення», оскільки вже у самом у терміні
«фразеологізм» закладено сильне структурне співвідношення з надслівним рівнем (фразою). Ідіоматичність
визначається семантично, що, свєю чергою, дозволяє
включати до сфери ідіоматики різноструктурні утворення
(не лише фрази) [1]. Саме фразеологізми як національнокультурні одиниці є джерелом знань про ментальність
нації, в яких відслідковується зв’язок мови народу з національною культурою та способом осягнення дійсності.
За останні десятиріччя фразеологія надзвичайно збагатилася дослідженнями фразеологічного складу англійської мови, зокрема у перекладацькому аспекті. Так,
І.І. Гуменюк розкриває структурні та лексико-семантичні
особливості фразеологічних одиниць із колоративами в
англійській мові [2]; питання збереження стилістичної
функції фразеологізмів в англо-українському перекладі
художніх творів розглядає Б.В. Мовчан [3]; І.М. Березнєва
присвятила своє дослідження фразеологічним одиницям
з семантизмами [4]; на матеріалі сучасної англомовної
прози Г.В. Кузнєцова аналізує семантичні зміни у фразеологізмах [5].
Актуальність нашого дослідження визначається тенденцією до розгляду фразеологізмів як знаків, що характеризуються своєю особливою роллю і функціями в мові
й мовленні, та відтворення їх значень при перекладі.
Мета статті полягає в аналізі особливостей перекладу
українською мовою англійських ідіом з компонентом
«home», а також у виявленні структурно-семантичних та
функціональних характеристик досліджуваних одиниць.

Виклад основного матеріалу. У лінгвістиці існують
різні визначення понять «фразеологія», «фразеологічна
одиниця», «ідіома», «фразеологізм», прислів’я та приказки
розглядають особливий вид фразеологічних одиниць [1].
Влучною є думка В.Н. Ярцевої про те, що фразеологічна
одиниця – це загальна назва семантично пов’язаних
сполучень слів і речень, які на відміну від подібних за
формою семантичних структур не відтворюються відповідно до загальних закономірностей вибору і комбінації
слів при організації висловлювання, а відтворюються у
мовленні у фіксованому співвідношенні семантичної
структури і певного лексико-семантичного складу [6,
с.559].
Як вже було доведено, фразеологізми суттєво відрізняються від вільних сполучень слів [7-9]. Їм характерна
стійкість, неподільність, багато з них відрізняються високим рівнем образності. Натомість, ті фразеологічні
одиниці, значення яких абсолютно не відповідає значенню їх окремих компонентів, та походження яких
найважче визначити, мають іншу назву – ідіоми, яким
притаманна виражена метафоричність та яскрава стилістична забарвленість значення [10-12].
Наш аналіз базується на вибірці ідіом з компонентом
«home» із «The Free Dictionary by Farlex» [14] та англоукраїнського словника фразеологічних одиниць [15], яка
налічує 32 одиниці. Основними критеріями аналізу є
такі: способи перекладу, збіг образів, паттерни, сполучуваність / вживання компонента «home» у функції означення, тематичне спрямування (топік).
Характерними способами перекладу ідіом є повноеквівалентність, часткова еквівалентність та дескриптивність. Дві із шести нарахованих ідіом перекладають
на основі повноеквівалентності, до прикладу: Home is
where the heart is = Дім там, де серце; There is no place
like home = Краще дому місця нема. Простежуємо, що
образи та значення при перекладі збігаються, адже
«heart» =«серце», «home» = «дім», «place» = «місце»,
«fire» = «вогнище», «sweet» = «милий».
Другий спосіб перекладу представлений 23 ідіомами,
до прикладу Till the cows come home = Поки рак на горі
свисне; To be home and dry = Бути живим-здоровим.
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У цьому випадку образи різняться, бо «cows» = «рак»,
«home and dry» = «живий-здоровий», «run» =
«повертатися», «keep burning» = «берегти», «game» =
«тарілка», «castle» = «фортеця», «home» = «кухня».
Варто відмітити, при цьому способі перекладу семантика
повністю зберігається, а причиною відмінності образів
слугує історія та менталітет двох абсолютно несхожих
країн, які належать до різних гілок мов, віросповідань,
мають свої особливі традиції і звичаї, що й знайшло
відображення в ідіомах.
Третім способом у ситуації безеквівалентності є дескриптивність, що зустрічаємо лише двічі: Down-home =
Простацький, домашній; It is nothing to write home about
= Нічого особливого.
Розглядаючи фразеологічні одиниці даної вибірки,
можна зробити висновок, з якими образами найчастіше
асоціюється поняття «home» в англійців та українців.
Так, в англійській мові «home» співвідноситься з: truth,
hearth, castle, charity, beauty, place, на противагу в українській мові слово «дім» асоціюється з батьківщиною,
фортецею, серцем, гніздом, тарілкою, що можна зобразити схематично.
Схема 1.
Асоціація поняття «home» в англійській мові
place
heart

charity
home

hearth
beauty
castle
place
truth
Схема 2.
Асоціація поняття «дім» в українській мові
батьківщина
серце

фортеця
дім

гніздо
тарілка
Характерними паттернами будови англійських ідіом
з компонентом «home» є чотири:
Паттерн 1. Vinf + home + ((Prep) N):
To run home to mama (when someone runs home to
mama, it means they are giving up something important like
marriage to return to a comfortable place) = Повертатися
до свого гнізда; To leave home (set out to live apart from
one’s parents = Вилетіти з гнізда. Як бачимо, такий
паттерн може розширюватися вживанням іншими частинами мови.
Паттерн 2. Vinf + Prep + home:
To be close to a home (to be relevant or accurate to the
point that one feels uncomfortable or embarrassed) =
Задіти за живе; To eat (someone) out of home and house
(guests or children who are prone to raiding refrigerators
and pantries) = Бути нахлібником.
Паттерн 3. Home + Prep/ Prep + (home):
Home from home (a place that is as comfortable as your
home) = Другий дім; Home in on (become closer to your
target) = Рукою подати.
Паттерн 4. Home + N/Adj:
Home truth (the truth that is unpleasant to hear) = Гірка
правда; Homesick (to experience a longing for one’s home
during a period of absence from it) = Тужити за

батьківщиною. Останній паттерн можна вважати типовим
для даних відібраних фразеологічних одиниць, адже він
є найуживанішим.
Наступна ідіома заслуговує окремої уваги: Yankee go
home (the expression of anti-American sentiment, used to
express anger or opposition at American presence in a
foreign land) = Додому, янкі. Для передачі її значення
застосовуємо дослівний спосіб перекладу тому, що поняття
«янкі» українцям не близьке, адже воно пов’язане з історією Америки.
Янкі – назва жителів Нової Англії; пізніше, в ширшому
розумінні, – жителів США в цілому. Значення варіюється
залежно від контекcту, історичного періоду та географії
використання. Втім, незважаючи на безліч значень, у
яких може застосовуватися це слово, воно завжди має
відношення до жителів Сполучених Штатів. Термін набув
поширення з XVIII століття. Виникає питання, чому ці
янкі мають йти додому? Цей фразеологізм стосується
саме людей Сполучених Штатів Америки, яким слід
повертатися до своєї країни. Це також своєрідний антиамериканський слоган, який використовується для вираження гніву чи протидії американській (США) присутності
на іноземній землі або впливу на неї, або присутності
сіверян на Півдні Америки. Таке гасло, як правило, використовують радикальні ліві, комуністи та марксисти.
У слогані слово «янкі» набуло зневажливого значення [13].
У ході аналізу можна простежити сполучуваність
компонента «home»у двох мовах. На прикладі даної
вибірки ідіом можна помітити, що цей іменник має лише
одне означення в англійській мові – «sweet» = «милий»
(Home sweet home), у той час, як в українській рясніє
прикметниками-означеннями до нього (чистий, приємний, комфортний, світлий, милий, просторий, красивий,
чарівний).
Сам компонент «home» може виступати як означення, до прикладу, у фразеологізмі Home truth = Гірка
правда. Варто зазначити, що такий випадок єдиний у даній вибірці, де «home» асоціюється з гіркотою, тобто
несе негативний заряд.
Аналізуючи дані ідіоми також можна поділити їх на
різні тематичні спрямування, що вказує на сфери їх функціонування, а саме на три основні топіки:
1. Сімейні цінності, до яких відноситься більшіть
даних ідіом (13): To keep home fires burning = Берегти
домашнє вогнище; A man’s home is his castle = Мій дім –
моя фортеця. На нашу думку, носіям англійської мови
надзвичайно важливо, щоб були збережені їх сімейні
цінності, які уособлюють мир, спокій, дім та затишок в
ньому. Дім – це те місце, де вони можуть зняти втому,
відпочити від напруженого дня і щоденних стресів,
відновити сили для наступного дня. Англійці виступають
на тлі даних ідіом сімейними дбайливими господарями,
які «бережуть домашнє вогнище».
2. Риси характеру людини, як позитивні, так і негативні. Ідіом, що уособлюють труд як плід хорошої
роботи, рівно стільки ж, скільки й тих, які виражають
негативні сторони людської поведінки (по 6): To come
home to roost = Що посієш, те й пожнеш; To ram home =
Довести до успішного кінця. Варто зазначити, що всі
ідіоми даного тематичного спрямування прославляють
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позитивні риси характеру людини і в той же час засуджують негативні, у такий спосіб вони ніби дають корисні
уроки життя, наставляють людину на правильних шлях.
3. Фізичний стан людини, а саме задовільний, у позитивному значенні (їх налічуємо лише 2): To be home
and dry = Бути живим-здоровим; To go home and get
(one’s) beauty sleep = Добре відпочити. Ідіом з компонентом «home», які виражають нездоров’я не зустрілося
у нашій вибірці. Це яскраво демонструє, що дім в
уявленні англійців постає запорукою саме здоров’я.
Висновки. В українській мові значення ідіом з компонентом «home» передають з допомогою повних / часткових еквівалентів або описово, з яких другий є найчастотнішим. Загалом можна виділити чотири паттерни
будови досліджуваних одиниць, що допомагає краще
зрозуміти саму структуру фразеологізмів. Саме слово
«home» виступає у функції означення, але має негативну
конотацію. Компонент «home» сполучується в англійській
мові лише з одним прикметником, натомість в українській цей іменник має ряд означень. Ідіоми даної вибірки і
в українській, і в англійській мовах здебільшого вживаються на позначення позитивних понять, найбільша
увага приділяється сімейним цінностям, позитивним
рисам характеру людини та її задовільному фізичному
стану.
Перспективу вбачаємо у подальшому дослідженні
фразеологічного прошарку англійської та української
мов з метою виявлення закономірностей розвитку фразеологічного значення, шляхів його утворення та відтворення у мові перекладу на основі загальних принципів
семантичної трансформації.
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STRUCTURAL-SEMANTIC AND FUNCTIONAL PECULIARITIES OF IDIOMS
WITH «HOME» AS A COMPONENT AND THEIR TRANSLATION
The article is devoted to the analysis of structural-semantic and functional characteristics of English «home» idioms and
features of their translation into Ukrainian. The basic ways of their interpretation have been considered, namely: full/partial
equivalent and description; four main patterns have been distinguished on the basis of the descriptive method. Component
analysis has revealed which images the English and Ukrainians most commonly associate with «home», and has shown the
combinability of this component with other parts of the language. The main topics of selected phraseological units have been
determined.
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СВОЙСТВА ПЕРЕВОДА ГАЗЕТНЫХ ТЕКСТОВ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В статье рассматривается проблема перевода английских газетных статей. Переводчик должен знать об
особенностях многочисленных деталей, которые характеризуют стиль газеты, и должен иметь более
высокое знание английского языка для решения различных проблем во время перевода.
Ключевые слова: словообразования, новости, чувство языка, газетный стиль, словосочетания.
Постановка проблемы. В современном мире невозможно жить без ежедневного доступа к различным
источникам информации. СМИ играют важную роль в
политических, экономических, социальных процессах
современного мира. Наряду с СМИ, телевидением и
интернетом, наиважнейшим источником информации,
как и много лет назад, остается пресса. В газетах и
журналах публикуется информация о новостях внутренней жизни страны, международных событиях и другие
актуальные сообщения. Огромное значение в современном
насыщенном событиями мире имеет своевременный и
точный перевод зарубежной периодики на родной язык.
Именно поэтому в языковых ВУЗах Азербайджана особое
внимание при преподавании курса иностранного языка
отводится обретению навыков перевода зарубежных периодических изданий. На уроках по газетном у материалу
студентов обучают специфике перевода политических,
экономических и других видов статей.
Цель статьи. Целью статьи является описание некоторых способов и методов правильного перевода газетных
материалов на родной язык.
Изложение основного материала. Язык газеты определенно отличается от языка художественной или научной литературы. Его, прежде всего, выделяют, складывающиеся годами выразительные средства. В газетных
статьях мы сталкиваемся с огромным количеством общественно-политической лексики, международных слов,
неологизмов, топонимов, имен собственных, дат. Также
его отличает относительно больший, по сравнению с
другими жанрами, процент числительных и вообще
слов, относящихся к лексико-грамматическому полю
множественности, обилие не столько оценочной и экспрессивной лексики.
Насыщенность аллюзиями и цитатами характерна для
авторской журналистики. Также используются иные
стилистические средства, приемы, фигуры речи: гиперболы, метафоры, образные сравнения, метонимия, паронимическая аттракция, иносказания, эвфемизмы и др.;
например: golden opportunity, snal-paced consolidation и т.д.
Для удобства и быстроты чтения газет авторы статей
прибегают к так называемым «газетным штампам» или
«клише». Словом «клише» во времена ручного набора
газет называли словосочетания или обороты речи,
которые встречались настолько часто, что их заранее
отливали из металла отдельными словосочетаниями или
фразами и вставляли по мере надобности в текст статьи.
Повторяющиеся из номера в номер клише, устойчивые
сочетания слов, термины, которые определяют газетный

стиль, вызывают у читателя конкретные ассоциации,
например: high-level delegation, civilian casualties и т.д.
Статьи, в которых нет ничего знакомого, смущают
читателя. Язык полон «заезженных» фраз, без которых
трудно обойтись, а если попытаться, то придется быть
более многословным.
Большая часть штампов, используемых в газетном
стиле, является общеупотребительной, нейтральной лексикой. Однако встречаются и профессиональные термины.
К примеру, hard – liner (полит.) означает консерватор;
nuclear tension (полит.) – напряженность в вопросах
ядерной безопасности; greenhouse effect (экологич.) –
парниковый эффект, или слова из общего сленга: thinktank – мозг; brain-drain – утечка мозгов/квалифицированных кадров. Не зная такого рода клише, переводчик
может испытывать определенные трудности при переводе,
в результате чего текст будет переведен с некоторыми
искажениями.
К особенностям газетного стиля относятся и характерные способы словообразования. Словообразование
осуществляется различными способами. Особенно часто
в последнее время в английских и американских газетных
статьях используется способ словосочетания. В основном
встречаются образования, состоящие из двух слов, например: She was dismissed in 1949 on charges of being a
wistle-blower ( wistle-blower – доносчик). This latest plan
giives the role of peacekeeper to the federal police
(peacekeeper – миротворец).
Некоторые компоненты слов состоящих из двух
основ иногда сочетаются со множеством других слов.
Например, прочно вошедшие в язык английских и американской прессы слова типа sit – in (сидячая забастовка), (протест против дискриминации против проезда
в автобусах негров), stay-in (пикетирование), take-over
(захват власти), switch-over (переход на другую тему) и т.д.
В англоязычной прессе также распространен метод
конверсии, т.е. переход одной части речи в другую,
приводящий к образованию нового слова без применения его начальной формы. Чаще всего встречаются глаголы образованные от существительных. Слова campaign,
pace, dispute и др. в зависимости от контекста могут
быть как существительными, так как и глаголами. Причем,
иногда вновь образованные слова являются лишь косвенно
связанными со словами, от которых они образованны.
К примеру существительное hit (ударять, поражать) теперь
означает успех или то, что имеет успех.
Следующий распространенный способ образования
слов называется аффиксацией. Для газетного стиля ти-
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пично использование аффиксов, таких как -ize, -don, dom, ship, благодаря которым возникают неологизмы:
minimize-доводить до минимума, преуменьшать, leonizeвыходить в открытый космос (образованно от фамилии
космонавта А.А. Леонова), brinkmanship – балансирование
на грани войны, военная конфронтация и др.
Использование заимствованных слов также часто встречается в газетных статьях. Благодаря многократному
использованию такие слова входят в язык и вызывают у
читателя определенные ассоциации. К примеру, французское словосочетание coup d’etat прочно вошло в английский язык и означает «государственный переворот»,
а японское слово tycoon (принц) англоязычный читатель
ассоциирует с финансовым воротилой, магнатом.
Отдельно стоит упомянуть газетные заголовки, так
как они тоже часто вызывают некоторые трудности при
переводе. В английских и американских газетах обычно
используются два типа заголовков. Чаще всего в качестве
заголовков выступают предложения, в которых для краткости опускаются некоторые слова, вспомогательные
глаголы и т.д. Пример: Pakistan Says Sabotage Possible in
Train Derailment.
Второй способ написания газетных заголовков в англоязычной прессе подразумевает использование фраз,
в которых зачастую опускаются артикли, глаголы, к
примеру: Some US parks More Polluted Than Major Cities,
или Five Killed in Tel Aviv During Coordinate Suiside
Attack.
Как было отмечено ранее, глагол «to be» в заголовках, как правило, опускается, что может привести
в казусам при переводе. Так например в следующем
заголовке Cooperation agreement signed, слово «signed»
следует переводить в страдательном залоге настоящего
времени – Cooperation agreement is signed.
Несмотря на то, что в газетных статьях и новостях
чаще всего используется настоящее время. Благодаря
этой уловке авторов статей заголовки притягивают внимание читателей динамичностью и свежестью.
Для экономии печатного места газетные заголовки
содержат сокращения и аббревиатуры. Так, например
PM-Prime Minister; WTO – World Trade Organization;
CIA-Central Intelligence Agency; CID – Criminal
Investigation Department и т.д. Для этой же цели вместо
длинных и пространных слов и выражений используются более краткие и сжатые: row – quarrel or
disagreement; graft – corruption; bid – attempt, offer.
Часто газетные заголовки строятся на каламбурах,
цитатах, аллюзиях и деформированных идиомах, например: Much Ado About Nothing; Blinking Sphinx или Lofty
Ambitions. Разумеется, такого рода заголовки не всегда
поддаются дословному переводу. Основная задача
переводчика донести до читателей смысл переводимого
материала, и в большинстве случаев приходится заменять
английский каламбур, идиому и т.д. на более понятные и
доступные читателям фразы, слова. Однако в ряде случаев
переводчикам удается сохранить игру слов при переводе
заголовков, часто заменив при этом слова. Примером
тому может служить перевод на английский язык заметки о
современных коллекционерах афиш времен немого

кино. Заголовок из исходного текста, вышедший в одной
из российских газет, звучал так: Кадры решают все.
Здесь обыгрывается печально известный лозунг Сталина, а
каламбур строится на слове «кадры» (русском языке
существуют два значения этого слова – работники и
кино/фото кадры). Однако англоязычному читателю дословный перевод был бы непонятен по той простой
причине, что редко употребляемое слово «cadres» в английском языке означает «персонал, работники», но ничего
общего не имеет с кинематографией. В данном случае
благодаря мастерству, находчивости и чувству языка
переводчика ему удалось внести в англоязычный вариант
названия каламбур, основанный на игре совершенно
других слов, но зато имеющий прямое отношение к содержанию заметки. В английском варианте заголовок
звучал как «Posters for Posterity» (Плакаты для потомства).
Из сказанного ранее можно сделать вывод: при
переводе газетных статей и другой периодики, переводчик
должен быть предельно аккуратен в выборе средств
перевода и помнить, что первоочередной задачей является
передача точного смысла переводимого текста. Также
переводчик должен обладать достаточным багажом знаний, касающихся переводимого материала, дабы исключить какие-либо искажения. Есть надежда, что его перевод
будет достаточно адекватен. И, разумеется, переводчик в
нужной степени должен владеть профессиональными
навыками и соответствующими рабочими языками. Только
при наличии всех этих составляющих есть надежда, что
перевод будет адекватен.
Хотя вышесказанное можно в той или иной степени
отнести к переводу и других видов текстов, все же вне
сферы художественной литературы, наверно, нигде нет
такого многообразия и богатства экспрессивных средств,
какими обладают тексты из сферы массовой коммуникации.
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ХРОНОЛОГІЯ НАМИСТА СЕРЕДНЬОГО ПОДНІПРОВ’Я
(ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ)
Стаття присвячена виявленню динаміки зміни набору намиста за археологічними даними на території
Середнього Подніпров’я й охоплює період виникнення та існування Давньоруської держави (ІХ–ХІІІ ст.).
Оброблено близько 3000 намистин зі скла, каміння, органічних матеріалів, кераміки та фаянсу,
зафіксованих під час розкопок давньоруських міст та їх околиць. Виділено декілька хронологічних груп, що
презентують певний набір намиста. Для ранніх хронологічних періодів – кінця ІХ – початку ХІ ст. (що
представлені поховальними комплексами) характерним є виключно імпорт (намистини сірійського та
єгипетського виробництва). З кінця Х – початку ХІ ст. об’єкти містять у складі намиста крім
близькосхідного, вже й візантійський імпорт. Кінець ХІ – перша половина ХІІІ ст. – поява та розвиток
власної склоробної справи.
Ключові слова: Давня Русь, намисто, хронологія, імпорт, склоробне виробництво.

Постановка проблеми. Вирішення питання хронології є одним з основних у вивченні археологічних та
історичних аспектів щодо походження та розповсюдження намиста. Не завжди намистини або ж певні типи
намистин можуть бути датуючим матеріалом, але їхнє
поєднання у складі намиста, відсутність чи переважання
тих чи інших типів, дозволяють визначити хронологічні
групи [1, с.227]. Для імпортних речей, зокрема, намистин,
важливим є час потрапляння у культурний шар на територію, де й розпочинається період їхнього побутування
[2, c.265]. Не можна виключати випадкові пережиткові
побутування намистин, коли певні екземпляри могли
використовувати у компонуванні намиста повторно
у більш пізній час.
Мета статті. Внаслідок масового археологічного дослідження давньоруських пам’яток, накопиченню намистинного матеріалу були створені умови для систематичного та детального вивчення намистин для регіону
Середнього Подніпров’я, як важливого центру в культурно-історичному аспекті. Загалом, хронологічні колонки
побутування давньоруських намистин були опрацьовані
переважно на матеріалах Північно-Західної і ПівденноСхідної Русі, скандинавського регіону, хозарських міст
тощо. При цьому слід враховувати, що хронологічні
рамки побутування тих чи інших категорій речей у різних регіонах можуть не співпадати. Отже, необхідність
розробки хронології наборів намистин для Середнього
Подніпров’я є нагальною.
Виклад основного матеріалу. Завдяки статистичній
обробці матеріалу були виділені групи намистин, які,
в свою чергу, були датовані за супровідними речами
в археологічних комплексах. Співставлення екземплярів
у датованих культурних шарах чи комплексах з датованими типами намистин, встановлених за аналогіями,
дозволяє визначити динаміку розповсюдження певного
типу намистин у часі на території Середнього Подніпров’я.

Найбільша кількість знахідок намистин припадає на
територію Подолу у Києві (62,3%), що зумовлено численними археологічними дослідженнями у зв’язку із
міською забудовою і, найголовніше, специфікою району –
торгово-ремісничого осередку, який мав велике значення у
міжнародній торгівлі, до того ж на Подолі відкрито
ремісничі майстерні, які у великій кількості виготовляли
скляні та бурштинові прикраси, зокрема намистини.
Значно менше знахідок намистин на інших пам’ятках.
Намистини з досліджених пам’яток, переважно, мають
чітку прив’язку до стратиграфії пам’ятки, виключення
становлять деякі типи, які знайдено або у недатованих,
або навпаки – у культурному шарі/копмплексі, що мають
досить широке датування.
Було виділено кілька основних груп, що репрезентують зміни у розподілі намиста зі скла, каміння, органічних матеріалів (бурштин), кераміки та фаянсу за хронологічними ознаками.
З другої половини ІХ–Х ст. на території Середнього
Подніпров’я побутують наступні типи скляних намистин:
монохромні відділу «круглі» кулясті (невеликого розміру),
зонні, зроблені з синього різного ступеню інтенсивності
кольору скла, діжкоподібні, циліндричні, пронизки та бісер
(зроблені поділом тягнутої трубочки), лимоноподібні;
відділу «багатогранні» призматичні, т. зв. «чотирнадцятигранні»; відділу «ребристі» зонні та еліпсоїдні; поліхромні мозаїчні, смугасті, вічкові, намистини з пластичним
орнаментом, що належать до відділу «круглі»; намистини
з металевою фольгою, що представлені діжкоподібними,
зрізано-біконічними, лимоноподібними формами та багаточастинними пронизками.
Вічкові намистини (крупні, з рельєфними вічками
з «війками», оперезані скляними смугами) зустрічаються
разом з ребристими намистинами великого розміру
зонної чи еліпсоїдної форм з прозорого скла, а також
ребристими зонними намистинами з єгипетського фаянсу
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серед інвентарю у похованнях некрополя на території
Десятинної церкви, Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві, де датуються другою половиноюкінцем Х – межею Х–ХІ ст. [3, с.109; 4, с.140; 5, с.204].
Загальною характеристикою цієї хронологічної групи є:
1. Невелика кількість знахідок намистин – 1–5 екземплярів (порівняно із кількістю всіх екземплярів у межах
свого типу). Виключення становить тип «зонні» – більше
70 екземплярів, а також тип «лимоноподібні» – 65 екземплярів.
2. Намистини у переважній більшості виявлено виключно у поховальних комплексах, де серед інвентарю –
намиста, які складались з 4–12 зонних чи багатогранних
намистин візантійського виробництва, по одній чи кілька
екземплярів вічкових намистин з «війками», а також лимоноподібних намистин та багаточастинних пронизок
(близькосхідне виробництво).
3. Імпортне походження цих намистин: переважна
більшість екземплярів – це близькосхідне та середньоазійське виробництво, інші – візантійське виробництво
(тобто ще з VIII–IX ст. триває тенденція переважання
намистин, зроблених серійним шляхом з тягнутих трубочок, що характерно для сирійської склоробної школи,
що було виявлено при досліджені територій Подніпров’я.
Максимуму кількість близькосхідних намистин досягає
у Х ст.) [6, с.100-101,104; 7, с.237].
Треба зазначити, що серед екземплярів майже відсутні
намистини, що датуються виключно ІХ ст. Всі вони
знайдені у поховальних комплексах, дата яких може
бути уточнена наступними дослідженнями. Тому межа
даної хронологічної групи умовна.
Типи намистин, що зустрічаються у ІХ–Х ст. потрапляли на територію Середнього Подніпров’я, скоріше за
все, вже у якості скомпонованого намиста, або певної
серії кількох типів намистин, причому більшість екземплярів складали намистини близькосхідного виробництва,
до яких могли додавати намистини візантійського виробництва. Така картина характерна для Приладожжя,
районів Смоленська та Твері, хоча відсоток наявності
дешевих серійних намистин (рублений бісер) у Ладозі та
Приладожжі значно вищій, ніж для Західної Європи [8,
с.107; 9, с.139]. Це пов’язано із збільшенням об’ємів
торгівлі тільки з середини Х ст. (що підтверджується
договором князя Ігоря із Візантією від 945 року) [10,
с.549]. Напівкоштовне каміння та мушлі потрапляли на
територію Давньої Русі з Середньої Азії або ж через
Середню Азію (з Ірану та Афганістану, а потім через
Каспійське море у низини Волги, чи північніше, на
Середню Волгу до Булгару) [11, с.108].
Набір намиста кінця Х – початку ХІ ст. містить у своєму складі імпортні (передусім близькосхідного виробництва, єгипетські та сирійські) намистини скляні чи
кам’яні й аналогічні наборам ІХ–Х ст. Екземпляри виявлено виключно у поховальних пам’ятках. Це згадувані
вже скляні багаточастинні лимоноподібні намистини,
пронизки з тягнутих трубочок, бісер (з трубочок, які
ділили на невеликі відрізки), смугасті, частина вічкових,
намистини із золотою чи срібною фольгою (зроблені
з трубочок). Наприкінці Х ст. збільшують свою кількість
намистини візантійського виробництва (з яскраво-синього,
темного синього чи синьо-фіолетового скла, наявна іри-
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зація скла): наприклад, зонні, призматичні багатогранні
та т.зв. «чотирнадцятигранні» [4, с.151-152]; намистини
із металевою фольгою зроблені шляхом навивки діжкоподібної, циліндричної, зрізано-біконічної, лимоноподібної форм, багаточастинні пронизки. Серед кам’яного
намиста помітна тенденція збільшення кількості намистин у складі поховального намиста: екземпляри з гірського
кришталю та аметисту, а також переважна більшість
сердолікових (відділ «круглі», тип «кулясті»; відділ «багатогранні» тип «призматичні», «призматичні 14-гранні»,
«біпірамідальні», «зрізано-біконічні з гранчастим пояском»; відділ «сплощені» тип «монетоподібні»); половина
фаянсових намистин. Загалом основна маса намистин
цього періоду виявлено у поховальних комплексах, які
пов’язують із тогочасною давньоруською елітою – скандинавськими воїнами та торговцями. В цей же період
Візантія стає посередником в отриманні напівкоштовного
каміння через шлях із Варяг у Греки [12, с.156].
ХІ – початок ХІІ ст. – період поступового зникнення
окремих типів намистин, збільшення кількості існуючих
та появі нових типів намистин на пам’ятках.
У першій чверті ХІ ст. намистини близькосхідного
виробництва (як і у випадку з монетним сріблом) припиняють надходити на територію Давньої Русі (наприклад,
бісер, який зроблено шляхом поділу скляної трубочки).
Це відбувається через зміну політичної ситуації: у другій
половині Х ст. Хозарський каганат, через який намистини
потрапляли на територію Східної Європи, було розгромлено; зростає вплив Візантії, яка оговталась після арабських завоювань; починає функціонувати шлях із Варяг
у Греки, яким і потрапляли намистини візантійського
виробництва [13, с.51-52; 12, с.156].
У культурних шарах ХІ ст. на досліджуваних пам’ятках Середнього Подніпров’я бісер, зроблений шляхом
поділу тягнутої трубочки, відсутній. З середини ХІ ст.
зменшується кількість пронизок та лимоноподібних намистин з тягнутої трубочки, зникають ребристі еліпсоїдні
намистини (також зроблені з тягнутої трубочки). Зменшується кількість знахідок багатогранних призматичних
та т. зв. «чотирнадцятигранних» намистин візантійського
походження. Дослідники спостерігають зменшення кількості візантійських намистин з прозорого скла на початок
ХІІ ст. [13, с.53]. З підгрупи «поліхромне намисто» зникають смугасті, а також вічкові намистини з накладними
багатошаровими вічками.
Продовжують побутувати скляні намистини наступних
підгруп і типів:
монохромні «круглі» кулясті та зонні, «ребристі»
зонні намистини візантійського походження; поліхромні
мозаїчні (кулястої форми, орнаментовані крихтами кольорового скла, заглибленими у тулуб намистини обкаткою), вічкові намистини (орнаментовані пласкими чи
опуклими вічками), намистини з пластичним орнаментом;
намистини з металевою фольгою (згадувані вже діжкоподібні, циліндричні, зрізано-біконічні, лимоноподібні
та багаточастинні пронизки). З’являються бурштинові
намистини (відділи «круглі» та «багатогранні»).
Поступово фіксується зменшення кількості та асортименту намистин у поховальних комплексах Середнього
Подніпров’я, у наступних століттях ця тенденція набирає
обертів, що помітно на тлі численної колекції намистин
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давньоруських міст. Таку динаміку можна пояснити зміною культурних традицій (від язичництва до християнства), що призвело до зміни поховальних традицій, статуту
похованих та костюму.
Намисто ХІІ – першої половини ХІІІ ст. – численна
та типологічно різноманітна хронологічна група. Вже з
ХІ ст. в окремих давньоруських містах з’являються склоробні комплекси, які працюють як на привізній, так і на
місцевій сировині. Перші такі майстерні були пов’язані з
появою культових споруд та розвитком, переважно,
монументальної архітектури й організовані на місцях
будівництва храмів (території Старокиївської гори та
Києво-Печерської лаври) [4, с.410-411]. У ХІІ ст. на
території Київського Подолу виникають виробничі комплекси, для яких характерна вузька спеціалізація (присутній лише один або кілька видів продукції, у переважній
більшості це прикраси, зокрема, намистини). Завдяки
технологічним схемам – серійному накручуванню –
з’явилася тенденція до масового виготовлення прикрас
та їхнього надходження на ринок великими партіями.
Розширюється кольорова гамма намиста за рахунок додавання барвників, які не потрібно було імпортувати з
інших територій.
Зникають наступні типи: монохромні відділу «круглі»
зрізано-біконічні (зі співвідношенням 1:2); поліхромні
намистини з пластичним орнаментом відділу «ребристі»;
намистини з металевою фольгою «круглі» лимоноподібні
та багаточастинні пронизки.
Намисто вирізняється збільшенням кількості типів
скляних намистин та появою нових форм: монохромні
«круглі» зонні, кільцеподібні, діжкоподібні, грушоподібні,
бісер, зроблений шляхом накручування; поліхромні
вічкові з трьома опуклими вічками, намистини з пластичним орнаментом (відділу «круглі» та «сплощені»).
Збільшується кількість бурштинових багатогранних
намистин за рахунок появи майстерень з обробки бурштину, тоді як кількість намистин відділу «круглі» залишається стабільно низькою (як і в попередній період).
Висновки. Виділені групи репрезентують певний
набір намистинного матеріалу, що поступово змінюють
одна одну, співіснуючи деякий час на межі періодів.
Можна констатувати, що для другої половини ІХ –
початку ХІ ст. характерним є переважання намиста у
складі інвентарю поховальних пам’яток, пов’язаних із
впливом на матеріальну культуру частини еліти, до складу
якої входили скандинавські воїни, торговці, учасники
дипломатичних місій. З ХІ–ХІІ ст. фіксується зменшення
кількості намистин у похованнях й зростання їх знахідок
у культурних шарах давньоруських міст. У наступному
столітті спостерігається тенденція до збільшення кількості
екземплярів та появи нових типів намистин завдяки
розвитку власного виробництва скляних прикрас.
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CHRONOLOGY OF BEADS FROM THE MIDDLE DNIEPER REGION (GENERAL THESIS)
The article is devoted to revealing the dynamics of the change of the compositions of beads according to archaeological
data on the territory of the Middle Dnieper region and covers the period of origin and existence of the Ancient Rus` state
(10th–13th centuries). About 3000 beads of glass, stones, organic materials, ceramics and faience were recorded during
excavations. There are several chronological periods, which present a certain compositions of beads. The early chronological
period (the late 9th – early 11th century) represented by burial and characterized by imported beads from Syria and Egypt. The
objects of the late 10th – early 11th century include compositions of beads as well as from the Middle Eastern region, with
Byzantine imports. There are appearance and development of own glassmaking production in the late 11th – 1 half of the 13th
century.
Key words: Ancient Rus’, beads, chronology, import, glassmaking production.
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ПРИВАТНІ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ
ІЄРАРХІВ XVII – XVIII СТ.: ФОРМУВАННЯ
ТА ВИКОРИСТАННЯ КОЛЕКЦІЙ
У статті досліджено особливості формування приватних книгозбірень українських православних
ієрархів XVII – XVIII ст. та використання ними колекцій у просвітницькій діяльності. Зроблено висновок,
що аналіз бібліотек демонструє високий інтелектуальний рівень їх власників та широту інтересів, які
виходили поза межі їх духовного сану. Комплектація бібліотек пояснювалася місцем й обставинами
навчання та несення духовної служби їх власників. Книжкові колекції українських архієреїв широко
використовувалися у їхній літературній та педагогічній діяльності і демонстрували творчі зацікавлення
та потреби їх власників, передусім як письменників і перекладачів.
Ключові слова: Православна Церква, українські православні ієрархи, приватні бібліотеки, книжкові
колекції.
Постановка проблеми: Проблема формування
приватних книгозбірень українських православних ієрархів
XVII–XVIII ст. знайшла своє відображення в історичній
літературі лише фрагментарно – на рівні окремих, найвідоміших персоналій. Зокрема, С. Маслов ґрунтовно
проаналізував бібліотеку Стефана Яворського [1], відомий
дослідник українського книговидання Я. Ісаєвич простежував каталоги приватних книгозбірень низки світських
і духовних осіб, у тому числі й Петра Могили [2]. Свого
часу якісний склад бібліотеки Петра Могили намагався
з’ясувати С. Голубєв, простежуючи передусім колекції
київських бібліотек [3]. Належність Петру Могилі окремих
книг кириличного друку на підставі його власноручних
записів встановила і М. Шамрай, переглядаючи сучасні
колекції НБУВ [4]. Перелік виявлених дослідницею
маргіналій засвідчує також належність окремих книг Іову
Борецькому, Варлааму Ясинському, Діонисію Балабану,
Йосифу Тукальському, Лазарю Барановичу, Димитрію
Тупталі та ін. церковним діячам ХVІІ ст. З діаспорних
учених окремі студії належать Д. Чижевському, який,
зокрема, вивчав бібліотеку Феофана Прокоповича [5].
Склад і подальшу долю бібліотек духовних осіб
досліджували російські вчені. Зокрема, бібліотека Димитрія Туптала опрацьована Ю. Лабинцевим та Л. Щавинською [6]. С. Луппов у монографії з історії книги
післяпетровського часу [7] зосередив свою увагу й на
книгозбірнях низки архієреїв-українців – Феофана Прокоповича, Феофілакта Лопатинського, Лаврентія Горки,
побіжно згадавши й про зібрання Гавриїла Бужинського
та Іларіона Рогалевського. Розвідки у книгознавчій
царині продовжив П. Хотєєв – йому належать певні дані
щодо бібліотек Симона Тодорського, Іоасафа Горленка,
Варлаама Ванатовича, Платона Малиновського [8]. Проте
російські вчені окремо не виділяли духовних осіб з
українського духовенства, розглядаючи їх разом із корінними росіянами серед церковних діячів, які посідали
провідні становища в синодальній ієрархії Російської
імперії. Існує також низка й інших праць, які характеризують склад і долю книжкових зібрань окремих церковних
діячів вищого рангу [9; 10; 11].

Мета статті – дослідити особливості формування
приватних книгозбірень українських православних ієрархів
XVII–XVIII ст. та використання ними колекцій у просвітницькій діяльності.
Виклад основного матеріалу: У справі вивчення
складу бібліотек українських ієрархів важливе значення
має опрацювання книжкових реєстрів, які дають змогу
дослідити й проаналізувати склад приватних книгозбірень
українських церковних діячів. Погана збереженість джерел
ХVІІ ст. не дає повної картини складу бібліотек українських ієрархів цього часу. Значно краща картина збереженості каталогів книгозбірень діячів ХVІІІ ст. Із початком
діяльності Синоду (1721), який запровадив описи церковного майна, з’явилися й реєстри книг як складова
загального опису майна померлих духовних осіб. Проте
їх дослідження й ідентифікація часто утруднене неточностями в написанні назв книг. Передусім це стосується
іншомовних книг, які часто наводилися в описах не мовою
оригіналу, а в неточному, спрощеному перекладі (подекуди
й без вказівки мови перекладу), або у формі російської
транскрипції іноземних слів.
Формування приватних книгозбірень
Комплектація бібліотек часто пояснювалася місцем й
обставинами навчання та несення духовної служби. Так,
основу бібліотеки архієпископа Мелетія Смотрицького
(11 книг у 12 томах) становили видання друкарні Дерманського монастиря – місця архімандричого і архієрейського осідку Смотрицького. Очевидно, під час подорожі
через Сілезію та Словаччину, коли Мелетій Смотрицький,
супроводжуючи молодого князя Богдана Соломирецького,
ним була придбана «Історія Пелопоннеської війни»,
видана 1561 р. у Віттенберзі. Молодий ще тоді вчений
залишив у цій книзі чимало позначок, зокрема п’ять
написів власницького характеру. На першому аркуші
грецькою та латинською мовою було зазначено: «Із книг
Максима Герасимовича», а в кінці книги три рази повторено тогочасною українською (руською) мовою «Максим Герасимович» [9, с.60].
Примітки на окремих книгах із книгозбірні Димитрія
Туптала свідчать, що вони дісталися йому від попе-
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реднього преосвященного – Іоанна Максимовича. Так,
на латиномовній книзі у 2-х частинах, яка за змістом є
коментарем католицького вченого на книги св. Писання,
зберігся такий напис: Jste liber donatus est mihi a
Perillustri Archiepsule Chernihoviensi Joane Maximovich,
Demetrio Savich Archimandrita Novogrodensi An.: 1700,
Januarii 6 [12, c.772].
Стефан Яворський почав формувати свою бібліотеку,
ще навчаючись за кордоном. На одному з його творів –
Mowca polski (Каліш, 1683) збереглася примітка ex libris
Stephani Javorsci, indigni monachi, empties Posnaniae [1,
c.118-119]. За словами єзуїта Франциска, у 1702 р. Яворському дісталася бібліотека Паладія Роговського, вивезена
з Риму, яка складалася з 500 книг, в основному святоотецьких творів, соборних постанов і полемічних трактатів [1, c.119].
Подібним чином сформував свою книгозбірню і Симон
Тодорський. За словами В. Аскоченського, більшість книг
різними мовами, переважно зі східної словесності, Тодорському подарував його друг, знаменитий орієнталіст
того часу Міхаеліс, й інші його наставники та співробітники з німецького м. Галле [13, c.144].
Окрім придбання книг шляхом купівлі чи отримання
їх в дарунок під час перебування за кордоном українська
церковна еліта знаходила й інші способи поповнення
своїх приватних зібрань. Так, в одному з листів до свого
друга Я. Маркевича з Петербурга 1720 р. Феофан Прокопович описав шляхи поповнення своєї книгозбірні [14,
c.206]. Зміст листа, зокрема, вказує на те, що крім купівлі
книг в імперії та за кордоном Прокопович поповнював
свою бібліотеку також трофейним майном, захопленим
російськими військами.
Лаврентій Горка почав формувати свою бібліотеку
ще в київський період своєї діяльності, задовго до архієрейського висвячення. Вибуваючи з Києво-Видубицького
монастиря в Росію, він захопив із собою лише частину
власної книгозбірні. Пізніше, 1723 р., вже у єпископському сані, Горка звернувся до Синоду з клопотанням
передати йому решту книг, які залишилися в Україні.
З переліку книг, які згодом повернули власнику, відомо,
що мова йшла про 57 книг (42 польсько- та латиномовних і 12 російськомовних), серед яких було багато
проповідницької літератури, праці з історії Церкви та
церковного права, та необхідний йому латино-слов’янський словник [7, c.276].
Архієпископ Тверський Феофілакт Лопатинський, відомий церковний письменник, проповідник і перекладач,
для своєї творчої діяльності протягом життя формував
бібліотеку, для якої купляв як окремі книги, так і цілі
книжкові зібрання. Так, 1730 р., дізнавшись, що після смерті ризького протоієрея з українців Семена Ярмерковського залишилася значна бібліотека, на яку не
претендували спадкоємці, вирішив її придбати через
архімандрита Калязинського монастиря Іоасафа Маєвського [7, c.268].
У 1732 р. Синод затребував із Синодальної бібліотеки «для случающихся рассуждений и справок о российском народе» «летописцы и степенные и прочие тому
подобные книги». На цю вимогу з бібліотеки було відправлено 2 Степенні книги, 2 літописці, 1 «История
Московская», «История о полководстве», книга «Сбо-
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рица» і «келейний» Хронограф, які Синод передав для
роботи над історичними працями Феофану Прокоповичу, котрий, як вважає С. Луппов, включив ці книги до
своєї книгозбірні [15, cтб. 696–697]. Так само того самого
року на прохання настоятеля Іпатіївського монастиря
архімандрита Платона Малиновського йому відправили
з бібліотеки Александро-Невського монастиря 8 книг
(«Феатрон или позор исторический», 2 книги «Анналов»
Баронія, 2 Біблії, книга про Флорентійський собор,
2 книги «Бесед Иоаана Златоустого», «Маргарит». Щоправда, після арешту Малиновського (в серпні того
самого року) Александро-Невський монастир затребував
повернути ці книги [7, c.304].
Проведений Л. Посоховою аналіз особистої бібліотеки
чернігівського архієрея Кирила Ляшевецького дозволив
їй дійти висновку про цілеспрямований підбір навчальних посібників із філософії цим інтелектуалом [16, c.146].
Отже, частина книг ставала власністю архієреїв через
потреби їхньої наукової та літературної діяльності.
Як засвідчують виявлені нами матеріали, в каталогах
ієрархів, що служили навіть в найвіддаленіших російських
єпархіях, відклалася значна кількість книг друку КиєвоПечерської лаври [17, c.245-246]. Це, зокрема, можна
пояснити тим, що цьому безпосередньо сприяло керівництво монастиря, яке принагідно вручало книжкові
подарунки впливовому українському духовенству, яке
досягло вищих щаблів у церковній ієрархії Російської
держави. Зокрема, лаврський уповноважений Софроній
Тернавіот за окремим реєстром у 1750 р. роздав понад
300 книг печерського друку, з яких 136 книг отримали
архієреї-українці – архієпископи Санкт-Петербурзької,
Тверської, Ростовської, Костромської, Московської, Новгородської й інших єпархій [18, арк.1-9]. У 1761 р.
Лавра через ієромонаха Сильвестра Лебединського відправила книги єпископу Нижньогородському й Алатирському Феофану Чарнуцькому та митрополиту Тобольському і всього Сибіру Павлу Конюскевичу [19, арк.1-5].
З’ясувати процес формування бібліотек й обставини
придбання книг, як і географію духовного служіння,
допомагають примітки на книгах. Так, у власноручно
укладеному реєстрі книг Лаврентій Горка виділив книги,
які «из-за моря в Санкт-Петербург вывезены и были
пропали, ныне в Москве сысканы». Тобто йдеться про
книги (в основному релігійні видання, вірші Яна Кохановського та самого Горки, а також три лексикони й
твори Саллюстія й Сенеки), які Горка виписував з-за
кордону, причому неодноразово. Так, в опису під № 195
значився каталог книжкової крамниці в Гданську. Відомо
також, що для придбання книг Горка користувався
послугами барона Г. Гюйссена, про що свідчить примітка
на одній із книг – Ex libris Huyssen. На іншій книзі –
Antiquitates ecclesiae orientalis зазначено, що вона була
придбана в Голландії у 1724 р. [7, c.278]. Примітки на
книгах Лаврентія Горки свідчать також про те, що деякі
з них належали раніше іншим власникам – Київському
митрополиту Петру Могилі та Феофану Прокоповичу,
з яким Горка підтримував тісні стосунки й обмінювався
книгами [7, c.281].
Використання книжкових колекцій
Необхідність користування власними приватними
книгозбірнями для українських архієреїв часто пов’я-
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зувалася з потребами їхньої наукової та літературної
діяльності. Це головним чином видно на матеріалах
церковних письменників, проповідників і перекладачів,
зокрема Феофана Прокоповича, Стефана Яворського,
Феофілакта Лопатинського, Димитрія Туптала й ін. Крім
наведених вище підтвердженням цьому є приклади активного користування ними власних книжкових колекцій.
Так, в листі до Я. Маркевича від 10 травня 1720 р. Феофан
Прокопович писав, що написання твору з історії Росії
йому коштувало значних зусиль, оскільки доводилося
опрацювати значну кількість творів польських і російських істориків і літописців і критично їх зіставити [14,
c.479].
Склад книгозбірні Феофана Прокоповича значною
мірою зумовлювався потребами обґрунтування своїх політичних концепцій. У пошуках для них теоретичної
основи, виборі творів для опрацювання чи перекладу
вчений підходив із позицій потрібності їх для обґрунтування примату світської влади над церковною. Із цих
міркувань він не брав до уваги праці католицьких
авторів, а орієнтувався більше на протестантські твори.
«Велика і добре підготовлена бібліотека Прокоповича,
що включала праці з питань держави і права, англійських, французьких, німецьких, італійських, польських і т.д.
авторів, – вказувала у цьоу контексті В. Нічик, – свідчить,
що, працюючи над створенням вчення про просвічений
абсолютизм, він цікавився походженням і розвитком
державних установ і правових норм багатьох народів» [20,
c.148-149].
Відомо, що за допомогою купленої книгозбірні
Феофілакт Лопатинський зміг завершити свою книгу
«Возражения на письмо Буддея» [7, c.268].
Примітки на книгах бібліотеки Лаврентія Горки
свідчать про їх активне використання автором. Так, багато
записів залишилося на книзі «Апология Галилея», у яких
акцентується на помилках Аристотеля, що свідчить про
інтерес їх власника до природничих наук і те, що він
дотримувався передових поглядів у тогочасній науці [7,
c.281].
Приклад активного користування власними книжковими зібраннями подає нам бібліотека митрополита
Ростовського Димитрія Туптала, опрацьована Ю. Лабинцевим та Л. Щавинською [6]. Більшістю книг із власної
книгозбірні святитель користувався при написанні свого
головного твору – «Четьї-Мінеї». Маргіналії на 4-х томах
«Пролога» московського видання розкривають творчу
лабораторію письменника, виявляють основні моменти
його роботи з джерелами, індивідуальну літературну
манеру. Крім того, на полях одного з друкованих примірників «Четьїх-Міней» виявлено чимало рукописних
вставок і позначок, які свідчать про ґрунтовну роботу автора над виправленням і вдосконаленням своєї праці [6,
c.12-15].
Російська дослідниця М. Федотова у рукописних фондах РДАДА виявила новий автограф Димитрія Туптала –
чорнові матеріали, які свідчать про роботу вченого над
новим «Житієм Авраамія Ростовського», відмінним від
наявного у «Четьїх-Мінеях», а також списки з інших житій
святого з власноручними правками та коментарями митрополита [21, c.34-35]. Із цього видно, що в роботі над
цим, як і над іншими творами, учений намагався зібрати

максимум інформації з потрібної тематики та творчо її
опрацьовував.
Варто зазначити, що маргіналії на стародруках дають
іноді уявлення й про сприйняття автором тієї чи іншої
інформації з книги. Особливо показова у цьому контексті
підбірка записів відомого письменника та релігійного
діяча Лазаря Барановича на його авторських примірниках із колекції НБУВ. Як стверджує М. Шамрай, ці
записи, що зроблені в проміжку між 1670 і 1691 рр.,
можна поділити на п’ять груп: 1) прозові твори – теологічний коментар і доповнення до друкованого тексту;
2) політичні твори у віршованій і прозовій формах;
3) віршовані твори релігійно-філософського змісту;
4) цитування античних і християнських авторів; 5) фіксація
стихійних явищ, особистих емоційних станів [4, c.11].
Комплекс цих позначок яскраво ілюструє як літературну,
богословську та проповідницьку діяльність, так і політичні уподобання та духовний світ визначного представника української Церкви й культури.
За даними В. Нічик, українські письменники-ієрархи
у своїй педагогічній і літературній діяльності активно
послуговувалися теоретичними розробками німецьких
учених, що можна розглядати як наслідок широких контактів української церковної еліти з німецькою культурою.
Так, Феофан Прокопович особливо цінував тогочасних
мислителів – Йогана-Франца Буддея (мав у бібліотеці 11
його творів), Юста Ліпсія (8 творів), Самуїла Пуфендорфа (9 творів) [22, c.104-105]. Твори останнього
в перекладі Гавриїла Бужинського були представлені
у книжкових колекціях більшості українських ієрархів.
В середовищі української церковної еліти велику
популярність мав твір німецького вченого Адама
Зерникова. «Про походження Святого Духа від одного
Отця». Незважаючи на значний обсяг, він активно поширювався у списках, значився і в бібліотеці Київської
Академії. Працю А. Зерникова високо оцінював Феофан
Прокопович, він використав її в однойменному трактаті
свого богословського курсу. Прокопович доклав чимало
зусиль для публікації твору, зокрема, написав до нього
передмову, а також домігся від Петра І двох іменних
указів, які зобов’язували розшукувати оригінал твору
Зерникова і його списки для подальшого видання [22,
c.60].
Велике значення у становленні гуманістичного світогляду українських учених-архієреїв мало переосмислення
ними здобутків античності. Одним із найпопулярніших
античних мислителів, яким захоплювалися вихованці
Київської Академії, був знаменитий римський філософ
Сенека. Як вказував І. Захара, практично всі відомі на
той час його твори зберігалися в академічній бібліотеці
та в особистих книгозбірнях відомих церковних і
культурних діячів. Зокрема, Стефан Яворський і Феофан
Прокопович широко використовували ідеї Сенеки у своїх курсах з етики, логіки та натурфілософії й давали
високу оцінку його вченості. Стефан Яворський відгукувався про Сенеку, як «о чудном римском мудреце,
искусном своих веков нравоучителе». Феофан Прокопович
відзначав «предивный разум Сенеки, у которого почти
каждое слово имеет свой вес и важное наставление», і
радив своїм учням читати його блискуче написані твори [23, c.266-273].
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У написанні своїх філософсько-наукових трактатів й
інших робіт українські ієрархи часто зверталися до творів
найвизначніших представників італійського Відродження.
Приклади використання українською церковною елітою
творів найвизначніших представників італійського Відродження простежуються вже на початку XVII ст. Так,
Мелетій Смотрицький у своєму знаменитому «Треносі»
використав праці Лоренцо Валли, зокрема, «Про фальшивість дару Костянтина», «Про насолоду і про справжнє
благо» [24, c.93]. Стефан Яворський в написанні одного
зі своїх головних творів – «Камінь віри» – значною мірою
використав твори Роберто Беларміно [24, c.92]. Феофан
Прокопович, ще коли читав курс натурфілософії в Києві,
оприлюднив відкриття Галілео Галілея [24, c.94].
Важливо зазначити, що книги з приватних книгозбірень українських архієреїв широко використовувалися
в навчальному процесі. Так, єпископ Бєлгородський і
Обоянський Єпифаній Тихорський передав значну кількість книжок власної книгозбірні Харківському колегіуму.
Відомо, що митрополит Стефан Яворський в новозаснованому ним Ніжинському Благовіщенському монастирі
мав намір створити школу на зразок західноєвропейських
колегій і для її забезпечення необхідною літературою
вирішив передати Ніжинському Благовіщенському монастиреві свій найцінніший спадок – колекцію книг,
зібраних упродовж життя. Проте пізніше більша частина
збірки була передана Харківському колегіумові – на
прохання його керівників [1].
Збереглися відомості, що в’ятський преосвященний
Лаврентій Горка у власноручно укладеному бібліотечному реєстрі окремо зазначив 34 книги, які він направив
у Вятку з позначкою «к школам, без которых де при
школьных учениях быть никак невозможно, понеже
прежде Греко-латинских школ на Вятке не было и книг
таких не имелось» [25, арк.102-103]. Після смерті Горки
його наступник, в’ятський архієрей Варлаам Скамницький
1744 р. клопотався в Синоді про повернення до В’ятки
бібліотеки єпископа Лаврентія [26, арк.1-18].
Свої приватні книжкові колекції лаврські діячіархієреї часто заповідали навчальним закладам, якими
вони опікувалися. Як відомо, бібліотеку Петра Могили
за його заповітом, так само як і одержану ниму спадок
книгозбірню Іова Борецького, було передано в Київську
Академію. Збагатилася вона також книгами зі збірок
визначних церковних і освітніх діячів – Рафаїла Заборовського (подарував 137 книг), Іларіона Григоровича
(595 книг), Тимофія Щербацького (144 книги) й ін. [27,
c.125]. Бібліотека Кирила Ляшевецького по його смерті
залишилася при Чернігівській єпископській кафедрі й
була передана Чернігівському колегіуму [28, cтб.296-297].
Чимало архієреїв з українців, що очолювали російські
єпархії, заповіли свої бібліотеки місцевим навчальним
закладам. Так, Герман Копцевич і Сильвестр Кулябка
заповіли свої бібліотеки відповідно Холмогорській і
Невській семінаріям, Лука Конашевич – Казанській семінарії, Гавриїл Бужинський – Московській слов’яногреко-латинській академії. Разом із книгами Лаврентія
Горки вона фактично склала основу бібліотеки цього
навчального закладу [7, c.319]. Власна бібліотека Дамаскина Аскаронського стала надбанням Костромської
духовної семінарії. З арештом Феофана Лопатинського
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його бібліотеку було взято в Таємну канцелярію, а після
смерті церковного діяча переважну частину його приватної
книгозбірні – 941 з 1416 – передано до Тверської духовної
семінарії [7, c.269]. Бібліотеки ієрархів Стефана Калиновського, Симона Тодорського і Платона Петрункевича
по їх смерті відійшли відповідно Новгородській, Псковській і Володимирській духовним семінаріям.
Висновки. Таким чином, аналіз бібліотек українських
архієреїв ранньомодерного часу демонструє високий
інтелектуальний рівень їх власників та широту інтересів,
які виходили поза межі їх духовного сану. Комплектація
бібліотек часто пояснювалася місцем й обставинами
навчання, зокрема в західноєвропейських навчальних
закладах, та несення духовної служби. Окрім придбання
книг шляхом купівлі чи отримання їх в дарунок під час
перебування за кордоном українська церковна еліта знаходила й інші способи поповнення своїх приватних
зібрань. Книжкові колекції українських архієреїв широко
використовувалися у їхній літературній та педагогічній
діяльності і демонстрували творчі зацікавлення та потреби
їх власників, передусім як письменників і перекладачів.
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PRIVATE LIBRARIES OF THE UKRAINIAN ORTHODOX HIERARCHS OF 17–18 CENTURIES:
FORMATION AND USE OF BOOK COLLECTIONS
The peculiarities of formation of private books collections of Ukrainian Orthodox hierarchs of XVII – XVIII centuries and
use of collections in educational activities are investigated in the article. The auther came to conclusion that the analysis of
libraries demonstrates the high intellectual level of their owners and the breadth of interests that went beyond their spiritual
dignity. The formation of libraries was motivated by the place and circumstances of teaching and spiritual service of their
owners. Ukrainian bishops widely used book collections in their literary and pedagogical activities and reflected the creative
interests and needs of their owners, first of all as writers and translators.
Key words: Orthodox Church, Ukrainian orthodox hierarchs, Private libraries, Book collections.
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СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ПОВІТОВОГО ЗЕМСТВА
НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
В статті проаналізована соціально-культурна діяльність кременчуцького повітового земства на
початку XX століття. Найбільшу увагу автор зосередив на двох напрямках роботи названої установи –
організація навчальних закладів на селі та створення дрібних сільськогосподарських товариств, тісно
пов’язавши їх між собою. Відзначено, що школи сприяли поліпшенню освітнього рівня населення
кременчуцького повіту, збільшенню відсотка грамотних людей. Паралельно з цим відбувалося організація
дрібних сільськогосподарських товариств у регіоні і грамотні селяни стали їх основою. Фінансовані
земством, названі установи, займалися організацією сільскогосподарських курсів, створенням показових
полів та ділянок, проводили просвітницькі бесіди і читання серед землеробів. Наприкінці візначено, що
соціокультурна діяльність Кременчуцького повітового земства була спрямованна на поліпшення аграрної
культури на Наддніпрянщині.
Ключові слова: земство, селяни, школи, дрібні сільськогосподарські товариства, кооперація, бібліотеки.
Постановка проблеми. Органи місцевого самоврядування завжди відігравали помітну роль у
житті суспільства. Адже, на них покладається відповідальність за стан справ у районах та областях, вони
несуть відповідальність за освіту, медицину та інші
соціальні потреби громадян. Їх реформування, яке
відбувається нині в Україні покликане вдосконалити
методи діяльності цих інститутів в селах та містах.
Позитивний досвід минулого варто враховувати при
здійсненні перетворень. Вперше місцеве управління почало
розвиватися в Російській імперії внаслідок земської
реформи 1864 року, яку започаткував імператор Олександр II. Згідно «Положення…» земства створювалися в
повітах і губерніях Російської імперії. Вони формувалися
на виборчій основі, тобто туди обирали представників
від різних станів, зокрема, дворян, міщан, селян і козаків.
До їх компетенції належали питання освіти, медицини,
місцевих доріг, сільського господарства. Впровадження
в життя змін розпочалося наступного року, в 1865 році
сформовано Кременчуцьке повітове земство. Проблема
діяльності цього місцевого органу недостатньо досліджена
сьогодні, хоча її торкалися історики XIX і XX століть, такі
як Б. Веселовський, [1] Л. Падалка, [10] Р. Гавриш [3] та ін.
Мета роботи проаналізувати соціокультурну діяльність Кременчуцького повітового земства на початку XX
століття. Під якою ми розуміємо цілеспрямований, спеціально організований процес залучення людини до
культурних цінностей суспільства і активного включення
самої особистості в нього. У цій публікації плануємо
зосередитися на просвітницькій діяльності кременчуцького повітового земства, яка в першу чергу спрямовувалася на селян і мала на меті піднести їх освітній рівень, а
заодно і поліпшити їх добробут. Тобто, в першу чергу
ми зупинимося на організації початкових шкіл і дрібних
сільськогосподарських товариств, які функціонували
майже в кожній волості повіту.
Виклад основного матеріалу. Кременчуцьке повітове
земство від часу свого створення приділяла помітну увагу

соціокультурним проблемам розвитку регіону. Однак,
серйозно їх розвинути вдалося лише на початку XX
століття, особливо в під час столипінської аграрної
реформи, яка почала запроваджуватися з 1906 року.
Революційні події 1905 року змусили уряд до проведення
радикальних змін. Найбільшою проблемою в імперії
було безземелля більшої частини селянства, особливо
гостро воно стояло в українських губерніях. Проте, вона
була не єдиною, поряд з нею стояли питання низької
грамотності населення, а скоріше безграмотності його
більшої частини, що безпосередньо впливало на культуру
землеробства. Іншими словами можна сказати, що неосвічений селянин продовжував господарювати старими
дідівськими методами. Він не був готовий до запровадження нових технологій. На наше переконання головна
причина їх бідності крилася не в тому, що вони вели
господарство на 3–4 десятинах, а в тому, що землероби
не впроваджували нові технології в аграрне виробництво.
Як свідчила статистика, чеський селянин обробляючи
таку ж кількість землі отримував достатньо врожаю, щоб
прогодувати свою родину, а український ні. Отже, причина
крилася в слабкій освіченості українського селянина.
Розуміючи цю проблему земства зосередилися на
двох напрямах діяльності: 1) розвиток загальної початкової
освіти на селі; 2) організація дрібних сільськогосподарських товариств через які органи місцевого самоврядування проводили агрономічні і просвітницькі заходи.
Розглянемо їх більш детально. Наприкінці XIX століття
в нашому регіоні вже сформувалася мережа земських
шкіл. Відсоток осіб, що вміли писати і читати, згідно з
даними загального перепису населення 1897 р., збільшився
з 6 до 13. Зрозуміло, що це були доволі скромні результати. Кількість дітей шкільного віку, що навчалися, а
такими вважалися з 8 до 11 років, досягала тільки 25%, а
на початку XX століття вона збільшилася до 30%.
Відсоток учнів, що закінчували навчання в школах,
коливався від 9 до 13% [3, c.98]. Отже, завдяки діяльності
земських установ за останні тридцять років вдалося
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поліпшити грамотність населення. З року в рік вона
збільшувалася, однак незважаючи на позитивні зрушення
залишалася на низькому рівні.
Після революційних подій 1905 року уряд виступив з
ініціативою запровадження загальної початкової освіти
для населення. У цій справі він співпрацював із земськими установами. Реалізація проекту формування шкільної
мережі в Кременчуцькому повіті розпочалася вже з 1908
року. Тоді було відкрито Борисівське училище Пироговської волості, Шепелівське Глобинської та Валашківське
Пісківської. Двоє перших із двокласним приміщенням.
Окрім цього, через наплив учнів створено нові відділення в
Кобелячківському і Троїцькому училищах, розширено
Дяченківське, Потікське, Гриньківське і Ламанське. Таким
чином, на 1 січня 1909 року працювало 82 земських
училища, з них одне жіноче, в яких освіту здобувало
6735 учнів. У 1910 р. були відкрито 6 народних училищ:
в Йосипівці, Натягайлівці, Камишанці, Аврамівці, Самойленківцях, Ковалівці [5, c.83].
Починаючи з 1910 р. спостерігається стрімке зростання
кількості шкіл, особливо земських. Станом на 1 січня 1914
року в Кременчуцькому повіті діяло: земських шкіл –
108, з них двокласних – чотири; церковно-приходських –
62; шкіл грамоти – 20. Усього 190. Протягом 1913 р.
кількість земських шкіл збільшилася на 6 одиниць,
церковно-приходських на 12, шкіл грамоти зменшилася
на дві. Таким чином, у порівнянні з 1912 р., число навчальних закладів в повіті зросло на 16 [9, c.103]. Постійно
збільшувалася кількість учнів.
На 1 січня 1915 року земських шкіл було 115, з них
двокласних – 6, церковно-приходських – 56, шкіл грамоти – 14. Всього 186, на чотири менше, ніж у попередньому
році. Однак кількість учнів збільшилася. Деяке скорочення
відбулося за рахунок закриття шкіл грамоти і зростання
числа земських училищ. Протягом 1914 р. зусиллями
земства розширено і відкрито 28 нових навчальних
закладів. Зростала і якість освіти за рахунок збільшення
двокласних шкіл, де навчання тривало 5–6 років [9, c.101].
Статистичні дані свідчать, що програма створення шкільної мережі здійснювалася успішно. Початок Першої
світової війни призвів до зменшення урядових асигнувань
на освіту. Будівництво нових шкіл припиняється, бо кошти
надавалися лише на добудову існуючих навчальних
закладів. Зокрема, в 1915 р. із запланованих 25 шкільних
комплектів введено в дію лише чотири.
Аналізуючи діяльність Кременчуцького повітового
земства в галузі народної освіти, варто наголосити, що
воно проявило значну активність в напрямку співпраці
з урядом. Отримані від міністерства кошти йшли, переважно на будівництво нових шкіл і розширення вже
існуючих. Протягом 1910–1914 рр. відбулися суттєві
зрушення в поширенні початкової освіти. Та, незважаючи
на досягнення, значна кількість дітей шкільного віку
залишалася поза навчальним процесом. Низьким був
відсоток учнів, яким вдалося скласти випускні іспити.
Загальна кількість грамотних людей у селах Кременчуцького повіту з 1897 по 1910 р. зросла на 10%, і продовжувала збільшуватися [3, c.15].
Наступним напрямком соціокультурної діяльності
кременчуцького повітового земства стала організація
дрібних сільськогосподарських товариств. За своїм уста-

вом вони були кооперативами просвітницького характеру,
проте також займались комерційною діяльністю. Вони
об’єднували землеробів, зацікавлених у покращенні свого
господарства. Товариства мали на меті, «сприяти своїм
членам: 1) у придбанні потрібних в аграрній галузі
предметів, а також у збуті сільськогосподарських товарів і
в технічній обробці їх в облаштованих та утримуваних
за спільний рахунок закладах; 2) у покращенні господарства членів товариства шляхом спільного обговорення і
виконання відповідних заходів» [7, c.24]. Діячі земств
убачали в сільськогосподарських товариствах культурні
осередки на селі, котрі об’єднують найбільш свідомих
господарів, що прагнуть досягти економічного благополуччя. «Вони є опорними пунктами для роботи агрономів.
У них і через них він виконує головну функцію – пропаганду сільськогосподарських знань. До них же переважно
він приурочує такі заходи практичного характеру, як
прокатні станції, злучні пункти, показові поля» [6, c.1].
Перше дрібне сільськогосподарське товариство з’явилось в Омельнику у 1904 році. На 1907 рік у повіті діяло
три кооперативи такого типу. У 1908 році було організовано сім сільськогосподарських товариств, а в 1910
році – шість, у 1911–13. Усього на 1914 рік у Кременчуцькому повіті діяло 20 дрібних сільськогосподарських
товариств із загальною кількістю членів 1803 чоловіків [12,
c.202].
Далі зупинимося на питанні кількісного і якісного
складу дрібних сільськогосподарських товариств, що
діяли у Кременчуцькому повіті. За даними на 1914 рік до
них належали в основному селяни і козаки – 86%;
дворяни – 3,7%, інші стани – 9,5%. За видом занять:
були представниками сільського господарство – 79,6%,
інтелігентних професій – 8,7%, торгівлі і ремесел – 6%,
інших видів – 5,7%. Майже 40% членів сільськогосподарських товариств володіли земельними наділами від
6 до 15 десятин. Тобто саме ця група господарів була
найбільш зацікавлена в покращенні свого господарства
[9, c.248]. Грамотних чоловіків членів рільничих товариств
нараховувалося 98,3%. Коротко зупинимося на кількісному складі окремих товариств. Найбільшими з них у
1914 році було Омельницьке – 148 членів, Пісківське – 134,
Крюківське – 115; найменше Бугаївське – 48 [9, c.246-247].
Особливо відповідальним моментом в роботі ради
товариства було запрошення секретаря. Він на вимогу
губернського земства повинен обов’язково мати сільськогосподарську освіту. У багатьох випадках секретар
фактично ставав двигуном кооперативу, душею його ради і
тому від вдалого вибору людини на цю посаду залежала
і подальша діяльність усього товариства. Розуміючи це,
земські установи Полтавської губернії зі свого бюджету
оплачували роботу секретарів дрібних сільськогосподарських товариств. Так, земські збори Кременчуцького
повіту в 1906 році ухвалили виділити щорічну субсидію
на утримання секретаря у розмірі 360 руб. При цьому
вони клопотались перед губернським земством про асигнування половини цієї суми з його бюджету [9, c.64-65].
Як бачимо, земство надавало найбільшу допомогу
сільськогосподарським товариства, але воно не тільки
фінансувало, але й контролювало їх. У грудні 1912 року
агрономічна комісія, виконуючи рекомендацію повітових
зборів, ухвалила рішення про запровадження щомісячної
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звітності як про стан і дії сільськогосподарських товариств, так і про заходи земств з проблем цих установ.
Для такої звітності розроблено повітовим агрономом
бланки-відомості. Зазначене нововведення було продиктовано, по-перше, тим, що така звітність уже існувала в
інших повітах Полтавської губернії [15]. Воно зумовлювалося тим, що товариства розглядалися як частина
земської організації, як свого роду пункти для розповсюдження сільськогосподарських знань і різних аграрних
заходів.
Одним з напрямків їх просвітницької діяльності була
організація показових полів та ділянок. В одному з
номерів тижневика «Хуторянин за 1909 рік можна прочитати цікаву замітку про збори Кохнівського товариста,
які відбулися 2 лютого: «Засідання було присвячено
питанню організації показових полів. Вирішено в цьому
році організувати показове поле площею чотири десятини,
причому всі роботи на ньому повинні проводитися за
вказівкою агронома, насіння якого не вистачить в
господаря, повинна надати земська управа безкоштовно.
Більшість висказалася, що одного поля недостатньо в
районі товариства внаслідок різноманітних якостей грунту.
У недалекому майбутньому запропоновано організувати
ще два показових поля. Заслухано повідомлення секретаря «про зайнятий пар з вівсом». Більшість висловилася
за частіше слухання сільськогосподарських бесід» [14].
Схожі заходи проводило і Криворудське сільськогосподарське товариство, його діяльність також відобразилась
на шпальтах тижневика. Там повідомлялося, що установа
діє з 1905 року. З її звіту за 1907 рік видно, що з метою
покращення сільського господарства заплановано організувати показове поле і показовий сад. Показове поле в
розмірі двох десятин з чорноземом і солончаковим
ґрунтом належить одному з селян, який за завідування
отримує 20 руб. У 1909 році в нашому краї функціонувало
10 показових полів. На кожне з них із бюджету повітового земства виділялося 60 руб., а з губернського –
30 руб. [5, c.130]. Більш схильними до запровадження
нових форм господарювання виявилися заможні селяни,
особливо ті, що скористалися своїм правом покинути
общину і переселитися на хутір. Цей факт зазначається у
звіті [8, c.121]. У той же час там наголошувалося на
консервативності більшості селян, їхній схильності вести
господарство по-старому та природній недовірі до владних
органів, погляді на земство як на «панську установу» [8,
c.213]. Тоді ж серед землеробів з’явилася зацікавленість
такими галузями, як садівництво, городництво, бджільництво, однак по них не було інструкторів.
Протягом 1907–1913 років кількість показових полів
у повіті невпинно зростала. У 1907 було одне, у 1908 – 3,
у 1909 – 5, у 1910 – 12, у 1911 – 11, у 1912 – 12, у 1913 –
5, у 1914 – 5. Перед Першою світовою війною їх в повіті
налічувалося 46, причому 28 з них відкрито за останні
три роки [9, с.335].
З установ просвітницького характеру при товаристві
діяли курси елементарних знань з усіх галузей сільського
господарства, на яких секретар товариства викладав
учням останнього року навчання в земському училищі.
Слухачів курсів нараховувалося 46 чоловік. Існувала
також бібліотека. З газет і журналів, що надсилалися
безкоштовно, були «Хуторянин» та «Хлибороб». З установ
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торгівлі діяла бакалійна лавка, в якій, крім харчових
продуктів, продавалися і сільськогосподарські товари,
зокрема, коси, запчастини для землеробських знарядь,
насіння. Продаж відбувався за найнижчою ціною, а
також товар відпускався кредит. Товариство конкурувало з
торговцями і захищало населення від здирництва. З
комісійних складів існував насінневий. При товаристві
працював зерноочисний пункт [13].
Необхідно зазначити, що кооперативи такого типу
мали вплив на селян, адже займались переважно просвітницькою діяльністю. При окремих дрібних сільськогосподарських товариствах діяли бібліотеки. Про їхнє
становище на початку 1912 року писав кореспондент
тижневика «Хуторянин»: «При обществах имеются маленькие библиотечки, более чем скудные. Так, во всех
обществах Кременчугского уезда насчитывается 2144
экземпляра книг, из которых 50% разных справочников,
это больное место всех наших сельскохозяйственных
обществ, библиотеки эти, кроме как по количеству, еще
беднее по содержанию. Книги подобраны не для систематического чтения, так как составляются большей
частью из книжек, присыламых департаментом земледелия
или случайными покупками» [15]. Однією з причин такої
ситуації це мізерні кошти, які виділяли земства на
формування бібліотек. Вони не перевищували 5 руб. на
рік. Однак згодом ситуація дещо покращилась. Інформація про бібліотеки чотирьох установ станом на 1 січня
1915 року.
Таблиця 1
Бібліотеки дрібних сільськогосподарських
товариств Кременчуцького повіту
Кількість
С/г товариство
Кількість читачів
літератури
Омельницьке
545
84
Градіжзьке
495
146
Кринківське
337
66
Крюківське
509
62
Джерело: [9, c.336-337].
Серед періодики, яку виписували бібліотеки, є
«Хуторянин», «Рілля», «Полтавский вестник», «Маяк»,
«Хутор», «Сельский хозяин», «Пчеловод», «Сельский
вестник», «Южнорусская сельскохозяйственная газета»
та ін. [9, c.336-337].
Отже, завдяки тісній співпраці губернського і повітових
земств в нашому краї набула широкого розвитку діяльність дрібних сільськогосподарських товариств. Полтавщина стала лідером у Російській імперії за кількістю
кооперативів такого типу. Кременчуцький повіт станом
на 1914 рік знаходився десь усередині, маючи 20 дрібних
сільськогосподарських товариств. У той же час у Ніжинському повіті Чернігівської губернії їх було всього 16 і
це найкращий показник для цього краю.
Ще одним напрямком діяльності Кременчуцького
земства стало розповсюдження сільськогосподарських
знань шляхом облаштування курсів, читань та бесід і
роздачі населенню науково-популярної літератури з аграрних питань. Як стверджується у звіті земської управи,
протягом 1913 року проведено 244 читання. Вони відбувалися в церковно-приходських школах та народних
училищах. Населенню заздалегідь повідомлялось про
час та місце заходу, а також тематика лекцій. Читання в
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більшості випадках супроводжувалося демонстрацією
світлин та малюнків. Після їх закінчення проводилися
бесіди з найбільш цікавих для слухачів питань, роздавалися брошури і плакати.
У 1914 році агрономами та інструкторами із садівництва та бджільництва проведено 126 читань, які відвідало 5396 слухачів. У середньому 43 чоловіки на один
захід [9, c.57]. Це значно менше, ніж попереднього року,
зрозуміло, що Перша світова війна внесла свої корективи.
Згодом стали організовувати місячні курси для
землеробів. Більш детальну інформацію про їх програму
та склад слухачів можна віднайти у звітах Кременчуцького повітового земства. Такі заходи воно проводило з
1912 року. Курси тривали один місяць зимового періоду.
У 1914 році на сільськогосподарські курси було прийнято
63 особи, іспити склали 62 [9, c.319]. Наведені статистичні
дані свідчать, що більшість слухачів курсів – молоді люди до 30 років, які складають майже 85%, середній вік –
25 років; вони мають початкову освіту (87%), середня
забезпеченість землею 11 десятин, малоземельні селяни
серед них складають лише 6,5%. Таким чином, слухачі
курсів в основному належали до заможних верств сільського населення і були відносно освіченими.
На думку земських діячів, досвід курсів за минулі
роки показав, що їх організація є доволі сучасним і
назрілим заходом, серед слухачів курсів стає все більше
свідомих осіб, здатних розбиратися в окремих питаннях
сільського господарства. В особі курсантів земство має
надійних провідників агрономічних знань в селянське
середовище [9, c.319]. Як зазначав з цього приводу один
з агрономів, «Повертаючись з курсів у св оє господарство,
ці селянські інтелігенти стають «білими комірцями»
у своїх селах, піонерами в боротьбі за можливі покращення» [4, c.54].
Висновки. Отже, соціокультурна діяльність Кременчуцького земства на селі охоплювала два важливі
напрямки, які полягали в організації шкіл у повіті, щоб
з їх допомогою підняти освітній рівень землеробів.
Паралельно з освітою проводилися заходи щодо поліпшення культури землеробства. Вони зводилися до створення дрібних сільськогосподарських товариств, які
об’єднували найбільш прогресивних хліборобів, а через
них земство запроваджувало свої просвітницькі заходи,
зокрема організація місячних курсів, проведення бесід і
читань серед землеробів, організація показових полів та
ділянок, сільськогосподарських виставок. Мета всіх цих
заходів зводилася до однієї ідеї – поліпшення загальної
культури серед жителів повіту, а з нею і піднесення
їхнього добробуту.
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SOCIOCULTURAL ACTIVITIES OF THE KREMENCHUK COUNTY ZEMSTVO
AT THE BEGINNING OF XX CENTURY
In this article were analyzed the sociocultural activities of the Kremenchuk County Zemstvo at the beginning of XX century.
The author emphasizes such activity areas of institution as countryside school establishment, small agricultural societies
creation, and its close connection. It was noted that the schools helped to improve population educational level and literacy
rate in Kremenchuk County. At the same time foundation of small agricultural societies in the region took place and literate
peasants became its basis. Those institutions were funded by zemstvo, and engaged in such activities as agricultural courses
organization, creation of demonstrational fields and plots, holding of educational talks and readings among farmers. In the
end, it was determined that Kremenchuk County Zemstvo sociocultural activities were aimed to improve the agrarian culture
in the Dnieper Ukraine.
Key words: zemstvo, peasants, schools, small agricultural societies, cooperation, libraries.
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IV МУСУЛЬМАНСКИЙ СЪЕЗД В ОСВЯЩЕНИИ
ПРОМОНАРХИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ «КОЛОКОЛ» (1914 Г.)
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена интересом к проблеме конфронтации
самодержавия с «татарским» исламом в казахской степи.
Статья направлена на раскрытие позиций либеральной татарской и казахской интеллигенции в
отстаивании этно-конфессиональных интересов накануне первой мировой войны.
Ведущим методом к исследованию данной проблемы стал историко-системный метод,
позволяющий рассмотреть изучаемую проблему в хронологических и системных связях с этническими,
конфессиональными, политическими вызовами перед которыми стояли тюркские народы в начале ХХ
века.
Исследование позволило выявить способы решения этно-конфессиональных проблем татар и
казахов, предлагаемых с одной стороны русским державным чиновничеством, с другой стороны
мусульманской интеллигенцией тюрко-мусульманских народов.
Материалы статьи могут быть полезными при чтении спецкурсов на исторических
специальностях вузов.
Ключевые слова: панисламизм, пантюркизм, «татаризация» восточных окраин, духовное
управление мусульман, татары, казахи.
Постановка проблемы. Конфронтация российских властей с татарским «исламом» в казахской степи,
как известно, началась еще в 20-х годах ХIX века.
Генерал-губернатор Оренбургской губернии, барон
П.К. Эссен, в 1820 году требовал от Оренбургской
пограничной комиссии строго следить за увеличивающимся количеством татарского духовенства в степи.
Татарофобия властей в последующем каждый раз усиливалась, сталкиваясь с факторами роста национального
самосознания тюрко-мусульманских народов. Это выразилось в законодательной инициативой со стороны державных чиновников и миссионеров РПЦ.
Так, начальник Омской области полковник С.Б. Броневский предписывал «отклонять пристойным образом»
желание татарских духовных лиц занять должности мулл,
письмоводителей, учителей у казахской знати.
С подачи Оренбургского генерал-губернатора барона
П.К. Эссена, и с одобрения коллегии иностранных дел,
в 1844 году вышел указ правительствующего сената
«о воспрещении татарам вступать в брак с киргизками»
[1. ЦГА РК Ф.4, оп.1, д.4532, л.1].
В 1853 году генерал-губернатором Оренбургской и
Самарской губернии В.А. Перовским было дано предписание командующему Башкирско-мещеряцким войском
подполковнику А.А. Толмачѐву о «не дозволении» увольнять башкир и мещеряков в Степь для богослужения и
обучения местных детей «татарской» грамоте» [2. ЦГА
РБ Ф. 2. Оп. 1. Д. 7956. Л.3 об.].
Антитатарская политика особенно усиливается с 60-х
годов ХIX века и продолжается до 1917 г. По представлению местных степных чиновников и военных «татаризация восточных окраин» являлась чуть ли не главной
опасностью для восточных рубежей Российской империи.
С развитием буржуазных отношений и увеличения
татарских капиталов на восточных окраинах империи,
властям все больше мерещились угрозы со стороны

татар – мусульман, выражаемые в публичном дискурсе
такими жупелами как: «пантюркизм», «панисламизм»,
«паназиатизм».
Дошло до того, что военный министр Д.А. Милютин
(1661–1878) приказал начальникам военных гарнизонов,
граничащих с киргиз-кайсацкой степью, «выплачивать
кочевникам по три рубля за каждого пойманного ими
проповедника ислама из Казани» [3, с.371].
Для противодействия укреплению ислама среди
казахов, Временным Положением 1868 года казахи
степных областей Западной Сибири и Оренбургского
края были изъяты из ведения Оренбургского магометанского духовного собрания, и подчинены общему
гражданскому управлению, а через него Министерству
Внутренних Дел.
Согласно Положению от 1891 года татарам запрещалось занимать должности имамов мечетей в приходах
с кочевым населением. Циркуляр генерал – губернатора
Туркестанского края С.М. Духовского (1898–1900) от
8 августа 1898 года гласил: «Духовными лицами не могут
быть не принадлежащие к русскому подданству, а так же
татары» [3, с.385]. Казахи могли избирать мулл только
из своей среды, при том духовное лицо не обязательно
должен был быть человеком c духовным образованием.
Ему не нужно было сдавать экзамен на соответствие
должности в Оренбургском магометанском духовном
собрании, как это было в других областях, главное чтоб
его утвердил в должности губернатор.
Официальная власть ограничивала число мулл в казахской степи, разрешая ставить только одного на волость.
При том муллам не предоставлялись административные
функции, как это делалось в Волго-Уральском регионе.
Они не вели метрические книги, и были устранены от
разбирательства брачных и семейных дел. Мусульманское духовенство в Степном крае не получало жалование, и не было освобождено от налогов и податей. По
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словам Рыбакова, муллы и ишаны – лишены были всяких
привилегий и официального значения и низведены до
общего уровня обывателей. В итоге, как замечает
С.Г. Рыбаков: «Масса кочевников под влиянием своих
обычаев, взявших верх над постановлениями шариата,
стала возвращаться к обычному образу жизни и безразличию в религиозной области» [4, с.3]. Таким игнорированием ислама власти добивались ослабления религиозности населения и влияния на них проповедников
ислама из числа татар.
Известный востоковед В.В. Бартольд заметил, что
мусульманская культура казалась миссионерам и самодержавию обречѐнной на постепенное угасание, для чего
считалось достаточным просто еѐ не трогать. Однако в
татарской среде зародилось новометодное образование –
джадидизм. Он представлял собой реакцию мусульман
России на развитие индустриального общества, буржуазные реформы, попытки введения представительного
правления и всеобщего образования [5, с.68]. Угроза
роста национального образования, а вместе с этим и
национального самосознания тюрко-мусульманских народов требовала большей мобилизации консервативноохранительных сил империи.
Для изучения мусульманских проектов реформ в
области государственно-конфессиональных отношений
начала XX века большой интерес представляет татарская
периодическая печать того времени. Прежде всего, газеты
«Миллят», «Юлдуз» и др., это и понятно, татарская
общественность была заинтересована в данных реформах и
потому здесь были представлены материалы дискуссионного характера, широко обсуждаемые думающей
публикой. Однако современные исследователи данного
вопроса ни казахстанские, ни российские, не обратили
внимания на газеты монархического характера, в частности газету «Колокол», издававшуюся ежедневно в
Санкт-Петербурге, в которой так же обсуждался «мусульманский вопрос»
Газетная вырезка от 20.06.1914 № 2439 со статьѐй
«Мусульманский съезд», попалась мне на глаза, при
изучении в Центральном государственном архиве Республики Казахстан дела «О мусульманском съезде и о
настроении мусульман в степном крае» [6. ЦГА РК
Ф.64.Оп.1 Д.2674. Л.5]. Несмотря на то, что данная
статья анонимного автора опубликована в частной газете
монархической направленности, в ней нет оценочных
постулатов с точки зрения консервативно-охранительной идеологии. Она констатирует лишь факты, которые
уловил автор, присутствовавший на данном съезде.
Теоретико-методологической основой данной статьи
стали концептуальные положения научных исследований в
области изучения проблем государственно-конфессиональных отношений на Азиатских окраинах Российской
империи.
Проблемой освящения работы мусульманских съездов,
проходивших в начале ХХ века, занимались в основном
татарстанские историки постсоветского времени. О IV Всероссийском мусульманском съезде упоминается в работах И.Р. Тагирова, А.Ю. Хабутдинова, Д.М. Усмановой.1
Тагиров И.Р. История национальной государственности
татарского народа и Татарстана.-Казань, 2000, Хабутдинов А.Ю. Органы национальной автономии тюрко-татар
Внутренней России и Сибири в 1917–1918 гг.-Вологда, 2001,
1
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Во всех перечисленных работах освящение событий,
происходивших на съезде, подается сквозь призму
интересов татарского народа. Как правило, акцентируя
внимание лишь на выступлениях С. Максуди и выработке проекта «Положения об управлении духовными
делами мусульман Российской империи».
Цель нашего исследования – раскрыть через изучаемый документ, а именно статью анонимного автора,
опубликованную в газете «Колокол», от 20.06.1914
№ 2439, вопросы, обсуждаемые на мусульманском
съезде, касающиеся мусульман Степного края.
Изложение основного материала. Автор анонимной
статьи под названием «Мусульманский съезд» сообщает,
что 18 июня 1914 г. заседание открылось докладом
генерал-майора С.Г. Еникеева о положении мусульман
Туркестанского края. То, что о положении мусульман в
Туркестанском крае докладывал Гайса Хамидуллович
Еникеев не случайность. Он был депутатом IV Государственной Думы, избранным от Оренбургской
области. В IV Думе депутаты от казахского народа не
были представлены, поэтому интересы казахов защищали
представители близкородственных народов – башкиры и
татары. Главная тема его выступлений в Думе была
правительственная политика в области образования
нерусских народов. В своих выступлениях он отстаивал
интересы нерусских народов, выступая за начальное
образование на родном языке. На IV мусульманском
съезде Г.Х. Еникеев выступал с проектом реформы
мусульманского прихода (махалли).
Интересно, что автор заметки акцентирует внимание
в своей статье не на новые предложения депутата об
устройстве мусульманской махалли, а на критику
Г.Х. Еникеевым принципа проводимой правительством
политики «игнорирования ислама». Он замечает: «До
завоевания их русскими, религиозные и нравственные
устои в жизни мусульман блюли имамы, кази, шейх-уль
исламы. После завоевания оставлены только кази, всецело
подчиненные правительству. Это, по мнению докладчика,
привело «мирных сартов, оставленных без руководящего
начала, к нравственному банкротству, пьянству и разврату» [7. ЦГА РК Ф.64. Оп. 1. Д. 2674. Л.5].
Далее автор обращает внимание на критику со
стороны Г.Х. Еникеева социально-экономической политики властей в Туркестане, в частности переселенческую
политику. Он, вслед за докладчиком констатирует, что
ухудшилось экономическое положение туземцев, и
«сильно потерпели, так называемые, вакфы»2 [7. ЦГА
РК Ф.64. Оп. 1. Д.2674, л.5].
Действительно, царское правительство, с одной стороны, не считало возможным полностью ликвидировать
вакуфное право, по причине его глубокого укоренения в
жизнь мусульман, с другой – осложнило процедуру
Усманова Д.М. Депутаты от Казанской губернии в
Государственной думе России.1906-1917. – Казань: Татарское
книжное издательство, 2006.
2
Вакф (Вакуф) – в мусульманском праве имущество,
переданное отдельным лицом на религиозные или
благотворительные цели. В вакуф может входить как
недвижимое, так и движимое неотчуждаемое имущество, но
лишь приносящее пользу (доход). В дореволюционной России
образовательная система мусульман содержалась на доходах
от вакуфов.
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регистрации настолько, что б мусульмане не могли и не
желали их учреждать. В 1874 г. дела о вакуфных
имуществах были изъяты из ведения мусульманского
духовенства и переданы в ведение Министерства
государственных имуществ [8, с.10]. 13 августа 1898 г.,
Департамент духовных дел иностранных исповеданий
принял решение о передаче подаренных имуществ
башкирским, татарским и казахским школам в ведение
Министерства народного просвещения. Директор Департамента К. Мосолов обосновывал это постановление
законом от 20 ноября 1874 г., согласно которому мусульманские школы полностью переходили под юрисдикцию
указанного министерства [9, с.328]. То, что право распоряжаться конфессиональными финансовыми фондами
мусульман передали русским чиновникам, привело к
растрате и не целевому использованию финансов.
Затем автор останавливается на выступлении Бахитджана Бисалиевича Каратаева – депутата Государственной думы 2-го созыва от Уральской области, наводя
читателя на мысль, что контролируемый ислам через
муфтиаты, гораздо лучше, чем стихийный, конспиративный.
Каратаев, как юрист по образованию, и бывший
депутат Думы, так же принимал активное участие в
мусульманских съездах. В его выступлении автор
отмечает, что киргизы ранее находились в ведении
Оренбургского духовного правления, но в 60-х гг.
правительство изъяло их из ведения оренбургского
муфтиата, в надежде, что они перейдут в православие.
Однако киргизы вместо одной мечети, установленной
правительством для целой волости, выстраивали их
десятками – конспиративным образом. «Вместо одного
медресе открывали их до ста» [7. ЦГА РК Ф.64. оп. 1,
д.2674, л.5]. Правительство пыталось бороться с такими
незаконными, по их мнению, школами, их закрывали,
облагали штрафами, преследовали духовенство [9, ЦГА
РК.Ф. 25. Оп. 1. Д. 736. Л. 3 об]. Но они, действительно,
росли как грибы после дождя. К 1910 году, например,
количество мечетей в Тургайской области достигло 111,
а молитвенных домов – 247. При каждой мечети была
школа. В одном только Кустанайском уезде насчитывались 53 мечети и 31 молитвенный дом. В аулах,
географически удаленных от центров волостей, обязанности мулл исполняли домашние учителя. Это были так
называемые «частные муллы», число которых было тоже
значительно. В Кустанайском уезде было 263 «частных
муллы» и 12 официальных [10, с.26]. При том муллами
в степных областях, были, как правило, казахи, а в городах – татары.
Далее в статье говориться, что 18 июня получена
телеграмма от киргизов Семипалатинской области. Приветствуя открытие мусульманского съезда, казахская
интеллигенция выражала свои чаяния, выступая против
переселенческой политики в крае, не желания казахов
жить в одних поселениях с русскими, отсутствием своего
муфтиата и не представленностью казахов в Государственной Думе.
В телеграмме говорилось: «От имени киргизского
населения Степного края, мы выражаем искреннее
пожелание съезду, дабы работы его оказались плодотворными и принесли пользу всему российскому мусуль-

манству. Признавая муфтиат для киргизского народа
насущной необходимостью, мы не можем не обратить
внимание съезда на постановление Св. Синода от 5–
26 апреля 1912 г. Постановление это ставит целью
обращение киргизов в православие путем принуждения
к совместному поселению с русскими. Не говоря о том,
что такое постановление посягает на свободу совести,
возвещенную с высоты престола для всех граждан
России, оно представляет настолько серьѐзную опасность,
что грозит самому существованию киргизского народа.
Вымирание тогда неизбежно. В заключении считаем
долгом напомнить, что никакое законодательство без
участия представителей от инородцев в законодательном
учреждении не будет соответствовать их интересам,
в силу чего наше горячее желание видеть восстановленным право представительства в Гос.Думе от инородцев» [6, ЦГА РК Ф.64. оп. 1, д. 2674, л.5].
Однако, мнение державного чиновничества было
отнюдь не в пользу мусульман – реформаторов. В этом
же фонде (64) отложился документ «О преобразовании
мусульманских школ в степном крае», где генералгубернатором Н.Н. Сухотиным резко пресекается желание
мусульманских интеллигентов открывать свои мактабы
и медресе, во имя внедрения русско-казахских школ и
углубления политики русификации в крае [11, ЦГА
РК Ф.64, оп.1, д.3475].
Сухотин, пишет: «Но преуспение школ состоит
в прямой зависимости от того, какой исход получат
притязания исламитов на создание в степи иерархии
мусульманского духовенства и увеличения чи сла мечетей.
Если эти домогательства не осуществляться, то для
русско-киргизских школ не далек полный расцвет, а в
противном случае их сотрет с лица земли просветительная деятельность мулл и неизбежные придатки
мечетей – школы, мектебы, медресы». При таких обстоятельствах считал генерал-губернатор, спасительным
средством для правительства является не регламентация
официальных учреждений мусульман, а скорее игнорирование их правительством. Он пишет: «…не придавая
местному мусульманскому духовенству никакого официального значения и не признавая за ним никаких
особых прав и обязанностей, правительство достигнет
того, что лишенный попечительства со стороны Государства, ислам постепенно будет терять свою силу, в
жизни киргиз» [11, ЦГА РК Ф.64 Оп.1 Д.3475. Л.42].
Выводы. Конфессиональная политика Российской
империи по отношению к мусульманским народам не
была заданной раз и навсегда одним вектором, она
носила всегда русификаторскую, имперскую направленность и прагматический характер. Главной задачей,
которой стояла ассимиляции нерусских народов, с первым этапом аккультурации при помощи русско-инородческих школ. Однако татарская и казахская интеллигенция к началу ХХ века уже четко выражала свои этноконфессиональные, политические интересы и требовала
реформ в этой области.
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IV MUSLIM CONGRESS IN CONSECRATION OF THE PROMONARCHICAL NEWSPAPER «BELL» (1914)
The relevance of the problem under study is due to interest in the problem of confrontation of autocracy with «Tatar» Islam
in the Kazakh steppe. The article is aimed at revealing the positions of the liberal Tatar and Kazakh intelligentsia in upholding
ethno – confessional interests on the eve of the First World War.
The leading method to the study of this problem was the historical-systemic method, which allows one to consider the
studied problem in chronological and systemic ties with ethnic, religious, political challenges faced by Turkic peoples at the
beginning of the 20th century.
The study revealed ways to solve the ethno-confessional problems of the Tatars and Kazakhs, proposed on the one hand by
Russian sovereign bureaucracy, on the other hand, by the Muslim intelligentsia of the Turkic-Muslim peoples. The materials of
the article can be useful when reading special courses in historical specialties of universities.
Key words: pan-Islamism, pan-Turkism, «Tatarization» of the eastern suburbs, the spiritual administration of Muslims,
Tatars, Kazakhs.
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НАУКОВА СПАДЩИНА О.М. ЗАСУХІНА (1884–1922)
В СИСТЕМІ ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ ВСЕРОСІЙСЬКОГО
ТОВАРИСТВА ЦУКРОЗАВОДЧИКІВ
На основі аналізу архівних та інших матеріалів розкрито умови функціонування одного із перших
сільськогосподарських товариств – Всеросійського товариства цукрозаводчиків. Розглянуто напрями та
проблеми, які вирішувало Товариство упродовж своєї діяльності. Здійснено спробу відтворити деякі
аспекти особистого життя та наукової роботи вченого-аграрія О.М. Засухіна у період роботи у
Товаристві. Охарактеризовано та здійснено аналіз безпосереднього змісту його наукових праць щодо
сільськогосподарського обстеження. Доведено, що робота О.М. Засухіна є однією з важливих у науковому
відношенні для подальшого розвитку сільськогосподарської науки України.
Ключові слова: Всеросійське товариство цукрозаводчиків, дослідні поля, цукробурякові господарства,
мінеральні добрива, продуктивність ґрунтів, дослідження ґрунтів.
Постановка проблеми. Звернення до історичної
пам’яті спонукає до вивчення та осмислення імен, які
залишили яскравий слід в українській науці. У розвитку
агрономічної наукової діяльності важливий проміжок
часу пов’язаний з іменем видатного вченого, одного з
фундаторів сільськогосподарської дослідної справи України початку XX століття, вчений-аграрій – Засухіна
Олексія Миколайовича (1884–1922). Учений відомий,
передусім, як засновник та перший керівник Радомисльської сільськогосподарської дослідної станції (зараз –
Поліська дослідна станція ім. О.М. Засухіна) і популяризатор досягнень у цій галузі. Ще одним важливим
аспектом у біографії вченого є робота в системі дослідних
полів Всеросійського товариства цукрозаводчиків. Аналізуючи нечисленні наукові праці [1–5], котрі стосуються
діяльності О.М. Засухіна, виявилось, що на сьогодні недостатньо висвітлено його епістолярну спадщину роботи
на дослідних полях Всеросійського товариства цукрозаводчиків.
Мета роботи полягає у висвітленні здобутків
О.М. Засухіна через призму діяльності у Всеросійському
товаристві цукрозаводчиків, а також аналіз його творчої
спадщини з питань сільськогосподарського дослідництва.
Виклад основного матеріалу. Перші наукові дослідження ґрунтів історики науки пов’язують з організацією
обслідувань (обстежень) ґрунтів Полтавщини у 1887 р. і
появою так званого «докучаєвського» напряму в ґрунтознавстві. Професор В.В. Докучаєв уперше ввів у науковий
обіг методику бонітування ґрунтів, що складалася із зіставлення даних їх хімічного, морфологічного аналізів та
природної продуктивності. В результаті, за сукупністю
цих ознак учений розподілив ґрунти на групи, запровадив тим самим їх генетичну класифікацію [3-4].
За формулюванням проф. В.А. Вергунова, офіційної
підтримки з боку держави вітчизняна сільськогосподарська дослідна справа здобула 28 травня 1901 р. після
виходу наказу Миколи ІІ «Положение о сельскохозяйственных опытных учреждениях». Наслідком цієї постанови
було отримання галузевими дослідницькими інститутами
державного завдання щодо проведення практичних дос-

лідів в галузі сільськогосподарського ґрунтознавства, а
саме, вивчення місцевих геологічних і кліматичних умов,
які впливають на урожайність сільськогосподарської
продукції. Цей же рік (1901) став роком заснування
Всеросійського товариства цукрозаводчиків на чолі з
відомим ученим С.Л. Франкфуртом, соратником акад.
В.В. Вернадського, яке розпочало активне впровадження
внесення добрив на дослідних полях цукробурякових
господарств [1, с.29; 6, с.7]. Постать С.Л. Франкфурта для
української сільськогосподарської науки з багатьох позицій залишається дуже важливою. Його керівна діяльність у мережі Всеросійського товариства цукрозаводчиків
також є вагомим внеском у скарбницю сільського господарства, свідченням чого є праці вченого на ниві агрономії.
Вище зазначені події, і як наслідок, дослідження і
практика з добривами, сприяли широкому розгортанню
робіт місцевих земств з ціллю оцінки агрономічних
якостей ґрунтів, періодом найбільшого поширення яких
були 1903–1916 рр. У цей час активно проводилося обстеження губерній України: Волині, Київщини, Поділля,
Харківщини, Херсонщини та Чернігівщини. У системі
дослідних полів Всеросійського товариства цукрозаводчиків у різні часи співпрацювали понад сто досвідчених
фахівців-аграріїв, окремі з яких стали відомими вченими
у радянський період. Тому мережу дослідних полів Всеросійського товариства цукрозаводчиків можна вважати
однією з основних сільськогосподарських науково-дослідних центрів того часу.
Наразі набули поширення наукові дослідження з вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи. Питання
про наукову, просвітницьку, виробничо-дослідницьку
діяльність Мережі дослідних установ та про спадщину
українських аграріїв – співробітників дослідних установ
минулого розглядаються у наукових працях і розвідках
директора Національної наукової сільськогосподарської
бібліотеки, доктора сільськогосподарських наук, професора В.А. Вергунова [7-8].
Результати перших науково-практичних досліджень
спонукали цукровиробників до застосування мінеральних
добрив і сприяли розширенню кількості господарств, що
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проводили досліди на своїх землях. За прикладом таких
досліджень, розуміючи їхню нагальну необхідність, товариство з часу свого заснування організовувало наукові
досліди у господарствах своїх членів [9]. Це закріплювалось, перш за все, у Статуті товариства цукровиків.
Крім того, у Програмі роботи товариства обґрунтовувалась необхідність створення наукових закладів, що
мали займатися вивченням нагальних проблем тогочасної
цукрової галузі Російської імперії. Науково-організаційні
ідеї, рекомендації і програми перших вітчизняних науковців з дослідної справи знайшли своє практичне втілення
у роботі Мережі дослідних полів Всеросійського товариства цукрозаводчиків. Наступним кроком з організаційно-агрономічної діяльності товариства було створення симтемі дослідних полів товариства. Безпосереднім
приводом для її створення стало падіння врожаїв буряка
у Росії, що різко проявилось наприкінці ХІХ ст. [19,
с.87]. Розгортанню діяльності дослідної мережі товариства
сприяв технічний винахід комбінованої сіялки для одночасного внесення добрив і висівання насіння. З її появою
виникла змога ощадливіше витрачати добрива з більшим
економічним ефектом. Існувала ще одна причина заснування мережі – бажання виробників штучних добрив,
особливо суперфосфату, розширити ринок збуту продукції
серед виробників цукрової промисловості. Ці моменти
носили скоріше організаційний характер. Окрім того,
існувало безліч наукових проблем щодо культури цукрового буряку: зниження запасів поживних речовин у
ґрунті, тривалість вирощування даної культури на одно і
тому ж місці, дія калійних добрив на формування продуктивності, стан водно-фізичних властивостей ґрунту в
процесі вирощування тощо. Земельні ділянки, що входили
до мережі дослідних полів товариства, відводилися безоплатно власниками маєтків – членам товариства. Витрати,
пов’язані з постановкою дослідів на місцях, були також
покладені на землевласників, на землях яких вони проводилися. Проте результати колективних дослідів користувалися не лише члени товариства. Правління товариства
вважало за необхідне залучати до загального керівництва
дослідами високоосвічених фахівців, які б систематично
організовували дослідження та узагальнювали наукові
здобутки у вигляді рекомендацій виробництву з питань
підвищення врожайності цукрового буряка. Право запрошувати фахівців для організації дослідної роботи на
місцях надавалося керівнику мережі дослідних полів
товариства – С.Л. Франкфурту. У більшості випадків це
були фахівці з вищою освітою або середньою спеціальною
сільськогосподарською освітою. Ефективно використовувалась праця тимчасових співробітників-практикантів,
яких запрошували на дослідні поля для надання допомоги керівникам полів.
Науково-практична діяльність О.М. Засухіна в мережі
дослідних полів Всеросійського товариства цукрозаводчиків пов’язана з 1908 р. Він відгукнувся на запрошення
С.Л. Франкфурта та очолив дослідне поле в економії
Германівка Київського повіту Київської губернії. Дослідні
поля цієї мережі мусили не тільки розробляти поліпшені
прийоми ведення сільського господарства за допомогою
науки, а й рухали саму науку вперед, збагачуючи її
з’ясованими даними та розповсюджуючи їх на певній
території. Тут О.М. Засухін завідуючи дослідним полем
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разом з Б.М. Рожественським і М.М. Тулайковим, удосконалює програму його діяльності [10, с.6-7; 11, с.2-6].
Аналіз діяльності дослідних полів мережі показав, що з
моменту її заснування до 1908 р. до її складу входили
поля, які характеризувалися змінністю місця розташування і завдань досліджень. Проте навіть такі недовготривалі дослідження давали доречні рекомендації, що
приносили результати в умовах сталого виробництва. За
період з 1901 по 1909 рр. виходи цукру в порівнянні з
попередніми роками, до заснування мережі, значно
збільшилися, як з одиниці ваги цукрового буряка, так і з
одиниці площі посіву.
Тому можна стверджувати, що робота О.М. Засухіна
з удосконалення програми діяльності дослідного поля
Германівка Київського повіту мала велике значення для
подальшого розвитку сільськогосподарської дослідної
справи та цукробурякової промисловості.
Наступного 1910 року після закінчення Київського
політехнічного інституту імператора Олександра ІІ (нині – Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»),
як агроном І розряду, випускник КПІ [12] приймає
участь у проведенні системи колективних дослідів з мінеральними добривами Катеринославської губернії [13;
10, с.6-7]. Тут під керівництвом згодом видатного вітчизняного вченого-аграрія, засновника системи державного дослідження сортів сільськогосподарських культур,
на той час Катеринославського губернського земського
агронома В.В. Таланова (1971–1936) завідував колективними дослідами з мінеральними добривами Катеринославського повіту Катеринославської губернії. Система
колективних дослідів з мінеральними добривами Катеринославської губернії була започаткована завдяки проведенню губернською земською управою зборів з дослідної справи в квітні 1908 р. запросивши до участі всіх
земських агрономів Катеринославської губернії, губернських агрономів сусідніх губерній та спеціалістів з
сільськогосподарської дослідницької справи, таких як
А.А. Бичихін, В.В. Вінер, Н.К. Походня, Д.Н. Прянишников, В.Г. Ротмістров, Б.Н. Рожественський, С.Ф. Третьяков, С.Л. Франкфурт та ін. Тут було запропоновано
на обговорення два питання: 1) загальне питання про
планомірну організацію дослідних установ в Катеринославській губернії; 2) про організацію дослідів з мінеральними добривами. З середини травня того ж 1908 р.
губернське земство приступило до організації колективних дослідів з мінеральними добривами. Того ж року
влітку та восени було закладено 131 дослідів з мінеральними добривами під озиму пшеницю в 107 господарствах. Навесні 1909 р. було закладено 62 досліди
з мінеральними добривами під яру пшеницю в 61 господарстві. Влітку цього ж року, як з озимими, так і з ярими,
досліди були виключені, при чому незакінчених по
різних причинах дослідів було всього 17 %, а 83 %
дослідів були завершені. Протягом цього ж року було
закладено повторно досліди під озиму пшеницю – 104 та
20 дослідів під ярі посіви 1910 р., зокрема, крім мінеральних добрив, почали використовувати гній та золу.
Крім того, з весни 1909 р. приступили до організації
дослідів з мінеральними добривами на 5 постійних дослідних ділянках. На цих ділянках при значно складніших
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схемах були закладені досліди з ярою пшеницею, ячменем
та вівсом з використанням як мінеральних добрив, так і
гною та золи: під озимі пшеницю та жито – 1909 р. та ярі
1910 р. Проте, в грудні 1909 р., за постановою Губернських
земських зборів, робота системи колективних дослідів
були припинені. Ці напрацювання увійшли до збірки
праць роботи системи колективних дослідів з мінеральними добривами Катеринославської губернії (1910 р.)
[13]. Таким чином, завдяки участі О.М. Засухіна та
інших спеціалістів з сільськогосподарської дослідницької
справи у проведенні колективних дослідів з мінеральними
добривами в Катеринославськый губернії, отримано дані,
що показали ефективність правильного використання
мінеральних добрив, гною та золи у підвищенні родючості
ґрунтів. Створену мережу показових дослідних ділянок з
кукурудзою на Катеринославщині можна вважати однією
з важливих у науковому відношенні.
Короткий проміжок часу наукової практики вченого
пов’язаний з діяльністю Безенчуцької сільськогосподарської дослідної станції. Наприкінці 1909 р. її перший
керманич Я.М. Жуков залишив свою посаду і від 1910 р.
у зв’язку з рішенням змінити керівництво станцією
О.М. Засухін стає помічником нового директора
М.М. Тулайкова та завідує її дослідним господарством.
Першочерговими завданнями станції було розв’язання
проблем щодо збереження та доцільного використання
вологи для півдня і південно-західного краю. Робота
станції зосереджувалась на вивченні накопичення вологи,
її збереженні та використанні, боротьбі зі шкідниками та
посухою, застосуванні відповідних добрив, відпрацюванні
оптимальних сівозмін, обробітку ґрунту, посівів і догляду
за рослинами у полі, травосіянні, культурі зернових і
кормових пропасних рослин, розвитку раціонального
скотарства тощо. Незважаючи на короткий термін перебування [13, с.4-5], О.М. Засухін друкує у «Самарському
землеробі» дві статті про результати досліджень з кукурудзою та про діяльність дослідницького господарства
Безенчуцької дослідної станції, а також пише окремі розділи до її збірки, присвяченої підсумкам експериментаторства за шість років.
Наступний період життя О.М. Засухін знову пов’язує
з діяльністю Всеросійського товариства цукрозаводчиків
Київського землеробського синдикату. Розпочаті в 1910 р.
досліди з мінеральними добривами Київської губернії
охопили шість повітів: Бердичівський, Васильківський,
Київський, Радомисльський, Сквирський та Уманський.
За декілька років (1913, 1914) ці дослідження набули
вже комплексного характеру і були доповнені спочатку
десятиверстними, а потім детальними триверстими картами ґрунтів деяких повітів. Загальні вказівки по проведенню дослідів надав завідувач Мережею дослідних
полів Всеросійського товариства цукрозаводчиків
С.Л. Франкфурт, програму склав завідувач дослідами –
О.В. Отриганьєв. Перша експедиція (1910–1911 рр.), яку
очолив О.М. Засухін і ґрунтознавець П.П. Фролов, налічувала п’ятнадцять осіб. У наступні роки кількість працюючих збільшилася до двадцяти за рахунок практикантів,
яких залучали до збирання врожаю. Хімічні лабораторні
дослідження виконував студент університету Св. Володимира, майбутній наставник українського ґрунтознавства – Г.Г. Махов [15].

Наступна експедиція (1911–1912 рр.) працювала по
тій же програмі О.В. Отриганьєва, але керівництво внесло
деякі зміни. Після проведення перших дослідів виявилося,
що ґрунтові умови Київської губернії неоднорідні, а саме,
схематично вони розподіляються на три райони: південний – з чорноземами, середній – з лісовими суглинками
та північний з більш опідзоленими ґрунтами, тому польові
дослідження вирішили доповнити геологічним описом
ґрунтотворних (материнських) порід. Персонал дослідів
складався із наступних осіб [16, с.3; 17]: завідувач
відділом колективних дослідів (до червня місяця) –
О.М. Засухін, з червня – А.В. Країнський; завідувач
ґрунтовими дослідами – Н.П. Фролов; хімічні роботи
виконував – Г.Г. Махов; геологічні – В.І. Крокос.
З 1910 р. організовані О.М. Засухіним за власні кошти
досліди з випробування дії мінеральних добрив на врожай
озимої пшениці на 159 ділянках проводились за трьома
схемами: 1) щодо випробування дії суперфосфату; 2) порівняльного випробування суперфосфату і томасшлаку
при однаковій нормі внесення фосфорної кислоти;
3) вивчення способів заробляння добрив. Отримані результати за авторством О.М. Засухіна окремою книгою
«Колективні досліди Київської губернії за 1910–1911 рр.»
у 1913 р. видало Київське губернське земство. У ній
автор деталізував ареал розповсюдження чорноземів,
сірих лісових ґрунтів, легких суглинків, суглиносупісків
і пісків у регіоні. Крім того, він довів позитивну дію
фосфорних добрив на врожай та якість озимої пшениці,
а також встановив залежність вмісту фосфорної кислоти
від відсотку гумусу в ґрунті. Не менш вагомими виявилися результати стосовно дії фосфорних і калійних
добрив на більш поширених типах ґрунтів Київської
губернії. Перед цим Київське губернське земство в 1912 р.
видало не менш авторитетне і фундаментальне видання
О.М. Засухіна, підготовлене разом із М.П. Флоровим, у
вигляді статистичної збірки матеріалів про колективні
досліди за період 1910–1912 рр. на 323 сторінках [15]. Ці
напрацювання увійшли до науково-популярної брошури
О.М. Засухіна про удобрення землі, що отримала високу
оцінку у практиків [18].
Результати роботи експедиції дозволили сформувати
остаточну схему розподілу ґрунтів губернії по районах:
1) північний – де переважають більш легкі опідзолені
ґрунти, 2) середній – з лесовими суглинками, 3) південний –чорноземи. Це, в свою чергу, дозволило описати
історичні передумови утворення такого їх розмаїття.
Обслідувану місцевість поділили схематично на дві
частини південну і північну провадячи мережу по лінії
Київ – Бердичів. Наслідком дії льодовика епохи зледеніння, під вплив якого потрапила вся північ тогочасної
Росії і Київська губернія (Радомисльський та Київський
повіти) пояснили механічний склад ґрунтів. Тобто, ґрунти
увібрали той матеріал, який приніс льодовик: червонобурі глини, валуни і піски.
На півночі губернії льодовикові глини, супіски та
піски слугували матеріалом з якого з часом утворилися
північні ґрунти. В свою чергу південна частина губернії
була вкрита лесовими породами. Тобто ґрунти, які в
подальшому утворилися на материнських породах північної і південної частини губернії відрізнялися між
собою.

Scientific Journal Virtus, December # 39, 2019
В північній частині району – ґрунти в основному
підзолисті, з великою кількістю вологи, яка при розростанні рослинності випаровується досить повільно і
тим самим впливає на склад і характер ґрунту. Волога
діє як на склад мінеральних речовин, так і на перегній
ґрунту. Перегній розкладається розчинами ґрунту і відходить, викликаючи тим самим зниження продуктивності
ґрунтів. Так само відходять і мінеральні солі. Кремнезем
в цьому районі зосереджується в дуже великій кількості,
особливо на глибині залягання 3–4 вершка (близько
13,2–17,6 см). Підзолисті ґрунти Київської губернії було
розподілено на наступні підгрупи: 1) підзолисті суглинки,
2) група опідзолених супісків і пісків, 3) піски, слабо
опідзолені та неопідзолені [15, с.73].
В південній частині лес має сприятливий хімічний
склад з великою кількістю солей, що перешкоджає розвитку лісів, але сприяє зростанню трав’янистої рослинності, і як наслідок утворенню перегною. Все це
слугувало тому, що на лесі утворилися темні ґрунти –
чорноземи, багаті на перегній і мінеральні солі, з характерною зернистою структурою.
Таким чином, за висновками роботи експедиції, весь
район від лінії Київ – Бердичів на південь є чорноземи.
Відмінною рисою цих ґрунтів є також їх різноманітність,
а саме, невеликі острова і смужки деградованих чорноземів, що утворилися в наслідок тривалого і різко вираженого впливу древніх лісів. Ці ділянки зустрічаються
частіше на півдні тодішньої Київської губернії в межах
повітів Звенигородського, Липовецького, Уманського,
Черкаського та Чигиринського, а також у повітах на
півночі: Бердичівському, Васильківському, Сквирському
і в центральній частині Київського. До цього дослідження
дослідниками було додано карту Київської губернії, на
якій схематично відображено ареали поширення лесу і
морени [15, с.72-83].
Після проведених розвідувань і представлених результатів, в послідуючих експедиціях (1912–1913 рр.)
дію мінеральних добрив вивчали в двох ґрунтово-геологічних зонах, класифікованих дослідниками: лесової і
моренно-зандрової. Причому, в межах лесової зони дія
добрив розглядалася, відносно трьох основних підтипів
ґрунтів: чорнозему, деградованому чорнозему та сірому
лесовому ґрунту; а в моренно-зандровій на підзолистих
суглинках, супісках і пісках. Для з’ясування питання з
підбору схем, за якими працювали з добривами, досліди
на всіх трьох основних типах лесової зони проводили за
схемою Ж. Віль [20, с.4]. У моренно-зандровій зоні досліди
ставилися за трьома схемами: 1) Ж. Віль; 2) за схемою
заміни гною фосфорнокислими добривами; 3) за схемою
з люпином, причому остання включала всі основні
мінеральні добрива в різних комбінаціях як між собою,
так і з люпином.
У підсумковому звіті представили результати, які
показали, що дія фосфорнокислих добрив на ґрунтах
лесової зони зменшується у міру збільшення деградації
ґрунтового типу, тобто в напрямку від чорноземів до
сірих лесових земель. Дія селітри збільшувалася по мірі
зростання деградації ґрунтів, тобто показала обернену
закономірність. Дія калійної солі збільшувалася в напрямку від чорноземель до деградованих чорноземель, а
потім зменшувалася в напрямку до сірих лісових ґрунтів.
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У моренно-зандровому районі розглядалась дія томасшлаку та його комбінувань, яка зростала по мірі збільшення вмісту в ґрунтах частинок мулу, тобто від пісків
до супісків і далі до суглинків. Якої-небудь залежності в
дії селітри, калійної солі та комбінацій останньої від
механічного складу ґрунту не визначено [20, с.128-132].
Також, було представлено результати впливу мінеральних добрив на ґрунти у лесовому і моренно-зандровому районах. Щодо лесової ґрунтоутворюючої осадової
гірської породи, було встановлено, що дія суперфосфату
і томасшлаку на чорноземах в більшості випадків приносила позитивний результат, причому, інтенсивність
післядії цих добрив знаходилася в оберненій залежності,
а саме, від інтенсивності дії їх на перший хліб – озимі
рослини. Післядія суперфосфату на деградованих чорноземах було слабо позитивним тільки після попередній
культури – озимої пшениці. Після озимого жита післядія
суперфосфату була негативною. На сірих лісових чорноземлях післядія суперфосфату і томасшлаку в трьох
дослідах із п’яти була позитивною.
Щодо морено-зандрового району було встановлено,
що післядія томасшлаку та калійної солі на опідзолених
суглинках були негативними, на опідзолених супісках –
слабко позитивна, а післядія томасшлаку на пісках –
слабко позитивна, післядії калійної солі – не визначено.
Післядія мінеральних добрив з різними формами
азоту була однаково позитивною, післядія гною теж
позитивною [20, с.128-132].
Висновки. Проведений історико-науковий аналіз
надав можливості заключити наступне: колективні досліди
Всеросійського товариства цукрозаводчиків початку
ХХ століття є безперечно цінними для агрономічної
справи та являються невід’ємною складовою сучасного
сільськогосподарського виробництва. Товариство дбало
про загальні інтереси всіх цукрозаводчиків і сприяло
прогресові цукрової галузі. Робота О.М. Засухіна з удосконалення програми діяльності дослідного поля Германівка Київського повіту мала велике значення для подальшого розвитку сільськогосподарської дослідної справи
та цукробурякової промисловості. Одним з вагомих у
науковому відношенні можна виділити й колективні
досліди з кукурудзою на Катеринославщині. Створена
мережа показових п’яти дослідних ділянок у регіоні
займалася також порівняльним випробуванням кукурудзи,
кормових і зернових рослин. Не менш вагомими виявилися результати стосовно дії фосфорних і калійних
добрив на найбільш поширених типах ґрунтів Київської
губернії.
Таким чином, є всі підстави стверджувати про те, що
науково-дослідницькі розробки О.М. Засухіна внесли
значний вклад у розвиток сільськогосподарського виробництва, а подальше вивчення наукового доробку ученого є цінним доповненням до історії агрономічної
науки України.
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NETWORK OF ALL-RUSSIAN SOCIETY OF SUGAR-REFINERIES
On the basis of the analysis of archival and other materials the conditions of functioning of one of the first agricultural
societies – the All-Russian Society of Sugar-Refineries. The directions and problems that the Society resolved during its
activity are considered. An attempt has been made to reproduce some aspects of the personal life and scientific work of the
agrarian scientist O.M. Zasukhin in the period of work in the Society. The analysis of the direct content of his scientific works
concerning the agricultural survey is characterized and carried out. It is proved that the work of O.M. Zasukhin is one of the
important scientifically important for the further development of agricultural science of Ukraine.
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МАРГАРЕТ ТЕТЧЕР: «ПОСТПРЕМ’ЄРСЬКИЙ СИНДРОМ»
Статтю присвячено вивченню «постпрем’єрського синдрому» одного із найвидатніших політиків світу,
єдиної в історії Сполученого Королівства жінки-прем’єр – міністра – Маргарет Тетчер. З’ясовано
особливості громадсько – політичної та літературної діяльності «залізної леді» після відставки, різновиди
та шляхи досягнення результатів цієї діяльності, їх вплив на матеріальне та моральне становище
експрем’єр – міністра Великої Британії.
Ключові слова: Маргарет Тетчер, Велика Британія, експрем’єр – міністр, відставка, синдром.
Постановка проблеми. Закінчення політичної кар’єри
для народного обранця є певним випробуванням, оскільки передбачає пошук нових видів діяльності та
шляхів досягнення їх результативності. Ексочільник
уряду Великої Британії Маргарет Тетчер не є винятком у
цьому. Дослідження її особистісних та професійних
якостей, безперечно, не має завершуватись кінцем її
політичної діяльності. Навпаки, життя цього політика
після закінчення прем’єрства має стати важливим
аспектом вивчення феномена «залізної леді». Історіографія
проблеми представлена дослідженнями, зокрема британських, російських та українських істориків, яким вдалося
якомога детальніше відтворити картину життя М. Тетчер
у «постпрем’єрський період».
Мета роботи – визначити особливості громадсько –
політичної та літературної діяльності М. Тетчер після
відставки.
Виклад основного матеріалу. Британський публіцист
Алан Уоткінс так охарактеризував відставку прем’єра
М. Тетчер: «За зенітом завжди слідує захід. У випадку
з Маргарет він відбувся швидко та безжалісно» [1,
р.213]. Дійсно, листопад 1990 року для «залізної леді»
виявився доленосним, оскільки саме тоді вона вирішила
залишити крісло прем’єр – міністра Великої Британії.
Незважаючи на тимчасові непорозуміння між Її Величністю та Маргарет Тетчер, королевою Елізабет ІІ 9 грудня 1990 року було нагороджено колишнього прем’єра
орденом «За досягнення», а в червні 1992 року –
пожиттєво присвоєно перство. Досягнення експрем’єра
були відзначені і на іншій стороні Атлантики, коли під
час вітальної церемонії 7 березня 1991 р. президент США
Джордж Буш – старший констатував, що Маргарет «вдалося сформувати націю згідно своєї волі» [2, с.377].
Незважаючи на всесвітнє визнання, М. Тетчер мала
іншу точку зору щодо власної відставки. «Все моє життя
розлетілось на друзки. Всі захоплення, думки, плани і
люди, які тебе оточують – все виявилось розбитим на
маленькі шматочки», – відзначила експрем’єр у травні
1991 року [2, с.379]. Залишивши посаду прем’єр-міністра
Великої Британії, вона позбулася найголовнішого –
діяльності. Цей час Тетчер називала «пеклом, тобто тим
місцем, де у тебе є безліч часу і жодної думки з приводу
того, що з ним робити» [2, с.379]. Для людини, яка все
своє життя присвятила роботі, вихід на пенсію виявився
надзвичайно важким випробуванням, що і стало початком

розвитку «постпрем’єрського синдрому» (авт. за В.С.) –
пошуку «себе» та діяльності, гідної рівня «залізної леді».
Посідаючи посаду голови британського уряду, Маргарет Тетчер неодноразово повторювала, що, полишивши
велику політику, вона відвідуватиме театри, ходитиме
до опери та займатиметься кулінарною справою. Однак,
це був самообман. Тетчер була ще досить молодою (буквально за місяць до відставки вона відзначила своє
шестидесятиріччя) і прагнула діяти. Оцінюючи ситуацію,
новообраний прем’єр – міністр Сполученого Королівства
Джон Мейджор із цього приводу зазначав, що «не має
змоги запропонувати роботу, гідну рівня М. Тетчер» [2,
с.383].
Негативно вплинуло на перебування колишнього
прем’єра у відставці і житлове питання. Щоб не
залишитися після відставки без даху над головою,
М. Тетчер, передбачливо, у 1986 році купила невеликий
будинок у Дулвічі (південний Лондон). Однак через
неможливість утримувати його, подружжя оселилося
в орендованих двоповерхових апартаментах у Белгравії,
на Ітон – сквер, а влітку 1991 року – переїхало до
власного маєтку на Честер – сквер (Белгравія). Окрім
житлової проблеми перед Маргарет Тетчер постало
питання пошуку джерела заробітку. Щорічного жалування
колишнього прем’єр – міністра Великої Британії у розмірі 83,5 тисячі фунтів стерлінгів (ця сума включала:
пенсію у розмірі 25 тис., жалування депутата – 21 тис.,
утримання кабінету – 27 тис. і 10,5 тис.– на житлові
потреби) і виплати 29,8 тисяч фунтів, введеної Джоном
Мейджором для експрем’єрів, було недостатньо для
підтримання належного рівня життя «залізної леді» та її
родини. Тому, з метою вирішення фінансових проблем,
М. Тетчер звернулася за допомогою до сина Марка, якого
вона називала одним із найкращих бізнесменів Британії.
Першою ідеєю, народженою Тетчерами щодо урізноманітнення життя колишнього прем’єра, була організація
лекційного туру, який мав дозволити Тетчер знову відчути
любов мас; сприяти поширенню ідей тетчеризму; стати
надзвичайно прибутковою справою. У грудні 1990 року
колишній глава британського уряду провела свій перший
лекційний тур Штатами, де за кожну 30-хвилинну
лекцію і ще 30 хвилин у режимі «питання – відповідь»
вона отримувала 50 тисяч доларів.
Після поїздки до США у травні 1991 році баронеса
Тетчер відвідала Південно-Африканську Республіку. Не
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дивлячись на статус приватної особи, поїздка мало
відрізнялася від державного візиту. Маргарет Тетчер
отримала особисте запрошення президента республіки
Де Клерка, а всі витрати, пов’язані з приїздом, узяв не
себе південноафриканський уряд. У результаті цієї
поїздки колишнього главу британського уряду було
нагороджено вищою нагородою країни – Орденом Доброї
Надії [2, с.384].
Маргарет Тетчер, за свідченням одного з організаторів лекційних турів, спочатку не отримувала прибутку
від власних поїздок, оскільки рух усіх коштів було спрямовано на благодійність. Головна стратегія полягала у
здійсненні міжнародних візитів, які мали бути частково
безкоштовними, а частково – приносити прибуток. Однак
із часом, вони перетворилися на повністю комерційні
проекти Марка Тетчера, який розглядав міжнародні турне
матері, виключно, як джерело заробітку [2, с.384]. Як
наслідок, комерційна політика спричинила негативний
вплив на репутацію колишньої голови британського
уряду.
Наймасштабнішим став другий візит М. Тетчер до
США в червні 1991 року, під час якого вона зустрілася з
вісьмома групами найбагатших бізнесменів Нового
Світу. Якщо з певних причин спілкування з експрем’єром
виходило за встановлені часові межі, доводилось сплачувати додатково. Наприклад, додаткові дві години під
час виступу перед топменеджером компанії Johnson &
Johnson принесли Маргарет Тетчер 100 тис. доларів.
Причому це задовільнило обидві сторони. Як відзначав
один зі співробітників компанії: «Вона заслуговує на
кожен, заплачний їй цент!» [3, р.284]. Не зважаючи на
це, лекційні тури не задовільнили ні Марка із точки зору
прибутків, ні його мати – щодо активної діяльності.
Проте, у цей час на колишнього прем’єр-міністра
звернули увагу найбільші міжнародні компанії Egon
Zhender та Philip Morris Inc., які прагнули співпрацювати
із «залізною леді». Однак, розглянувши численні пропозиції, Тетчер зупинилася на Philip Morris Inc. У січні
1992 року експрем’єр стала консультантом тютюнового
гіганта, який займав перше місце у світі за продажем
цигарок. Згідно контракту, М. Тетчер отримувала 1 мільйон доларів за три роки роботи та мала виконувати
консультативні функції з геополітичних питань, а саме,
за допомогою свого впливу, сприяти продажу продукції
Philip Morris на ринках тих країн, де цінова політика і
законодавчі важелі повністю перебували в руках держави.
Пов’язати свою долю з тютюновим конгломератом було,
вочевидь, одним із найбільш суперечливих рішень «залізної леді». По-перше тому, що Маргарет Тетчер терпіти
не могла запаху тютюну, а, по-друге, запустивши у січні
1989 року масштабну програму зі скорочення вдвічі
кількості курців у Великій Британії, колишній прем’єр
зайнялася легалізацією продажу цигарок серед підлітків
країн третього світу. Таким чином, авторитет М. Тетчер
сходив нанівець.
Із метою стабілізувати ситуацію, М. Тетчер було
прийнято рішення стосовно організації власного Фонду,
який «мав увіковічити і зберегти назавжди ті істини, у
які вона щиро вірила» [3, р.309]. Фінансовою діяльністю,
пов’язаною з Фондом, знову займався Марк Тетчер, що
призвело до низки суперечностей у сфері бізнесу. При-
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чиною цьому стало переконання Марка в тому, що увесь
британський бізнес власним розвитком має завдячувати
економічній політиці його матері, є вічним її боржником,
що відповідно, негативно налаштовувало керівництво
Фонду та голів рад директорів проти Тетчерів [3, р.63].
Розуміючи, що критика діяльності Марка негативно
вплине на відносини з Маргарет Тетчер, керівництво
Фонду вирішило діяти через пресу. Як наслідок, у квітні
1991 року «Санді Таймс» вийшла із шокуючим заголовком: «Марк руйнує твоє життя», що розгнівало «залізну
леді», оскільки, «що б не робив Марк, у очах Маргарет
Тетчер він завжди був правим, і жоден його вчинок не
потребував вибачення матері» [4, р.118].
Через перипетії пов’язані з Марком, створення Фонду
продовжувало залишатися мрією. Однак, єдиною людиною, яка не втрачала віри у власні сили, була сама
Маргарет Тетчер. 28 червня 1991 року баронеса оголосила
про створення Фонду. Як наслідок, нею було отримано
перші дотації із Далекого та Близького Сходу, США та
Європи. Представництва Фонду було відкрито в Лондоні,
Вашингтоні та Варшаві. Однак, не дивлячись на солідну
фінансову підтримку і пропуск грошових потоків через
вільне від податків Князівство Ліхтенштейн, за три роки
інтенсивного лобіювання Фонд набрав лише 60 відсотків
від запланованих 10 мільйонів фунтів.
Не найкращим чином просувалася і «активна громадська» діяльність Тетчер, яка полягала в оплаті проживання та навчання десяти молодих людей, які приїхали
до Сполученого Королівства для підвищення кваліфікації в економічних та фінансових дисциплінах. Також
Фонд узяв на себе витрати п’яти студентів із Росії, які
проходили трисеместровий курс у Кембріджській школі
бізнесу. Із цього приводу відомий британський аналітик
Джон Кемпбел відзначав, що «для Маргарет студенти
були не більш ніж паразити, які сиділи на шиї платників
податків і ганьбили тих, хто їх годує» [5, р.396].
У 1998 році Фонд передав 2 мільйони фунтів до
Кембріджського університету для проведення так званих
додаткових досліджень. Насправді ця сума більше нагадувала подяку університету за збереження архіву, який
«залізна леді» за рік до цього передала до коледжу
Черчілля в Кембріджі. Також Фондом були виділені
кошти на відкриття в мережі Інтернет персонального
сайту Маргарет Тетчер та видання «Оксфорд Юніверсіті
Прес» CD – Rom із її публічними виступами. На презентації диску, що відбулася у травні 1999 року в Національній портретній галереї в Лондоні, ексочільниця
британського уряду відзначала: «Все моє життя зменшилося до одинадцяти сантиметрів пластику» [2, с.397].
Ідея «залізної леді» щодо поширення власного ідейного спадку і створенням Фонду так і не досягла
бажаних результатів. До того ж її не можна було
віднести до «позитивної громадської діяльності», про
яку мріяла колишній прем’єр. З огляду на це, у Маргарет
Тетчер виникла ідея, запозичивши досвід видатних попередників, написати мемуари. Видання власних спогадів
мало принести Маргарет суттєвий прибуток і стати
пам’ятником тетчеризму. Людиною, яка мала реалізувати
цей проект снову ж став Марк Тетчер.
Ставши на шлях заробітку в епістолярному жанрі,
Тетчери звернули увагу на видавництво «Макміллан».
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Однак, підписати контракт із цією установою не вдалося
через амбіції Марка, який мріяв лише про величезні
прибутки від цієї справи та письменницьку славу матері.
Ставку було зроблено на видавничий дім «Харпер Колінз»,
який був готовий заплатити 3,5 мільйони фунтів стерлінгів за два томи мемуарів (тоді як видавництво «Макміллан», у свій час, пропонувало 10 мільйонів долларів).
Професійних літературних агентів здивував той факт,
наскільки низько було оцінено одну з найцікавіших
біографій світу.
Маргарет Тетчер надзвичайно відповідально поставилася до підготовки власних мемуарів, продумавши
кожне слово, що мало залишитися у світовій історії.
Перший том мемуарів «залізної леді» – «Роки на Даунінг –
стріт», що вийшов восени 1993 року, став світовим
бестселером. У 1995 році світ побачив другий том –
«Шлях до влади», що очолив міжнародні книжкові
рейтинги. Одним із останніх кроків в житті місіс Тетчер
стала публікація в 2003 році її третьої книги «Управління державою: стратегія для світу, що змінюється»,
яка сформувала у М. Тетчер бачення «картини світу» та
необхідності вирішення у межах її низки проблем: війни
та миру, тероризму, процесу інтеграції в Європі [6], що є
актуальними і сьогодні.
Маргарет Тетчер природа наділила міцним здоров’ям.
Однак, у 1994 році у неї відбувся мікроінсульт, а влітку
2000 року – з’явилися перші ознаки втрати пам’яті, які з
кожним роком прогресували. Украй негативно на здоров’ї
Маргарет позначилася смерть чоловіка Деніса Тетчера
у 2003 році.
Порівнюючи Маргарет Тетчер із її «політичним опонентом» королевою Елізабет ІІ, які були майже однолітками, варто відзначити, що «80-річчя експрем’єра
стало віком немочі для неї» [7], тоді як Її Величність –
21 квітня 2006 року гучно відсвяткувала своє 80-ліття та
діамантове весілля із видовищними виставами та масовими привітаннями [8].
Незважаючи на полишення місіс Тетчер крісла
прем’єра, її досягнення перед народом Сполученого
Королівства залишаються безцінними. Окрім раніше
одержаних нагород, у березні 2001 року Маргарет
Тетчер було нагороджено однією з найпрестижніших
нагород у Великій Британії – «Золотою медаллю «Чесні»
за досягнення у військовій справі [9, с.54]. Варто відзначити, що до Тетчер кавалером цієї медалі був лише
Вінстон Черчілль. Свідченням поваги британського суспільства до експрем’єра також стало опитування британців
у 2006 році виданням «Нью Стейтсмен», за результатами
якого М. Тетчер зайняла 5–те місце в категорії «Герої
нашого часу». У свою чергу, її наступник на посаді
голови уряду Джон Мейджор наголошував на тому, що
«прийде час, і період Тетчер буде розглядатися як одна з
найкращих сторінок в історії Великобританії» [10, с.400].
Британський кінематограф також прагнув увічнити
пам’ять про видатного британського прем’єра у стрічках:
«Маргарет Тетчер: Довгий шлях до Фінчлі» (Велика
Британія, 2008), «Маргарет» (Велика Британія, 2009),
«Маргарет Тетчер. Жінка на вершині влади» (Росія, 2010),
«Залізна леді» (Велика Британія, Франція, 2011 р.) [11].
Смерть Маргарет Тетчер 8 квітня 2013 року завершила епоху тетчеризму. Незважаючи на кардинально

різні точки зору (як позитивні, так і негативні) щодо
«залізної леді» як особистості та політика, одне залишається істиною – ця історична постать змінила хід
світової історії.
Висновки. Таким чином, відставка М. Тетчер із посади
прем’єр – міністра Великої Британії мала для «залізної
леді» як позитивні (активне проведення лекційних турів,
створення власного Фонду, робота над мемуарами як
засобами увіковічити ідеї та постулати політика), так і
негативні наслідки з огляду на те, що активна громадська діяльність, про яку мріяла експрем’єр не стала
ефективною та дієвою як з огляду на матеріальну успішність проведеної роботи, так і моральне задоволення від
справи, що надзвичайно пригнічувало М. Тетчер, однак
не зменшувало її віри у власні сили.
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MARGARET THATCHER: «THE POST-PREMIER SYNDROME»
The article is devoted the study of the «post-premiere syndrome» of one of the most prominent politicians of the world, the
only woman in the history of the United Kingdom by Prime Minister Margaret Thatcher. It was determined the peculiarities of
the social-political and literary activity of the Iron Lady after her resignation, the varieties and ways of achieving the results of
this activity, their impact on the financial and moral standing of the British former Prime Minister.
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ПРОБЛЕМИ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
ТА РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В ГРУЗІЇ
У статті розглянуто основні віхи процесу демократизації Грузії після здобуття незалежності та його
нинішній стан. Виокремлено низку успішних та, навпаки, проблемних моментів зазначеного процесу на
різних етапах існування незалежної Грузії. Зроблено спробу більш детального дослідження проблем
демократизації суспільства та розбудови правової держави в Грузії останніх років. Базуючись на оцінках
низки грузинських та міжнародних дослідницьких організацій зроблено висновок, що на сьогодні серед
дослідників не існує єдиної думки щодо нинішнього рівня демократичного розвитку Грузії.
Ключові слова: Грузія, демократизація суспільства, правова держава, громадянське суспільство.
Постановка проблеми. Питання взаємозв’язку побудови правової держави як фактору розвитку демократичного суспільства в окремо взятих країнах досить
часто піднімалося як вітчизняними, так і зарубіжними
науковцями минулого та сучасності.
Зокрема, проблема демократизації суспільства та
розбудови правової держави у Грузії не залишилася поза
увагою як вчених-дослідників (Леван Авалішвілі та
Джорджі Клдіашвілі [1], Максим ван Ассельдонк [2],
Алексіс Мрачек [3], Леван Таркхінішвілі [4], Торніке
Шарашенідзе [5]), так і правозахисників (Наталія Гулевская [6]) та журналістів (Владімір Умікашвілі [7], Нестан
Чарквіані [8]) тощо. Однак зазначена тема все ж залишається перманентно цікавою для дослідників, оскільки
розвиток демократії та побудова правової держави є
постійним, плинним і, напевно, нескінченним процесом,
із цілком вірогідними як підйомами так і спадами на
шляху розвитку.
Мета роботи – дослідити питання проблем демократизації суспільства та розбудови правової держави
в Грузії як протягом усього часу її існування у якості
незалежної держави, так і в сучасний період.
Виклад основного матеріалу. Протягом останніх
трьох десятиліть грузинська демократія пройшла довгий
і нелегкий шлях. Декілька перших років після розпаду
СРСР процес зародження демократії в Грузії проходив
дуже нестабільно. Першого президента Грузії Звіада
Гамсахурдіа, який очолив країну після здобуття незалежності, було позбавлено влади менш ніж через рік
після обрання. На нашу думку, значною мірою так сталося
тому, що він схилявся до авторитарного типу правління і
намагався перешкоджати більш-менш активним проявам
демократії [3]. Тому грузини розпочали боротьбу проти
уряду, який самі ж обрали, бо авторитаризм в Грузії
ніколи не сприймали – владі підкорялися неохоче, особливо радянській. Можливо, тому феномен так званих
«злодіїв в законі» набув у Грузії загрозливих масштабів:
краще злодійські закони, ніж радянські. Невипадково після
«Революції троянд» нова політична еліта крім інших
справ у першу чергу зайнялася якраз злодіями в законі
та відправила їх всіх за грати або за межі країни. Бо при
наявності паралельного правового поля, і вже тим більше
злодійського, неможливо було побудувати правову державу [5].

Другого президента Грузії Едуарда Шеварнадзе традиційно звинувачують у кумівстві та корупції. Окрім
цього, йому так і не вдалося вирішити проблему посилення слабкої грузинської економіки. Едуард Шеварнадзе
пішов у відставку в 2003 році після того, як його звинуватили в спробах фальсифікації результатів тогорічних
парламентських виборів.
Унаслідок цього в Грузії відбулася вищезгадана «Революція троянд» (учасники якої вийшли на акції
протесту з трояндами в руках), а вже в січні 2004 року
президентом країни був обраний Міхеіл Саакашвілі.
Команді нового президента вдалося значно знизити
рівень корумпованості уряду, дати поштовх до швидкого
зростання економіки і зміцнити молоду грузинську
демократію.
Зазначимо, що те економічне зростання, яке почалося
в країні під керівництвом Саакашвілі, дозволило Грузії
здобути статус «найбільш прогресуючої країни» відповідно до Індексу економічної свободи, який розраховується дослідницьким центром «Ерітейдж Фаундейшн»
(Heritage Foundation). З 1996 по 2019 роки за показником
економічної свободи Грузія піднялася з 124-го місця до
16-го [3].
По тому, як партія Саакашвілі «Єдиний національний
рух» програла на парламентських виборах 2012 року, до
влади в країні прийшла «Грузинська мрія», яка з тих пір
зберігала за собою більшість місць в парламенті. Протягом останніх років ця партія, за словами її керівників
та спікерів, продовжує боротися з корупцією в Грузії і
сприяє проведенню економічних реформ.
Однак, з точки зору деяких дослідників, у дійсності
ситуація в країні не настільки ідеальна. Зокрема, російський політик та правозахисник Наталья Гулєвская, вважає, (й на нашу думку цілком слушно), що Грузія навіть
після широковідомих зусиль М. Саакашвілі не змогла
стати повноцінною сучасною демократичною правовою
державою. А наразі фактично вся тодішня група реформаторів, які несли відповідальність за втілення у життя
європейського вектору розвитку, або ув’язнені, або виїхали
за кордон і, відповідно, засуджені до позбавлення волі
заочно. Нове керівництво Грузії, яким фактично керує
Бідзіна Іванішвілі, практично знищило всі досягнення
колишньої влади, і той факт, що вирок відносно Міхеіла
Саакашвілі в західних країнах визнаний політизованим і
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не підлягає виконанню, говорить про те, що судова система в державі знову стала заангажованою та антидемократичною.
Також, на її думку, причина нестабільності системи,
яку створив Саакашвілі, була і залишається в невирішеності територіального та міжнаціонального конфліктів в
Грузії. Нинішнє керівництво й спецслужби Російської
Федерації дуже добре володіють технікою провокацій,
підбурювання і створення агентурної мережі для імітації
революцій, сепаратизму та інших форм дестабілізації.
Тому по всьому периметру кордонів РФ у тих країнах,
які обирають вектор на зближення із Заходом і побудову
демократичної правової держави незабаром виникають
проблеми з вирішенням національних міжетнічних питань.
А оскільки Грузія, як і майже всі країни пострадянського
простору, успадкувала певні риси імперіалізму та
шовінізму, позитивного рішення абхазької і осетинської
проблем в найближчому майбутньому чекати не доводиться. Й це означає, що Грузія з високим ступенем
вірогідності продовжить деградувати і топтатися на
місці. Лише вирішивши свої територіальні та міжнаціональні питання у Грузії є позитивне майбутнє, інакше
такий стан розірваності держави може тривати нескінченно, заважаючи грузинам стати сучасною прогресивною
цивілізованою демократичною державою [6].
Аналізуючи досвід Грузії в побудові незалежної
демократичної держави та ринкової економіки, у перші
роки незалежності варто зазначити наступне. Перехід до
демократії не є простим, однорідним процесом і не
завжди, особливо на першому етапі, призводить до
стабільності і прогресу в економічній сфері. Більш того,
демократія, особливо нова, не завжди стабільна, завжди
можливо її переродження в авторитарний режим, і
навіть відносно розвинена країна може зіткнутися з
економічним спадом. Грузія є чудовим прикладом цього:
будучи однією з найбільш багатих республік колишнього
Радянського Союзу, через чотири роки після проголошення незалежності вона виявилася в числі найбідніших
країн регіону [4, с.43].
Крім цього, економічні успіхи це лише один з боків
трансформації і вони значною мірою залежать від досягнень в інших сферах, особливо в політичній. Незважаючи на серйозні досягнення в політичній модернізації,
навіть сьогодні важко сказати, яким буде її кінцевий
результат. З одного боку, першим грузинським лідерам
вдалося стабілізувати політичну ситуацію в країні,
знизити злочинність. Зокрема, 1996 р. став першим роком
без політичних вбивств і політичного терору. Парламент
прийняв Конституцію і кілька важливих законів, таких
як закон про землю, про Національний банк Грузії, про
банківську систему, про Конституційний суд тощо. Рейтинг президента Е. Шеварнадзе був високий та стабільний,
країна мала досить дієвий уряд. Починався процес реформування та децентралізації системи державного управління. Також, на відміну від деяких інших пострадянських республік, в Грузії не заборонялися і не переслідувалися опозиційні партії [4, с.44].
Однак були й негативні моменти. Вся система управління була сформована під одну конкретну людину –
Едуарда Шеварднадзе. Популярність парламенту була
вкрай низька й через вузькість сфери своєї формальної
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компетенції він не робив істотного впливу н а формування
зовнішньої та внутрішньої політики країни. Уряд і вся
виконавча влада повністю залежали від президента.
Судова влада тільки проходила процес реформування і
практично не робила впливу на політичне життя. Інші
фактори, які зазвичай сприяють успішній демократичній
трансформації (ступінь об’єднання еліт, розвиток політичних партій і громадянського суспільства тощо) також
були порівняно слабкими. Інститути громадянського
суспільства все ще знаходилися в зародковій стадії
розвитку; політичні партії були непопулярні і слабкі.
Сукупна дія всіх цих факторів призвела до того, що
президент Е. Шеварнадзе і його адміністрація були на
той час в Грузії домінуючими політичними інститутами [4, с.44-45].
Існування сильної і неконтрольованої президентської
влади на початковому етапі демократичної трансформації
може виявитися небезпечним для майбутніх реформ.
Основною проблемою є персоніфікація політичної влади,
яка відтворює популістських і харизматичних лідерів.
Вона також викликає поляризацію суспільства і розколює
політичні еліти на прихильників і опонентів єдиного
лідера, який перебуває при владі. Всі ці негативні
наслідки проявлялися в Грузії і викликали сумніви та
побоювання щодо долі порівняно слабкої і молодої
грузинської демократії. Однак населення Грузії під час
парламентських виборів 1995 р. продемонструвало прагнення побудови демократичного суспільства, відкинувши
кандидатів від комуністів і інших тоталітарних партій.
(Комуністична партія того року набрала 4,49% голосів
виборців та не пройшла до парламенту). Водночас поява
перших ознак формування громадянського суспільства і
вільних засобів масової інформації, існування різноманітних політичних партій, та певні економічні досягнення
дозволяли висловлювати обережні сподівання щодо
перспектив розвитку Грузії [4, с.45].
Останніми місяцями Грузія зіткнулася з проблемою
масових народних протестів. Враховуючи відому проблему непотизму (кумівства) в нинішньому уряді Грузії,
зростання домінування правлячої партії «Грузинська
мрія» та занепокоєння серед громадян зниженням множинності в медіа-пейзажі країни, зазначені демонстрації
викликають питання – що ми наразі спостерігаємо –
фатальне погіршення розвитку демократії у Грузії чи
навпаки нову форму її розвитку?
Хоча ніхто не заперечує, що шлях Грузії до демократії є ще далеко не повним чи досконалим – колись
країну вважали головним прикладом демократизації в
пострадянському світі, особливо порівняно з багатьма її
колишніми радянськими співвітчизниками. За Індексом
сприйняття корупції Transparency International за 2017
рік, Грузія посіла 46-е місце, опинившись вище таких
країн, як Греція, Болгарія та Італія, і незначно програваючи Іспанії та Португалії. Грузія також перевершує всі
інші пострадянські країни (окрім країн Балтії) за
індексом Freedom House 2018. Набравши близько 27 балів, Грузія знову ж таки перевищує показники, таких
членів ЄС, як Угорщина, Хорватія, Болгарія та Греція за
Індексом світової свободи преси за 2018 рік. За показниками The Economist’s Democracy Index [9] Грузія не
перевершила будь-яких членів ЄС, але займає місце
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поряд з Польщею, Угорщиною і Румунією та знову ж
значно перевершує своїх бувших сусідів з СРСР. Ці
показники – переважно результат розвитку останніх
п’ятнадцяти років після «Революції троянд» в Грузії
2003 року, яка спрямувала країну до кардинального проєвропейського курсу.
Нещодавні масові протести, принаймні, здається,
сигналізують про те, що деякі речі у Грузії не такі, як
мали б бути на точку зору її громадян. Зокрема 12 травня відбулися протести після нальоту поліції на популярний нічний клуб Bassiani у Тбілісі. Ці протести, в яких
брала участь грузинська молодь, не просто стали наслідком
нападу на їхнє улюблене місце спілкування. Цей наліт
став символізувати більш значні проблеми, що торкаються
Грузії в цілому [2].
Таким чином, подальша перспектива довгого та
неоднозначного шляху Грузії до демократії наразі здається
більш складною, ніж це здавалося за часів керівництва
Саакашвілі, який і досі розшукується в Грузії за звинуваченням у зловживанні владою, хоча сам Саакашвілі
звичайно ж заявляє, що подібні звинувачення щодо нього є
несправедливими і мотивованими політично.
Більш того, на погляд дослідників, нинішній політичний клімат Грузії вже здається менш сприятливим
для розвитку демократії ніж той, що існував кілька років
тому. В цілому, його нинішні елементи створюють потенційно небезпечний коктейль для демократичних інституцій Грузії, оскільки посилення контролю над різними
рівнями влади та громадського життя може надати
«Грузинській мрії» можливість повільно, але впевнено
узурпувати все більше влади. Якщо багато-векторність у
засобах масової інформації та діяльності політичних
партій Грузії поступово зменшується, а корупція залишається широко розповсюдженою, чи є на сьогодні можливість говорити про продовження існування демократії
в Грузії [2]?
Напевно. Нещодавні масові акції протесту в Тбілісі, а
останнім часом і в інших містах по всій країні, свідчать
про те, що демократичний дух Грузії не менш сильний
ніж раніше. Американський політолог та філософ Шелдон
Волін називав демократію «проектом, що стосується
політичного потенціалу простих громадян» [2]. Точка
зору Воліна полягала в тому, що демократія не просто
втілюється в її інституціях у певній країні, але, що
найважливіше, в політичній діяльності її народу.
Отже, хоча правляча партія «Грузинська мрія» звичайно ж може намагатися консолідувати свої інституції
в Грузії, її громадяни демонструють – знову ж таки, за
словами Воліна – «свої можливості стати політичними
одиницями шляхом самовідкриття загальних проблем та
способів дій для їх реалізації» [2].
Цілком можливо, що «Грузинська мрія» недооцінила
рівень того, наскільки громадяни Грузії пройнялися
духом демократії, і тепер відмовляються його відпускати.
Таким чином, згаданими демонстраціями грузини
показують саме той політичний потенціал, на який посилався Шелдон Волін. Ще більш обнадійливим є факт
широкого залучення до протестів грузинської молоді. Це
свідчить про те, що, не зважаючи на події останнього
часу, демократичний дух Грузії продовжує існувати та
діяти.

Оцінка процесу демократизації Грузії, на основі участі
її громадян у процесі її втілення, передусім окреслює
позитивні уявлення про наявність демократичної життєздатності країни.
Грузія в даний час показує, що певні дефекти (як-то
деякі проблеми з вирішенням питання корупції, свободи
преси тощо) можуть навіть послужити зміцненню її демократії завдяки широкій участі її громадян у політичному житті [2].
Які ж моменти пов’язані з розвитком демократії в
Грузії погіршуються чи навпаки покращуються?
Засновники грузинської громадської організації The
Institute for Development of Freedom of Information (IDFI)
(Інститут розвитку свободи інформації (IDFI) – Леван
Авалішвілі та Джорджі Клдіашвілі нещодавно представили свій варіант дослідження рівня демократизації
Грузії з 1990 по 2017 рр.
На їхню думку, оцінка демократії як форми правління завжди була суперечливою серед практиків та
вчених-юристів. Єдиної системи присвоєння демократичного статусу країнам не існує. Однак існують різні
методи, які використовуються для оцінки якості демократії та для складання рейтингу демократичних держав
у всьому світі. Згадані науковці застосували метод V-Dem.
З дослідниками, керівниками проектів, регіональними
менеджерами, координаторами країн, асистентами в галузі
досліджень та понад 2500 експертами V-Dem є одним
з найбільших проектів збору даних з соціальних наук,
орієнтованих на дослідження. База даних V-Dem містить
понад 19 мільйонів точок даних.
Аналіз даних показав, що в Грузії порівняно з 2016
роком макропоказники якості демократії у 2017 році незначно покращилися. При цьому можна конкретно визначити, що заважає швидкому та сталому розвитку якості
демократії в Грузії. В останні роки погіршилися наступні
сфери: свобода вираження поглядів та доступ до альтернативних джерел інформації, рівність перед законом та
свобода особистості, незалежність судів, доступ до правосуддя, свобода культурного самовираження та рівність
соціальних класів, зменшення числа критичних ЗМІ, посилення цензури в Інтернеті тощо.
Однак водночас у 2017 році всі показники в рамках
теми виборів та громадянського суспільства були покращені. Урядова цензура на засоби масової інформації трохи
зменшилася. Також трохи покращується участь громадянського суспільства в політичних процесах тощо [1].
Відповідно до звіту американської правозахисної організації Freedom House Грузія опинилася серед країн,
які згідно правозахисникам, в 2018-му році підлягають
особливому контролю з боку міжнародного співтовариства.
У той же час Грузія як і раніше знаходиться в категорії «частково вільних» країн. Цей статус країна
зберігає з 1998-го року. При цьому Грузія випереджає
всі інші держави в регіоні за кількістю балів, що визначають рівень політичних прав і громадянських свобод.
Політичні права та громадянські свободи оцінюються
Freedom House за семибальною шкалою, де 1 бал – найкращий показник, а 7 балів – найгірший.
Грузія в 2018 році набрала по 3 бали в обох категоріях. Для порівняння – Вірменія, яка також є «частково
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вільною» – 5 (політичні права) і 4 (громадянські
свободи), в той час як «невільні» – Туреччина – 5 і 6 відповідно, а Азербайджан і Росія набрали по 7 (політичні
права) і 6 (громадянські свободи) балів.
Окуповані регіони Грузії – Південна Осетія і Абхазія,
були віднесені до категорії «спірних територій». За
результатами дослідження, Південна Осетія, також, як і
в попередні роки, визнана «невільною» – з 7 балами в
плані політичних прав, і з 6 балами, що визначають
рівень громадянських свобод. Що стосується Абхазії,
регіон продовжує бути «частково вільних», з 4 балами в
рейтингу політичних прав і 5 – цивільних свобод [8].
За останнім індексом демократії, проведеним Відділом економічної розвідки – Economist Intelligence Unit
(EIU) демократичні процеси в Грузії різко знизилася.
Спираючись на показники, що вимірюють виборчі процеси та плюралізм, функціонування влади, політичну
участь, демократичну політичну культуру та громадянські
свободи, Грузія в період з 2017 по 2018 рік опустилася з
78-го на 89-е місце з 167.
Як відомо, стати членом НАТО та Європейського
Союзу (ЄС) вже давно є головною зовнішньополітичною
метою Грузії. Є кілька причин, чому цього не було
досягнуто, і ці причини мало стосуються рівня демократії в
Грузії. Однак добре відомо, що для тих держав, хто
прагне до згаданого членства, бути демократичною країною вкрай важливо.
На даний момент занепад грузинської демократії
недостатньо критичний, щоб підірвати потенціал інтеграції з НАТО та ЄС. Однак, Грузія повинна зробити все
можливе, щоб принаймні зберегти своє демократичне
обличчя.
Успіх грузинської демократії важливий і для ЄС. ЄС
постійно підтримує демократичний розвиток Грузії. Поширення демократії є однією з чітких цілей політики
сусідства ЄС. Не випадково серед країн Східного партнерства ті, хто є більш демократичними, випереджають
у своєму ступені інтеграції до ЄС інших.
Таким чином, можна стверджувати, що чим більше
країна намагається розвивати демократію в регіоні, тим
більше вагомих наслідків це має для ЄС. І це одна з
причин, чому Росія намагається перешкоджати демократичним процесам в країнах, які є спільними сусідами
РФ та ЄС. Бо автократичні уряди мають менший потенціал для дружніх відносин та можливої інтеграції з
Євросоюзом. Й це, разом з відсутністю легітимності цих
режимів, робить їх більш сприйнятливими до впливу
Росії [10].
Висновки. Лише вирішивши свої територіальні та
міжнаціональні питання у Грузії є позитивне майбутнє,
інакше такий стан розірваності держави може тривати
нескінченно, заважаючи грузинам стати сучасною прогресивною цивілізованою демократичною державою.
Перехід до демократії не є простим, однорідним процесом і не завжди, особливо на першому етапі, приводить до стабільності і прогресу в економічній сфері,
прикладом чого є Грузія на перших етапах незалежності.
В оцінках різних грузинських та міжнародних дослідницьких організацій не існує єдиної думки щодо нинішнього рівня демократичного розвитку Грузії.
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Враховуючи прагнення Грузії стати членом НАТО та
Європейського Союзу, питання побудови правової держави
та демократичного суспільства є для неї вкрай важливим.
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ISSUES OF DEMOCRATIZATION OF THE SOCIETY
AND DEVELOPMENT OF THE RULE OF LAV IN GEORGIA
The article examines the major milestones of Georgia’s post-independence democratization process and its current context.
A number of successful and, conversely, problematic moments of this process at different stages of the independent Georgia
are highlighted herewith. An attempt has been made to investigate in more detail the problems of democratization of the
society and the rule of law in Georgia in the recent years. Based on the analysis by a number of Georgian and international
research organizations, it is concluded that there is currently no consensus among researchers on the current level of
democratic development in Georgia.
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ПЕРФОМАНС ЯК СПЕЦИФІЧНА ФОРМА
ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ
Досліджується вплив політичного перфомансу як актуальної політичної технології на політичну
свідомість та культуру українського суспільства в умовах переходу до нової постматеріальної політичної
епохи. Обґрунтовується теза про те, що межа між ігровими формами політики і звичайним життям
зникає, а проведення політичних перфомансів (особливо у виборчих кампаніях) стає виразником нової
суспільної думки, яка сприяє формуванню самоідентифікації та визначенню національної специфіки, що є
важливими компонентами подальшого демократичного поступу України.
Ключові слова: перфоманс, політична участь, політична свідомість, політична культура,
демократичний розвиток.
Постановка проблеми. Перехід до нових форм
політичної модерної реальності неможливий без трансформації політичної свідомості та тих форм й інструментів, які її формують. Театралізація та гіпеактивізація
соціально-політичного життя та домінування емоційної
складової в умовах глобалізації, вимагає дослідження
ролі феномену перфоманса в політичній культурі та національній свідомості українського суспільства.
Політична дійсність в українській практиці фрагментарна та провокативна, в її основі – гра, яка породжена
зміною ціннісних орієнтирів євроінтеграційного курсу
в процесі демократизації української культури. Внутрішня
політика сьогодні витісняється набором інсталяцій, постановочних мізансцен, які виявилися генератором багатьох
політичних ідей, що стали формою кодування, трансляції
та їхньої маніфестації. Межа між ігровими формами
політики і звичайним життям зникає, а проведення політичних перфомансів (особливо у виборчих кампаніях)
стає виразником нової суспільної думки, яка сприяє формуванню самоідентифікації та національної ідеї, що з часом створює альтернативи подальшому розвитку української державності.
Метою статті є вивчення впливу політичного перфомансу як на політичну свідомість та культуру українського
суспільства в умовах переходу до нової постматеріальної політичної епохи.
Ступінь розробленості проблеми в науковій літературі. Дослідження перфомансу започатковане теоретиками театру початку XX ст., зокрема, М. Євреїновим і
В. Мейєрхольдом, а продовжене західними вченими –
А. Бореккою, М. Кампманном, Т. Мейєром, Р. Шехнером.
До вивчення феномена перфомансу та його використання в сучасних політичних процесах, як правило, підходять із позицій положень теорій політичної комунікації, представлених у працях П. Бурдьє, Ю. Габермаса,
Г. Ласвелла, Г. Почепцова. Політичний перфоманс –

новий об’єкт вивчення вітчизняної політичної науки;
окремі аспекти проблематики охоплені У. Ільницькою
та Т. Кремень, Н. Хомою, С. Шомовою. Проблема ступеня розробленості об’єкту дослідження в науковій
літературі, полягає саме в тому, що політичний перфоманс –
це сучасна надновітня теорія, яка ще не розроблена на
достатньому як теоретичному, так і практичному рівнях,
а вплив перфомансу та інших авторських форм активності на політичне життя поки що залишається поза
увагою вчених та науковців. З огляду на це, актуальною
є потреба у глибокому і всебічному вивченні світових та
вітчизняних теоретичних напрацювань з питань розвитку,
формування й розгортання політичного перфомансу як
сучасної форми громадської активності в умовах перехідних систем відкритих для альтернатив подальшого
поступу.
Виклад основного матеріалу. Загальна орієнтація
світових мас-медіа на культуру шоу та скандалу разом із
зростаючою аполітичністю населення демократичних
держав призводить до того, що політична мобілізація не
може стати ефективною, якщо їй не надана емоційна
забарвленість та цікава форма подання.
Політично мотивоване мистецтво і теорія перформансу для західної політології не є новим феноменом.
Як мистецький напрям перфоманс сформувався в 1960ті роки. В зарубіжному мистецтвознавстві цей термін
увійшов в обіг у 1970-х р., у вітчизняних довідниках
з’явився лише в 1990-х роках. Так, наприклад, між
Першою і Другою світовими війнами в Європі виникає
художній рух, спілка італійських футуристів, які поширювали свої політичні та анти-істеблішментські ідеї за
допомогою різних художніх форм, в тому числі театральних вистав. Ініціативна молодь, академіки, художники та письменники організовували пікети , захоплювали
будівлі та часто ініціювали зіткнення з поліцією. У Польщі
протестували проти цензури, «Празька весна» привертала
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увагу до політичної ситуації у Чехословаччині, в Парижі,
Лондоні та Нью-Йорку подібні акції присвячувалися
боротьбі із свавіллям влади та критиці цінностей культури
споживання [1].
Креативністю відзначалися театралізовані активності
громадян у США, які набули інтенсивності наприкінці
1950-х початку 1960-х років і з часом трансформувалися
в потужні масові акції громадської непокори. Так, учасники громадського руху за захист політичних прав
організовували довготривалі сидячі страйки, а сегреговані
соціальні групи реалізовували, так звані «поїздки на
свободу».
Пізніше, після ядерної кубинської кризи і вбивства
президента США Джона Ф. Кеннеді набули розпалу
антивоєнні протести, зокрема щодо В’єтнамського конфлікту. Найбільш активною в актуалізації цієї проблеми
стала американська молодь, яка демонстративно спалювала свої фотокартки імітуючи самознищення, показовими
були і демонстрації за участю скалічених громадян, що
демонстрували суспільні наслідки війни. Окрім молоді,
багато представників творчої спільноти підтримували
подібні акції, що висвітлювали болючі для західної цивілізації суспільно-політичні теми.
Українська дослідниця І. Чудовська-Кандиба зазначає,
що перфоманс майже завжди перебуває на межі між
сакральним (ритуальним) і повсякденним. Він зорієнтований, насамперед, на зоровий (візуальний), а не словесний
(вербальний) характер сприйняття [2, с.280]. Проте, цю
тезу спростували відомі світу американські ідоли рок
субкультури кінця ХХ ст., які об’єднали приватне і
колективне, візуальне і смислове.
Йдеться про перфоманс влаштований відомими Дж.
Ленноном та Й. Оно, які використали власний медовий
місяць перетворивши його в маніфестацію своїх пацифістських переконань. У президентському номері готелю
«Хілтон» вони влаштували акцію «В ліжку за мир».
Оголені, вони приймали, в будь-який час дня і ночі,
журналістів, з якими розмовляли про політичні проблеми,
лежачи у ліжку. Ніколи ще боротьба за мир не набувала
такої оригінальної форми, і жодна акція не отримувала
більшого розголосу в ЗМІ. Отже, вибір подружжям способу донесення важливих ідей був дієвим і шокуючим.
Навесні 1968 року вони спробували продовжити свій
«ліжковий» марш у США, але американська влада відмовила їм у в’їзді в країну, тоді аматори вирушили до
Канади. Там у спальні монреальського готелю «Королева
Єлизавета» вони записали пісню «Дайте світу шанс»,
якій судилося стати гімном пацифістського руху. А вже
у вересні 1969-го в місті Торонто відбувся грандіозний
концерт, в якому крім музиканта та Й. Оно взяли участь
відомі музиканти того часу – Ерік Клептон і Алан Уайт»
[3]. Впровадження творчості та креативності до політичного буття сприяло розширенню способів демократичної
участі та усталенню її провідних цінностей по всьому світу.
Бурхливе двадцяте століття довело, що раціональні
дискусії поступово втратили силу політичної мобілізації,
сьогодні підбурення досягається видовищними популістськими політичними акціями, спрямованими на виплеск
негативних емоцій учасників та звернення уваги політичних сил до актуальних проблем суспільства. З точки
зору теоретичного дискурсу, політичний перфоманс –

явище, яке виникає задовго до постмодерної доби, але
якнайкраще вписується у соціокультурну матрицю сьогодення. Мистецтво перформансу існує для того, щоб
привернути увагу, оновити традиційні елементи тощо.
За останні роки політичний перфоманс міцно укорінився як форма соціального протесту, в тому числі і
в Україні й уже засвідчив свою ефективність як технологія взаємодії або впливу.
Нещодавно, у політичній науці з’явився новий термін –
візуальний «масовий» перфоманс – це дійство за допомогою візуальних образів завдяки іншим акторам [2,
c.282]. Сьогодні ми спостерігаємо тенденцію залучення
актора до різноманітних комунікативних практик. Глядач,
який тихо і спокійно дивився телевізор має змогу взяти
участь у різноманітних шоу, і справа вже не стосується
лише зірок, а й звичайних людей. Індивід може зіграти у
«Лото забава», прийняти участь у «Свободі слова» тощо.
Перфоманс як феномен сучасності представлений у
міжособистісних та масових комунікативних практиках.
Він не лише дійство, не лише форма, він композиція, де
кожен, починаючи від актора та закінчуючи контекстом
виступають у іманентному взаємозв’язку. Перфоманс –
це інтеракція з потужною експресією, що вирізняється
серед інших інтеракцій. Привертання, концентрація
уваги – це частина його сутнісної характеристики. Візуальний компонент додає йому виразності, а разом з тим
гармонічно вписується у саму форму перфомансу, стаючи
її невід’ємним і нерозривним елементом.
Як, слушно зазначає український фахівець з комунікативістики Г.Г. Почепцов: «В українській політиці
візуальне перемогло вербальне», це означає, що для
процесу комунікації між владою та суспільством дедалі
активніше використовуватимуться візуальні технології
для форматування політичної реальності. Традиційні
технології політичної комунікації, канали впливу і
зворотний зв’язок від суспільства до влади втрачають
свою силу і потенціал. Новою для України і доволі
ефективною технологією виступає різні варіанти шоу,
які здатні привертати увагу, так і відволікати суспільство від проблем, які не потребують розголосу. Політичний перформанс стає актуальною технологією локального
політичного середовища. Так, у квітні 2019 року в місті
Маріуполі у Театральному сквері було продемонстровано
дійство «Радуга» танець-переосмислення. Танцівники
неспішно розкладали шматки сирого м’яса, а потім
нанизували його на шампури і розпочинали неритмічний
танець з чіткими рухами. Театральний сквер став елементом вистави, оскільки на його території поховані
німецькі солдати, що загинули під час Другої світової
війни [4]. Отже, метою цього перфомансу було привертання уваги мешканців та гостей міста до важких наслідків
війни, в якій всі сторони є програвшими.
Перфоманс є творчим актом суб’єкта, який здійснюється в певному місці й у певний час, має публічний і
демонстративний характер, реалізується через театралізовану дію, візуально реєстровану аудиторією. Головною
метою перфомансу є не сам комунікативний акт, а завоювання уваги аудиторії. Він виступає комплексною
комунікативною дією, де рівноцінною є і роль дійових
осіб, і аудиторії, а його основним завданням – ввести
яскраву, запам’ятовувану інформацію; він є скоріше
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способом акцентуації політики, ніж засобом серйозної
політичної боротьби [5, c.208]. Його можна розуміти як
сучасну інтерактивну дискурсивну практику, що заснована
на створенні культурної ідентичності акторів і глядачів у
поєднанні з високим ступенем приєднання або підстроювання. У такий спосіб висвітлюються та передаються
через комунікативні засоби соціально-політичні смисли.
Таким чином, перфоманс – особливий тип діяльності.
Бути перфомативним – значить здійснювати дію, впливати,
бути подією. Перфомативність – це характеристика події
політичної чи будь-якої іншої реальності, яка чинить на
неї вплив. Саме поняття перфомативності служить ключем
до того, як американський дослідник Р. Шехнер розуміє
взаємодію театральності і буденності, адже саме виконання
як характеристика обох пластів життя ставить їх на одну
площину. Театр розглядається як процес, одна з форм
перфомативності, якій притаманна універсальна структура. Узагальнюючи спільні риси перфомансів та виводячи
їхні характеристики з ритуалів, Р. Шехнер виділяє три
види перфомансів:
 гра характеризується тим, що правила пропонує
той, хто грає. Наголошує, що різниця між спортивною
грою та політичним театром визначається правилами.
Якщо у спортивних іграх правила непорушні та прописані певними статутами, то політична гра майже не налічує
правил, що можна робити і чого робити не варто;
 ритуал має правила, які вищі за людину, яка їм
підлягає. Ритуал використовує насамперед традиції, звичаї,
обряди та церемонії, які значною мірою запозичені від
релігійних обрядів, церемоній. Ритуал покликаний вплинути на буденну свідомість громадянина, закріпити його
політичні переконання, чому сприяють усталені традиції
та звичаї, що емоційно закріплюють певні провідні ідеї,
норми, системні цінності тощо;
 третій вид – це симбіоз гри та ритуалу, що створює
особливий політизований театр, який майже не має правил
проведення ігрових або театральний постановок з використанням ритуальних, традиційно-емоційних установок
та стереотипів, що створює перфоманс як інструмент
впливу на політичну культуру та свідомість населення [6].
Українська дослідниця Н. Хома визначає такі ознаки
перфомансу в історичному контексті:
 античні перфоманси апелювали до міфологічних,
ритуальних, релігійних елементів свідомості людей; у
публічному та приватному житті велику роль відігравали саме сакральні релігійні, міфологічні, ритуальні
чинники, які наближали політичну ідею до розуміння
мас, полегшували її сприйняття (ігри та видовища
організовані імператорами Цезарем та Августином);
 перфоманси у середньовічну добу проявлялися не у
боях гладіаторів чи спортивних змаганнях, а, наприклад,
у благодійності щодо бідних, роздачі милостині. У всіх
цих формах комунікації дуже сильними були ритуальні,
театралізовані поведінкові елементи;
 попри те, що з Нового часу в політичній комунікації встановлюється переважно масовий спосіб взаємодії
(зокрема, за допомогою ЗМІ), ритуальні та перфомансні
форми публічної політики не втратили значимості. Демонстрація, благодійні акції та ритуали при набутті влади
привертали увагу видовищністю та добре запам’ятовувалися. Особливо ритуалізованими та по-театральному
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зрежисованими в структурі політичної комунікації найчастіше були електоральні процедури, що залишається
виразною тенденцією й нині [7, c.19].
Перфоманс як різновид комунікативної технології
розглядає український дослідник Г. Почепцов. Він у деякій
мірі продовжує дослідницьку лінію Г. МакЛюена у контексті типологізації комунікативних технологій і виокремлює дещо подібну типологію комунікацій: вербальну;
візуальну; перфомансну. На основі типології комунікацій
дослідник виводить типи комунікативних технологій. До
комунікативних технологій Г. Почепцов відносить: пропаганду, політичні технології, рекламні технології, переговори, перфоманс [8, c.75].
Такий підхід дещо змінює саме розуміння перфомансу,
його первинної сутності як діяння. Адже і вербальна і
невербальна комунікації можуть мати форму перфомансу.
Перфоманс і є особливою інтерактивною формою зі
значним вмістом не лише технологічності, а й імпровізаційного, театралізованого компонентів. Він не завжди
є передбачуваною формою комунікації, експромт є тим
елементом, що виокремлює його серед інших політикокомунікативних практик. Це не просто діяння, це діяння
акторів, що привертає, концентрує увагу, адже, у іншому
випадку, ми б вели мову про суто вербальну чи невербальну комунікації. У перфомансі відбувається поєднання:
словесного, тілесного і кінетичного. Перфоманс – це
композиція з завершеною п’єсою, яка хоча і має свій
власний сценарій розгортання та все-таки завжди передбачає можливість включення суб’єктивного елементу,
який привносить актор або глядач.
Таким чином, основними завданнями політичного
перфомансу є:
 створення комунікативного акту між владою та
громадянським суспільством;
 завоювання уваги аудиторії шляхом театралізації
політичного дійства;
 звернення та залучення політичної влади до актуальних та проблемних питання суспільства;
 досягнення зворотних зв’язків у вигляді емоційних
вражень, які можуть перейти в площину практичних дій.
Сьогодні перфоманс стає ефективним механізмом
проведення виборчих кампаній, що завжди характеризуються високим рівнем «театралізованості» політики,
в ході яких розгортається боротьба претендентів за місця
у владних структурах. Виборча кампанія постає як
цілеспрямований вплив кандидата або партії, що
претендують на мандат виборців, на політичну свідомість, політичну поведінку, та, врешті-решт, політичний
вибір громадян. Сукупність реалізованих при цьому
зв’язків утворює поле виборчої стратегії.
Ураховуючи той факт, що частіше політичний вибір
людина робить під впливом емоцій, а не раціонального
усвідомлення стану політичної системи, то головним
завдання політичного перфомансу стає саме виклик почуттів (симпатії-антипатії, захоплення-презирства) у аудиторії через комунікативну взаємодію. Значну роль у такій взаємодії відіграє політичний символізм, полі-тична
міфотворчість, створення квазіподій, перетворення політики на шоу. Це дозволяє активізувати ірраціональні
шари суспільної свідомості, створити видимість відкритості кандидата шляхом прийомів політичної психології –
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навіювання, зараження тощо, сформувавши таким чином
необхідну позицію при голосуванні.
Багато дослідників вважають, що політика зіставляється з театром тому, що в обох випадках наявна спроба
завоювання аудиторії. Єдність цілей призводить до єдності
засобів. Навіть у випадку таких драматичних подій, як
викрадення терористами прем’єр-міністра Італії А. Моро,
дія розгорталася так, щоб утримати увагу аудиторії. ЗМІ
перетворюються та специфічну театральну сцену, де
розгортається подія і реалізується сценарій, на який аудиторія звертає свою увагу. Саме через чітку постановку
сюжету (розгортання послідовності) і сцену (канал)
соціальна (чи політична) драма утримує аудиторію і
утримується сама по собі.
Практично всі політичні перфоманси мають загальні
характеристики. Військовий парад або прийняття присяги –
явища одного порядку з політико-психологічної точки
зору. Багато дослідників цілком згодні з тим, що сучасна
процедура інавгурації переможців на виборах того чи
іншого рівня – це чисто політичний аналог римських
тріумфів і пізніших парадів. Інавгураційний перфоманс
також може допомагати у формуванні іміджу новообраного президента. Так, після перемоги Д. Трампа
багато відомих акторів, серед яких Меріл Стріп, ініціювали акцію «Голлівуд проти Трампа» та публічно виказували позицію неприйняття такого вибору.
Нещодавно Джим Керрі намалював карикатуру на
американського і українського президентів. Малюнок
присвячений тиску Д. Трампа на В. Зеленського. Свою
роботу комік опублікував у Twitter. Карикатура відсилає
до сцени з роману «Хрещений батько». Карикатурист
підписав її так: «Шахрайський батько зробив Зеленському
пропозицію, від якої той не зміг відмовитися». На
самому малюнку автор жартівливо написав: «Колись, і
цей день може ніколи не настати, я попрошу тебе зробити
мені послугу. Але до тих пір, прийми цей подарунок
у вигляді військової допомоги в день весілля моєї доньки»
[9]. Отже, щоб ритуальний та традиційний процес політичної комунікації не зводився до рутинної процедури і
став «дійством», у нього впроваджують театральний
компонент.
Американська дослідниця А. Борекка відзначає, що
політика стає театром тоді, коли вона маніфестує себе як
така, коли представникам надається сцена, де вони
можуть спостерігатися аудиторією, і коли глядач –
вимога постановки на сцені – стає нормою політичної
взаємодії [10, с.36]. Під час виступів політиків перед
аудиторією на демонстраціях, урочистих заходах, мітингах, телевізійних дебатів чи інтерв’ю, політичних токшоу саме ЗМІ та соціальні мережі стають сценою для
політичного перфомансу. А суспільство перетворюється
на глядача, який потребує кожного разу ще яскравішого
та видовищного шоу.
Висновки та перспективи подальших розвідок.
Політичний перфоманс активізується в реаліях розбудови
демократичного політичного режиму та громадянського
суспільства, створюючи основу для трансформації політичної культури у бік постматеріальної, яка характеризується посиленням активності суспільства та розширеням
типів політичної участі. На даному етапі формування
політичний перфоманс як актуальна технологія впливу

на політичну свідомість, має досить складний характер,
що вимагає систематизації та визначення його закономірностей. Перфоманс може стати рушійною силою у
відносинах влади і суспільства. Наслідком зворотного
зв’язку при його використанні можуть бути: формування
нових соціально-політичних інтеракцій, пошук політичних однодумців, непряме підтвердження наявних істотних
розбіжностей у поглядах або чітке визначення політичних стереотипів. Також слід зазначити ще одну особливість перфомансу в політичній культурі українського
суспільства – поступове наближення суспільних цінностей
до культури Західної цивілізації: толерантність, свобода
та незалежність, ініціативність, суспільне визнання.
Визначаючи в цілому позитивну роль політичного
перфомансу в активізації громадської участі, треба відзначити, що українська політика, нажаль, є театралізованою та несе в собі прийоми політичного перфомансу,
які стали модерним методом суспільно-політичної комунікації. Важливо, щоб політичний перфоманс, який в
Україні є технологією демонстрації гострих проблем, не
використовувався владними інститутами як механізм
відволікання суспільної уваги. Це несе ризик спрощеного
розуміння політичного процесу, несерйозного сприйняття
органів влади, кризу довіри та легітимності. Такі показники у сукупності можуть виступати руйнівними чинниками для становлення української держави як самостійного
та впливового актора у міжнародних відносинах.
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PERFORMANCE AS A SPECIFIC FORM OF POLITICAL PARTICIPATION
The influence of political performance as an actual political technology on the political consciousness and culture of
Ukrainian society in the conditions of transition to a new post-material political era is investigated. The thesis is argued that
the boundary between politics and ordinary life is disappearing, and political performances (especially in election campaigns)
become an expression of new public opinion, which promotes the formation of self-identification and definition of national
specificity, which are important components of further democratic progress of Ukraine.
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СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПИТАННЯ
У ПОГЛЯДАХ О. КОНТА
У статті представлено аналіз соціальних та політичних питань, які склали серцевину наукової спадщини
видатного соціолога Огюста Конта, проаналізовано його погляди на прогресивний історичний розвиток
суспільства, простежено питання еволюції та консенсусу. Також представлено розгляд проблеми наукового
пізнання соціальної сфери.
Ключові слова: соціологія, О. Конт, суспільство, соціальні зв’язки, наука, позитивізм, прогрес, консенсус,
еволюція.
Постановка проблеми. Значення наукової спадщини
Огюста Конта неможливо переоцінити як для сучасності, так і для науки взагалі. Він був творцем нової тоді
ще науки «соціологія», автором багатьох термінів, методів
дослідження, наукових парадигм та загальних соціологічних понять. Його вчення багато критикували як його
сучасники, так і нащадки, критикують подекуди і сьогодні.
Проте, вчені залишаються в історії науки завдяки своїм
досягненням, і Конт назавжди вписав своє ім’я в історію
світової науки. Соціологія дослідника – це грандіозний
пам’ятник людського розуму, який ще не до кінця зрозумілий сучасниками, а тому завжди потребує додаткового вивчення.
Мета роботи. Проаналізувати соціальні та політичні
погляди О. Конта та з’ясувати основні проблеми, пов’язані
з вирішенням головних соціо-гуманітарних та наукових
питань.
Виклад основного матеріалу. Невдоволеність нинішнім станом суспільствознавчих наук, низький рівень
сучасних досліджень актуальних проблем людських взаємовідносин є головними причинами повернення до першоджерел їх вирішення, зокрема, до масштабної наукової
спадщини визнаного засновника соціології – Огюста
Конта. Усі нинішні напрямки цієї важливої науки прямо
чи опосередковано беруть свій початок від досліджень
цього видатного вченого.
Його цілком можна назвати соціальним утопістом,
який намагався перетворити сучасне йому європейське
суспільство згідно законів позитивістської теорії. Він
висловлювався за існування масового індустріального
суспільства, пророкуючи йому життєвий позитивізм і
краще майбутнє. Дослідник вірить у прогрес людства,
але це прогрес у сфері раціональності та розумового
розвитку народу.
Значну увагу він приділяв процесу творення, вбачаючи
в ньому мирну реорганізацію, яка не має нічого спільного
з революціями та переворотами, і взагалі з насильницькими діями влади або окремих прошарків суспільства –
пролетарів чи когось на кшталт цього. Така мирна реорганізація суспільного життя мала покласти край кризі
цивілізованих країн, в якій деякі перебували на той час.
Не надаючи чіткої картини майбутнього ідеального або
хоча б справедливого суспільства, вчений вірив у мирне
людське співіснування вільних та щасливих людей. Вва-

жаючи найважливішим мистецтвом сучасності політику,
дослідник наполегливо відстоював ідеали суспільної згоди,
яка не приймає руйнівного впливу революцій та різного
роду соціальних протестів.
О. Конт наполягав на необхідності чіткого плану дій
при проведенні соціальної реорганізації у суспільстві,
окресленні сфер, які будуть підлягати наймасштабнішій
трансформації, детальній розробці ідеологічних, економічних, соціальних, культурних та інших дій у цьому
напрямку. Причому, найважливішою і найпершою сферою
для змін він вважав освіту, якість та ідеологічне спрямування якої може забезпечити суспільну стабільність
та прогресивний розвиток.
Відносно новою формою виміру та вивчення соціального простору була теорія соціальної стратифікації. Але
те, що лежить в серцевині цієї теорії, а саме – твердження, що соціальна рівність є ніколи не реалізованою в
історії утопією, було сформульовано Контом, який називав
цю утопію «аморальною брехнею», а спроби через революцію організувати ці утопії вважав соціальною патологією. Гаслу «свобода, рівність та братерство» він протиставляв інший, більш реалістичний, і вважав, що в основі
справедливого соціального порядку має лежати тільки
«свобода і братерство» [1, с.107].
При цьому вчений приділяв значну увагу цілісності
суспільства, яка порушувалась численними соціальними
катаклізмами та проблемами у суспільстві і якої можна
було досягти через впровадження принципу солідарності.
Солідарність, на його думку, проявляється в усвідомленні
кожним членом спільноти власної в ній ролі та власного
ж значення, впровадження потенціалу кожної людини
зокрема та суспільства в цілому в діяльності соціальних
груп. Також може допомогти справедливий розподіл
ролей громадян у державі та суспільстві, спадкоємність
поколінь, культ духовності, а не релігії, охорона базових
традицій та гармонійне співіснування різних соціальних
прошарків суспільства.
Дослідник мав суттєвий вплив на процес утвердження в науці соціологічного погляду на право, тобто
підходу до права як до соціального явища. Конт виходить з прогресистської ідеї розвитку юридичного ладу,
згідно з якою порядок завжди є основною умовою прогресу, а прогрес – необхідною метою порядку. Здійснюючи
у своєму вченні позитивне узгодження порядку та прог-
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ресу, Конт підкреслював, що штучний або юридичний
порядок, у кінцевому рахунку, є лише просте продовження природного порядку, який, у свою чергу, підкорений дії незмінних природних законів. Відкриття природних законів як законів явищ і складає вищу мету
позитивізму [2, с.150].
О. Конт також торкається проблем релігії та її значення у фундаментальних змінах, які у деякі періоди
відбуваються у кожному суспільстві. Зокрема, він простежує важливу роль релігійного фактору у соціальних
трансформаціях, зокрема у падінні деяких соціально-політичних систем, як от, наприклад, феодального ладу. Це
падіння не було одномоментним актом, це – результат
тривалого процесу змін в усіх сферах, а особливо у сфері
громадської свідомості. Релігія виступає одним з потужніших мотиваційних факторів змін. Причому він наполягав
на тому, що світська влада має мати рівно стільки влади,
скільки потрібно для організації нормального функціонування суспільства та підтримання в ньому стабільності та порядку. Духовна влада, зі свого боку, має
зосередитися на контролі та організації стану розуму та
душі, морального стану суспільства, і не претендувати
на контроль усіх сфер життя.
Опікувався вчений і питаннями еволюції, причому
застосував це поняття в основному у сфері інтелекту та
знання, розмірковуючи над тим, як вони змінювалися
протягом історичного процесу еволюції людства. Йому
належить теорія поетапного розвитку пізнавального
процесу. Але дещо перебільшення буде вважати погляди
Конта з цього питання еволюційною теорією пізнання,
це швидше методологічний інструментарій для подальших теорій у цьому напрямку. Він розглядав еволюцію
теорії пізнання в історичний ретроспективі, не лише
досліджуючи надбання минулих епох, а й роблячи припущення щодо їх перспектив у майбутньому. Він був
переконаним у прогресивному розвитку усіх сфер життєдіяльності суспільства, оптимістично описуючи поступальний розвиток моральної, соціальної, духовної, культурної та інших сфер.
Пам’ятаючи про три стадії розвитку людського духу,
він застосував цей принцип і у сфері політики, досліджуючи питання стабільності та справедливості політичної
системи суспільства. Пропускаючи теологічну та метафізичну стадії, дослідник одразу переходив до третьої –
позитивної, на якій мають настати порядок та позитивні,
прогресивні зміни у суспільному устрої та житті людей.
Основними ознаками нового порядку мають стати солідарність між людьми, справедливий перерозподіл власності та духовність. Причому саме духовний розвиток
він вважав головною умовою прогресивних змін у суспільстві нового зразка. Головним соціальним та політичним інститутом, який має контролювати та супроводжувати ці зміни, повинна бути держава, яка також має
зберігати єдність суспільства.
Значну увагу приділяв Конт розвитку науки, яка мала
відповідати сучасним умовам, та бути гідною та настільки прогресивною, щоб достойно відповідати на виклики
сучасної йому індустріальної стадії розвитку цивілізації.
Його концепція розвитку науки була настільки фундаментальною, що більшість сучасних соціологічних шкіл
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розглядає питання, які в більшій чи меншій мірі досліджувалися ще Контом, і відповіді на які він пропонував.
Багато хто з його нащадків використовував його ідеї, або
продовжуючи запропоновані ним теорії, або спростовуючи
їх, проте все одно наслідуючи окреслені ним напрямки
дослідження.
В науці О. Конт вбачав раціональне теоретичне знання
законів явищ, які спостерігаються та спираються на дослідно-експериментальну методологію. При цьому мова
йшла про єдину систему, яка розвивається. Концентрованим виразом її слугувала класифікація наукових дисциплін, що виходить з особливостей їх об’єкта та історичної послідовності їх виникнення. Конт підкреслював
також, що наука робить можливим передбачення ходу
подій та пристосування природи до людських потреб.
Важливе значення у даному випадку надавалося функціо-нуванню науки як інтелектуальної сили та раціональної основи промисловості. Загалом же Конту належить
видне місце в ряду попередників наукознавства [3, с.149].
Успішне застосування нової науки безумовно
вимагало нових наукових методів, яким дослідник
приділяв значну увагу і став в кінці-кінців творцем
новим, спеціальних соціологічних методів. Ряд методів
був запозичений у природознавства, а для вивчення ряду
специфічних, нових соціальних явищ він розробив та
впровадив і нові методи, зокрема такі, як порівняльний,
конструктивно-типологічний, симпатичне співчуття
тощо. Він також розширив функціональний ряд нової
науки, доповнивши соціологічне знання практичною та
реформаторською функціями.
Огюст Конт винайшов та досліджував також поняття
консенсусу, маючи на увазі узгодженість частин цілого
соціального організму. Вивчаючи історію людської цивілізації він підмітив, що на певному її етапі формується
певний тип господарства, який викликає певну соціальну
структуру суспільства, яка, в свою чергу, потребує цілком
певної системи освіти і виховання, а згідно них формуються ідеологія, мораль, право, культура тощо. Він відзначав обов’язковість консенсусу у суспільстві, без якого
неможливе існування постійного безперервного розвитку
соціальної системи. Дослідник підкреслював об’єднання
соціальної взаємодії різноманітних типів та рівнів та
узгодженість як гармонійне поєднання частин і цілого.
Висновки. Таким чином, ми розглянули основні питання соціологічної доктрини видатного вченого – філософа, соціолога. І хоча його соціологія зараз має більш
історичне значення, ніж прикладне, йому все одно належать ідеї, над вирішенням яких замислюються науковці
сучасності. Він і зараз уособлює науку Нового часу, яка
характеризується особливим стилем наукового пізнання
соціальної дійсності, авторською методологією, цілісним
стилем мислення, особливим світорозумінням та практичною діяльністю. Конта можна сміливо назвати ідейним попередником та натхненником індустріального суспільства. Соціологія зараз переживає переламний етап,
знаходячись на роздоріжжі різних ідей та течій, тому
науці не завадив би мислитель його рівня та інтелектуальної міці. А доки він не з’явився, залишається вивчати
теоретичну спадщину засновника та майстра, намагаючись
винайти у ній відповіді на актуальні питання сьогодення.
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ
РЕСУРСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
У статті розглянуто напрями удосконалення захисту інформаційних ресурсів суб’єктів господарювання.
Проаналізовано методи забезпечення інформаційної безпеки. На підставі проведеного дослідження
запропоновано можливі варіанти вирішення проблемних питань у сфері захисту інформації у сфері
підприємництва в Україні.
В умовах сьогодення швидкого розвитку і трансформації інформаційних процесів, зростання світового
ринку інформації, формування світового інформаційного простору, розробки та втілення інформаційних
технологій, засобів обробки інформації та інформаційних послуг, відбувається вагомий вплив цих процесів на
життя, державотворення, а також на національні правові системи. Це обумовлює актуальність
дослідження проблем удосконалення захисту інформаційних ресурсів суб’єктів господарювання та відносин,
пов’язаних із формуванням національного інформаційного простору, забезпеченням інформаційної безпеки та
підвищення значення міжнародних правових механізмів захисту національних інтересів в інформаційній сфері.
Ключові слова: доктрина інформаційної безпеки, інформаційні загрози, телекомунікації, інформаційна
безпека, інформаційна агресія.
Постановка проблеми. Однією з необхідних умов
функціонування бізнесу в України є забезпечення
інформаційної безпеки, адже інформаційні ресурси є
важливою складовою економічної діяльності будь-якого
господарюючого суб’єкта.
Стан дослідження. Проблемам забезпечення інформаційної безпеки у сфері підприємницької діяльності
присвячено значну кількість досліджень вітчизняних та
зарубіжних вчених Арсеєнко А.Г., Банчука М.В., Берлача А.І., Биченка М.М., Бухарина С.Н., Вертузаєва М.С.,
Дороніна О.І., Єщенко П.С., Зубка М.І., Інгліша М., Когута Ю.І., Кормича Б.А., Лук’янця І.Б., Марущака А.І.,
Миллера С., Нашинець-Наумової А.Ю., Нежданова І.Ю.,
Ніколаюка С.І., Никифорчука Д.Й., Новицького А.М.,
Прескота Д., Одінцова А.Й., Остроухова В.В., Панченко О.А., Позднишева Є.В., Прибутько П.С., Циганова В.В.,
Шаваева А.Г., Ярочкіна В.Й. та інших.
Незважаючи на їх вагомий внесок в сферу інформаційної безпеки підприємництва, вважати, що усі питання у зазначеній сфері вирішені, не можна. Так, невирішеними на сьогодні, на нашу думку, залишаються проблеми відсутності напрямів удосконалення захисту інформації бізнесу та методів їх забезпечення в Україні.
Мета дослідження. Розробка напрямів удосконалення
захисту інформаційних ресурсів суб’єктів господарювання.
Виклад основного матеріалу. Слід зазначити, що в
Доктрині інформаційної безпеки України, затвердженої
Указом Президента України від 25 лютого 2017 року
№ 47/2017, визначені актуальні загрози національним
інтересам та національній безпеці України в інформаційній сфері. та пріоритети державної політики щодо
забезпечення безпеки інформації [1].

Враховуючи аналіз даного нормативного документу,
можна засвідчити, що погіршення криміногенної ситуації в
країні, спроби суб’єктів господарювання та представників
окремих політичних угрупувань впливати на розподіл
власності, протиправні дії конкурентів, зростання їх фінансових можливостей та технічної оснащеності, корпоративний шантаж, дає підстави думати, що у найближчий час буде зберігатися тенденція до ускладнення
оперативної обстановки навколо суб’єктів господарювання. Визначення прогнозування можливих загроз і
усвідомлення їх небезпеки необхідні для обґрунтування,
вибору та реалізації захисних заходів, що адекватні загрозам для інтересів підприємства.
Сучасний стан інформаційної безпеки відрізняється її
нестабільністю. Це означає, що підприємство повинно
застосовувати щоденні методи захисту інформації, які
відповідали б його специфіці.
Найбільш важливими факторами становлення системи
інформаційної безпеки підприємств є:
 відсутність єдиної державної політики в галузі забезпечення інформаційної безпеки підприємств;
 недосконалість нормативної правової бази, що регулює
відносини в галузі забезпечення інформаційної безпеки
підприємств, а також недостатня правозастосовна практика;
 недостатній контроль за розвитком інформаційного
ринку з боку державних структур і суспільства;
 низький рівень захищеності інтересів фізичних і
юридичних осіб в інформаційній сфері [2].
Сьогодні перед Україною постає питання аналізу
наявності та прогресивності інформаційних ресурсів всіх
суб’єктів господарювання, вироблення напрямів їх удосконалення, створення відповідної системи захисту.
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Самостійне економічне існування для багатьох компаній і установ робить необхідним створення незалежної,
якісної системи інформаційного забезпечення. Спочатку
підвищується інтерес до законодавчої та внутрішньоекономічної інформації, необхідної для економічної діяльності на внутрішньому ринку, а згодом, особливо при
активній діяльності на зовнішньому ринку, з’являється
зацікавленість у інших видах інформації: маркетинговій,
патентній, науково-технічній, ринковій.
Дезінтеграція інформаційно-економічного простору і
тривалий інформаційний хаос в економіці створювали
передумови для припинення і навіть згортання складних
виробничих процесів, невдалої орієнтації національних
виробників у конкурентному середовищі сучасного ринку.
Відсутність надійної і достовірної інформації стосовно
всіх соціально-економічних складових унеможливлює
прогнозування і раціональне планування стратегічного
розвитку на далеку перспективу.
Необхідно звернути увагу на те, що країна, яка неспроможна організувати поєднані в загальну інформаційну
систему надійні інформаційно-економічні потоки, що
дозволяють прогнозувати і планувати складний комплекс
економічного і соціального розвитку на основі досягнень науково-технічного прогресу, приречена на втрату
економічної самостійності, незалежності, перетворення
на сировинний придаток розвинених країн.
В сучасних умовах розвитку України з’явились нові
загрози інформаційній безпеці у сфері підприємницької
діяльності. Це – активізація діяльності іноземних суб’єктів господарювання щодо запровадження програмного
забезпечення для систем електронного документообігу,
за наявності достатньої кількості вітчизняних підприємств – розробників та постачальників аналогічної
продукції. Окремі властивості зазначених програмних
продуктів свідчать про можливу наявність не документованих функцій.
Якісно новий рівень сучасних інформаційних технологій дозволяє ефективно проводити інформаційні операції, які є складовими інформаційних війн, у глобальних масштабах з метою формування в потрібному руслі
та контролю над масовою свідомістю населення [3].
На нашу думку, надійно гарантувати бізнес від перерахованих негативних явищ можна тільки на основі формування ефективної системи забезпечення інформаційної
безпеки.
Однак, тут існують певні проблеми, що належать,
швидше за все, до організаційно-фінансових. Першою і
найбільшою проблемою у створенні системи інформаційної безпеки є відсутність розуміння в керівництва
необхідності створення такої системи. Багато керівників
підприємств не усвідомлюють, що створювати систему
інформаційної безпеки просто необхідно, бо своєчасне
створення її позбавить підприємство збитків, а іноді
навіть і врятує бізнес.
Друга проблема при створенні системи інформаційної безпеки – відсутність достатньої кількості фінансових коштів. Відсутність фінансування з мінімального
бюджету для створення системи інформаційної безпеки
зустрічається також дуже часто. Приміром, у США і
країнах Євросоюзу на створення системи інформаційної
безпеки і підтримку її в актуальному стані виділяється

від 30% прибутку компанії. В Україні ж якщо фінанси і
виділяються, то у недостатній кількості. Їх може вистачити хіба що на продовження ліцензії на антивірус.
І лише деякі підприємства, які можна вважати скоріше
винятком із правил, планують і приймають бюджет своєї
системи інформаційної безпеки виходячи з реальних
потреб.
Третьою найнебезпечнішою проблемою є ситуація,
коли є розуміння керівництва та необхідні кошти, але
створення системи інформаційної безпеки доручають
фахівцям, що не мають ані відповідної освіти, ані
достатнього досвіду.
Багато керівників підприємств можуть не бачити
очевидного зв’язку між утратою доходів і відсутністю
фінансових ресурсів у системі інформаційного захисту.
Тому в першу чергу необхідно подати проблему у зрозумілому для бізнесу вигляді. Це завдання лягає на керівництво служби інформаційної безпеки господарюючого
суб’єкта, що має виявити і наочно показати власникам
підприємства весь спектр загроз в інформаційній сфері,
а також переконати, що протистояти їм можна тільки на
основі створення і упровадження ефективних систем
захисту інформації [4].
Створюючи такі системи, необхідно враховувати, що,
по-перше, для ефективного захисту інформаційних ресурсів потрібна реалізація цілої низки різнорідних заходів,
які можна розділити на три групи: юридичні, організаційно-економічні й технологічні. По-друге, хоча розробкою заходів у кожній із трьох груп повинні займатися
фахівці відповідних галузей знань, які застосовують свої
способи і методи для досягнення заданих цілей, кінцевий
успіх значною мірою буде залежати від того, наскільки в
рамках системного підходу вдасться визначити і реалізувати взаємні зв’язки між відповідними визначеннями,
принципами, способами і механізмами захисту.
Виходячи з цього, можна визначити чотири напрями
удосконалення служби інформаційної безпеки на підприємстві:
 розробка методології та методик аналізу загроз,
оцінки рівня інформаційної безпеки підприємства і
системи її забезпечення;
 організація і здійснення конкретних видів діяльності
із захисту інформації;
 експлуатація технічних засобів захисту інформації;
 аудит і контроль функціонування системи інформаційної безпеки підприємства.
У рамках першого напряму мають розв’язуватися
такі основні завдання:
 аналіз і узагальнення потенційних загроз і таких, що
реалізувалися, причин порушень вимог інформаційної
безпеки;
 побудова методик оцінки інформаційних ризиків;
 інформаційне обстеження підприємства та інформаційних ресурсів;
 розробка методів захисту інформації та ІТ і методик
їх упровадження в діяльність підприємства;
 розробка і модифікація концепції та політики забезпечення інформаційної безпеки. Створення локальної
нормативної бази із цих питань з урахуванням комплексного підходу до економічної безпеки;
 розробка методик оцінки рівня інформаційної безпеки;
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 аналіз виконання вимог інформаційної безпеки всіх
використовуваних процедур;
 створення, обробки, пересилання, збереження, знищення інформації;
підготовка аналітичних записок, що містять висновки із
проведеного аналізу і пропозиції щодо реалізації захисту
інформації.
Другий напрям передбачає такі основні завдання:
 планування на основі координації функціонування
роботи всіх сфер забезпечення безпеки інформації підприємств;
 організація й участь у впровадженні методики інформаційного захисту у роботі суб’єктів господарювання.
 Робота з персоналом, партнерами і клієнтами;
 узгодження заявок на можливість доступу та порядку
доступу співробітників і зовнішніх організацій до джерел
інформації підприємства;
 розв’язання поточних практичних питань з безпеки
інформації, котрі виникають у підрозділах.
У межах третього напряму мають розв’язуватися такі
основні завдання:
 підтримка ключових структур, використовуваних у
зовнішніх і вбудованих варіантах криптографічної безпеки
інформації;
 підтримка роботи інших засобів інформаційної
безпеки.
Четвертий напрям передбачає розв’язання таких основних завдань:
 перевірка виконання вимог безпеки інформації працівниками суб’єкта господарювання й іншими особами,
що мають доступ до джерел інформації;
 моніторинг дій користувачів ІТ (несанкціонованої
модифікації інформації, використання різних поштових
та інших сервісів мережі Інтернет для відправлення
конфіденційної інформації за межі підприємства тощо);
 контроль своєчасної зміни прав користувачів в інформаційних системах;
 моніторинг роботи систем виявлення (запобігання)
мережних атак, систем оцінки якості побудови мережі й
інших автоматизованих систем комп’ютерної безпеки;
 участь у розборі виявлених порушень інформаційної безпеки і вимог нормативних документів із цих
питань. Підготовка пропозицій щодо попередження
порушень;
 проведення внутрішнього аудиту питань інформаційної безпеки. Підготовка пропозицій щодо використання зовнішнього аудиту;
 проведення моніторингу можливого випливу конфіденційної інформації технічними каналами [5].
Узагальнюючи сучасний стан захисту інформаційних
ресурсів суб’єктів господарювання, можна визначити основні фактори і перспективи удосконалення:
 удосконалення законодавства у галузі безпеки інформації сприятиме її розвитку, а також дотриманню
всіх передбачених норм і правил;
 на підприємствах слід створювати і впроваджувати
системи захисту інформації, що сприятиме комплексній
безпеці інформації у країні в цілому;
 удосконалення методів захисту інформації  шлях
до захисту від найбільш небезпечних загроз які становлять небезпеку підприємству;
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 для захисту комерційної інформації організацій,
повинні залучатися державні кошти, так само, як виділяються кошти на захист державної таємниці;
 підприємствам слід створювати служби інформаційної безпеки, або покладати ці функції на співробітників компетентних у даній сфері;
 підприємствам слід приділяти особливу увагу як
при працевлаштуванні співробітників, так і при їх звільненні, дотримуючись усіх норм безпеки та попереджаючи
витік інформації. Трудовий договір, що підписується
співробітником, повинен неодмінно містити пункт про
нерозголошення комерційної таємниці;
 суб’єктам господарювання слід користуватися виключно ліцензійними засобами захисту інформації і послугами перевірених фірм, що мають репутацію і пройшли
ліцензування;
 підприємствам слід звести до мінімуму використання
співробітниками портативних носіїв інформації на підприємстві, а також мати доступ до корпоративних досліджень.
Висновки. Варто відмітити, що збереження бізнесу,
його розвиток і підтримка конкурентоспроможності
підприємства потребують створення ефективної системи
управління інформаційною безпекою, комплекс організаційних, технічних, програмних і криптографічних засобів
і заходів щодо захисту інформації в процесі традиційного
документообігу при роботі виконавців із конфіденційними
документами і відомостями, при обробці інформації в
автоматизованих системах різного рівня та призначення,
при передачі каналами зв’язку при веденні конфіденційних
переговорів.
Інформаційна безпека підприємства забезпечується
власними силами суб’єктів господарювання, їх службою
безпеки або уповноваженою особою завданнями яких є
забезпечення безпеки підприємства, виробництва, продукції та захист комерційної, промислової, фінансової,
ділової та іншої інформації незалежно від її призначення
і форми при всій різноманітності можливих каналів її
розповсюдження та різноманітних дій конкурентів. Тому
підбір кадрів повинен виконуватись на належному рівні,
оскільки недостатні професійні знання, некомпетентність
може призвести до серйозних наслідків, що можуть безпосередньо вплинути на фінансову діяльність і стійкість
підприємства на ринку.
У сфері захисту інформації, завдання забезпечення
інформаційної безпеки повинні вирішуватися системно,
тобто не однакові засоби захисту (організаційні програмні,
фізичні, апаратні, тощо) повинні використовуватись одночасно і під єдиним управлінням. Разом із цим
системні компоненти повинні «знати» про наявність
один одного, взаємодіяти і сприяти захисту від зовнішніх
та внутрішніх загроз.
Сьогодні є досить багато методів забезпечення безпеки
інформації: засоби ідентифікації та автентифікації користувачів; шифрування інформації, що міститься на
комп’ютерах і пересилається по мережах; між мережні
екрани; віртуальні приватні мережі; засоби контентної
фільтрації; засоби перевірки вмісту на предмет цілісності
дисків; антивірусний захист; системи ідентифікації вразливості мереж і аналізатори мережних атак [6].
Таким чином, питання безпеки інформації мають
дуже загострений характер, оскільки разом з величезною
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кількістю методів захисту інформації, збільшується та
урізноманітнюється кількість потенційних загроз і дестабілізуючих факторів.
Питання безпеки інформації потрібно розглядати не
просто як розробку приватних механізмів захисту, а як
реалізацію системного підходу, що включає комплекс
взаємопов’язаних заходів, які повинні розширюватись та
вдосконалюватись. Тому впровадження регламентів інформаційної безпеки при використанні телекомунікацій,
дотримання персоналом внутрішніх нормативних актів,
а також досягнення конфіденційності, цілісності та доступності інформації дозволять не тільки підвищити результативність системи інформаційної безпеки, але і будуть сприяти зміцненню зовнішніх позицій підприємства.
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DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT OF PROTECTION OF INFORMATIONAL RESOURCES OF
ENTREPRENEURSHIP
The article deals with the directions of improving the protection of information resources of economic entities. The
methods of providing information security are analyzed. On the basis of the study, possible solutions to the problem issues in
the field of protection of business information in Ukraine are proposed.
In the context of the rapid development and transformation of information processes, the growth of the global information
market, the formation of the world information space, the development and implementation of information technologies,
information processing and information services, there is a significant impact of these processes on life, state formation, as
well as on national legal systems. This makes it urgent to study the problems of improving the protection of information
resources of economic entities and relations related to the formation of the national information space, ensuring information
security and enhancing the importance of international legal mechanisms to protect national interests in the information
sphere.
Key words: doctrine of information security, information threats, telecommunications, information security, information
aggression.
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RESTORATION OF ELECTORAL RIGHTS
FOR INTERNALLY DISPLACED PERSONS DURING
THE LOCAL ELECTIONS IN UKRAINE
In this article had been investigated the problem of enforcement of electoral rights for Internally Displaced
Persons (hereinafter – IDPs) during local elections in Ukraine. The author analyzed the matters of national
legislative regulation and recommendations of international organizations regarding the IDPs’ participation in
elections to local self-government bodies. Also there was investigated the advocacy campaign conducted in
Ukraine in order to resolve the issue with electoral rights of IDPs and migrant workers during local elections.
The author of paper analyzed the development of the IDPs’ attitude to the problem with participation in local
elections. This research is based on the data from sociological surveys. In article had been considered the current
state of pending legislation drafts which were intended to restore IDPs’ electoral rights at the local elections.
There were changes implemented to the Law of Ukraine “On the State Register of Voters” in order to restore
IDPs’ rights at local elections, so these were analyzed too.
Key words: internally displaced persons, local elections, electoral rights, local community.
Target setting. Because of the several acts of war
from Russian Federation, part of the Donetsk and Luhansk
regions, as well as the Autonomous Republic of Crimea and
the City of Sevastopol are stated as temporarily occupied
territories. A large number of Ukrainian citizens were forced
to leave their places of permanent residence in the
temporarily occupied territories, and after this they became
IDPs. As of December 23, 2019, according to the data in the
Unified Information Database for IDP, there are 1,432,290
displaced persons who previously lived in the temporarily
occupied territories of Donetsk and Luhansk regions and the
Autonomous Republic of Crimea [1]. This is about 4% of
the Ukrainian population. It should be underlined that the
largest number of IDPs are registered in that territories of
Donetsk and Luhansk regions, which are under the control of
Ukraine. Other areas with the large number of registered
IDPs are: Kharkiv region, Dnipropetrovsk region,
Zaporizhzhya region, City of Kyiv and Kyiv region.
IDPs faced many problems, but one of the most critical is
enforcement of their electoral rights. As we speaking about
the participation in national elections and referendums, it
was possible to find a solution that was acceptable to all
parties which is to submit an application for temporary
change of polling station without changing the voter’s
registration address. But still there was no formula for local
elections. In general the problem is that when IDPs left the
temporarily occupied territories they were not able to change
their place of registration. Therefore IDPs remained community
members of the occupied city, town or village and couldn’t
vote on local elections in their current community.
The research objective. The aim of this paper is to
consider the development of the situation with electoral
rights of IDPs during Ukrainian local elections in the period
of 2014–2019 based on the analysis of legislation changes,
international standards and sociological polls.
The statement of basic materials. Range of problems
with electoral rights of IDPs during local elections in
Ukraine were the subject of research for many scientists, in
particular V. Nesterovich who investigated the differences in

the implementation of passive and active electoral rights of
IDPs. K. Pavshuk analyzed the judicial practice about
restoration of electoral rights. B. Mohonchuk investigated
the problem of “mixing” the electorate and I. Bulyk analyzed
legislation drafts that were designed to resolve the situation
with electoral rights of IDPs. Y. Kaplan, Y. Lenger,
K. Krahmalova, L. Kazakova and other also conducted
similar studies. At the same time this issue in most cases is
considered solely in the legal field. However, in the context
of public administration, the scientific and research base on
this issue is very limited.
Foreign researchers P. Erben, H. Roberts, and A. Shujaat
[2] also studied this matter. In particular they thoroughly
analyzed international standards, issues and practices of
IDPs’ participation in the electoral process, identifying the
role of civil society and the international community.
The term “internally displaced person” is enshrined in
both international and Ukrainian legislation. Thus in Article
1, Law of Ukraine “On Ensuring the Rights and Freedoms of
Internally Displaced Persons” [3] it’s stipulates that IDP is a
citizen of Ukraine, a foreigner or a stateless person who is
legally reside on the territory of Ukraine and has right for
permanent residence in this country and who was forced to
leave their former place of living as a result of or in order to
avoid the negative effects of armed conflict, temporary
occupation, generalised acts of violence, violations of human
rights or natural or man-made disasters. According to
Guiding Principles on Internal Displacement UN [4] IDPs
are persons or groups of persons who have been forced or
obliged to leave their homes or places of habitual residence,
in particular as a result of or in order to avoid the effects of
armed conflict, situations of generalised violence, violations
of human rights or natural or man-made disasters, without
crossing an internationally recognised state border. The
Constitution and legislation of Ukraine [5], the international
standards concerning governmental policy on IDPs do not
allow discrimination or other forms of restrictions when
IDPs are claiming their rights and freedoms.
Immediately after the displacement IDPs faced
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many problems related to the basic economic, medical,
educational, and cultural needs. However when they realized
that it’s probably impossible to return to their former
residence anytime soon or ever the issue with enforcing their
electoral rights (in particular, to choose and to be elected)
became most urgent. It is important to emphasize that
without the implementation of the political rights for IDPs,
it’s not possible to effectively address all the problems of these
persons to the host communities in long-term perspective.
In accordance with the Ordinance of the Cabinet of
Ministers No. 909-р of November 15, 2017, one of the main
matters for the IDPs’ integration into territorial communities
is to provide them with the opportunity to claim their
electoral rights during local elections in host communities
[6]. In order to support host communities during IDPs’
integration it’s necessary to identify measures to develop
social cohesion, drive socio-economic development and
resilience of the territorial community, and reduce tensions
in host territories. It’s possible to achieve this goal by
developing a mechanism for IDPs to enforce their electoral
rights at local elections held in the territorial communities
where they permanently reside.
Analyzing the international standards in this area we
should note that, first and foremost, IDPs are free persons,
and Article 21 of the Universal Declaration of Human Rights
[7] states that “everyone has the right to take part in the
government of his country, directly or through freely chosen
representatives.” In Principle 22 of the Guiding Principles on
Internal Displacement UN [4] it’s affirmed the right of IDPs
to participate in political life, regardless of their place or
country of origin, place of deplacement or other location in
the country. Recommendation CM/Rec(2009)6 of the
Committee of Ministers to member states on internally
displaced persons [8] contains such passage: “Member states
should take appropriate legal and practical measures to
enable internally displaced persons to effectively exercise
their right to vote in national, regional or local elections and
to ensure that this right is not infringed by obstacles of a
practical nature.” In Congress of Local and Regional
Authorities Recommendation 386 (2016) Observation of
local elections in Ukraine [9] there was a call to take into
account the problem of IDPs in the context of the next local
elections scheduled for 2020. Parliamentary Assembly of the
Council of Europe Members in their Resolution 2198 (2018)
[10] demand on the authorities in Ukraine to ensure the
mechanism for implementation of IDP electoral rights in all
elections, including at the local.
IDPs’ electoral rights in local elections were drastically
restricted in 2015, when the Parliament introduced changes
into Law on Local Elections [11] that actually led to the loss
of IDPs’ possibility to vote in local self-government bodies.
Only registered members of the community could vote on
the local elections. Clearly IDPs did not have registration in
host communities, and therefore were unable to participate
in local elections, which significantly narrowed their
constitutional rights.
In the analytical report “Local Elections 2015:
Organization Problems, Results, Trends” of The National
Institute for Strategic Studies it’s noted that “IDPs without
an official place of registration loose their electoral rights
and this situation by all means violates the norms of the
Constitution of Ukraine, which guarantees equal electoral

rights of choice to all country citizens, as well as
international normative legal documents [12].”
Thanks to the Legislation Draft No. 6240 on amendments
to certain Ukrainian laws on electoral rights of IDPs and
other citizens who move countrywide (hereinafter – Draft
No. 6240) [13], which was registered on March 27, 2017 in
the Parliament of Ukraine, IDPs began to hope for resolving
the issue with their participation in local elections. The main
idea was to simplify the procedure for changing the polling
station by separating it from the registered place of
residence. Due to this simplification a voter who doesn’t live
at the address of registration will have an opportunity to
apply to the State Voter Register for changing the polling
station. However the voter must submit applicable
documentation confirming the actual place of residence (e. g.
lease agreement, certificate of IDP registration, certificate of
State registration as a private entrepreneur, etc.). Despite a
strong public campaign on Draft implementation it took
almost two years only for the Draft No. 6240 to be
considered by the committee, but unfortunately, it did not
get to the session hall. Due to acquisition of powers by the
new Parliament of Ukraine, the Draft No. 6240 is
automatically rejected.
The public attention and interest of some politicians was
riveted to this problem. There were a lot of calls from local
councils to Ukrainian Parliament and central executive
bodies in order to immediately restore IDPs’ electoral rights
at local elections. During 2018, 11 local government bodies
(including Zaporizhzhya Region Council, 9 City Councils,
and one District Council) appealed to the Parliament of
Ukraine asking to support the Draft No. 6240 on electoral
rights of IDPs and other citizens who move countrywide. On
November 27, 2019 after the failure of the Draft No. 6240,
the Kharkiv City Council [14] appealed to the Parliament
and the Prime Minister of Ukraine urging them to “to
introduce a legislative initiative on implementation of IDPs’
constitutional rights and freedoms provided in Article 38 of
the Constitution of Ukraine.”
According to the recent surveys nearly half of Ukrainian
IDPs said it was important for them to be able to vote in
local elections. These results are derived from the poll
conducted by Ipsos and commissioned by the International
Foundation for Electoral Systems (IFES) in Ukraine
(supported by the British government) [15]. More than 2,000
respondents were interviewed during the survey between
February 15 and March 15, 2019. According to this poll,
15% of surveyed IDPs believe that ability to vote in local
elections is “very important” for them and another 34% that
it’s important to some extent. Sociologists have denoted a
slight increase in these metrics compared to the results of the
2018 survey (13% – “very important” and 35% – “to some
extent”). However, 17% of IDPs said it’s “not very
important” to them, 11% “did not care at all”, 9% said they
were “indifferent to the elections”.
It was also have been underlined by sociologists that
IDPs from Crimea are more likely to consider that it is
important for them to participate in local elections: 64% of
polled persons feed this notion, in comparison with those
who deplaced from Donetsk (51%) and Lugansk (46%)
regions. On provision that as a result of the negotiations a
decision was made to hold local elections in separate
districts of Donetsk and Luhansk regions, the majority
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(42%) of the respondents stated that they were either very
willing or on some degree willing to participate in local
elections at their current place of residence, compared with
36% who said they were not ready or would not participate
in such elections, meanwhile another 23% didn’t know if
they were ready to participate in local elections. It should be
noted that these metrics increased in compare to the results
of previous polls when 36% of persons stated that they were
ready to participate in local elections. This means that as
IDPs live longer more in their host communities, their
interest to participation in local government formation
grows. It was also founded during the research that IDPs
were more likely to agree that it’s more interesting for them
to elect local governments in their current host communities
while they were living there. In general 45% of IDPs
prefered to vote at local elections in their current
communities and only 17% of those wished to vote for local
councillors in the former communities if elections were held
there.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky passed a veto
on the Electoral Code approved by the former Parliament of
Ukraine (eighth convocation). There were several
shortcomings in this version and in particular it does not
contain any working procedures which would allow on an
ongoing basis (not only by temporarily changing the voting
station for the period of election) the IDPs to implement
their right to vote at national and local elections by defining
the grounds and the manner in which such voters would
change their electoral area [16].
On December 19, 2019, the Parliament of Ukraine
approved the Election Code of Ukraine with the corrections
proposed by the President of Ukraine [16]. Thanks to 330
members of the Parliament the story with Election Code was
ended successfully. There are some amendments to the Law
of Ukraine “On the State Voter Register” [17] in the final
and transitional provisions of the Election Code. In
particular now the electoral area doesn’t have to match with
the registered place of residence. New part was added to the
Article 8 of the Law of Ukraine “On the State Voters
Register” and now the voter can submit motivated request to
the authorities to change the electoral area due to his current
place of residence. To change the electoral area the voter
must provide one of the documents confirming his actual
place of residence: lease agreement, certificate of IDP
registration, certificate of State registration as a private
entrepreneur, confirmation on ownership of the property,
marriage certificate or confirmation of taking care of a
person whose place of residence is registered in accordance
with the Law of Ukraine “On Freedom of Movement and
Free Choice of Residence”. These changes are considered
groundbreaking for national electoral legislation and thanks
to them voters who don’t live at the place of registration will
have proper opportunity to implement their electoral rights
in all types of elections in Ukraine. Thus before-mentioned
changes will significantly simplify election procedure during
the local elections for a wide range of citizens moving within
the country but not just for IDPs for whom these changes
were intended.
Conclusions. Given the above, we can conclude that the
problem with the active enforcement of electoral rights for
IDPs during the local elections and their other rights and
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freedoms has received significant public response. During
the analyzed period a strong advocacy campaign was
launched in the country in order to restore IDPs’ rights to
participate in local elections. The campaign was held not
only by activists from IDPs community, members of
parliament, election law and human rights experts, but also
civic organization working with IDPs problems. There were
a lot of meetings, roundtables, discussions in local councils,
and parliamentary hearings to consider these issues and
change the public opinion on this matter. One of the greatest
achievements should be considered that fact that IDPs
themselves changed attitude to their role and place in the
current communities. Sociological surveys conducted during
the research period showed a gradual increase of IDPs’
interest in participating in local community life, including
the formation of local self-government bodies. Citizens who
were forced to leave their places of residence gradually
integrated into the lives of host communities and after
satisfaction of basic needs (including first of all security)
began to participate in resolving local community issues
with help of local governments. As a primary result of public
opinion transformation and changes in the IDPs’ attitude the
Parliament of Ukraine had to amend legislation to remove
legal and practical barriers that prevented IDPs from
participating in all elections at their actual community.
Legislative changes in Legislation Draft No. 6240 [13] have
finally been incorporated into the text of the first-approved
Electoral Code of Ukraine [16]. Summing up what has been
said, we can see that the Parliament of Ukraine albeit with
considerable delay reacted to the problem that arose after the
annexation of Crimea and the occupation of several
territories of Donetsk and Luhansk regions and restored the
electoral rights of IDPs for local elections in Ukraine.
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ВIДНОВЛЕННЯ ВИБОРЧИХ ПРАВ ВНУТРIШНЬО ПЕРЕМIЩЕНИХ ОСIБ
НА МIСЦЕВИХ ВИБОРАХ В УКРАЇНI
Проаналiзовано проблему реалiзацiї виборчих прав внутрiшньо перемiщених осiб (далi – ВПО) на мiсцевих виборах
в Українi. Дослiджено питання вiтчизняного законодавчого регулювання та рекомендацiї мiжнародних органiзацiй
щодо участi ВПО у виборах до органiв мiсцевого самоврядування. Досліджено адвокаційну кампанію, що проводилась
в Україні з метою вирішення проблеми виборчого права ВПО та трудових мігрантів на місцевих виборах.
Проаналiзовано еволюцiю ставлення самих ВПО до проблеми участi у мiсцевих виборах на основi даних соцiологiчних
опитувань. Розглянуто сучасний стан законопроектiв, що були покликанi вiдновити виборчi права ВПО на мiсцевих
виборах. Досліджено зміни які було внесено до Закону України «Про Державний реєстр виборцiв» задля відновлення
виборчих прав ВПО на місцевих виборах в Україні
Ключовi слова: внутрiшньо перемiщенi особи, мiсцевi вибори, виборчi права, територiальна громада.
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БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ:
СУЧАСНИЙ СТАН
Дана наукова стаття написана на основі глибокого дослідження сучасних умов кредитування в України.
Ми детально проаналізували зрушення в системі банківського кредитування. Ми дослідили причину
зростання процентних ставок та визначили, що саме впливає на подальший розвиток галузі кредитування.
Нами запропоновані шляхи подолання проблем, пов’язних з діяльністю банків України. У ході наукової
роботи зроблені відповідні висновки.
Ключові слова: кредит банку, інвестиційні фонди, відсоткові ставки, позикодавець, позичальник,
кредитний договір.
Вступ. Кредитування споживачів на сьогоднішній
день є однією з найважливіших сфер діяльності банківської галузі. Існує інформація про те, що споживчі
кредити, які співіснують з невеликими ставками процентів
за них є величезним «плюсом» для загального розвитку
національної економіки.
Слід зазначити, що нестабільна, складна і не до кінця
врегульована економічна та політична ситуація України
стає першою причиною, через яку громадяни змушені
користуватися послугою споживчого кредитування .
Постановка проблеми. Сьогодні у світі економіки
стартує процес універсалізації фінансових посередників.
Ці процеси активно виражаються тоді, коли банки співпрацюють один з одним, а також з іншими фінансовими
установами.
В Україні відсутня якісно розвинена інфраструктура
фондового ринку, саме тому фінансовий ринок повністю
знаходиться під впливом банків, оскільки саме банки є
головним фінансовим посередником. Саме тому ми бачимо
необхідність в тому, щоб почали створюватися модерні,
сучасні фінансові механізми. Отже, можемо стверджувати
,що дане питання є актуальним на сьогоднішній день і
вирішення даних проблем є нагальним [4].
Аналіз останніх досліджень. Сучасний стан економічного стану України знаходиться під впливом обговорень багатьох іноземних спеціалістів та наших співвітчизників. Велика кількість науковців вважають це питання
досить цікавим та актуальним.
Серед списку людей, які досліджують дане питання
можна побачити такі прізвища як Г. Музиченко, В. Глущенко, О. Болдирєв, Р. Павленко, Я. Молохова. Кожен із
вищезазначених науковців по-своєму трактує значення
кредиторської заборгованості та має своє бачення щодо
вирішення задач стосовно її.

Метою статті є детальне дослідження виникнення
проблем у банківській сфері кредитування, пошук оптимальних рішень для виправлення помилок в даній галузі,
дослідження сучасного стану банківських кредитів в країні.
Виклад основного матеріалу. В нашій країні ступінь
кредитування споживачів щорічно зростає. Так, вже в
минулому 2018 році рівень споживчих кредитів на ринку
склав 40%, Аналогічні темпи спеціалісти прогнозують і
на 2019 рік.
Отже, розуміємо, що на сьогоднішній день кредитування є одним із способів життя для багатьох наших
співвітчизників. До недавнього часу права позичальників
були захищені відповідним Законом України «Про захист
прав споживачів». Сьогодні ж дана ситуація керується
Законом, який має назву «Про споживче кредитування» [1].
Процес споживчого кредитування має низку своїх
особливостей, які мають регулюватися відповідним нормативним актом.
Сьогодні представники економічної сфери України
намагаються досягти гармонізації щодо Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС щодо сфери кредитування.
Саме тому зрозуміло, що підписання та прийняття нового
закону в цій сфері було дійсно питанням часу.
До того часу, як в дію ввійшов Закон України «Про
споживче кредитування» працівники банківської сфери
стверджували, що він дасть змогу розширитись правам
позичальників і створить більше обов’язків для банківських та інших фінансових установ. Їх слова були підтверджені низкою новостворених засобів, які слугують
захистом для прав, якими володіє позичальник:
 право на отримання вичерпної інформації про умови
кредитування перед укладенням договору;
 право відмовитися від кредитного договору протягом
14 днів з моменту укладення;
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 право раз на місяць отримувати інформацію про стан
виконання зобов’язань та розмір заборгованості;
 право достроково повернути кошти без додаткових
платежів;
 право на обмеження розміру пені за простроченим
зобов’язанням у розмірі 15% від суми боргу та загальної
суми штрафів і пені – половиною суми отриманих кредитних коштів [5].
Варто зазначити, що діючий Закон «Про споживче
кредитування» має деякі обмеження щодо рекламних
можливостей кредитодавця. Сьогодні кредитодавець не
має права використовувати формулювання щодо «безкоштовних» кредитів, кредитів «без документів» та інші
вислови, що вводять споживача в оману [1].
Закон України «Про споживче кредитування» змусив
банки та інші фінансові установи надавати інформацію
про річну процентну ставку. Даний процес є необхідним,
так як саме цей показник дає справжнє розуміння того,
чи є той або інший споживчий кредит справедливим.
Сьогодні економіка України показує тенденцію економічного приросту, а це є надзвичайно важливим фактором для українського фінансового ринку оскільки темпи
зростання та тверда стійкість економіки країни безпосередньо залежить від можливості банківської системи
відповідати попиту на грошові ресурси для задоволення
потреб позичальників [2].
Слід зазначити, що якщо розглядати тенденції розвитку
кредитних операцій українських банків на сьогоднішній
день, то варто вказати, що помітне стрімке послаблення
попиту саме виробничої галузі в грошових ресурсах у
розрізі банківського кредитування. Однією з основних
операцій комерційних банків в Україні є надання кредитів
та здійснення кредитної політики в країні, а це означає,
що від кредитних операцій надходить основна частина
доходу банків.
Сьогодні неймовірну популярність отримали «мікрофінансові організації». По-перше, вони заявляють про
процентну ставку за кредитом, яка досягає 2% на день.
Спочатку здається, що це надзвичайно мала ставка. Але
після перерахунку на річну процентну ставку стає
зрозуміло, що такий кредит не лише не дешевий, але й
надзвичайно дорогий і становить 730% на рік [5]. Тобто,
розуміємо що існує певний, який стосується обізнаності
споживача про дійсну річну ставку, що допоможе споживачу уникнути зайвих втрат.
Актуальним вважаємо запитання про так звані «неврегульовані» кредитні договори, тобто ті договори, які
повною мірою не регулюються Законом України «Про
споживче кредитування». До таких договорів можна віднести кредитні договори, зі строком своєї дії менше
одного місяця або ж сума яких складає менше розміру
однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством України [5].
Тож відповідно для використання прав та гарантій,
передбачених Законом України «Про споживче кредитування», а також для виконання фінансовою установою
обов’язків, позичальник має звернути особливу увагу на
те, чи поширюється дія Закону України «Про споживче
кредитування» на кредитний договір, що укладається.
Зараз в Україні не має значного обсягу судової практики щодо застосування норм Закону України «Про спо-

живче кредитування». До того ж взагалі відсутня практика
Верховного Суду. Але незважаючи на це певна судова
практика вже є сформованою. Далі піде мова про судові
рішення щодо правовідносин, які регулюються нормами
Закону України «Про споживче кредитування» [5].
Рекомендується вжити заходів для забезпечення додержання норм Закону України «Про споживче кредитування» та усунення причин виникнення порушення у
вигляді поширення інформації про можливість придбання
товарів, які реалізуються за рахунок кредиту від певних
фінансових установ, а також про умови такого кредитування, яке здійснюється у спосіб, що може вводити
споживачів в оману [3].
В загальному прийняття Закону України «Про споживче кредитування» мало мету, пов’язану з підвищенням рівня захисту позичальника у правовідносинах з позикодавцем.
Позичальник має можливість отримати більше інформації про кредит, що дозволяє оцінити його реальну
вартість. При цьому обмеження недобросовісної реклами
зменшує ризики введення в оману та обрання невигідних
для позичальника умов.
Банківські установи повинні щоденно вдосконалювати
власну кредитну політику, для того щоб уникнути появи
будь-якої заборгованості, яка виникає внаслідок прийняття
жорстоких умов для надання кредиту.
Якщо виникає така проблема, то банківські установи
продають ці кредити колекторським конторам, які беруть
вирішення даної проблеми у свої руки. На нашу думку,
зазначений вище метод подолання такої проблеми можуть застосовувати у портфелях, які передбачають дуже
високий рівень проблемних кредитів.
Висновки з даного дослідження. Провівши аналіз
загального стану банківської сфери в Україні, можна помітити фінансову кризу банків через не досить ефективну
та дуже ризиковану кредитну політику. Наслідком даної
ситуації може стати проблема щодо вдосконалення діяльності банків у сфері кредитування. Банківські установи
мають проводити операції, пов’язані з кредитами, які
можуть надати банкам можливість отримати максимальний прибуток та знизити ризик, що пов’язано із процедурою кредитування загалом.
Згодні з думкою, що на даному етапі свого розвитку
банківська система України недосконала і має свої характерні проблеми. Саме тому зараз існує нагальна потреба
в удосконаленні механізмів її регулювання та функціонування.
Вважаємо, що довіра населення та впевненість у стабільності економіки є головним фактором для покращення
стану банківської системи країни.
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BANKING LOANS IN UKRAINE: THE CURRENT SITUATION
This research paper is based on a thorough study of the current credit conditions in Ukraine. We have analyzed in detail
the changes in the bank lending system. We have investigated the cause of interest rates rise and determined what influences
the further development of the lending industry. We propose ways to overcome problems related to the activities of Ukrainian
banks. In the course of scientific work the relevant conclusions are made.
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ОБЛІК ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
В даній статті досліджено значення земельних ділянок сільськогосподарського призначення як об’єкту
бухгалтерського обліку. Адже земля є незамінним та найважливішим засобом виробництва у галузі
сільського господарства. З діяльністю сільськогосподарських підприємств виникають різні питання, що
пов’язані з обліком власних земельних площ та орендою земельних ділянок. Також проаналізовано
нормативно-правові акти, що контролюють бухгалтерський облік землі. Висвітлено проблеми надання
недостовірної інформації користувачам, стосовно земельних ділянок.
Ключові слова: земля, бухгалтерський облік, мораторій, інвентаризація, земельні відносини, земельний
кодекс, земельний фонд, нормативно-правові акти.
Постановка проблеми. Земля була, є і залишається
головним джерелом задоволення нагальних потреб людини. Як природний ресурс, земля є складовою частиною
та основною особливістю виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств. Надзвичайної актуальності під час формування, функціонування і розвитку
земельного ринку облік землі набуває у зв’язку з проханням користувачів надати точну та неупереджену
інформацію про фінансове становище земельних ресурсів.
Проблема обліку земельних відносин постійно актуальна
через те, що необхідно встановити фактори і мотиви, які
зумовлять посилення ролі держави в управлінні земельними відносинами у сільському господарстві.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні питання використання земельних ресурсів та земельні відносини вивчалися видатними українськими
вченими та спеціалістами. Зокрема, облік та оцінку
сільськогосподарських земель досліджували П. Саблук,
А. Третяк, В. Зук, Ю. Осадча, С. Остапчук та інші
економісти. Незважаючи на незліченні дослідження та
публікації, питання бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського призначення залишається актуальною.
Зокрема В.М. Жук у своїх дослідженнях розкрив переваги та недоліки використання методологічних підходів,
які запропоновані міжнародними стандартами фінансової
звітності, для оцінки та обліку земель сільськогосподарського призначення [3, с.648]. Проте ці проблеми
залишаються актуальними та потребують подальших
досліджень і розробки рекомендацій для забезпечення
ефективного розвитку землекористування.
Мета статті. Визначити особливості землі як економічної категорії та об’єкта бухгалтерського обліку, удосконалення діючої методики облікового відображення
земельних ресурсів, формування цілісної системи обліку
земель для потреб управління земельними відносинами
та висвітлення проблеми оренди землі. Розкрити особливості обліку земельних ресурсів підприємств сільського
господарства, виявити недоліки та внести пропозиції
щодо їх усунення.
Виклад основного матеріалу. Земля – це основне
національне багатство, яке знаходиться під особливим

захистом держави, тому що від їх використання залежить міцний економічний розвиток країни, рівень життя
і здоров’я населення. Професор Г.Г. Кірейцев зазначає:
«Земля в сільському господарстві є основним засобом
виробництва. На відміну від інших засобів вона незамінна,
немає обґрунтованої грошової оцінки і за умов правильного її використання зберігає якісні властивості як
унікальний засіб сільськогосподарського виробництва»
[4, с.236]. І це дійсно так, адже порівняно з іншими
засобами, які зношуються в процесі виробництва, земля
при правильному використанні має здатність збільшувати свою продуктивність та вартість.
Земельний фонд України включає землі із різноманітним функціональним призначенням. Станом на 1 листопада 2018 року земельний фонд нашої країни становив
60 354,8 тис. га, або майже 6% території Європи, де
43 млн. га – це сільськогосподарські угіддя. Зокрема,
сільськогосподарські угіддя становлять близько 19%
загальноєвропейських, у тому числі ріллі – майже 27%.
У зв’язку із проведенням земельних та аграрних реформ
в Україні відбулися зміни у земельних відносинах, що
призвели до перегляду відносин власності на землях
сільськогосподарського призначення. Виходячи з
досвіду розвинених країн, більшість вчених розглядають
земельну реформу як частину переходу України на
цивілізований ринок економіка. Це дозволить сформувати прозорий ринок сільськогосподарських земель,
який забезпечить можливість реалізувати конституційні
права власників земель та покращити добробут сільських
жителів; припинити тіньовий рух сільськогосподарських
земель і ввести його в легальні рамки; покращити кредитний та інвестиційний клімат у секторі.
Основними нормативно-правовими актами, що контролюють бухгалтерський облік земель є Положення
(стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО. Для узагальнення інформації в бухгалтерському обліку про наявність власних та залучення додаткових земельних ресурсів
у плані рахунків було виділено окремий субрахунок 101
«Земельні ділянки», який входить до синтетичного
рахунку 10 «Основні засоби» [1]. Проте для повного
висвітлення інформації щодо обліку земельних ділянок
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одного субрахунку не достатньо. Тому, якщо земельна
ділянка використовується або придбана для ведення
виробництва, то вона відображається в обліку як об’єкт
основних засобів згідно П(С)БО N7 «Основні засоби».
А якщо ділянка буде здаватися в оренду, то вона обліковується у відповідності з П(С)БО N32 «Інвестиційна
нерухомість».
Отже, дуже важливою проблемою, яка постає перед
обліком землі і земельних відносин є удосконалення
нормативно-правової бази обліку ділянок, яка мала б
бути точною, зрозумілою і доступною. Проте, що у Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку і звітності,
що у вітчизняних облікових стандартах відсутня чітка
законодавча регламентація обліку земельних ділянок, які
мають різне цільове призначення, а також прав користування ними. Відсутність єдиної стандартизованої методики бухгалтерського обліку земель та розроблених
рекомендацій із відображенням земельних ресурсів у
звітності сучасних підприємств сільськогосподарського
призначення зумовлює появу організаційної та методичної
проблематики бухгалтерського обліку операцій із земельними ресурсами.
Відповідно до Земельного кодексу України суб’єкти
земельних відносин, до яких належать фізичні та
юридичні особи, можуть мати право власності на землю,
право володіння, користування та розпорядження землею,
які можуть бути постійними, безстрокові та тимчасові
обмеження – під оренду [2]. На разі ринок прав оренди
розвивається державою відповідно до земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності. Так, у 2017 р. продали 2189 земельних ділянок, з них 96,1% – для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва. Загальна площа
переданих в оренду у такий спосіб земель становила
44,4 тис. га, що забезпечило збільшення державного
бюджету за рік на 126,4 млн. грн. До того ж середній
розмір річної орендної плати за паї у 2018 році
становить 1613,4 грн./га, зросла на 244,4 грн./га
(порівняно з 2017 роком).
Оцінка земель відображається в бухгалтерському
обліку не тільки для негайного виконання цивільноправових договорів, пов’язаних із землею в ринковому
секторі (купівля-продаж, оренда, спадщина, вступ до
статутного капіталу, примусове вилучення), але і при
обчисленні часу податку на землю.
Ще одна суттєва проблема способу належної організації обліку земель у господарствах – це достовірність
даних про кількість земель для їх перегляду. Адже земля
є особливим об’єктом бухгалтерського обліку [5, с.4351]. В практиці на підприємствах сільськогосподарського
призначення, спостерігається мінімальний рівень бухгалтерського обліку, а деякі агропідприємства взагалі
нехтують обліком. Ця причина полягає у відсутність
доступної методики бухгалтерського обліку земель, прав
використування і оренди.
Отже, на наш погляд, важливим кроком у вирішенні
цього питання є вимога щодо інвентаризації земель
сільськогосподарського призначення, доступних усім суб’єктам господарювання. Згідно з пунктом 1.10 Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, інвентаризація земельних ділянок, будівель, споруд та
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інших нерухомих об’єктів може проводитись один раз
на три роки. Крім того, доцільно проводити перевірку
наявності установчих документів, оренди, прав або
посвідчень чи іншого документу, що підтверджують
право власності або користування землею. У той же час
в інвентарі слід враховувати їх якість, тобто, за винятком
земель, придатних для сільськогосподарського виробництва, особливо цінних для виділення земель, вказувати
на мало придатні для користування, землі, непридатні
для сільськогосподарських цілей, порушені землі. Результати інвентаризації повинні бути відображені у формах річної фінансової звітності, додатках до річної
фінансової звітності, формах статистичного обстеження,
значення їх слід доцільно розширити і вказати кількість
показників. Однак слід зазначити, що цих положень та
норм практики ніхто не дотримується, а інвентаризацію
проводять формально, на папері. Звичайно, всі ці заходи
потребують значних фінансових та трудомістких витрат.
Щоб зменшити ці витрати, доцільно залучати до роботи
з інвентаризацією аспірантів аграрних університетів.
Слідкуючи за останніми новинами, можна побачити,
що Міністерством економічного розвитку, торгівлі та
сільського господарства було висвітлено для обговорення
законопроект стосовно земельних ділянок сільськогосподарського призначення. В цьому законопроекті йдеться
про те, що з 1 жовтня 2020 року знімається заборона на
продаж земель сільськогосподарського призначення.
Дивлячись на результати опитування, можна сказати, що
цей законопроект не набрав великої популярності серед
опитуваних. Тому, що тільки 19% погоджуються на
продаж землі сільськогосподарського призначення, 73% –
проти цієї ідеї продажу, 8% – утримались. Продаж землі
сільськогосподарського призначення іноземцям підтримали лише 13%, а проти цього – 81% опитаних.
Система бухгалтерського та аналітичного забезпечення
аграрного сектору включає набір інформаційних, аналітичних, контрольних та прогнозних засобів, орієнтованих
на головну мету – підвищення ефективного розвитку
бізнесу суб’єкти аграрного сектору. Складна система
обліку та аналітичної підтримки призводить до розширення функціональних завдань у таких областях:
1) моніторинг (постійний) аналіз та оцінка досягнутого рівня, ефективне використання земель сільськогосподарського призначення;
2) розвиток галузевих програм, проектів відновлення
землі, сільської місцевості та допомога в їх реалізації;
3) організаційні, регуляторна, аудиторська, та інша
допомога для залучення інвестицій, необхідних для
збільшення ефективного використання земель в аграрному
секторі.
Висновки. Отже, земельні ресурси є специфічною
економічною категорією і об’єктом обліку. Тому вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення розвитку
сільського господарства – це створення ефективної
системи формування, обробки та передачі (отримання)
облікових та аналітичних даних обліку для своєчасного
прийняття ефективних рішень на всіх рівнях розвитку
сільського господарства. Конкретним об’єктом обліку є
землі сільськогосподарського призначення і земельні
відносини, що виникають у процесі їх використання.
Проте, система обліку землі на сьогодні ще не зовсім
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відпрацьована, не розроблені і не затверджені первинні
форми документів для відображення земельних ділянок
на бухгалтерських рахунках, обмежене коло операцій з
землями сільськогосподарського призначення.
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LAND ACCOUNTING OF AGRICULTURAL PURPOSES
This article explores the importance of agricultural land as an object of accounting. After all, land is an indispensable and
important means of production in the field of agriculture. There are various issues with the activities of agricultural
enterprises related to accounting for their own land and renting land. The legal acts controlling the land accounting are also
analyzed. The problems of providing untrue information to users concerning land plots are covered.
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА В ОБОРОННОМУ СЕКТОРІ
Фінансування оборонного сектору, а саме Міністерства оборони та Збройних Сил є одним із основних
напрямків державного бюджету останніх років у зв’язку із веденням бойових дій під час проведення
антитерористичної операції, операції об’єднаних сил та заходів забезпечення національної безпеки та
оборони. Проте, незважаючи на значний обсяг фінансового ресурсу, експерти часто відзначають неефективне
його використання, зловживання посадовими обов’язками. Це відображається у результуючих звітах під час
проведення контрольних заходів, а також у справах, порушених проти цілого ряду посадових осіб.
У роботі було проведено дослідження сутності та різних видів тіньової економіки та корупції у
Збройних Силах та Міністерстві оборони, розглянуто можливі методи боротьби на прикладі Афганістану.
Ключові слова: тіньова економіка, корупція, Збройні Сили, Міністерство оборони, сектор оборони,
прозорість процесів, закупівлі.
Постановка проблеми. Фундаментальні дослідження в економічній теорії та фінансах доволі частіше
починають акцентувати увагу на явищах та напрямках,
які мають негативний соціальний ефект. Зокрема звертають увагу на контроль за тіньовою, неформальною
економікою. Вона створює деструктивний вплив на
розвиток ринкової економіки як у розвинутих країнах,
так і у країнах, що розвиваються. Питання ефективності
та прозорості набуває особливо вагомого значення
стосовно Збройних Сил, оскільки бюджет відомства
займає вагому частку серед інших міністерств. На
посадових осіб органів управління та військових
формувань нижчих ланок покладається у зв’язку із цим
підвищена відповідальність, яка потребує балансу між
прозорістю процесів та додержанням режиму секретності
стосовно діяльності, яка може містити інформацію, що
стосується бойової готовності.
Проблематику фінансування військ досліджували цілий
ряд вітчизняних науковців серед яких Б. Андресюк,
О. Василик, А. Гальчинський, А. Даниленко, Т. Ковальчук,
І. Лукінов, І. Марко, В. Мунтіян, C. Вікулов., В. Федосов,
А. Чухно та інші. Проте питанням тіньової економіки та
її впливу на військові фінанси вітчизняні науковці не
приділяли достатньої уваги.
Тому у своїх дослідженнях потрібно було опрацювати та проаналізувати погляди іноземців на оборонні
витрати Р. Сміта, Х. Какмака, П. Ельхорста, Е. Есільурта,
Ф. Шнайдер, А. Буен, О. Кунду, Х. Ніджек, К. Сюдарда
та інших. Актуальність теми обумовлена реформаційними процесами в органах державного управління та
значними обсягами фінансових ресурсів Міністерства
оборони, розбудовою євроатлантичної інтеграції, перспективним входженням держави до складу сил НАТО,
що встановлює нові вимоги до стандартизації та організації внутрішнього контролю у відомстві.
Мета даної статті – розкриття змісту та концептуальних підходів до аналізу тіньових процесів у Збройних
Силах, формування методологічних підходів та практичних рекомендацій для перспективного зменшення, оцінки
та локалізації наявних ризиків.
Виклад основного матеріалу. Якщо апелювати до
фундаментальних досліджень у напрямку тіньової еконо-

міки, які систематично проводить Світовий банк, то уже
впродовж тривалого часу ситуація в Україні зали-шається
на критичному рівні. У своєму дослідженні станом на 2010
рік серед більше 160 держав Фрідріх Шнайдер, Андрес
Буен та Клаудіо Е. Монтенегро, яке було опублі-ковано у
вигляді звіту, підкреслили значний обсяг тінізації саме
«перехідних» економік. Серед них лідерами є Молдова,
Україна та Грузія з близько 44,5%, 49,7% та 65,8%
відповідно [1].
Доцільно порівняти дані дослідження із незалежними
оцінками міжнародної організації Transparency International. Так Corruption Perceptions Index 2010 для Молдови,
України та Грузії становить 105 місце із показником 2,9,
134 місце із показником 2,4 та 68 місце із показником 3,8
відповідно [2]. Станом на початок 2019 року Молдова
посідає 117 місце із показником 33, Україна 120 місце із
показником 32, Грузія 41 місце із показником 58 [3].
Графічно відображено розподіл стану корупції у нашому
регіоні на Рисунку 1. Таким чином можна дійти висновку,
що ми за останні 8 років змогли піднятися на декілька
сходинок вгору, але це ще поки занадто низький показник,
щоб справити позитивний економічний ефект.
Однією із головних вимог при здійсненні фінансування України від міжнародних фінансових інститутів
було створення дієвих органів для боротьби із корупцією
та тінізацією економіки. З точки зору ретроспективи
можна констатувати певні успіхи у даному напрямку,
оскільки статистика свідчить про значні обсяги зловживань саме у силових структурах посадовими особами
усіх рівнів. Статистика роботи Національного антикорупційного бюро України розслідувань у обороннопромисловому комплексі свідчить про ризики у обсязі
понад 130 млн. грн., викрито корупційні оборудки на
більш ніж 15 підприємствах на суму понад 623 млн. грн.
Найбільш резонансні справи стосуються закупівлі матеріальних ресурсів, корупції при реалізації капітального
будівництва, ремонту озброєння та військової техніки.
Найчастіше відбувається схема відображена на Рис. 2,
а найчастіше посадовцям інкримінують ч. 5 ст.191 Кримінального кодексу України про привласнення, розтрату
майна або заволодіння ним шляхом зловживанням службовим становищем в особливо великих розмірах [4].
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Рис.1. Transparency International Index 2018 in Europe

Рис.2. Найпоширеніша корупційна схема
Незалежний антикорупційний комітет з питань обокупівлю через ProZorro. Гриф таємності залишити для
рони окремим джерелом ризиків зазначає внутрішні затехнологій, які потребують захисту.
купівлі Укроборонпрому: товари та послуги для
Oishee Kunduoishee у своїй статті про ризики у
виробничих потреб. Значна кількість підприємств Укроборонних закупівлях Індії у ХХІ столітті проаналізував
оборонпрому не підпадають під визначення «замовника»
технологічні ризики, які постають перед оборонним
у тлумаченні закону про публічні закупівлі, а тому вони
відомством під час їх проведення. Також не можна не
не зобов’язані використовувати систему ProZorro для
погодитися із точкою зору автора про необхідність
організації закупівель. Понад 4 тис. торгів щомісяця, або
подальшого проведення досліджень у щонайменше трьох
30–50% усіх закупівель концерну здійснюються через
напрямках. Провести глибокий математичний та статиселектронний майданчик. Решта закупівель незначні або
тичний аналіз, використовуючи економетричне моделютаємні. На даний момент офіс реформ працює над змівання для виявлення ймовірності технологічних, догонами у системі матеріального забезпечення та накопивірних та або організаційних ризиків, що виникає через
чення ресурсів, створення Централізованих закупівельних
наявність певних учасників та різноманітних видів діорганізацій та проведення закупівель за новими правилами
яльності. Другий – це більш глибокий якісний аналіз,
для оборонно-промислового комплексу.
заснований на детальному тематичному дослідження
Мінімізація ризиків можлива у випадку збільшення
існуючих програм закупівель. Отримані висновки з цьопрозорості оборонного замовлення, проведенні удосго дослідження можна застосувати для виявлення ймоконалення процедур внутрішніх закупівель замовників.
вірних проблем для конкретних випадків закупівель.
Ще одним важливим елементом є незалежний фінанНарешті, було б цікаво повторити методики оцінки ризиків
совий аудит. Держава та приватні виробники мають
у інших країнах та зазначити спільні та відмінні риси,
скласти єдиний каталог військових товарів, які буде
виклики у галузі оборонних закупівель під впливом
дозволено купувати без обмежень, і проводити їх зарізних інституційних умов [5].
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Проте неналежний контроль за використанням ресурсів
характерний і для розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня. Про це свідчать проведені аудити у Міністерстві оборони за останні роки. Так, суми виявлених
порушень, що призвели до втрат становлять: за 2017 рік –
241,5 млн. грн (усунуто 112,5 млн. грн.); за 2018 рік –
209,1 млн. грн. (усунуто 111,9 млн. грн.), за січень –
жовтень 2019 року 88,5 млн. грн. (усунуто 18,8 млн. грн.).
Окрім того за вказаний період було виявлено порушень,
що не призвели до втрат: за 2017 рік – 2480,8 млн. грн
(усунуто 2166,8 млн. грн.); за 2018 рік – 1667,8 млн. грн.
(усунуто 1633,6 млн. грн.), за січень – жовтень 2019 року
1434,2 млн. грн. (усунуто 1407,5 млн. грн.). Через невиконання посадовими особами пропозицій, не притягнення
посадових осіб до відповідальності у військових частинах щороку збільшується загальний обсяг невідшкодованих збитків [6].
Неналежний облік, неефективна система внутрішнього
контролю, бюрократизація багатьох адміністративних
процесів, ускладнений документооборот сприяють появі
потенційних можливостей для зловживання посадовими
особами своїми обов’язками. Особливо це характерно
для держав, які приймають участь у збройних конфліктах.
Heiko Nitzschke та Kaysie Studdard у своїй статті
виділяють декілька основних моментів, що характеризують відносини, які виникають в економіці під час
збройних конфліктів. Економіка війни виконує різні функції для різних соціальних груп. Хоч деякі з них
перетинаються у своєму призначенні, ці функції можна
більш адекватно проаналізувати, розрізняючи бойову та
тіньову та перехідну економіку. Бойова економіка охоплює
економічні відносини, які пов’язані з підтримкою фактичних бойових дій, починаючи від контрабанди зброї
до експлуатації природних ресурсів або інше отримання
доходів учасниками бойових дій. Термін «тіньова економіка» описує різноманітні економічні взаємодії поза
межами державного регулювання, моніторингу та контролю, наприклад, чорний ринок та контрабандна діяльність в Косові, Боснія і Герцеговина та Сьєрра-Леоне,
що характерно високим рівнем корупції. З розпадом
нормальних економічних відносин під час збройних конфліктів тіньові економіки можуть забезпечити істотне
збільшення капіталу багатим верствам цивільного населення [7].
З цієї точки зору інтерес для науковців може ставити
вивчення досвіду Афганістану, який характеризує значний рівень корупції, участь у збройних конфліктах та
значна підтримка міжнародних інститутів. Важливість
проблеми підтверджують у своїх звітах Місія ООН та
Transparency International.
Афганістан був оцінений у діапазоні Е, одній з найвищих категорій ризику за шкалою від A (дуже низький
ризик корупції) до F (критичний ризик корупції) у своєму секторі оборони та безпеки. Більшість витрат на
оборону не має жодної прозорості, оскільки вона забезпечується поза бюджетом міжнародної спільноти, тоді
як Міністерство оборони не надає Парламенту детальний облік витрат на оборонний бюджет. Це робить
ефективний нагляд з боку парламенту чи громадянського суспільства величезною проблемою [8].
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Афганський сектор безпеки та оборони також не має
захисту від порушників, обліку та перевірки активів, а
також внутрішнього аудиту чи слідчих повноважень
Міністерством оборони або Генеральною прокуратурою
Афганістану. Посилення механізмів підзвітності та нагляду, особливо цивільного контролю над збройними силами, є надзвичайно важливим для зменшення військової
корупції. Афганська національна армія вважається більш
професійною ніж національна поліція, але також відчуває значне розмежування ресурсів та величезний рівень
хабарництва. У опитуванні Transparency International у
2013 року п’ята частина афганців зазначила, що вважає
військових корумпованими [9].
Внаслідок корупції, згідно зі звітом 2014 року, Міністерство оборони втратило понад 200 000 озброєнь,
переданих силам поліції та армії. Ця зброя, а також
боєприпаси, як повідомляється, були продані поліцією
та силовиками талібам [10].
На початку 2015 року Комітет з нагляду за контрактами Міноборони виявив корупційну схему, яка
передбачала виплату посадовим особам міністерства
понад 200 мільйонів доларів від підрядників. Після
розслідування контракти були скасовані, а вищі посадові
особи міністерства звільнені [11].
З метою подолання кризових явищ Transparency
International висуває ряд рекомендацій, які мають стимулювати боротьбу із корупцією:
 Посилити цивільний контроль над сектором оборони та безпеки;
 Зменшити зловживання військовими посадовими
обов’язками;
 Інтенсифікувати реформи;
 Надати політичну підтримку та фінансування контролюючим органам;
 Забезпечити прозоре та точне звітування про виконання дій;
 Заохочувати розвиток підзвітних систем;
 Міжнародна спільнота повинна розуміти політичне
середовище, в якому надається допомога сектору безпеки;
 Такий підхід повинен доповнювати поточну роботу,
що фінансується агенціями розвитку та визначити пріоритет і посилити існуючі зусилля правоохоронних органів;
 Постійно підтримувати навчання з підвищення
доброчесності особового складу [12].
Висновки. З огляду на наведені аргументи та відповідно до аналізу досвіду інших держав можна дійти
висновку про необхідність побудови для Українських
Збройних Сил та Міністерства оборони в цілому прозорих фінансових механізмів забезпечення особового
складу, проведення закупівель матеріальних ресурсів,
озброєння та військової техніки тощо. Вагому роль у
цьому процесі відіграє внутрішній контроль, як система
попередження порушень та зловживань. Також важливі і
зовнішні інститути у вигляді державних та громадських
антикорупційних органів. Проте, як показує досвід
Афганістану та загалом багатьох держав, які мають
проблеми з «тіньовими» та корупційними складовими та
подолали їх, то визначальну роль відіграє ефективний
кадровий менеджмент, який дозволить особовому складу,
який дотримується принципів доброчесності та підготовлений займати ключові посади в ланках фінансового
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механізму. Це значно знизить ризики втрати ресурсів та
зловживань посадовими особами. Однак потрібно розуміти
важливість комплексності цих заходів. Усі поради, які
були надані Афганістану залишаються актуальними і для
нас. Тільки побудувавши прозорі, ефективно підзвітні
процеси ми зможемо залучити більші обсяги міжнародної фінансової та матеріально-технічної допомоги.
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SHADOW ECONOMY IN DEFENSE
The financing of the defense sector, primarily the Ministry of Defense and the Armed Forces, has been one of the main
lines of the state budget in recent years in connection with the conduct of hostilities in the course of the anti-terrorist
operation, the operation of the combined forces and national security and defense measures. However, despite the
considerable amount of financial resources, experts often note its inefficient use, abuse of office. This is reflected in the results
of the control reports, as well as in cases brought against many officials.
The paper examines the nature and various types of the shadow economy and corruption in the Armed Forces and the
Ministry of Defense and discusses possible ways of fighting in the example of Afghanistan.
Key words: shadow economy, corruption, Armed Forces, Ministry of Defense, defense sector, process transparency,
procurements.
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